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מרכז קהילה ספורט ופנאי

נאות שקד
חוברת פעילות שנתית 2022-2023

הבית שלכם בשכונה



תושבים יקרים
אנו שמחים להציג בפניכם את חוברת החוגים והפעילויות לשנת 

2022/2023, החוברת מנגישה לכולם את כל המידע והפרטים על 
חוגי המרכז.

בחוברת תמצאו חוגים המאפשרים הרחבת אופקים, פיתוח חשיבה 
יצירתית , מיומנות חשיבה ופעילות גופנית.

צוות המרכז עמל רבות כדי להביא עבורכם תכנית גדושה בחוגים 
ופעילויות מגוונות לכלל הגילאים.

המרכז הקהילתי "נאות שקד" גאה בשותפים הרבים המסייעים 
בהטמעת הקהילתיות וההעצמה לתושבי השכונה.

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים ופעילים ולהיות חלק ממשפחת 
"נאות שקד" .

בברכה,

גלית קרני – מנהלת המרכז
וצוות המרכז



מרכז קהילה ספורט ופנאי נאות שקד  
 09-8650447 ,09-8858479

facebook-לחצו כאן והצטרפו אלינו ב

נהלי הרשמה ותשלום
לשנת 2022/23

שנת הפעילות תחום החוגים תחל ביום חמישי 1.9.22 ותסתיים ביום שני 31.7.23 למעט 
חוגים שיסתיימו או יתחילו בתאריך אחר בהודעה מוקדמת. לוח החופשות מופיע בחוברת 

זו.

הרשמה:

ההרשמה לחוגים תתבצע ע"ג טפסי רישום רשמיים בלבד של העמותה לחינוך בלתי פורמלי • 
.www.biltiformali.org.il :במזומן, בהמחאות, בכרטיסי אשראי או באינטרנט באתר

ההמחאות שמתקבלות מועברות למשמרת בבנק. כל ההוצאות ו/או עמלות בנקים • 
עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה שהיא ו/או ביטול השתתפות בחוג יחולו על 

ההורים. )20 ₪ על כל המחאה(.

התשלום לחוגים יתבצע מראש לכל שנת הפעילות - מחיר החוג מחושב שנתי ומחולק • 
לתשלומים חודשיים, לא ניתן להירשם באופן חלקי.

ניתן ליהנות משיעור ניסיון אחד חינם. במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג, תאריך • 
תחילת החוג והתשלום יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון.

פתיחת חוג וקיומו מותנים במספר מינימלי של נרשמים ומשתתפים. • 

חיוב לחודש ספטמבר אוקטובר יהיה יחסי לפי מספר הפעמים שהחוג יתקיים.• 

העמותה תהא רשאית להוציא ילד/ה מהחוג בשל התנהגות לא ראויה ו/או חוסר • 
בתשלום ולאחר דיווח להורים מראש.

ביטולים:

ביטולים יתקבלו עד ה-5 לכל חודש, ביטול לאחר ה-5 לחודש יחויב במלוא הסכום • 
עבור כל החודש.

התאריך האחרון בו ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי הוא 5.4.23. אין ביטול והחזר • 
כספי רטרואקטיבית. חוגים שמסתיימים ב-30.6.23 התאריך האחרון לביטול 5.3.23.

https://www.facebook.com/Neotshaked1/
https://api.whatsapp.com/message/25KEY3M7KONNJ1


סייף
מדריך:  מייקל   ברזובסקי - 050-9395039 

ענף   הסייף   הינו   ענף   אולימפי   המשלב   כושר   גופני   וראייה   מרחבית . 

בחוג   יושם   דגש   על   נושא   הקואורדינציה ,  שיווי   משקל ,  זריזות   ומהירות . 

חוגי
ספורט
כיתות א׳
- בוגרים

כיתות ו׳-י״ב להרשמה לחצו כאןכיתות א׳-ה׳ להרשמה לחצו כאן

בוגרים - פעם בשבוע לחצו כאן

נבחרת 12 ומעלה להרשמה לחצו כאן

בוגרים - פעמיים בשבוע לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2D9SX4S
https://bit.ly/2xmgRnz
https://bit.ly/2OtHtdl
https://bit.ly/2xgpC39
https://bit.ly/2BEwTP4


מחשבים
ESRA בשיתוף עמותת

הכרת   המחשב  /  ילדים .  בעולם   טכנולוגי ,  חשוב   שהילדים   יתנסו   בעולם  

 המחשב   בדרך   בטוחה   ונכונה .  פיתוח   עבודה   עם   מקלדת ,  עכבר, גלישה  

 באינטרנט ,  מוזיקה,   WORD   ומשחקים. 

כיתות ג׳-ד׳ להרשמה לחצו כאןכיתות א׳-ב׳ להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

חוגי
העשרה
כיתות
א׳-ד׳



הכנה לכיתה א׳
מדריכה: שני טויטו - 058-7183269

הוראה ולמידה המשלבות מכלול חוויות של הילד בתחום הקוגניטיבי 

הרגשי והמוטורי. הילדים ירכשו מיומנות יסוד הנדרשות בבית הספר. 

קריאה וכתיבה, פיתוח מושגי יסוד בחשבון, הקניית הרגלי למידה. 

פיתוח ריכוז, חיזוק מוטוריקה עדינה והעצמה אישית.

גן חובה להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

חוגי
העשרה
גן חובה

https://bit.ly/2NfieLk


כדורגל
מדריך:  שלומי   דהאן - 050-5888896

בשיתוף   מועדון   הכדורגל   של   מכבי   נתניה 

מועדון   חדש   נפתח   בשכונה ,  עם   רצון   לתת   לילדים   מקום   להתפתח  

 בכדורגל .  קבוצות   חוג  +  ליגה  -  מדים    , משחקים   והשקעה   רבה . 

פיתוח   כישורי   :  קואורדניציה   ,  תנועה   ,  שיווי   משקל   ,  משמעת   וביטחון  

 עצמי . 

חוגי
ספורט
כיתות
א׳-ו׳

כיתות ד׳-ו׳ להרשמה לחצו כאןכיתות א׳-ג׳ להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2BO42rt
https://bit.ly/2BO42rt


מחול עם אריקה
מדריכה: אריקה גרינשפן - 050-7739044

אריקה גרינשפן בוגרת תואר ראשון B.ED מטעם המכללה האקדמית 

בוינגייט, מאמנת כושר מזה 24 שנים.

נעבוד על סגנונות ריקוד שונים בלט מודרני, היפ הופ, וניגע בעולם 

האקרובטיקה.

גילאי 12-14 להרשמה לחצו כאןגילאי 9-11 להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

חוגי
ספורט
כיתות
ב׳-ו׳



פילאטיס
מדריכה: שחף ברמץ - 054-5220097

עיצוב , חיזוק ותנועה, פילאטיס וצפיפות העצם , קבוצות הליכה 

והנחיית קבוצות.

מעל 20 שנות ניסיון. מערכי שיעור דינמיים ורבגוניים

להרשמה לחצו כאן

חוגי
ספורט
נשים

https://bit.ly/2LsHgEY


תפירה
בשיתוף קרן עזרה

מדריכה: טאנט וורקנה -  050-6797441

הדרכה   מקצועית   בתחום   התפירה ,  מכונות   תפירה ,  בדים   איכותיים .  זהו  

 מקום   מפגש   חברתי   לתושבי   ותושבות   השכונה .  את   היצירות   כל   לקוחה  

 יכולה   לקחת   הביתה . 

להרשמה לחצו כאן

חוגי
העשרה

https://bit.ly/3po207u


חוג למידה והעשרה
באמצעות משחקי חשיבה 

העשרה במקצועות אנגלית ומתמטיקה  / לילדי כיתות א'-ג'

בימי שלישי בין השעות 17:00-17:45 במרכז הקהילתי נאות שקד

כיתות א׳-ג׳ להרשמה לחצו כאן

חוגי
העשרה
כיתות א׳-ג׳

https://bit.ly/2SdWiDh


קרב   מגן   ישראלי
שיטת ק.מ.י. / מדריך:  יוני מלסה - 052-4887178

איציק   ביטון  - מאמן   בכיר   מטעם   מכללת   וינגייט ,  חגורה   שחורה - אדומה 

 דאן  5. 

השיטה   היעילה   והמתקדמת   להגנה   עצמית  , תעניק   לכם   כלים   להתמודד  

 עם   כל   סכנה   שקיימת   כיום   ברחוב  . השיטה   מומלצת   ע " י   משרד   החינוך  

 והשירות   הפסיכולוגי   ככלי   טיפולי   לילדים   הסובלים   מבעיות   שונות .  

השיטה   נלמדת   בכוחות   הביטחון   כגון :  צה " ל , שב " ס   ובמשטרת   ישראל . 

חלוקה לקבוצות:

חוגי
ספורט
גן חובה
- כיתות ו׳

כיתות ג׳-ו׳ להרשמה לחצו כאןגן חובה - כיתה ב׳ להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2NOQYaa
https://bit.ly/2NOQYaa


שעת סיפור
מדריכה - סטודנטית, בשיתוף קרן עזרה.

מפגש שבועי לחוויה ייחודית של פיתוח עולם הדמיון בשעת סיפור 

מהנה ורגועה. זה הזמן בו יקשיבו הילדים לסיפור , בכל שבוע סיפור 

חדש.

גילאי 3-6 להרשמה לחצו כאן

חוגי
העשרה
גילאי 3-6

https://bit.ly/3QwfAlc


גומיקלי
פיסול בחימר גמיש 

מדריך: איתי אמיר 054-3341882

הצטרפו לעולם של צבע ויצירה, בחימר הגמיש בעולם-גומיקליי! 

גומיקליי הוא חימר גמיש, צבעוני, מתייבש באוויר ונעים מאוד 

למגע!במהלך השנה כל משתתף יפסל למעלה מ30 בובות קסומות 

וילמד על עולמותיהן השונים-הג׳ונגל, האוקיינוס, החלל ועוד!

חוגי
העשרה
גילאי חובה+

חלוקה לקבוצות:
כיתות ב׳ ומעלה להרשמה לחצו כאןחובה-כיתה א׳ להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/3pmdgkB
https://bit.ly/3pmdgkB


סריגה
מדריך: ?

ימי שני בשעה 12:00-13:00

חוגי
העשרה
מבוגרים

להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2xgpC39


קפוארה
מדריך: ליאור סומך 052-7293032

קפוארה היא אומנות לחימה ברזילאית המשלבת בתוכה אקרובטיקה.

כושר, מוזיקה, גמישות ועוד

חוגי
ספורט
?
?

להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2xgpC39


חוג כדורסל
לנערים עם צרכים מיוחדים

מאמנת: זהרה שמיים - 058-6207207

לנוער בגילאים 14-18

להרשמה לחצו כאן

חוגי
ספורט
נוער

https://bit.ly/2LsHgEY


אנגלית



מערכת שעות
לשנת 2022/23

חמישירביעישלישישניראשון

אנגלית 
17:00-17:45

א'-ג'

שעת סיפור
17:00-17:45
גן חובה-ג'

מרכז למידה
17:00-17:45

א'-ג'

הכנה לכתה א' 
17:00-17:45
ילדי גן חובה

יוגה
8:30-9:30

גומי קליי  
17:00-17:45

א'-ג'

לגו אתגרי
16:30-17:45

א-ד'

מחשבים
16:00-17:00

ב'-ה'

מחשבים
16:00-16:45

ב'-ה'

יצירה ואומנות
17:00-17:45
גן חובה- ג'

כדורסל ניקה
17:00-18:00

ה' ומעלה

גודו-סמדג'ה
א'-ג' 17:00-17:45
ד'-ו' 17:45-18:30

מחול-דאנס
גילאי 9-11 17:00-17:45
גילאי 12-14 17:45-18:30

גודו-סמדג'ה
א'-ג' 17:00-17:45
ד'-ו' 17:45-18:30

מחול-דאנס
גילאי 9-11 17:00-17:45
גילאי 12-14 17:45-18:30

יוגה
17:30-18:30

כדורסל בנות
14:30-15:15

ג'-ה'

תופים
"בקצב שלי"

א'-ה' 17:00-18:00

כדורסל בנות
14:30-15:15

ג'-ה'

הגנה עצמית 
גן חובה- ג' 17:00-17:45

ד'-ו' 17:45-18:30

כדורגל 
א'-ג' 17:00-17:45
ד'-ו' 17:45-18:30

כדורסל ניקה
ה' ומעלה 17:00-18:00

כדורגל 
א'-ג' 17:00-17:45
ד'-ו' 17:45-18:30

הגנה עצמית 
גן חובה- ג' 17:00-17:45

ד'-ו' 17:45-18:30

פילאטיס נשים 
19:45-20:30

סייף
גילאי 9-11 17:00-18:00
גילאי 12-18 18:00-19:00
גילאי +18 19:15-20:30

קפוארה
17:00-17:45

א'-ד'

פילאטיס נשים 
19:45-20:30

סייף
גילאי 9-11 17:00-18:00
גילאי 12-18 18:00-19:00
גילאי +18 19:15-20:30



טבלת חופשות וחגים
לשנת 2022/23

הערותהמועד/חגיוםתאריך

ערב חגראשון-שלישי25-27/9/22

+ 2 ימי חג ראש השנה

שנה טובה ומתוקה

אין פעילות

גמר חתימה טובהערב כיפור + יום כיפורשלישי-רביעי4-5/10/22

אין פעילותערב חג + חג סוכותראשון-שני9-10/10/22

אין פעילותחול המועד סוכותשלישי-שבת11-15/10/22

אין פעילותערב חג + חג שמחת תורהראשון-שני16-17/10/22

פעילות החוגים כרגילחופשת החנוכהראשון-שני18-26/12/22

אין חוגים ביום חג פוריםשני-שלישי6-7/3/23

העדלאידע

אין פעילותשושן פוריםרביעי8/3/23

פעילות חוגים כרגילחופשת פסח של בתי הספרשלישי-שלישי28/3-4/4/23

אין פעילותחג פסח + חול המועדרביעי-רביעי5-12/4/23

ערב יום הזיכרוןשני17/4/23

לשואה ולגבורה

פעילות עד

השעה 19:00

ערב יום הזיכרוןשני24/4/23

לחללי צה”ל

פעילות עד

השעה 17:00

אין חוגיםיום הזיכרון + יום העצמאותשלישי-רביעי25-26/4/23

פעילות חוגים כרגילחופשת ל”ג בעומרשני-שלישי8-9/5/23

ערב חגחמישי-שישי25-26/5/23

+ חג השבועות

אין פעילות

במידה ובחודש מאי 2023 תתקיים מסיבת סיום חוגים בפארק המים שפיים או מקום אחר 

שייקבע, ביום המסיבה לא תתקיים פעילות חוגים וצהרונים. 

ייתכן ובעקבות מגפת הקורונה יחלו שינויים במערכת - נעדכן בהתאם


