
חוברת חוגים 2018-2019

המרכז הקהילתי
זה הבית שלי

המרכז הקהילתי
זה הבית שלי



הערות מקום 
החוג מחיר שעות 

פעילות
ימי 

פעילות
גיל /
כיתה שם החוג

צוהר  פותח  לקטנטנות  בלט  שיעורי 
הקטנות  לרקדניות  ויצירתי  חדש  לעולם 
הקלאסי.  הבלט  טכניקת  על  שמבוסס 
להקת  עם  בשיתוף  מתחילים  אנו  השנה 
וארצי  הבלט פאנוב שהפכה למוסד עירוני 
ובית גידול לרקדני ורקדניות בלט מהשורה 

הראשונה

סטודיו 1 ₪ 180 16:00-16:45 ב',ה'
טרום חובה / 

חובה

בלט 'פאנוב'
שיר פרץ מאמנת 

בכירה

התנועה.  מעולם  מורכבת  הפעילות 
ממגוון  ליהנות  הילדים  יוכלו  במפגשים 
התחושה  וגירוי  התנועה  לעידוד  רעיונות 
הילד  ולהתפתחות  גיל  לכל  בהתאם 
ועדינה,  גסה  מוטוריקה  פיתוח  והילדה. 
גמישות, שיווי משקל ועוד. הפעילות מלווה 
במוסיקה ואביזרים שונים ומגוונים. מסיבות 

חגי ישראל, יום המשפחה, סוף שנה ועוד.

סטודיו 2 ₪ 150 18:00-18:45 א'
טרום חובה / 

חובה
ספורט אתגרי

יוסי עזר

לרקדנים  ומעניק  אנרגטי  מאוד  חוג 
השונה  עכשווי  וקצב  חדשות  יכולות 
ג'אז  המסורתיים  המחול  משיעורי 
ומשחרר  קצבי,  כיפי,  ריקוד  סגנון  הוא 
ריקוד  סגנונות  מספר  משולבים  בשיעור 
עכשיווים, כגון: היפ הופ, סטרייט ג'אז ועוד. 
הקצב  חוש  את  היצירתיות,  את  נפתח   .
ואת הקואורדינציה. נביע את עצמנו באופן 

תנועתי וניתן לגוף לדבר.

סטודיו 1 ₪ 120 17:00-17:45 ד'
טרום חובה / 

חובה
ג'אז

לירון אסרף

שורשים  בעלת  ברזילאית  לחימה  אמנות 
יסודות  בתוכה  המשלבת  אפריקאים 
הקפואירה  ומוזיקה.   אקרובטיקה  ריקודיים, 
המורכבים  המהירים,  במהלכים  ידועה 
ובמינוף הגוף במגוון רחב של בעיטות, ספינים, 

וטכניקות ניידות

סטודיו 1 ₪ 160 17:00-17:45 ג',ה' גן חובה
קפוארה
מרסיו

ואוליביירה

יסודות  הקניית  שמטרתו:  כדורסל  חוג 
בכדור,  שליטה  מיומנות  רכישת  הכדורסל, 
והגברת  פיתוח  גופני,  כושר  צוות,  עבודת 

הביטחון העצמי

אולם 

'נועם'
₪ 160 17:30-18:15 א',ד' גן חובה

כדורסל לבנים 
ולבנות

שלומי לוי

החוג מקנה לתלמידי הגן אסטרטגיות למידה 
והרגלי התנהגות. במסגרת החוג הם לומדים 
ולומדים כיצד להתמודד עם  ולקרוא,  לכתוב 

חומר לימודי חדש

חדר 2 ₪ 100 17:15-18:00 ד'
גיל הרך 

וילדים

הכנה לכיתה א' 
רחל אוקנין

להשתמש  לספורטאים  מאפשר  גיטסו  הג'יו 
זו שיטה  בקשת רחבה של אומנויות לחימה. 

שמאוד אפקטיבית להגנה עצמית.

ב'- אולם 

נועם

ה'-סטודיו 

2

₪ 160 16:15-17:00 ב',ה' 3-5 ג'יו גיטסו 

חוגים לגיל הרך

תושבים יקרים .
אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי 

ואלמד. - בנג'מין פרנקלין
מרכז קהילתי ממשיך  לטרוח בעבורכם 

תושבי רובע ח', כדי שתמשיכו לקבל איכות 
תכנים מהמעלה הראשונה .

הוספנו  השנה חוגים חדשים בעלויות נוחות 
לכל כיס. הרחבנו את המענה לבני הנוער 

בשיתוף מקיף ה'. וחידשנו את המרחב הפנימי במרכז הקהילתי 
חרצית לטובת כלל המשתמשים.

 היום יותר מתמיד עולם התוכן המגוון הקיים במרכז הקהילתי 
הוא כלי להרחבת האופקים ומהווה משתנה חשוב בהתפתחות 

הילד  בגיל הרך ועד הגמלאי המוצא עיתים להתעמלות ושמירה 
על אורח חיים בריא ותזונה נכונה .

אני תקווה כי תבואו לקחת חלק בעולם תרבות הפנאי אשר  
טרחנו ו ועמלנו בעבורכם.

ברצוני לאחל שנה של שגשוג ובריאות והרחבת  עולם תרבות 
הפנאי. 

אשמח לצירוף התמונה לחוברת

בברכה
משה אלחרר

מנהל המרכז הקהילתי 
חרצית.

וצוות עובדי המרכז

תושבים יקרים,
המרכז הקהילתי חרצית הינו אבן שואבת לפעילות 

הקהילתית ברחבי העיר.
ככזה, אחד מרבדי הפעילויות העיקריים הוא רכיב 

החוגים, שמתאפיין מידי שנה
במגוון גדול של פעילויות לכל הגילים.

בשנים האחרונות מתבצעות תמורות גם בפעילות 
החוגית הקלאסית, השומרת

על איכותה בעיקר, נוכח משבי הרוח והקדמה הטכנולוגית.
גם השנה נפתחו חוגים חדשים להרחבת הפעילות התרבותית והחוגית 

במרכז
הקהילתי.

תודה מיוחדת מגיעה להנהלת המרכז הקהילתי ועובדיו על תכנון 
מקדמי וביצוע

מיטבי לאורך כל השנה.
ניתן לעקוב אחר פעילות התרבות והחוגים במרכז הקהילתי בפרט 

ובחברה
העירונית לתרבות הפנאי בכלל, באמצעות אתר החברה בכתובת:

www.ironit.org.il
נשמח להשתתפותכם בפעילויות המגוונת והחווייתית.

בברכה
אורן טואיל

מנכ"ל החברה לתרבות הפנאי
 ומרכזים קהילתי חרצית

תקנון חוגים

תאריך ימים מועד

9-11.9.18 א-ג' ראש השנה

18-19.9.18 ב'-ג' יום כיפור

23-24.9.18 א'-ב' סוכות

30.9-1.10.18 א'-ב' שמחת תורה

21.3.19 ה' פורים

 19-27.4.19
חזרה לפיעלות 

28.4.18

פסח

 1.5.19
סיום פעילות ב-19:00

ד' ערב יום השואה

7.5.19
סיום פעילות ב19:00

ג' ערב יום הזיכרון

8-9.5.19 ד'-ה' יום העצמאות

9.6.19 א' שבועות

31.7.19 ד' סיום שנת פעילות

כללי
⋅ החוג יפתח רק בהרשמת מספר מינימאלי של משתתפים, המרכז הקהילתי שומר לעצמו

את הזכות לבטל חוג מחוסר משתתפים במהלך השנה.
⋅ בחוגי ילדים בתחילת השנה ניתן להיכנס לשיעור אחד ניסיון ללא תשלום, החל מהשיעור 

השני
יגבה תשלום גם עבור השיעור הראשון. כניסה לחוגים בפעם השנייה מותנית בהצגת קבלה.

⋅ מחירי חוגים המחייבים הינם המחירים שבתוכנת חוגים לשנת פעילות כפי שמתפרסם 
מעת לעת.

⋅ מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים המפורטים בלוח החופשות.
⋅ מחירי החוגים כוללים הדרכה בלבד. במידת הצורך יחויבו ההורים בתשלום נוסף עבור

ציוד וחומרים עפ"י צרכי החוג.
⋅ הנהלת המרכז ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן החפצים ו/או דברי ערך.

⋅ הנני לאשר צילומי בני/בתי במהלך השתתפותו/ה בפעילויות החברה העירונית, יתכן כי
הצילומים ישמשו לצורך פרסומי החברה העירונית. במידה ואינך מעוניין יש ליידע בכתב

ע"ג טופס זה.
⋅ שינויים או ביטולים ידועים מראש בפעילות ימסרו באחד מהדרכים הבאות: באמצעות

פרסום או ע"י המדריך בהודעה מוקדמת או באמצעות דף קשר למשתתפים או בהודעה 
טלפונית.

⋅ הנני לאשר מראש קבלת כל חומר פרסומי בכל דרך ואמצעי שהוא לפי חוק התקשורת
התשמ"ב 1982 , כהגדרת המונחים הללו בסעיף 30 א.

⋅ בכל מקרה של אי בהירות ומידע בלתי מספיק יש לפנות למזכירות המרכז הקהילתי.
⋅ הזכות לשינויים לרבות זמני החוגים עם הודעה מראש שמורה למרכז הקהילתי.

רישום
⋅ הרישום והתשלום יעשו במזכירות המרכז הקהילתי.

⋅ בעת הרישום לחוגים, אנו מאשרים למרכז הקהילתי, לשלוח מידע או עדכונים ללקוח
בדוא"ל או במסרונים.

⋅ במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על תקנון זה ועל הצהרת בריאותו של הנרשם 
לחוג, )רק

לחוגי ספורט ומחול(. ברישום טלפוני/אינטרנטי: חובה להחזיר למזכירות המרכז טופס 
הצהרת

בריאות חתום ע"י הורה ברישום הילד/ה המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת
להשתתפות הסדירה בחוגים.

תשלומים
ש⋅ התשלום לכל החוגים והפעילויות יעשה בתשלום שנתי לכל שנת הפעילות מחודש ספט

מבר
השנה או חודש הרישום ועד חודש יולי שנה לאחר מכן.

⋅ 2 לכל חודש בלבד או בכרטיס אשראי. 1,5,10,15,20 התשלום יעשה בהמחאות לתאריכים
)גם עסקה טלפונית(.

⋅ במקרה של תשלום חוזר, המרכז הקהילתי יגבה מהלקוח עמלת החזר וטיפול.
⋅ משתתף אשר לא יסדיר את התשלום במועד, לא יוכל להשתתף בחוג. המרכז הקהילתי 

רשאי
להפסיק פעילותו של לקוח אשר לא ימלא אחר הוראות התקנון.

⋅ התשלום עבור חוגים כולל חופשות וחגים, עפ"י לוח החופשות המתפרסם בכל שנה. אין 
החזר

שיעורים ו/או החזר כספי בגין פעילות שלא נתקיימה עפ"י לוח החופשות.
⋅ החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה המעיד על היעדרות מעל חודש.

האישור הרפואי יימסר לא יאוחר מ 14 יום מתום מועד המחלה.
הנחות

⋅ בקשה להנחה תתבצע בכפוף למילוי טופס ייעודי, )עד סוף דצמבר( ובכפוף לקריטריונים
שנבחנים מעת לעת. ניתן לקבל את הטופס במזכירות המרכז הקהילתי.

⋅ עד להחלטת הוועדה התשלום לפעילות יהיה מלא. לא תינתן הנחה לפעילות חד פעמית, 
כגון

אירוע במתנ"ס. אין כפל הנחות.
3 חוגים למשפחה, מקנה הנחה בסך 10% לחוג השלישי. רישום ל 4 חוגים למשש  ⋅ רישום ל

פחה,
מקנה הנחה בסך 20% לחוג הרביעי )הזול מבין החוגים(.

ביטול רישום והפסקת פעילות
⋅ יעשה בהודעה בכתב חודש מראש במזכירות המרכז הקהילתי ע"ג טופס ביטול. מיום 

הגשת
שהבקשה ייגבה תשלום של חודש מראש ובתקופה זו יהא רשאי המשתתף להמשיך בפעי

לותו.
משתתף שעוזב את החוג ישלם את מלוא המחיר עבור החודש השוטף שבו התקבלה 

הבקשה.
אין אפשרות לביטול רישום למנויים, סדרות והצגות.

⋅ במקרה של הפסקת פעילות כלשהי מטעם המרכז הקהילתי ,יופסק גם החיוב הכספי 
בהתאם.

שבמקרה של ביטול צפוי באחד המפגשים )המורה חולה וכדומה( יוחזר השיעור בסיום הקו
רס/

החוג או במהלכו.
⋅ אין אפשרות לביטול רישום לפעילות חוגים לאחר ה 31 במרץ.)למעט ביטול של חודש יולי 

בלבד 
שתינתן הודעה עד 31/5 (

⋅ לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות המדריך או בכל דרך אחרת מאשר בהודעה בכתב 
כאמור.

⋅ אי השתתפות בחוג, אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא.
⋅ ביטול רישום במהלך השנה מבטל הנחות ומבצעים באופן רטרואקטיבי.כגון: הרשמות 

מוקדמות,
הפנינג, חודש חינם וכדומה.

לוח חופשות

תמר בצלאל- רכזת אשדוד 
על המפה.

אריה ברון - רכז חוגים 
ותרבות

אורטל אדיאשוולי - רכזת 
נוער

אילייה נקטלוב - מאמן חדר 
כושר

דורית בן חמרון- מזכירה
מירי עזרא - מזכירה

לאון קוריאט - אב הבית
רחל אוקנין- מדריכת מועדון 

אמאב.



חוגים לילדים
הערות מקום 

החוג מחיר שעות 
פעילות

ימי 
פעילות

גיל /
כיתה שם החוג

צוהר  פותח  לקטנטנות  בלט  שיעורי 
הקטנות  לרקדניות  ויצירתי  חדש  לעולם 
 . י ס א ל ק ט ה ל ב שמבוסס על טכניקת ה
עם  בשיתוף  מתחילים  ו  נ א ה  נ ש ה
למוסד  שהפכה  פאנוב  הבלט  להקת 
עירוני וארצי ובית גידול לרקדני ורקדניות 

בלט מהשורה הראשונה

סטודיו 1 ₪ 180 16:00-16:45 ב',ה'
כיתה א'- 

ב'

בלט 'פאנוב'
שיר פרץ מאמנת 

בכירה

ריקודים לטינים במגוון סגנונות סטודיו 2 ₪ 150 18:00-19:00 ב',ד' כיתה ג'- ו'
לטינוס

מיכל מדינה

התנועה.  מעולם  מורכבת  הפעילות 
ממגוון  ליהנות  הילדים  יוכלו  במפגשים 
רעיונות לעידוד התנועה וגירוי התחושה 
הילד  ולהתפתחות  גיל  לכל  בהתאם 
ועדינה,  גסה  מוטוריקה  פיתוח  והילדה. 
הפעילות  ועוד.  משקל  שיווי  גמישות, 
מלווה במוסיקה ואביזרים שונים ומגוונים. 
סוף  המשפחה,  יום  ישראל,  חגי  מסיבות 

שנה ועוד.

סטודיו 2 ₪ 150 17:15-18:00 א' כיתה א'
ספורט אתגרי

יוסי עזר

ילמדו  והרקדניות  הרקדנים  הוא,  כן  כשמו 
פולקלור  ריקודי  של  עשיר  מגוון  לרקוד 

עמים.

אולם 

נועם
17:00-19:00 ג',ה'

כיתות 
א'- ו'

ריקודי עם סובב 
עולם

לריסה שפרין

ב'- אולם 

נועם

ה'-סטודיו 

2

₪ 160 17:00-17:45 ב',ה' 8-6 ג'יו גיטסו 

ולילדים  כשרוניים  לילדים  מיועד  החוג 
ונהנים  לצייר  שאוהבים  קודם  ניסיון  ללא 
מצביעה. במסגרת החוג נשתמש בשיטות 
ציור שונות באווירה כייפית ומלאת סבלנות.

חדר 2 ₪ 200 17:00-18:30 ה'
החל 

מכיתה ג'
ציור

מיכל מדינה

יכולות  לרקדנים  ומעניק  אנרגטי  חוג 

משיעורי  השונה  עכשווי  וקצב  חדשות 

ריקוד  הוא סגנון  ג'אז  המחול המסורתיים 

משולבים  בשיעור  ומשחרר  קצבי,  כיפי, 

כגון:  עכשיווים,  ריקוד  סגנונות  מספר 

נפתח   . ועוד.  ג'אז  סטרייט  הופ,  היפ 

ואת  הקצב  חוש  את  היצירתיות,  את 

באופן  עצמנו  את  נביע  הקואורדינציה. 

תנועתי וניתן לגוף לדבר. 

סטודיו 1

₪ 170

א'

17:00-17:45

ד'

16:00-17:00
א',ד'

גן חובה

ג'אז
לירון אסרף

₪ 180

א'

 18:00-19:00 

ד'

18:00-19:00

כיתה ד'- ו'

הערות מקום 
החוג מחיר שעות 

פעילות
ימי 

פעילות
גיל /
כיתה שם החוג

ת  ל ע ב ברזילאית  לחימה  אמנות 
המשלבת  ם  י א ק י ר פ א ם  י ש ר ו ש
ריקודיים,  דות  יסו בתוכה 
הקפואירה  ומוזיקה.   אקרובטיקה 
המהירים,  במהלכים  ידועה 
במגוון  הגוף  ובמינוף  המורכבים 
וטכניקות  ספינים,  בעיטות,  של  רחב 

ניידות.

סטודיו 1

₪ 160 17:00-17:45 ג',ה'
גן -

כיתה א'
קפוארה

160 ₪מרסיו אוליביירה 17:45-18:30 ג',ה' כיתה א'-ג'

₪ 170 18:30-19:30 ג',ה'
כיתה 

ד'-ו'

יסודות  הקניית  שמטרתו:  כדורסל  חוג 
בכדור,  שליטה  מיומנות  רכישת  הכדורסל, 
והגברת  פיתוח  גופני,  כושר  צוות,  עבודת 

הביטחון העצמי.

אולם 

'נועם'
₪ 160

17:30-18:15

א',ד'

כיתה א'- ב' כדורסל 
שלומי לוי

16:00-16:45 כיתה ג'- ה'

אולם 

'נועם'
₪ 160 16:45-17:30 א',ד' כיתה ג'- ו'

כדורסל בנות
שלומי לוי

הטאיקוואנדו כולל משמעת גופנית ורוחנית. 
בין  טוב  תיאום  לפתח  יכולים  התלמידים 
ומשלבת  )קואורדינציה(  הגוף  חלקי  כל 
בתוכה עבודת רגלים מהירה, הגנה עצמית, 
משמעת עצמית גבוהה, התמודדות במצבי 
לחץ, ביטחון עצמי, ראיה מרחבית וגמישות.

סטודיו 2 ₪ 160

15:00-15:45

א',ד'

כיתה א'- ג'

טאי קוואנדו
מוטי בניטה

15:45-16:30 כיתה ד'- ו'

יסודות  רכישת  שמטרתו:  קטרגל  חוג 
הקטרגל, תוך עבודה על פיתוח מיומנויות 
מה  הקבוצתית.  והעבודה  הגופני  הכושר 
ונלמד  המשחק  יסודות  את  נרכוש  בחוג: 
רגל,  הקט  בליגת  נשתתף  חוקיו,  את 

ונתחרה בטורנירים השונים.

מגרש 

ביה"ס 

מקיף ה'

₪ 80 14:45-15:45 ב',ד' כיתה א'- ו'
קט רגל

מ.ס אשדוד

קצבי  -משחק  ספורט  הוא  שולחן  טניס 
ומהיר המצריך מאמץ, כושר גופני, תרגול 
לרכוש  מנת  על  סדירים  ואימונים  ממושך 
ענף  הישגי.  וגם  עממי  גם  הוא  מיומנות.. 
מהירה  חשיבה  ריכוז,  המפתח  אולימפי 
וזריזות תגובה, ומשפר את כושר העמידה 

במצבי לחץ.

אולם 

'נועם'

₪ 160 18:30-19:30

א',ד'

כיתה א'- ו' 
מתחילים

טניס שולחן
ילנה מירוזייב

₪ 200 18:30-20:00
כיתה א'- ו' 

מתקדמים

חוג אנרגטי ומעניק לרקדנים יכולות חדשות 
המחול  משיעורי  השונה  עכשווי  וקצב 
המסורתיים. נפתח את היצירתיות, את חוש 
עצמנו  את  נביע  הקואורדינציה.  ואת  הקצב 

באופן תנועתי וניתן לגוף לדבר.

סטודיו 1 ₪ 120

16:00-17:00

ד'

כיתה א'- ג'
היפ הופ 

ואקרודאנס
לירון אסרף

17:00-18:00 כיתה ד'- ו'

שיפור  הגוף,  לחיזוק  תורם  הפילאטיס 
מקנה  העצמי,  הדימוי  שיפור  היציבה, 
את  ומפתח  קואורדינציה  משפר  ביטחון, 

התפיסה המרחבית ואת הדמיון

סטודיו 2 ₪ 160

15:00-15:45

ב',ד'

כיתה א'- ג'
פילאטיס

אלכסנדרה 
זולוטריוב

15:45-16:30 כיתה ד'- ו'



הערות מקום 
החוג מחיר שעות 

פעילות
ימי 

פעילות
גיל /
כיתה שם החוג

רחב  לקהל  ושייכים  כותבים  אתם  אם 
המעוניין לכתוב שירה וסיפורת ולרכוש כלים 
הספרותית.  ההבעה  לשיפור  מקצועיים 
בסדנת כתיבה יוצרת תרכשו כלים לבניית 
סגנון  והעשרת  פיתוח  ספרותית,  יצירה 
בסדנה:  הנושאים  בין  האישי.  הכתיבה 
טכניקות להעשרת הכתיבה, ליטוש יכולות 
הסגנון  תבניות  זיהוי  האישית,   הכתיבה 
האישי, התייחסות אישית לכל משתתף יוצר 
ויצירתו. בסוף השנה יופק ספר פרי יצירות 

המשתתפים. 
של  עטם  פרי  ספר  יופק  השנה  בסוף 

המשתתפים ללא עלות. 

חדר 1 ₪ 250 17:30-19:00 ב' כיתה ה'- ו'
כתיבה יוצרת
סמדר שרת

בינלאומי,  תחרותי  פורמט  הוא  ה"דיבייט" 
מסוים,  נושא  או  הצעה  מועלית  בו 
מחנות,  לשני  מתחלקים  והמשתתפים 
על  דיון  ומקיימים  ומתנגדים,  תומכים 
כלים  מעניקה  ה"דיבייט"  שיטת  הנושא. 
לאדם לשכנע את שומעיו ומפתחת חשיבה 
בכל  לתמוך  מהצורך  כתוצאה  פרגמטית, 

עמדה שתוצג, או להתנגד לה

חדר 

מחשבים
₪ 150 15:00-15:45 א' כיתה ד'- ו'

די בייט
זוריק לוטינגר

בנושאי  תיאורטי  לימוד  משלב  החוג 
פיזיקה, הנדסה ומכניקה וכן בניית מודלים 
לדוגמה:  הרובוטיקה  בנושא  ייחודיים 

דינוזאור, רובוט מהלך, מנופים ועוד.

חדר 2

₪ 80
כפוף 

לאישור 
משרד 
המדע

17:00-18:00 ה'
כיתה א'- 

ד'

טכנו- טריק 
)הטכנאי הצעיר(

יאיר רינסקי

מקלע,  טיסני  גלשונים,  יבנו  המשתתפים 
טיסני פרופלור, מסוק ודגמים של מטוסי 
יבנו  הסיום  לפרויקט  ותובלה.  קרב 
 747 בואינג  מדגם  ענק  טיסן  התלמידים 
תחרותי. במהלך השנה ייבנו כ- 12 דגמים 

אותם התלמידים ייקחו לביתם.

חדר 2

₪ 80
כפוף 

לאישור 
משרד 
המדע

18:15-19:15 ה'
כיתות 
א'- ד'

טיסנאות
יאיר רינסקי

בית  לילדי  האנגלית  השפה  יסודות  לימוד 
מורה  עם  א'.  מכיתה  החל  היסודי  הספר 

מוסמכת ומנוסה מאד ובאווירה רגועה.
כיתה 2 ₪ 120

16:30-17:15
ד'

כיתה א'- 
ב' אנגלית

אריקה פטלזון
17:15-18:00 כיתה ג'- ו'

חברתית  באווירה  בקבוצה,  גיטרה  לימודי 
שימוש  תוך  חווייתית  למידה  ותומכת. 
הוא  הדגש  כאשר  שונים.  בשירים  מרבי 
תלות  ללא  האישית  ברמה  התקדמות  על 

בשאר.

חדר 1 ₪ 150 ג' 16:30-17:30
כיתה
א'-ו'

חוג גיטרה
מיכאל שובייב

אנו מתייחסים לשח מט כאל מדע, אמנות 
וספורט ואנו שמים דגש ומלמדים את השח 
תחילת  מהם.  אחד  כל  של  כשילוב  מט 
בחלק  והמשכו  תאורטי  חומר  עם  השיעור 
תוך  מתרגלים  התלמידים  כאשר  מעשי, 

קיום משחקי שח מט.

חדר 

מחשבים
₪ 160 17:00-18:15 ה'

גן חובה-
כיתה ד'

שחמט
רון אלוני

חוגים לנוער
הערות מקום 

החוג מחיר שעות 
פעילות

ימי 
פעילות

גיל /
כיתה שם החוג

סטודיו 1  ₪ 170 19:00-20:00 א',ד' כיתה ז'- ט'
ג'אז

לירון אסרף

אולם 

נועם
 ₪ 200 20:00-21:30 א',ד'

כיתה
 ז'- יב'

טניס שולחן
ילנה מירוזייב

לביצוע  הדרך  את  מתווה  הקורס 
מהבסיס  זה,  מסוג  מסחר  של  נכון 
ידע  כולל  כולם.  הקורס  ועד הקצוות 
המסחר  במשמעות  הקשור  מקיף 
בכל  שלו,  במשמעויות  האלקטרוני, 
לביצוע  כיום  הקיימות  האפשרויות 
הכלכליות  במשמעויות  כזה,  מסחר 
שלו, בפוטנציאל הכלכלי שלו וכמובן, 
כלים  למשתתפים  מקנה  הקורס 
לפתיחת  כך  לשם  הדרושים  מעשיים 
עסק עצמאי בין לאומי און-ליין, לסחר 
הנכללות  אחרות  ולאפשרויות  חליפין 

במסחר האלקטרוני

חדר 

מחשבים
 ₪ 300 17:00-18:30 ב' כיתה י'-יב'

מסחר אלקטרוני
יונתן חזן

ה"דיבייט" הוא פורמט תחרותי בינלאומי, 
מסוים,  נושא  או  הצעה  מועלית  בו 
מחנות,  לשני  מתחלקים  והמשתתפים 
על  דיון  ומקיימים  ומתנגדים,  תומכים 
הדוברים  על  להקשות  כדי  הנושא. 
וכדי לאמן אותם בעמידה בלוח זמנים, 
זמן קצוב מראש  כל אחד מהם מקבל 
לנאומו. שיטת ה"דיבייט" מעניקה כלים 
ומפתחת  שומעיו  את  לשכנע  לאדם 
מהצורך  כתוצאה  פרגמטית,  חשיבה 
לתמוך בכל עמדה שתוצג, או להתנגד 

לה

חדר 

מחשבים

 ₪ 160

לחודש
14:00-15:00 ד'

כיתה
 ז- ח'

די בייט
זוריק לוטינגר



הערות מקום 
החוג מחיר שעות 

פעילות
ימי 

פעילות
גיל /
כיתה שם החוג

חדר 1 ₪ 180 19:00-20:30 ב' 
כיתה

ז'-ט'
כתיבה יוצרת

ה"דיבייט" הוא פורמט תחרותי בינלאומי, 
מסוים,  נושא  או  הצעה  מועלית  בו 
מחנות,  לשני  מתחלקים  והמשתתפים 
על  דיון  ומקיימים  ומתנגדים,  תומכים 
וכדי  הדוברים  על  להקשות  כדי  הנושא. 
כל  זמנים,  בלוח  בעמידה  אותם  לאמן 
אחד מהם מקבל זמן קצוב מראש לנאומו. 
לאדם  כלים  מעניקה  ה"דיבייט"  שיטת 
חשיבה  ומפתחת  שומעיו  את  לשכנע 
פרגמטית, כתוצאה מהצורך לתמוך בכל 

עמדה שתוצג, או להתנגד לה

חדר 

מחשבים

 ₪ 160

לחודש
16:00-17:00 ד'

כיתה

 י'- יב'

די בייט

זוריק לוטינגר

החוג מקנה ידע וניסיון מעשי לצד פיתוח 
יכולת הבעה וביטוי אישי בצילום.

חדר 

מחשבים

 ₪ 2,500

שנתי

17:00-18:30

א'

כיתה ז'- ט'
צילום

יונתן חזן
18:30-20:00

כיתה

י'- יב'

חוגים למבוגרים וגיל הזהב בוקר
הערות מקום 

החוג מחיר שעות פעילות ימי 
פעילות שם החוג

במוסיקה  המלווים  לעיצוב  שיעורים 
ואביזרים המסייעים לחיזוק השרירים

סטודיו 1 ₪ 60 8:00-8:45 א',ג'
התעמלות נשים

מרים אלבז

שיעורים לעיצוב המלווים במוסיקה ואביזרים 
המסייעים לחיזוק השרירים

סטודיו 1 ₪ 60 10:30-11:15 ב',ד'
התעמלות נשים

ליאת נבט

בפעילות  המתאפיינת  נשים  התעמלות 
כוח  גמישות,  תנועה,  המשלבת  ייחודית, 
ומשפרת  מחזקת  ההתעמלות  ומהירות. 

סיבולת לב ריאה, רצפת האגן ויציבה.

סטודיו 1  ₪ 60

קבוצה 1

9:00-9:45

קבוצה 2

 9:45-10:30

קבוצה 3

יום א' 10:30-11:15 

יום ה' 8:00-8:45

א',ה'

התעמלות נשים
שמחה צברי

קבוצה 1
 8:00-8:45

קבוצה 2
9:00-9:45

ב',ד'

שיעורים לעיצוב המלווים במוסיקה ואביזרים 
המסייעים לחיזוק השרירים

סטודיו 1 ₪ 60 11:15-12:15 ב',ד' 
התעמלות גברים

ליאת נבט

שיעורים לעיצוב המלווים במוסיקה ואביזרים 
המסייעים לחיזוק השרירים

סטודיו 1 ₪ 60
9:45-10:30 ב',ד' התעמלות

נשים 
12:30-13:15לאה בדוק ג',ה'

תרגול יוגה בדגש על חיזוק השלד וגמישות 
השרירים, הגמשת המפרקים, מחסן ומחזק 

את החוסן הנפשי

סטודיו 2
₪ 80

10:30-11:15 ד' יוגה
סטודיו 1לאה בדוק 11:00-11:45 ה'

20 מפגשים חדר 2 ₪ 600 8:30-10:00 א'
אנגלית מתקדמים

אריקה פטלזון

20 מפגשים חדר 2 ₪ 600 10:30-12:00 ד', ה'
אנגלית מתחילים

אריק פטלזון

חדר 

מחשבים
₪ 100 9:00-10:30 ב'

מחשבים מתחילים
קארין טוקר

חדר 

מחשבים
₪ 100 10:30-12:00 ב'

מחשבים מתקדמים
קארין טוקר

חדר 2 ₪ 200 10:00-12:00 ב'
ציור

מיכל מדינה

 הנוער במרכז הקהילתי חרצית
אגף הנוער במרכז קהילתי חרצית עבר בשנים האחרונות קפיצת מדרגה משמעותית, במגוון הפעולות הרחב 

שמבוצעות עם בני הנוער ברובע .
לטובת הכשרתם להיותם מדריכים בעתיד. בסוף כיתה ט' יוצאים הבוגרים אל קורס המדצי"ם המתקיים במשך 

שבוע באחת מאכסניות הנוער בארץ ובו לומדים מנהיגות מהיא. 

פעילות המדצי"ם )מדריכים צעירים(
מתחילים מכיתה ד' ועד לכיתה יב' .לוקחים חלק בפעילות רחבה ומגוונת בתחום הקהילתי ובאים לטיולים  

בחופשות התנדבות בקהילה, הפעילות מגוונת ועשירה  ומעניקה חוויה אישית וחברתית , בימים בהם 
ההיצמדות למסכים היא שגרה. פעילות המדצים היא יציאה מבורכת מהשגרה ויוצרת שיח לא דיגיטלי של 

הכרות ודיאלוג מחבר.

מועדון הנוער
במרכז הקהילתי קיים מועדון לרווחת בני הנוער הוא פועל בשעות הערב  ומהווה מקום מפגש לבני הנוער .

במועדון מגוון משחקי שולחן, ומשחקי קופסא וחברה  ופעילות חברתית מגבשת מתוך כבוד הדדי .



חוגים למבוגרים וגיל הזהב ערב
'הערות מקום 

החוג מחיר שעות 
פעילות

ימי 
פעילות שם החוג

לכל  מתאים  בלבד,  לנשים  המיועד  חוג 
נשים  למען  נולד  המזרחי  המחול  הרמות. 
מחזקות  הנשי,  לגוף  מחמיאות  ותנועותיו 
המחול  כן  כמו  אותו.  ומגמישות  אותו 

המזרחי מחבר בין הגוף לנפש.

סטודיו 1  ₪ 100 19:15-20:00 ב'
מחול מזרחי

אנג'לה אנטונוב

קצף סוחף, תנועות אגן חושניות וצעדי ריקוד 
לוהטים. בין הריקודים הנפוצים: רומבה, צ'ה 

צ'ה וסמבה.
סטודיו 2  ₪ 180 19:30-20:30 ב',ד'

ריקודים לטיניים
מיכל מדינה

התעמלות בונה עצם סטודיו 1  ₪ 145 18:15-19:15 ב',ד'
התעמלות בריאותית

ילנה ז'יבוב

ראשון  בשלב  צביעה  הרישום,  עקרונות  לימוד 
לכל  אינדבידואלי  הינו  הלימוד  מים.  בצבעי 

משתתף.
חדר 2 ₪ 200 19:15-21:15 ה'

ציור
מיכל מדינה

אגרוף  תנועות  המשלב  אנרגטי  חוג 
ובעיטות, עבודה אירובית דינאמית ורצופה 
המסייעת להעלאת הכושר הגופני, סיבולת 

לב ריאה וחיטוב.

סטודיו 1  ₪ 175 20:45-21:45 א',ד'
אירובי קיק
מירי ערשי

לנפש.  גוף  בין  המשלבת  אימונים  מערכת 
ומחנכת  משפרת  הפילאטיס  שיטת 
למודעות הגוף, יציבה, גמישות, קואורדינציה 

, חיוניות ויעילות

סטודיו 1  ₪ 160 20:00-20:45 א',ד'
פילאטיס

מירי ערשי

ונפש,  גוף  המשלבת  ספורטיבית  פעילות 
נשימה נכונה והתחברות אל התת מודע יחד 

עם חיזוק שרירים וצמצום כאבי שרירים.
סטודיו 1  ₪ 160 20:45-21:30 ב',ה'

יוגלאטיס
לאה בדוק

אולם נועם  ₪ 200 20:00-21:30 א',ד'
טניס שולחן

ילנה מירוזייב

סטודיו 1  ₪ 170 19:30-20:30 ג',ה'
קפוארה

מרסיאו אוליביירה

של  נכון  לביצוע  הדרך  את  מתווה  הקורס 

מסחר מסוג זה, מהבסיס ועד הקצוות כולם.  

במשמעות  הקשור  מקיף  ידע  כולל  הקורס 

שלו,  במשמעויות  האלקטרוני,  המסחר 

לביצוע  כיום  הקיימות  האפשרויות  בכל 

שלו,  הכלכליות  במשמעויות  כזה,  מסחר 

הקורס  וכמובן  שלו  הכלכלי  בפוטנציאל 

מקנה למשתתפים כלים מעשיים הדרושים 

בין-לאומי  עצמאי  עסק  לפתיחת  כך,  לשם 

אחרות  ולאפשרויות  חליפין  לסחר  און-ליין, 

הנכללות במסחר האלקטרוני.

חדר מחשבים  ₪ 300 18:30-20:00 ב'
מסחר אלקטרוני

יונתן חזן

'הערות מקום 
החוג מחיר שעות 

פעילות
ימי 

פעילות שם החוג

הפעילות מיועדת למי שמעוניין או מעוניינת 
לעסוק בתחום הנדל"ן. והוא מתמקד בפיתוח 
מיומנויות ויכולת הערכה כמו גם התמודדות 
המקרקעין  שוק  דרישות  עם  מקצועית 
רבים  ידע  תחומי  מכסה  הקורס  בישראל. 
בתחום  לעסוק  המשתתפים  את  ומכשיר 

הנדל"ן ולעבור את בחינות הרישוי.

חדר מחשבים

קורס 3 

חודשים 

 ₪ 1,400

18:30-20:00 ג'
קורס הכנה למבחן 

סוכני נדל"ן

למשפחות  כלים  לתת  מיועדת  הפעילות 
המשפחתי,  בתקציב  נכונה  להתנהלות 
מה  תמורת  יותר  'לקבל  הוא  המסר  כאשר 
בין  ובחירה  עדיפויות  סדרי  להגדיר  שיש'. 
אפשרויות שונות. ולהכיר את כללי המשחק 

הכלכלי.

חדר מחשבים  ₪ 150 18:30-20:00 ה'
חינוך פיננסי

זוריק לוטינגר

באזורים  המתמקדת  ספורטיבית  פעילות 
בטן,  ירכיים,  האישה:  בגוף  לחטב  שחשוב 
והזרועות.  החזה  הישבן,  האגן,  רצפת 
האימונים מתמקדים בשריר אחד או בקבוצת 

שרירים.

סטודיו 2 ₪ 180 20:00-20:45 א',ג' עיצוב וחיטוב



חדר כושר
צוות חדר הכושר:

מנהל אחראי: איליה נקטלוב
מדריכה: שושנה רבני

מדריך חוג חרדים: אברהם גרבר
ימים ושעות פעילות:

א'- ה': בוקר 8:00-12:00 
אחר צהריים: 16:00-22:00 

יום שישי: 8:00-15:00 
פעילות חדר כושר חרדים:

צהריים: ימים ג'- ה' בין השעות 14:30-15:30
ערב: ימים א'- ג'- ה' בין השעות 22:00-23:30  

מחירון חדר כושר "דינמיק":

למה ללכת לחדר הכושר:
1. עוזר בירידה במשקל, במיוחד בירידה בשומן.

2. סיבולת לב ריאה- מלבד הירידה בתחושת הכבדות 
והעייפות הכללית, שמירה על כושר לב ריאות מפחית את 

הסיכון ללקות במחלות, כגון סכרת, מחלות לב וכלי דם.
3. חיזוק השרירים- חיזוק השרירים תורם לא רק למראה, 

אלא גם לשיפור המטבוליזם בעת מנוחה, מונע כאבי 
גב, משפר את היציבה ומאפשר ביצוע פעולות יומיומיות 

במאמץ מופחת.
4. גמישות וקואורדינציה- שיפור בגמישות ובקואורדינציה 

עוזר בעידון התנועתיות ומאפשר להימנע מפגיעה בעת 
נפילה.

5. מראה - התמדה בפעילות גופנית מביאה לתוצאות 
ניכרות לעין, מאפשרת ותומכת בדיאטות והורדה במשקל 

ותורמת לגוף מחוטב יותר.
6. מוטיבציה חברתית- פעילות גופנית היא אפקטיבית רק 

אם נעשית בהתמדה. חדר כושר תורם להתמדה בזכות 
מנגנונים חברתיים ויצירת קשרים עם מתאמנים אחרים 

הדוחפים זה את זה ומהווים תמיכה אחד לשני.
7. הדרכה מקצועית- אימוני כושר שנעשים בצורה לא 
נכונה יכולים לגרום נזק במקום להועיל. בחדר הכושר 

תמיד יהיה נוכח מדריך מקצועי, שיעזור וידריך בשימוש 
נכון במכשירים וביצוע נכון של תרגילים. אפשר להיעזר גם 
כן במאמנים המקצועיים ולקבוע תוכנית אימונים מותאמת 

אישית לצרכי המתאמן.
8. חוסך בהוצאות רפואיות.

• כל משתתף חייב בתשלום 50 ₪ עבור ביטוח , ללא תשלום   
   ביטוח משתתף לא יוכל להיכנס לחדר הכושר .

• המחירים הנקובים בטבלה אינם כוללים ביטוח בסך 50 ₪ 
• הביטוח תקף למשך שנה מיום ההרשמה בפועל 

מבוגר
נוער / חייל/

סטודנט/פנסיונר
מנויים

 ₪120 x 12 =  ₪1,440 ₪110 x 12  =  ₪1,320 שנתי
 ₪130 x 6 = ₪ 780 ₪120 x 6  =  ₪ 720 חצי שנתי
 ₪150 x 3  = ₪ 450 ₪140 x 3  =  ₪ 420 3 חודשים
 ₪110 x 3  = ₪ 330  'בימים א'- ו בוקר

₪ 170  ₪ 160 חודשי



חבר שלי שאל אותי פעם למה אני משלם כל-כך הרבה כסף
על שיעורי קראטה לבן שלי?

תשובתי הייתה:
אני לא משלם על שיעורי קראטה. קראטה לא מעניין אותי.
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אז על מה אני משלם?
אני משלם על זה שהילד שלי:

עייף ולפעמים רוצה לפרוש ובכל זאת - לא פורש!

לומד מהי משמעת! לומד מהי התמדה!

לומד לדאוג לגוף שלו
ולחיות בריא!

מתאמן במקום
לשחק בסמארטפון!

לומד לקבוע לעצמו מטרות ומגיע אליהן!

לומד לעבוד בקבוצה
ולהיות חבר טוב יותר!

לומד להתמודד עם תסכולים ואכזבות כשהוא
לא מצליח, ובכל זאת ממשיך לעבוד קשה!

לומד שצריך לעבוד שעות על-גבי שעות בכדי להיות טוב 
במה שהוא עושה, ושההצלחה לא מגיעה בקסם!

אני לא משלם על הקראטה, אני משלם על האפשרויות
שהקראטה נותן לבן שלי ועל זה שהקראטה מפתח תכונות

שיעזרו לו בהמשך החיים  ולדעתי, זו ההשקעה הנכונה!
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手
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空
手
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