
חוברת חוגים תשע”ט

2018-2019

מתנ“ס חוף אשקלון

ושלוחת המתנ“ס בניצן

חוגיגים



עם פתיחתה של שנת פעילות חדשה, צוות 
המתנ”ס ואנוכי שמחים להציג בפניכם את 

חוברת החוגים לשנת תשע”ט.
המתנ”ס ממשיך להוביל את פעילויות הפנאי 

והחינוך הבלתי פורמאלי ברחבי המועצה 
והוא מהווה זרוע ביצועית של המועצה 

האזורית בתחום זה. ואכן, מידי שנה , אנו 
עדים לגידול מתמיד במספר ילדי המועצה 

המשתתפים בחוגים שלנו. מי בריקוד, ספורט, 
אומנויות לחימה ועוד...

חוגי ההעשרה ממלאים בצורה חיובית את 
שעות הפנאי של הילד, תורמים להתפתחות 

הילד מבחינה מוטורית , שכלית וחברתית. 
כחלק מהגישה אותה אנו נוקטים המעודדת 
שיתוף תושבים בבחירת היצע ומגוון החוגים, 

עם פרסום קול קורא בנושא, קיבלנו פניות 
רבות לפתיחת חוגים חדשים בתחומי 

ההעשרה והחשיבה היצירתית, אומנות וחוגים 
לגיל הרך.

כמו כן, פעילויות מרכז המוסיקה ופרויקט 
בי“ס מנגן הורחבו ע“מ לחשוף את ילדינו 

לתחום זה.
בתחום הספורט אנו שמים דגש רב על 

קידום ספורט הנשים. נפתחו קבוצות 
כדורשת וכדורסל המשחקות בליגה, מוזמנות 

להצטרף. בנוסף, במסגרת שת“פ עם 
התאחדות בתי הספר יפתחו קבוצת קט רגל 

לנערות וילדות.
מתוך חשיבות החינוך למצוינות אליה אנו 

מחנכים ושואפים, נמשיך עם פרויקט ”דרום 
אדום“ בשיתוף מועדון הכדורגל הפועל ב“ש 
ובמסגרתו נסתייע בהשתלמויות מקצועיות 

למאמנים, השתתפות במשחקי הקבוצה, 

טורנירים אזוריים וכו‘. בכדורסל נמשיך 
בשת“פ מוצלח עם פרויקט ”נגב סל“ בהובלת 

שחקן העבר שמעון אמסלם. בשני תחומים 
אלו צרפנו לשורותינו מנהלים מקצועיים 
שיסייעו בידנו להוביל ולקדם את ילדינו 

בהתמדה ונחישות.
לכם תושבים יקרים, אני קורא להצטרף אלינו 

וליהנות ממגוון החוגים והפעילויות במתנ”ס.
מדריכי החוגים, רכזי התחומים, צוות המנהלה 

ואנוכי תמיד כאן למענכם.
ברצוני להודות לראש המועצה מר יאיר 

פרג’ון על האמון והסיוע בפעילויות 
המתנ”ס. ליו”ר הנהלת המתנ”ס מר אלמוג 
נחשון, לחברי המועצה השותפים לעשייה, 
לחברי הנהלת המתנ”ס העושים תפקידם 
בהתנדבות מלאה, לצוות המתנ”ס הרואה 

בעבודתו שליחות חברתית – קהילתית 
וגאווה מקצועית ועושה ככל שביכולתו על 

מנת להביא לקהילת חוף אשקלון את הטוב 
ביותר, תוך השקעה רבה, חשיבה מתמדת 

ורצון לשיפור מתמיד.
תודה מיוחדת לאתי כהן, מרים בובליל 
וסמדר בלדיגה על עבודתם המסורה 

והשקעתם הרבה בניהול החוגים והקשר עם 
המשפחות והילדים.

אני רואה בכם, תושבי חוף אשקלון שותפים 
לדרך,

יחד אתכם, נמשיך להוביל ולקדם את 
המתנ“ס לאבני דרך משמעותיות נוספות.

בהערכה רבה,
יוסי דהרי

מנכ“ל המתנ“ס
yossid@hof-ashkelon.org.il

לקראת סוף השנה  יצאנו  בקריאה ”שתפו אותנו  ברצונות 
שלכם”, זכינו להד נרחב של רעיונות חדשים בתחומי עניין 

רבים ומגוונים. 
מתוך שלל הרעיונות שהועלו הוספנו חוגים לגיל הרך בתנועה 
ובספורט, הרחבנו את תחום אומנות היצירה, והעשרנו את חוגי 

פיתוח החשיבה והיצירתיות.
עשינו גם צעד גדול קדימה ברישומים ותשלומים לחוגים 

ופעילויות המתנ“ס - דרך אתר האינטרנט. מהלך זה מקל על  
ההרשמה. כל אחד בזמנו הפנוי יכול לבחון את החוגים, לבדוק  

ולהחליט מה מתאים  עבורו ועבור ילדיו. אך עם כל פיתוחי 
הטכנולוגיה, אנחנו כאן מעבר לקו – עם מענה אנושי, שמחים 

לעמוד לרשותכם בכל שאלה ומשאלה.

מאחלים לכם שנת פעילות מהנה, ומבורכת

אתי כהן, סמדר בלדיגה, מרים בובליל
מנהלות תחום חוגים במתנ“ס

תושבי חוף אשקלון היקרים,

תושבים יקרים!

תושבי חוף אשקלון היקרים!
המרכז הקהילתי חוף אשקלון על כל שלוחותיו הוא מקום 

תוסס המציע שלל חוגים ופעילויות לכלל הציבור.
אנו מאמינים כי פעילות ערכית בשעות הפנאי - היא אחד 

המפתחות לקהילה חזקה ומגובשת, התורמת לצמיחה אישית 
וקהילתית.

תודתי לעוסקים במלאכה במסירות -
ליוסי דהרי – מנכ“ל המתנ“ס. לרכזי החוגים אתי כהן,

מרים בובליל, סמדר בלדיגה ומדריכי החוגים.

אני מאחל לכולכם שנה של פעילות ענפה, מהנה ומעשירה

אלמוג נחשון
יו“ר הנהלת המתנ“ס
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ראש השנה – כ“ט אלול – ב‘ תשרי – 9-11/9/18

יום כיפור – ט‘ תשרי – י‘ תשרי – 18-19/9/18

סוכות – י“ד תשרי – כ“ג תשרי – 23/9/18-2/10/18

חנוכה – כ“ו כסלו – ב‘ טבת – 4-10/12/18

פורים – י“ג – ט“ו אדר ב‘ – 20-22/4/19

פסח – י“ג – כ“א ניסן – 18-26/4/19

ערב יום השואה – כ“ו ניסן 1/5/19 – חוגים עד השעה 19:00. במרכז המוזיקה לא יתקיימו חוגים.

ערב יום הזכרון לחללי מצה“ל – ב‘ אייר 7/5/19 – חוגים עד שעה 18:00. במרכז המוזיקה לא יתקיימו חוגים.

יום הזכרון ויום העצמאות –ג‘– ה‘ אייר – 8-9/5/19

ל“ג בעומר – י“ח אייר 23/5/19

שבועות – ו‘- ז‘ סיון 9-10/6/19

שר
ק

שי 
אנ

מיילפלאפון טלפוןתפקידשם

08-6775579Yossid @hof- Ashkelon.org.ilמנכ“ל מתנ“ס חוף אשקלוןיוסי דהרי

08-6775579eyic @hof- Ashkelon.org.ilמזכירה ומנהלת תחום חוגיםאתי כהן

08-6776417dodid @hof- Ashkelon.org.ilמנהל גביהדודי דנינו

08-6788698054-6671937Mb937@walla.comמנהלת שלוחת מתנס בניצןמרים בובליל

08-6775565054-7919202smadar@hof-ashkelon.org.ilמנהלת תחום ספורטסמדר בלדיגה

050-5792520dov76@gmail.comמנהל מרכז מוסיקהדייב גרבר

לוח חופשות במערך החוגים לשנת תשע“ט
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תקנון הרשמה לחוגים תשע“ט:

שנת פעילות החוגים במרכז הקהילתי בחוף אשקלון ושלוחת 
המתנ“ס בניצן הינה בין התאריכים: 2/9/18-30/6/19.

פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים.   

חלק מהחוגים יפתחו רק לאחר  החגים – ובהתאם למספר 
נרשמים. 

תנאי הרשמה, תשלום וקבלת משתתף: 

 www.hof-ashkelon.org.il ניתן לבצע באתר המועצה בכתובת
לשונית תשלומים. התשלום בכרטיס אשראי.

תשלום במזומן ו/או בצ‘קים יתבצעו 
במשרדי המתנ“ס אצל דודי 08-6776417.

או אצל מרים בובליל - שלוחת מתנ“ס ניצן
054-6671937 ,08-6788698

  שעות קבלת קהל :
מרכז קהילתי חוף אשקלון

ימים ראשון – חמישי – 9:00-15:00, 
בנוסף  -ראשון ושלישי משעה 16:00-18:00

שלוחת המתנ“ס בניצן
ימים ראשון – רביעי – 9:00-12:00

ראשון, שני, רביעי וחמישי  – 16:00-18:00

השתתפות בחוג מותנית בהרשמה ובתשלום מראש עבור 
כל השנה. מי שלא הסדיר את התשלום לשנה כולה לא יוכל 

להשתתף מעבר לשיעור הניסיון (אנא אל תעמידו את ילדיכם 

בסיטואציה הלא נעימה בה הם מתבקשים לעזוב את החוג 
כיוון שלא הוסדר תשלום).

חוגים שונים מחייבים תוספת תשלום על ביטוח או על חומרים 
וציוד. לא ניתן להירשם לחוג מבלי לשלם גם את התוספת 

הנדרשת.

עלות הפעילות השנתית נקבעת על פי תחשיב שנתי בו 
כלולים חופשות וחגים ע“פ רשימת החופשות של המתנ“ס 

המצ“ב.

התשלום החודשי הוא קבוע ואינו תלוי במספר המפגשים בכל 
חודש נתון.

מפגש שלא יתקיים ביוזמת המדריך, או המתנ“ס יושלם ע“י 
מדריך אחר או במועד אחר בתאום מראש. 

לא ינתן החזר כספי עקב אי השתתפות  התלמיד בשעורים 
בודדים.

  תשלום

דמי השתתפות לפעילויות השונות, ישולמו עד 10 תשלומים 
רצופים ושווים (אלא אם צוין אחרת). גובה התשלום לא ישתנה 

על פי מספר המפגשים באותו החודש. 

לא תכובד התחייבות חלקית, ולא יתקבל תשלום חלקי 
לחוגים.

מי שנרשם באמצע השנה, ישלם תשלום מלא החל מהחודש 
בו נרשם.
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  ביטול השתתפות

תינתן אפשרות לביטול השתתפות בחוג עד לתאריך 31/3/19. 
לא יתאפשר ביטול חוג לאחר תאריך זה , למעט מחלה 

ובהצגת אישור רפואי.

במרכז המוסיקה ניתן לבטל השתתפות- עד 28/2/19.

ביטול ההשתתפות יתבצע בכתב, עד חודש מהפסקת 
ההשתתפות אך ורק על גבי טופס ביטול שישלח למזכירות 

המתנ“ס ויכנס לתקפו רק לאחר קבלת אישור בכתב, במייל או 
בפקס.

המתנ“ס שומר לעצמו את הזכות לבטל את השתתפותו של 
כל אדם, מסיבות של משמעת, הפרעה, אי עמידה בתשלומים  
או דרישה מנומקת של המדריך. במקרה כזה ייגבה תשלום רק 

על התקופה בה השתתף האדם בחוג.

חודש בו היתה פעילות ייחשב כחודש מלא. 

אי הודעה בכתב על ביטול ההשתתפות, ו/או אי הופעה 
לפעילות, לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות ולהחזר כספי.

לא יהיה ביטול רטרואקטיבי של חוג, ולא יתקבל החזר בגין 
התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.

בקשה להחזר כספי מסיבה רפואית, תוגש בכתב, בצירוף 
אישור רפואי. במידה והבקשה תאושר, יבוצע ההחזר מיום 

קבלת הבקשה במתנ“ס.

דמי ביטול חוג – 15 ₪ 

העדרות עקב מחלה/ פציעה – יש לדווח מוקדם ככל שניתן 
לרכזת חוגים במתנ“ס. 

  נוהל הנחות: 

בן משפחה יחיד – החל מהחוג השני – 5% הנחה.

בן משפחה שני - 5% הנחה.

בן משפחה שלישי - 10% הנחה.

בחוגי המוסיקה – בן משפחה שני – 10% הנחה
בן משפחה שלישי 15%

אין אפשרות להירשם לחוגים לשנת תשע“ט  במידה וטרם 
הוסדר חוב של שנה קודמת.

בקשות, בירורים , הערות, הארות  - נא להעביר במייל

etic@hof-ashkelon.org.il מתנ“ס חוף אשקלון - אתי

mb937@walla.com מתנ“ס ניצן – מרים

liorreizel@gmail.com מרכז מוסיקה יד מרדכי – ליאור רייזל
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  סדרי הרשמה ולימוד במרכז המוסיקה בשעות הבוקר

שעור נגינה יתקיים אחת לשבוע במשך 45 דקות, החל משעות הבוקר.

האחריות להגעה סדירה לשיעורים מוטלת על התלמיד ובתאום עם מנהל המרכז או מישהו מטעמו.

לתלמידים הלומדים נגינה במהלך יום הלימודים הסדיר, תתקיים מערכת שעות משתנה מדי שבוע, כדי לא להפסיד 
את אותו המקצוע.

על התלמיד האחריות להשלמת החומר של השיעור אותו הפסיד במרכז המוסיקה.

על התלמיד לתאם ולהודיע על מבחנים, סיורים וכל פעילות חינוכית מיוחדת.

אם התלמיד אינו מגיע לשיעור מסיבה כלשהי, המרכז אינו מחויב להחזיר את השיעור. כל תלמיד זכאי להחזר של עד 4 שעורים 
במהלך השנה, במידה וסיבת ההיעדרות מוצדקת. 

ציוד אישי כגון: מקלות תופים, עלים של  קלרינט, חוברות נגינה ועוד, ירכשו ע“י התלמיד.
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בית ספר לכדורסל בנים ובנות א‘-ו‘ 
אימונים יתקיימו פעמיים בשבוע 

₪ 200 ₪ לחודש.
ערכת ציוד, תלבושת 220 ₪. עלות הסעה 50 ₪ לחודש

בי“ס באר גנים  
  ילדי כיתות ג‘–ו‘

שני    14:30-15:45  רביעי    15:15-16:15  

בי“ס ניצן בניצנים  
שני ורביעי   ילדי כיתות א‘-ב‘  14:30-15:30  
שני ורביעי  ילדי כיתות ג‘-ד‘  15:30-16:30  
שני ורביעי  ילדי כיתות ה‘-ו‘  16:30-17:45  

בי“ס חופים - ביד מרדכי  
שני ורביעי  ילדי כיתות א‘-ג‘  15:30-16:30  

תלמי יפה  
ראשון וחמישי  גן-ילדי כיתות א‘  16:00-17:00  

כרמיה  
ראשון  ילדי כיתות א‘-ב‘  17:00-18:00  
ושלישי  ילדי כיתות א‘-ב‘  16:00-17:00  
ראשון  ילדי כיתות ג‘-ד‘  18:00-19:00  
ושלישי  ילדי כיתות ג‘-ד‘  17:00-18:00  

בשלוחת המתנ“ס בניצן  
שני ורביעי  ילדי כיתות ג‘-ו‘  17:30  

כדורסל גברים-ליגה
אולם ספורט ניצנים  

ראשון ורביעי  20:30  

כדורסל נשים-ליגה
אולם ספורט ניצנים  
שני וחמישי  20:00  

₪ 150 ₪ לחודש.

מועדון כדורסל חוף אשקלון
פרוייקט ”נגב סל“ בשיתוף איגוד הכדורסל.

רכז פרוייקט השחקן שמעון אמסלם.

בהדרכת: שגיא כתב, דניאל חסיד, חן 
ויסוקר, יונתן בן סעדון

רכז כדורסל מקצועי – שגיא כתב – 052-6156850

השתתפות בחוג כדורסל תשפר את כישורי החיים 
של הילדים בהיבט של בטחון עצמי, משמעת עצמית, 
אחריות אישית וקבוצתית. במסגרת האימונים ישפרו 

הילדים את כושרם הגופני הכללי, ילמדו את חוקת 
הכדורסל ועקרונותיה, 

קבוצות תחרותיות (קיבוץ ניצנים)
לילדי כיתות ז‘ -י‘

קבוצות המשתתפות בליגה של איגוד הכדורסל, יתאמנו 
 באולם הספורט בניצנים.

 שני ורביעי + משחק
₪ 300 ₪ לחודש לא כולל ערכת ציוד והסעות.

עלות תלבושת 250 ₪. עלות הסעה 50 ₪ לחודש

יחס אישי והכנה לקבוצות תחרותיות.

השחקנים משתתפים
בטורנירים עם קבוצות

באזור.

שדדשדש

7



ט
ור

ספ
א“
ברי

ף 
גו
 ב
אה

ברי
ש 
נפ

”

בית ספר לכדורגל חוף אשקלון
שלוחה של בי“ס לכדורגל הפועל ב“ש

בהדרכת  ערן מצרפי, צח זלינגר,
טל מכלוף, מוטי אטדגי

רכז כדורגל מקצועי -טל מכלוף – 052-7979294

תוכנית אימונים מקצועית, הקניית מיומנויות יסוד 
בכדורגל, זריזות, קואורדינציה, תרגול וכושר גופני, לימוד 

טכניקות משחק עם דגש להנאה וחיבור למשחק. יחס 
אישי ודגש על כבוד הדדי ורוח ספורטיבית הולמת.

מחנה אימונים וטורנירים אזוריים.

על כל הילדים לרכוש תלבושת לחוג הכדורגל.
פעם בשבוע 120 ₪, לחודש   ₪

פעמיים בשבוע  170 ₪, לחודש.  
האימונים יתקיימו בבתי הספר וביישובים.  

בית ספר לכדורגל ביישובים:
 שלוחת מתנ“ס ניצן 

עלות ערכת תלבושת 220 ₪
₪  120 ₪.   חלוקה על פי קבוצות גיל   שלישי 

  ילדי כיתות א‘–ב‘   15:45-17:00
  ילדי כיתות ג‘–ד‘   17:00-18:15

  ילדי כיתות ה‘–ז‘    18:15-19:30
  ילדי גן   ראשון   16:30

נוער: 
 מושב הודיה

 ראשון   ילדי כיתות ז‘–ח‘   17:30-18:30
 שלוחת מתנ“ס ניצן

 חמישי   ילדי כיתות ח‘–ט‘   19:15-20:30

ילדים: 
 מושב הודיה-ניר ישראל 

 שלישי   גן-ילדי כיתות א‘   16:30-17:30

 כוכב מיכאל   
 ראשון   גן-ילדי כיתות א‘  16:30-17:30

 רביעי  ילדי כיתות ב‘-ג‘  19:00-20:00

 בת הדר   
 חמישי   ילדי כיתות א‘-ג‘   16:30-17:30

 מבקיעים   
 רביעי   גן-ילדי כיתות א‘  17:00-18:00

בי“ס ניצן בקיבוץ ניצנים  
ראשון ורביעי   ילדי כיתות א‘-ג‘, ד‘-ו‘  14:45-16:15  

בי“ס חופים בקיבוץ יד מרדכי   
שני וחמישי  ילדי כיתות א‘-ג‘, ד‘-ו‘  15:15-16:45  

בי“ס מורשה  + בי“ס שדות סילבר  
יתאמנו (בכפר סילבר) ביום שלישי בסיום הלימודים

שלישי   13:00  
בי“ס באר גנים  

ראשון   ילדי כיתות א‘-ב‘  15:15-16:15  
ושלישי   ילדי כיתות א‘-ב‘  12:45-14:30  
ראשון   ילדי כיתות ג‘-ד‘  16:15-17:15  
ושלישי   ילדי כיתות ג‘-ד‘  14:30-16:00  

עלות תלבושת הפועל ב“ש 285 ₪.
עלות הסעה 50 ₪ לחודש 8
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ק קטרגל בנים ז‘-ח‘ התאחדות בתי ספר  חדש!

אימונים וטורנירים במסגרת ביה“ס.
 בי“ס שקמה

 שני וחמישי   ילדי כיתות ז‘-ח‘  14:00-15:15 

נדרשת בדיקה רפואית במכונים המורשים לספורטאים. 
האימונים יתקיימו בבתי הספר.

פעם בשבוע 150 ₪, לחודש.   ₪
פעמיים בשבוע 200 ₪, לחודש, כולל תחרויות.  
לא כולל בדיקה רפואית, הסעות וערכת תלבושת.

ק קט-רגל לבנות  כתות ד‘-ו,  חדש!
מועדון בבית ספרי לכתות  ז‘-ח‘

מאמן משה ניר מומחה באימון כדורגל לבנות ונשים.

באימונים ירכשו מיומנויות לשיתוף פעולה, עבודת 
צוות, הרגלים ספורטיביים לאורח חיים בריא ותזונה 
נבונה. כמו כן, במסגרת האימונים ישפרו הבנות את 
הכושר הגופני הכללי, קואורדינציה זריזות וביטחון 

עצמי.
בי“ס חופים ביד מרדכי  

ראשון וחמישי  
לבנות כיתות ד‘-ו‘  

15:15-16:30  
 

לבנות ד‘-ו’: פעם בשבוע 120 ₪ לחודש.  ₪
פעמיים בשבוע  160 ₪ לחודש.   

עלות ערכת תלבושת לחוגי קטרגל 220 ₪
עלות הסעה 50 ש“ח לחודש

האימונים יתקיימו בבית הספר.

בנות ז‘-ח‘ - מועדון בית ספרי
במסגרת התאחדות לבתי ספר. 

שלישי  
15:00-16:30  

פעם בשבוע 150 ₪, לחודש   ₪
 

לבנות ז‘-ח‘ נדרשת בדיקה רפואית במכונים המורשים 
לספורטאים.  המחיר לא כולל בדיקה רפואית

ל ל ל ל לספספספספספספוורורורורורטטטאטאטאטאטאיםיםיםיםים.. םיםיםיםיםים ה ה ה ה ה הממממומומורשרשרשרשרשרש םםיםיםיםים כמככמכמכמכמכמכמכמכונונונונונונ בבבבבב ב ב ב ב פפרפרפרפרפרפרפואאאואואואואואיתיתיתיתיתיתיתית דדבדבדבדבדבדבדיקיקקיקיקיקהה ה ה ה ה  שרשרשרשרשרשרשרשרשתתתתתתת ת ת  דדנדדנדנדנדנדנדנד
ה ההה ה ה ה ה הסספספספספספספספספפר.ר.ר.ר.ר.ר. ייתיתיתיתיתיתי תתתיתיתיתיתיתיתקקקיקיקיקיקיקיקיקיקיימממימימימימו ו ו בבבבבבבבבבבבבבבב ההההההההההאאאאיאאיאיאיאיאימממומומומומוננינינינניםםם ם ם ם ם 

וחוחוחחוחוחודשדדדשדשדשדשדש.... .  לללללל ל ל ל ל ובובובבובובובובובועעעעעעע ע 151515151515000000  ₪₪₪₪₪₪,₪,₪₪,₪, ששבשבשבשבשבשבש פעפעפעפעפעפעפעםםםםם ם ם   ₪
כככככ כ כ כוללולולולולולללל ל ל ל תחחתחתחתחתחרורורורורורוייויויויותתתת.ת.ת.ת.ת. דדדדדדודודודש,ש,ש,ש,ש, חחחלחלחלחלחלחלח  , , ,₪₪₪₪₪₪₪ ייייייייייםםםםםםם ם ם בבשבשבשבשבשבבבבובבבובועעעע עעע ע ע 20202020200000000000 פעעמעמעמעמעמעמעמעמ פ  פ  פ  פ  פפפפפ 
שושושושושושתתתת.ת.ת. בלבלבלבבלבלב ת ת ת ת תתכתכתכת תתותותותותות ו ו וערערערערערער ה ה הה ה ה הסעעססעסעסעסע בב ב ב בדידידידידיקהקהקהקהקהקה ר ר ר ר רפופופופופואאאיאיאיאית,תתת,ת, ללללללללללללללל לללללללא אאאאא א א ככככוכוכוכוכו
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אומנויות לחימה
בהדרכת אריאל אברג‘יל

לימוד עקרונות בסיסיים של לחימה הנלקחים מעולם 
.MMA הג‘יוג‘יטסו הברזילאי, אגרוף, האבקות ו

האימונים מצוינים לטיפוח כושר גופני, ביטחון עצמי, 
משמעת ופיתוח ערכים.

מתנ“ס בבת הדר  
ראשון, שלישי ורביעי  

ילדים  17:00-19:00  בוגרים  19:00-20:30  
בימי שישי, מתקיים אימון פתוח לבוגרים.  

פעמיים בשבוע 200 ₪ לחודש  ₪
ערכת תלבושת ללא חליפה 75 ₪

תשלום עבור תחרויות יש לתאם אימון ניסיון
בטלפון אריאל 0528334820

ג‘ודו כפר סילבר
בהדרכת המאמן האולימפי דני לאופולד

דני לאופולד מאמנה האישי של יעל ארד זוכת מדליית 
הכסף מזמין אתכם/ן לחוג ג‘ודו הספורט האולימפי 
המוביל בישראל בזכות תרומתו הרבה להתפתחות 

פיסית, נפשית מאוזנת, מכוונת מצוינות ושליטה עצמית.
בכפר סילבר  

ילדי כיתות א‘-ג‘   18:30 שני ורביעי    
ראשון  ילדי גן-כיתות א‘   18:00  

פעם בשבוע 180 ₪. פעמיים בשבוע 230 ₪.   ₪
עלות החוג אינה כוללת ביגוד ג‘ודו חגורות דרגה  

והשתתפות בתחרויות ואירועים מקצועיים.  
עלות ערכת תלבושת לא כולל חליפה - 75 ש“ח

טניס
בי“ס לטניס בהדרכת דור אבן, יוסי משהיד:

באימוני הטניס יינתן דגש על כבוד הדדי, בטחון עצמי, 
יצירתיות וריכוז לצד חיזוק יכולות פיזיות דוגמת כוח 

מתפרץ, מהירות תגובה, זריזות ועוד.
במסגרת הפעילות ישתתפו השחקנים בתחרויות, 

פעילויות מגוונות ויירכשו ספורט לחיים.
אימוני הטניס מתאימים מגיל גן- מבוגרים.

עלות תלבושת 190 ₪

ביישובים: 
 תלמי יפה 

 ראשון ורביעי   16:00-20:00

 כוכב מיכאל  
 שני   16:00-20:00

 ניר ישראל  
 שלישי   16:00-20:00

 גברעם - בהתאם להרשמה

₪ פעם בשבוע 180 ₪  לחודש.
פעמיים בשבוע 265 ₪ לחודש

בי“ס לטניס בניצן בהדרכת ניסים מרדכי:
במגרש ליד המתנ“ס בניצן

 ראשון ושלישי 
₪ פעמיים בשבוע 190 ₪  לחודש 10
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אמנות לחימה המשלבת הגנה עצמית, פיתוח כושר 

גופני, בניית ערכים למשמעת עצמית וכבוד הדדי.

ראשון ורביעי  
חלוקה ע“פ קבוצות   

עלות: 180 ₪  לחודש  ₪
במהלך השנה יתקיימו 2 מבחני חגורה ע“פ  

התקדמות התלמיד והחלטת המאמן   
עלות: 150 ₪ לכל מבחן כולל חגורה.  

עלות החוג אינה כוללת תלבושת, מבחן, דמי חבר  
ותחרויות, על פעילות זו יגבה מחיר בנפרד במהלך  

השנה.  

ק.מ.י- קרב מגן ישראלי
בהדרכת רועי שחר

מדריך כושר והסמכה לילדים.
שיטה ישראלית להגנה עצמית, מתאימה לבנות/בנים, 

בוגרות/בוגרים.
שיטה המבוססת על תנועות טבעיות של הגוף 

הכוללת מגוון רחב של תרגילי הגנה עצמית, ופיתוח 
יכולת לחימה תוך כדי מתן דגש על בניית כושר גופני, 

ערכים ובטחון עצמי.

מרכז אומנויות לחימה בבת הדר  
בנים ובנות מגיל -6  

בוגרים חלוקה על פי קבוצות גיל.  
שני וחמישי   18:00-21:30  
פעם בשבוע 160 ₪  לחודש.  ₪

פעמיים בשבוע 200 ₪ לחודש  
בוגרים פעמיים בשבוע 240 ₪   

לא כולל ערכת תלבושת, ומבחני חגורה ותשלום    
דמי חבר. עלות ערכת תלבושת ללא חליפה 75 ₪  

טקוונדו
לילדים, נוער, ובנות

בהדרכת אמיליאנו מינה

11
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פילטיס לנשים
בהדרכת מיטל זהבי 

שימור הכושר, שיפור גמישות הגוף, עבודה על 
השרירים באוירה נינוחה.

במתנ“ס ניצן  
ראשון  8:30-9:30  

שני  20:00-21:00  
רביעי  8:30-9:30, 20:00-21:00  

שישי  8:30-9:30  
80 ₪ לחודש לפעם בשבוע  ₪

140 ₪ לחודש לפעמיים בשבוע  

פילטיס ועיצוב לנשים
בהדרכת רגינה פיינגרש

לחיזוק, יציבה וגמישות הגוף 

במועדון בבאר גנים  
רביעי   8:30  
80 ₪ לחודש  ₪

התעמלות
בונה עצם לנשים

בהדרכת עמית ברבי
התעמלות מותאמת לנשים לבניית העצם, לחיזוק 

הגוף, מניעת נפילות, שיווי משקל ויציבה 
בסטודיו של עמית  

ראשון    9:00  
95 ₪  לחודש  ₪

כדורשת לנשים ליגה כדורשת
משחק מלהיב לנשים בכל גיל, כל אחת יכולה ואין 
צורך בידע מוקדם. בואי להנות ממשחק ספורטיבי 

קבוצתי המשלב חוכמת משחק, עבודת צוות, פעילות 
גופנית והנאה מרובה.

התשלום לא כולל תשלום 
לאיגוד.

נדרשת בדיקה רפואית במכון 
מאושר לבדיקות ספורטאים.
אולם ספורט – ביד מרדכי  

 שני ורביעי   20:00-21:30
עלות 150 ₪  ₪

כדורשת לבנות 
בכתות ט-י“ב

מאמנת רינה רם און
משחק הכדורשת הפך לפופולרי ביותר בקרב נערות 
בזכות מאפייניו הידידותיים המאפשרים לכל נערה , 
בכל גיל ובכל כושר גופני באופן פשוט יחסית ללמוד 

את המשחק ולהצליח בו. בשביל לשחק נדרשות 
מיומנויות בסיסיות של תפיסה וזריקה. אופי המשחק 
קבוצתי והחלק החברתי והקבוצתי הוא מרכיב חשוב 

ובלתי נפרד מההנאה מספורט זה.
אולם ספורט יד מרדכי  

שני ורביעי  18:30-20:00  
עלות 150 ₪  ₪

לא כולל פיזור וערכת תלבושת.  

בבת הדר  
ראשון   20:30  
120 ₪ לחודש  ₪

אאווןן רםם
חדש!

12
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לימוד תרגילי קרקע  כגון: גלגלון, עמידת ידיים, גלגול, 

שפגאט, פליק פלק ועוד, בשלוב עבודה על כוח, 
גמישות, יציבה, שיווי משקל בצורה מקצועית ומהנה. 

הפעילות משפרת בטחון עצמי, דימוי גוף חיובי, 
יצירתיות ואסתטיקה. 

בתום השנה מופע מרהיב לאמהות ובנות.

מתנ“ס ניצן  
בנות 5-15. חלוקה על פי קבוצות.  

ראשון או רביעי      
120 ₪ לחודש   ₪

160 ₪  לנבחרת לחודש  

התעמלות אומנותית 
בהדרכת טניה סבירנובסקי,

מדריכה מוסמכת ואלופת ישראל

החוג מלווה בשימוש באביזרים, חבל, חישוק, אלות 
וסרט. מלמד יציבה נכונה, בלט קלאסי, ריקוד, 

אקרובטיקה, גמישות,  תוך פיתוח קורדינאציה ויכולת 
הבעה 

בבית ספר ניצן   
ראשון  

ילדי כיתות א‘–ב‘   14:30-15:20  
ילדי כיתות ג‘–ה‘  14:30-15:20  

130 ₪ לחודש. הסעה 60 ₪ לחודש  ₪

שתי הקבוצות יתאמנו במקביל עם טניה ומדריכה 
נוספת באולם הספורט בקיבוץ ניצנים

התעמלות קרקע לבנות
בהדרכת עמית ברבי והילה קליין

ספורט לגברים 
בהדרכת דנאור

במועדון בניצן  
חמישי  

21:00-22:00 
90 ₪ לחודש  ₪
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סטודיו למחול
מגוון סגנונות ריקוד, ג‘אז , בלט, היפ הופ, ברקדאנס, 
פלמנקו מודרני, בטן ועוד תוך מתן דגש על טכניקה 

וגמישות.

חוג פלמנקו
בהדרכת ליטל יושקוביץ

  בבת הדר
  ראשון

ילדות מגיל 5 עד 8     
ילדות מגיל 9 עד גיל 13     

נשים   
לילדות 140 ₪ לחודש  ₪
נשים 200 ₪ לחודש  

חוג ברקדאנס 
בהדרכת בי בוי פוטר

במתנ“ס בבת הדר  
שלישי   

ילדי כיתות א‘-ג‘  17:00-18:00   
ילדי כיתות ד‘–ו‘  18:00-19:00  

130 ₪ לחודש  ₪

ול
מח

14



סגנונות מחול
 במורשה

שני   
בניצן  

שלישי   
בחופים  
רביעי   

130 ₪  לחודש ללא הסעה  ₪
190 ₪  לחודש כולל הסעה  ₪

מחול ותנועה
  בבת הדר

חמישי  
ילדי גנים-כיתות א‘  16:45-17:30  

ילדי כיתות ב‘–ד‘  17:30-18:30  

ול
מח

היפ – הופ  
 רביעי

 ילדי כיתות ה‘–ו‘
 ילדי כיתות ז‘-ח‘-ט‘  

₪ 130 ₪ לחודש

החלקת גלגיליות
בהדרכת עמית קליין

פיתוח כושר פיזי, אימוני כושר, תקשורת חברתית 

מתנ“ס בת הדר  
ראשון  

ילדי כיתות ג‘–יב‘. חלוקה עפ“י קבוצות  
140 ₪ לחודש  ₪

להקה ייצוגית
  ימי  חמישי

ילדי כיתות ה‘–ו‘  20:00  
ייצוגיות ילדי כיתות ז‘ ומעלה   

200 ₪ לחודש  ₪
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מוסיקה
במרכז למוסיקה צוות מורים מקצועי, ותיק ומנוסה, המקנה לתלמידים את יסודות המוסיקה במגוון רחב של כלים, 

תוך מתן תשומת לב אישית לכל תלמיד ותלמיד. 
השיעורים מתקיימים באופן פרטני וקבוצתי . 

בשלוחת המתנ“ס בניצן:   
פסנתר – אולגה טסטר

אורגנית גיטרה וכינור – ליאוניד קורשבסקי
תופים – דוד מתתוב

כלי נשיפה – מורה מקצועי ומיומן

בסוף השנה – יתקיים קונצרט  סיום כיתתי.

ביד מרדכי  
השיעורים מתקיימים במסגרת שעות בית הספר 
ואחה“צ המוקדמים, שעור פרטני של  45 דקות:

כלי נשיפה - דייב גרבר
תופים - ירום איטה

פסנתר - תמיר מילר, ילנה מרלנקו
פיתוח קול

 
בכוכב מיכאל:  

פסנתר – גלי אלקינד
תופים – ירדן ורסנו
גיטרה – יובל מנור
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הע
לוגי טכנולוגי
בהדרכת יאיר שושן

ילדי כיתות א‘-ו‘  
רביעי  

בשלוחת המתנ“ס  בניצן   16:15-17:15   
במתנ“ס בבת הדר   18:45 – 17:45   

160 ₪  לחודש  ₪

טיסנאות
בהדרכת  חברת ”אינטיליגנט“ 

בנית דגמי טיסנים ברמות קושי עולות. פיתוח 
היצירתיות, היכולות הטכניות ותכנון.

מתנ“ס בניצן  
ילדי כיתות א‘-ג‘  ו ד‘–ו‘  

ראשון  
עלות: 150 ₪ לחודש. לא כולל חומרים  ₪

מבוכים ודרקונים 
בהדרכת  ערן רז 

מתנ“ס בבת הדר  
חמישי  

ילדי כיתות ג‘–ו‘ – מתקדמים   18:30 – 17:00  
שני  

ילדי כיתות ב‘–ג‘    18:30 – 17:00  
170 ₪  לחודש  ₪

אלקטרוניקה
בהדרכת ויקטור בר

חוג המשלב תיאוריה בדרך חוויתית והתנסות מעשית 
בתחומי החשמל והאלקטרוניקה. במהלך החוג יבנו 

המשתתפים פרויקטים שונים- כגון : חנוכיה, גלאי 
מתכות, נצנץ, איתות לאופניים ועוד.

מתנ“ס בבת הדר  
ילדי כיתות ג‘–ו‘  
שני    18:00  

בשלוחת המתנ“ס בניצן  
ילדי כיתות ג‘–ו‘  

ראשון    18:00  
170 ש“ח לחודש.  ₪

עלות חומרים – 290 ₪ לכל השנה  

חדש!

חדש!
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אנגלית חוויתית לילדים
בהדרכת חברת ”אינטיליגנט“ 

חוג הנותן דגש על אנגלית מדוברת, העשרת אוצר 
מילים  בדרך חוויתית ויצירתית 

במתנ“ס ניצן   
ילדי כיתות ב‘–ח‘ חלוקה על פי קבוצות  

שני   16:30  
130 ₪ לחודש  ₪

בבת הדר  
שני   

130 ₪ לחודש  ₪

תנועה לגיל הרך
בהדרכת  חברת ”אינטיליגנט“ 

חוג תנועה מאתגר תוך שימוש באביזרים, המשפר 
ריכוז, חשיבה, זריזות והעצמת הבטחון העצמי.

במתנ“ס ניצן   
לגילאי 3-4   ו 5-6   

שני   16:30  
130 ₪ לחודש  ₪

במתנ“ס בת הדר   
לגילאי 3-4   

ראשון    16:30  
130 ₪ לחודש  ₪

יצירה והעצמה באומנות - 
חוג פיסול ופסיפס

בהדרכת עפרה עידן
במתנ"ס ניצן   

ילדי כיתות א‘-ו‘ חלוקה על פי קבוצות  
חמישי    16:30  

130 ₪ לחודש  ₪
חומרים  - 350 ₪ לשנה  

חוג טבע לילדים
פעילות חקר וגילוי, טיול בסביבה הקרובה, הערות 

עם בעלי חיים וצמחים, בישול, יצירה, שדאות, בישולי 
שדה ועוד...

ליד בית ספר שדה שקמים - בניצן  
ילדי כיתות ב‘–ח‘ - חלוקה על פי קבוצות  

ראשון   16:00-17:30  
130 ₪ לחודש  ₪

חדש!“ 

“
חדש!

חדש!

18



רה
ש

הע
חוג תיאטרון

ניהול אומנותי ובימוי סמדר אדלמן
בואו להתנסות, לחוות, לשחק, לשיר, לרקוד ולהציג

סדנאות משחק, אימפרוביזציה, קומדיה, פיתוח דמיון 
מחזמר, עבודה על דמויות, הכרות עצמית, עבודה 

באנסמבל, הכרת הבמה, תנועה תיאטרלית, עבודה 
עם טקסטים דיאלוגים ועוד.

בבת הדר  
ילדי כיתות א‘-ג‘  רביעי   17:15-18:30  
ילדי כיתות ד‘-ו‘   רביעי   18:30-19:45  

170 ₪ לחודש  ₪

חוג אילוף כלבים –
”המאלף הצעיר“
בהדרכת שלהבת אהרוני

במתנ“ס בבת הדר  
שיפור יכולות מוטוריות, התמודדות עם פחדים, 

לקיחת אחריות ואכפתיות, הקניית בטחון עצמי . החוג 
יכלול שיעורים עיוניים בתחום הטיפול, משחקים עם 

כלבים, תרגול ואילוף בסיסי
שלישי   17:00-18:00  

₪ 130  ₪
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עלות שנתית יום הפעילותמדריךשם החוג

 

בי"ס לכדורגל

כדורגל ביישובים

ערן מצרפי 
צח זלינגר
טל מכלוף

מוטי אטדגי

בי“ס ניצן- ראשון ורביעי
בי“ס חופים- שני וחמישי

בי“ס מורשה ושדות סילבר- שלישי
בי“ס באר גנים – שלישי וחמישי

יישוב ניצן-שלישי
כוכב מיכאל- שלישי

מבקיעים- רביעי
בת הדר-חמישי

2100 ₪  פעמיים בשבוע כולל פיזור.
1700 ₪ פעם בשבוע כולל פיזור.

1200 ₪ פעם בשבוע.
ערכת ציוד ותלבושות-

פיזור 500- ₪.

כדורגל 
התאחדות בתי 
ספר וטורנירים

ז‘-ח‘ בנים 2000 ₪ פעם בשבוע כולל פיזור.בי"ס שקמה- שני וחמישי - בניםערן מצרפי
2500 ₪ פעמיים בשבוע לא כולל פיזור.

בי"ס חופים ד‘-ו‘משה נירקטרגל בנות
בי"ס שקמה התאחדות בתי ספר 

תחרותי ז‘-ח‘ 
ראשון שלישי וחמישי

(קבוצות בהתאם להרשמה)

בנות ד‘-ו‘
2100 ₪ פעמיים בשבוע כולל פיזור.

1700 ₪ פעם בשבוע כולל פיזור.
ז‘-ח‘ בנות 2000 ₪ פעם בשבוע כולל פיזור.

2500 ₪ פעמיים בשבוע לא כולל פיזור.

דניאל חסידכדורסל

שגיא כתב

חן ויסוקר

בי"ס ניצן –שני ורביעי.
ליגה-ניצנים ראשון, שני, רביעי, חמישי

בי"ס חופים- שני ורביעי.
יישוב ניצן- שני ורביעי

כרמיה – ראשון ושלישי
תלמי יפה- ראשון וחמישי

2500 ₪ פעמיים בשבוע כולל פיזור.
2000 ₪ לא כולל פיזור.

3000 ₪ ליגה 2 אימונים ומשחק ללא 
פיזורים.

1000 ₪ איסוף ופיזור ליגה. 

המרכז הקהילתי חוף אשקלון  ספורט
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המרכז הקהילתי חוף אשקלון מרכז מוסיקה
עלות שנתיתמשך פעילותשם החוג

3900 45₪ דקותשיעור פרטני שבועי

שיעור כלי נשיפה
חליל צד, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, קרן יער, טרומבון, בריטון, טובה

3600 45₪ דקות

200 45₪ דקותהשתתפות בהרכב

600 ₪השכרת כלי נגינה

עלות שנתית יום הפעילותמדריךשם החוג

1500 ₪ לא כולל דמי שחקניתיד מרדכי –שני ורביעיכדורשת נשים

1600 ₪ לא כולל פיזור.יד מרדכי שני ורביעירינה רם-אוןכדורשת נערות
פיזור- 50 ₪ 

יוסי משהידטניס

דור אבן

תלמי יפה-ראשון ורביעי
כוכב מיכאל-יום שני

ניר ישראל- יום שלישי
זיקים- חמישי
גברעם-חמישי

1800 ₪ פעם בשבוע.
2650 ₪ פעמיים בשבוע.

אריאל אומנויות לחימה
אברג'ל

2000 ₪ החל משני אימונים בשבוע.בת הדר-ראשון שלישי ורביעי

1600 ₪  פעם בשבועבת הדר- שני וחמישירועי שחרקרב מגע ישראלי
2000 ₪ פעמיים בשבוע

2400 ₪ בוגרים פעמיים בשבוע
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עלות שנתית יום הפעילותמדריךשם החוג

1300 ₪יום שלישייעקב קרבץברקדאנס – בבת -הדר

1300 ₪יום שלישי 16:30יאנהבלט 

בימי שלישי 15:30 – 13:30חוג מחול בניצן ובחופים
1300 ₪ ללא הסעה
1900 ₪ כולל הסעה

בימי ראשון – במתנ"ס בת הדרליטל יושקוביץפלמנקו
1400 ₪ ילדות
2000 ₪ נשים

1700 ₪ בימי רביעי – במתנ"ס בת הדרסמדר אדלמןתיאטרון

1600 ₪בימי רביעי - במתנ"ס  בת הדריאיר שושןלוגי טכונלוגי – רובוטי

בימי שני – במתנ"ס בת הדרויקטור ברחוג אלקטרוניקה
₪ 1700

+ 290 ₪ חד-פעמי לחומרים

מבוכים ודרקונים
כיתות ב'-ג' כיתות ד'-ו'

1700 ₪ בימי חמישי-במתנ"ס בת-הדרערן רז

בימי ראשון - בבי“ס ניצןטניה טרינובסקיהתעמלות אומנותית
1300 ₪ ללא הסעה
1900 ₪ כולל הסעה

1300 ₪ ללא הסעהבימי שני – במתנ"ס בת-הדראלישבע דסילבהאנגלית בתנועה לילדים

כלבנות – "המאלף 
הצעיר"

1400 ₪ בימי שלישי-במתנ"ס בת-הדר שלהבת אהרוני

1300 ₪ בימי ראשון במתנ"ס בת -הדרחברת אינטיליגנטחוג תנועה לגיל הרך

המרכז הקהילתי חוף אשקלון מחול והעשרה
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עלות שנתית יום הפעילותמדריךשם החוג

אורגנית כינור
גיטרה

חמישי לאוניד קור
2900 ₪ – שעור קצר
3900 ₪ -שעור ארוך 

אולגה טסטרפסנתר
שני

חמישי
2900 ₪ – שעור קצר
3900 ₪ -שעור ארוך 

רביעידוד מתתובתופים
2900 ₪ – שעור קצר
3900 ₪ -שעור ארוך 

1800 ₪ לא כולל תלבושת, מבחני חגורה ותחרות ראשון ורביעיאמילינו מינהטקוונדו בנים ובנות

1200 ₪ראשון ורביעיעמית ברביהתעמלות קרקע לבנות

1900 ₪ ראשון ושלישינסים מרדכיטניס

2000 ₪שני ורביעייונתן בן סעדוןכדורסל

1200 ₪ שלישי וחמישיערן מצרפיכדורגל

מיטל זהביפילטיס נשים
ראשון, שני,
רביעי ושישי

800 ₪ פעם בשבוע
1400 ₪ פעמיים בשבוע

800 ₪ רביעירגינהפילטיס ועיצוב

900 ₪ פעם בשבועחמישידנאורספורט גברים

950 ₪ ראשון עמית ברביהתעמלות בונה עצם

1600 ₪ רביעי יאיר שושןלוגי טכנולוגי

חמישיעפרה עידןאמנות והעצמה
 ₪ 1300

350 ₪ - חומרים לכל השנה

1300 ₪שניחברת אינטיליגנטאנגלית

1300 ₪שניחברת אינטיליגנטתנועה לגיל הרך

1500 ₪ראשוןחברת אינטיליגנטטיסנאות

ראשוןויקטור בראלקטרוניקה
₪ 1700

290 ₪ חומרים לכל השנה

1300 ₪ראשוןחברה להגנת הטבעחוג טבע לילדים

מרכז ”חופית“ מתנ“ס ניצן מוסיקה ספורט והעשרה
23



יום שלישי י“ז אלול 28/8/18
בשעה 17:00
בבאר גנים

כניסה חופשית! בואו להתרשם ולהירשם!

סיום הקיץסיום הקיץ
דוכני הרשמה לחוגים לשנת תשע“ט

הכרות עם 
המדריכים

תחנות
ספורט

מופע קרקס

להטוטנות ואש– 
לכל המשפחה

מתקנים
מתנפחים
רטובים
רצוי לבוא עם

בגדי ים

משחקי
הפעלה
לילדים

”טעימות“ 
מהחוגים לשנה 

הקרובה

מופע קרקס

להטוטנות ואש– 
לכל המשפחה

מתקנים 
מתנפחים

הפנינגהפנינג

יום רביעי י“ח אלול 29/8/18
בשעה 17:00

ברחבת הדשא במרכז הקהילתי 
בבת הדר

כניסה חופשית! בואו להתרשם ולהירשם!

הפנינגהפנינג  סיום הקיץסיום הקיץ
דוכני הרשמה לחוגים לשנת תשע“ט

מת
מת
רט

קי
ה
ם

תקנים
נפחים
טובים
 לבוא עם

גדי ים ”טעימות“ 
מהחוגים
לשנה

הקרובה
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