
חוגים
חוברת חוגים
תשפ“ג 
ההרשמה החלה 
החוגים יפתחו בהתאם לתוצאות רישום



תושבים יקרים,

 אנו שמחים להגיש לכם את חוברת החוגים. 
הרכבנו עבורכם רשימה מגוונת של חוגים מקצועיים ומעשירים,

 שיעניקו לכם הנאה מרובה וחוויה מעצימה. 
 החוגים נבחרים ומנוהלים בקפידה, 

כך שיתאימו לרמה החינוכית הנדרשת, הן מצד אישיות המדריכים והן מצד 
התכנים הנלמדים בהם.

אנו מזמינים אתכם לבחור חוג כלבבכם וליהנות משנת פעילות פוריה.

 הצוות שלנו כאן בשבילכם.
נשמח להמשיך ולפעול יחד איתכם להעשרה ופיתוח של חיי הקהילה ושעות 

הפנאי לכל בני המשפחה.

בברכת שנה פוריה ומוצלחת,
ס. הרשקוביץ  הרב אליהו גפני  
וצוות המרכז הקהילתי ראש המועצה 

איך נרשמים לחוגים?

 1. טלפוני- 09-7927-101
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-13:00

יום ג' גם בין השעות 16:00-18:00
ימים ב' וד' גם בין השעות 13:00-16:00

 2. במזכירות המתנ"ס- רחוב הגר"א 13
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-13:00

יום ג' גם בין השעות 16:00-18:00
ימים ב' וד' גם בין השעות 13:00-16:00

 3. במייל- ניתן לקבל טופס בפניה למייל
emanuel@matnasim.org.il

ותשלום בכרטיס אשראי בלבד

נהלים וכללים:

1. הרשמה באמצעות כרטיס אשראי / צ'קים 
2. ניתן לפרוש מהחוג או לעבור מחוג לחוג בסוף 

חודש, באמצעות טופס העברה / ביטול — לא 
יאוחר מהשני לכל חודש

3. אין זיכוי בגין אי השתתפות
4. בגין היעדרות מדריך יוחזר השיעור עד סוף שנת 

הפעילות
5. לוח חופשות ניתן לקבל במתנ"ס / באתר 

המועצה
6. פתיחת חוג מותנית במס' מינימום של משתתפים. 

המתנ"ס שומר לעצמו את האפשרות לסגור חוג 
שמספר המשתתפים בו פחות מהמינימום

7. מחיר החוג הינו לחודש אחד X מס' חודשי 
הפעילות, מלבד חוגי המוזיקה. 

 חוג
פילאטיס/

פילאטיס+אירובי
מדריכה: ג. לדרמן

חיזוק שרירים, תנועתיות, עמוד 
שידרה, קואורדינציה ושיווי משקל.
מיועד: לנשים ובחורות מעל גיל 18

מחיר: ₪100 לפעמיים בשבוע

 חוג
 התעמלות

קרקע
מדריכה: מ.טובול

חוג ייחודי המשלב אימוני התעמלות 
קרקע התורמים לפיתוח כוח, יציבות, 

ביטחון עצמי וקואורדינציה
מיועד: לבנות בגליאי יסודי | נערות

מחיר: ₪70 לבנות | ₪90 לנערות

 חוג
'ריקוד בקצב יהודי'

מדריכה: ג. לדרמן

חוויה אמיתית לגוף ולנשמה.
התעמלות מחזקת ומשחררת מלאת 

אנרגיות ורעננות בריאה.
מיועד: לנשים ובחורות מעל גיל 18 

מחיר: ₪110 לפעמיים בשבוע

 חוג
מחול לקטנטנות

מדריכה: ח. טובול

בחוג נלמד את בסיס הריקוד, קצב, 
תנועה והכרת עולם המחול.
מיועד: לילדות בגילאי 4-6

מחיר: ₪90



 בי"ס
 למחול
קתדרה

מדריכה: ר. פריד

סגנונות מחול בלט חופשי, היפהופ, יציבה 
נכונה, שיווי משקל, תנועה ומוסיקה

מיועד: לבנות בגילאי יסודי | נערות 

מחיר: ₪100

 חוג
אפיה בוטיק

מדריכה: א. אביטל

 נאפה קינוחים מרשימים וטעימים.
 למסיבות, לשבת וארועים.

טכניקות מקצועיות, טיפים ומתכונים שווים
מיועד: ו'-ח' | ט'-י"ב

מחיר: ₪185 כולל חומרים

אורך שיעור: שעתיים

 חוג
 אפיה

ובישול
מדריכה: א. אביטל

'בישף' יחשוף בפני ביתך את סודות המטבח, 
שליטה בהכנת מתכונים מוצלחים, הכרת 

סביבת העבודה במטבח וכללי הזהירות בו 
מיועד: לבנות בגילאי יסודי

מחיר: ₪185 כולל חומרים

אורך שיעור: שעה וחצי

 חוג
אורגנית

מדריכה: ב. חאנסוב

חוג חוויתי ללמידת נגינה מקצועית 
באווירה נעימה ומהנה.

מיועד: לבנות מעל גיל 4

מחיר: ₪250

אורך שיעור: 30 דק'

 חוג
ביילה

מדריכה: ח. טובול

 פילאטיס בשביל הגוף או אירובי בשביל הנשמה?
 ביילה גם וגם

חולמת לרזות, להיות בכושר, לחוש חיונית 
 וקלילה אך אין לך מספיק מוטיבציה וסבלנות

 ואת בבית חולמת, 
תני לביילה לסחוף אותך

מיועד: לבנות בגילאי יסודי | נערות | נשים 

מחיר: ₪90

 חוג
אקרודאנס

מדריכה: א. פלינקר

שילוב של מחול מודרני והתעמלות 
קרקע. פיתוח שיווי משקל, קואורדינציה, 

גמישות ועוד הרבה מרכיבים של הכושר 
הגופני. פיתוח ביטחון עצמי

מיועד: א'-ג' | ד'-ו' 

מחיר: ₪90

 חוג
הפעלה מוטורית

מדריכה: ת. אפרתי

חוג התעמלות לגיל הרך משלב עבודה 
על גמישות, תנועתיות, יציבה נכונה, 

חיזוק שרירים וחגורת הכתפיים. 
בשילוב אביזרים ומתקני ג'ימבורי

מיועד: לילדות הגנים | א' - ד'

מחיר: 75

 חוג
 התעמלות
אומנותית

מדריכה: א. פלינקר

ענף ספורט המשלב תנועה בשילוב אביזרים 
 יחודיים. חישוק, כדור, חבל ואלות.
הבנות ילמדו תנועה, קואורדינציה 

ושיווי משקל תוך הנאה והעצמה
מיועד: א'-ג' | ד'-ו'

מחיר: ₪90



 חוג
התעמלות

מדריך: נתן עופרי

עבודה על קואורדינציה, חיזוק 
חגורת הכתפיים ושיווי משקל

חוויה בריאה ומעצימה.
מיועד: לילדים בגילאי הת"ת

מחיר: ₪90

 חוג
 התעמלות

מקדמת בריאות
מדריך: אברהם אייזן

שיפור יכולת סיבולת לב ריאה, 
עבודה על חיזוק וגמישות

מיועד: לגברים

מחיר: ₪100

 חוג
אייקידו

מדריך: יוגב מטיס

שילוב פעילות גופנית להגנה 
עצמית, שליטה עצמית, 

קואורדינציה וריכוז.
מיועד: נוער ומבוגרים

מחיר: ₪90

חוג ציור
מדריך: האמן אלעזר נבון

עבודה על צביעה נכונה, צבעי 
עפרון מים אקריליק ופחם.

מיועד: לבנים בגילאי הת"ת

מחיר: ₪100

 חוג
 שילוב

אומנויות
מדריכה: א. בוצר

בנות א' - ג' - פיסול בחומרים שונים, 
חדשניים, אריגה, ציור. קוולינג.

בנות ד' - ו'- ציור: אקריליק, אקוורל, ציור על עץ, חידוש 
רהיטים, פיסול בנייר וקרטון, פיסול בחוט ברזל, מקרמה 

תכשיט ומיתלה לעציצים, פיסול גוף תאורה ממסקינטייפ, 
ליבוד, עיצוב תכשיטים מקפסולות קפה. קוולינג.

מיועד: א'-ג' | ד'-ו'

מחיר ₪200 )כולל חומרים(

אורך שיעור: שעה וחצי  

עוסקות בתחום | 2 מפגשים

ריענון הידע הקיים, לימוד טכניקות עבודה 
וטרנדים חדשים, שיווק ופירסום

קורסי נשים | 4 מפגשים

לנצל כישרון, לחסוך כאב ראש והוצאות
בסיס: תסרוקות קלאסיות ואסופות לילדות.

 מתקדם: בסיס + כל מה שרוצה לדעת
בעלת כישרון בזמן קצר.

 חוג
 ציור

ואומנות
מדריכה: ת. צבי

הכרה ויישום טכניקות שונות במגוון חומרים
מיועד: א'- ג' | ד'-ו' 

מחיר: ₪90 |+ ₪150 חומרים לשנה

 קורסי
תסרוקנות

מדריכה: ת. מהצרי
מחיר: ₪75 למפגש| אורך מפגש: שעה וחצי 

קורסי בנות תיכון ומעלה | 6 מפגשים

להוביל תחביב לעסק רווחי
בסיס: כל מה שרוצה לדעת בעלת כישרון בזמן קצר

מתקדם: תסרוקות ערב ברמה הגבוהה ביותר. הכל כלול.

בנות כיתות ז'-ח' | 6 מפגשים

להפוך חלום ילדות למציאות
בסיס: הדרך לתסרוקת סימטרית יפה ומדויקת, תסרוקות ילדות.

מתקדם: תסרוקות מורכבות, סוגי קליעות ושלל טכניקות.

 חוג
קרב מגע

מדריך: יצחק פלינקר 

מתאמנים בקרב מגע רוכשים: ביטחון 
עצמי, שליטה עצמית ומשמעת

מיועד: לילדים בכתות הת"ת

מחיר: ₪90



חוג מהנדסים צעירים
הילדים ילמדו בכל שיעור עיקרון פיסיקלי אחר, ויבנו דגם טכני 

אשר ידגים את החומר הנלמד. ילדכם יעשירו את עולמם בתחומי 
המדעים, הטכנולוגיה, ההנדסה והמטמתיקה, תוך כדי פיתוח מיומנות 

הלמידה העצמית, שיפור הקשב והריכוז והכישורים החברתיים
מיועד: 4-6 | 6-9 

מחיר: ₪140

 חוג
גינון

מדריך: יהורם דנינו

שיעורים חוויתיים בגינון, כל מפגש חוויה 
מהטבע - מעשירה ומלאת סיפוק 

מיועד: א'-ג' | ד'-ו'

מחיר: ₪120

 חוג
תופים

מדריך: יעקב אלפנדרי

שיעורי תופים פרטניים לילדים ומבוגרים 
בהתאמה אישית לקצב התלמיד

מיועד: בנים בגילאי ת"ת | נוער | מבוגרים 

מחיר: ₪50 לילדים ונוער | 85 ש"ח למבוגרים

משך שיעור: 30 דק'

 חוג
גיטרה

מדריך: רני ענבר

שיעורי גיטרה פרטניים לילדים ומבוגרים 
בהתאמה אישית לקצב התלמיד

מיועד: בנים בגלאי ת"ת | נוער | מבוגרים 

מחיר למפגש 50 ש"ח לילדים | ₪75 למבוגרים

משך שיעור: 30 דק'

 חוג
אלקטרוניקה

חוג אלקטרוניקה שם דגש מיוחד על ביצוע 
הוראות פשוטות ומורכבות, יישום בפועל 

של הנלמד בשיעור, פיתוח מיומנויות 
מוטוריות הנדרשות במהלך הרכבת הערכות 
השונות, וכן על פיתוח מיומנויות חברתיות.

מיועד: בנים בגילאי הת"ת

מחיר: ₪100 | + ₪300 חומרים


