מרכז קהילתי נוה גן
חוגים
ופעילויות

לתינוקות ,ילדים,
נוער ,מבוגרים
ואזרחים ותיקים

2018-2019
רישום באינטרנטmifgashimpt.co.il :

נהלי שנת הפעילות במרכז תפתח ביום ראשון ,כ״ב אלול תשע”ח,2/9/2018 ,
הרשמה על בסיס “כל הקודם זוכה”( .מספר המקומות מוגבל)

ותשלומים
לחוגים

•שיעור ניסיון יחוייב בתשלום בזמן הרישום לחוג.
•פתיחת חוג והמשכיותו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.
•שיעור ניסיון בחוג :שף בכיף יהיו בעלות של .₪ 25
•מחיר החוגים ,כפי שמצוין בחוברת/אתר ,הינו מחיר שנתי המתורגם
•כניסה לשיעור ניסיון ,באמצעות טופס שיינתן במזכירות בלבד.
לעלות ממוצעת חודשית .התשלום יתבצע בתשלומים חודשיים
הנחות:
שווים מיום הרישום ועד לחודש יוני  2019כולל.
•לילד שני במשפחה או חוג שני ויותר -תינתן הנחה של  .10%במקרה
•לידיעתכם ,בחישוב המחיר שוקללו חופשות החגים ,ובימים אלו לא
של ביטול החוג ,תבוטלנה גם ההנחות.
תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
•אין כפל הנחות בכל מקרה.
•יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה
•בקשה להנחה מיוחדת תתבצע באמצעות טופס הנחה במזכירות
והתשלום לכל השנה ,ואין כנגדו חובות משנים קודמות.
ותוגש לוועדת הנחות.
•התשלום לחוג יתבצע בתשלום מראש בצ’קים או בכרטיס אשראי
ביטול השתתפות:
(חיוב מידי חודש בחודשו) או במזומן (תשלום מראש לכל השנה).
•ניתן לפרוש מהחוג לאחר הגשת בקשה בכתב עד  20בכל חודש,
•על צ’קים חוזרים תגבה עמלת צ’ק חוזר.
וע”י הודעה בכתב למזכירות המתנ”ס בלבד! ללא הודעה בכתב
•בחלק מהחוגים תידרש רכישת ציוד/ערכות/ביגוד/שירות ע”י ספק
ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר .הביטול יכנס לתוקפו בתום
החוג ואשר לא כלולים במחיר החוג ואינם קשורים למתנ”ס ,אך
החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב .במקרה של ביטול החוג
הינם חובה ותנאי להשתתפות בחוג .מופעים במהלך השנה ובסופה
יזוכה כרטיס האשראי.
הכרוכים בתשלום נוסף למחיר החוג  -אין חובת השתתפות בהם.
•משתתפי חוגי ספורט תחרותיים שיוצאים לתחרויות  -יחויבו בביטוח •לא ניתן לפרוש מחוג ולקבל החזר כספי לאחר תאריך
 .20/03/2019ניתן יהיה לעבור לחוג אחר על בסיס מקום פנוי.
שנתי מראש לתאונות אישיות.
•אין ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.
•במקרה של ביטול החוג -דמי הביטוח לא יוחזרו.
•ידוע לי כי המתנ”ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוגים
•שיעור שיבוטל ע”י המדריך או המרכז יוחזר במועד אחר (כולל
משתתף/ת שמפריע/ה למהלך התקין של הפעילות ו/או אשר
חודש יולי).
התנהגותו/ה או מעשיו/ה מסכנים ילדים אחרים או את עצמו/ה.
•אין כניסת הורים לחוגי הילדים (גם לא בשיעורי ניסיון)  -נוכחות
ההורים מפריעה למהלך השיעור.

צוות עובדי המרכז

רישום
באינטרנט:

mifgashimpt.co.il

שם ומשפחה
ארבל ארז
מיטל נאור
נחליאלי נעמי
בלאיש אביבה
ויימן חגית

תפקיד
מנהל
רכזת חוגים
רכזת תרבות ואירועים
רכזת גמלאים
מזכירה

דוא”ל
erezizo1@gmail.com
meitalnaor7858@gmail.com
naomi957086@gmail.com
Baviva56@gmail.com
navaganpt574@gmail.com

שם ומשפחה
רינת פלדמן
סטי עוז
חזרי אלי
בן שמחון אודי

תפקיד
מזכירה
לוגיסטיקה ותפעול  -גרינשפן
לוגיסטיקה ותפעול  -גרינשפן
לוגיסטיקה ותפעול -אסירי ציון

דוא”ל
navaganpt574@gmail.com

וטרינריה ובעלי חיים

גומיקליי

אנחנו צוות של וטרינרים ואחים וטרינריים אשר מקדיש את כל זמנו
בלימוד דור העתיד על אהבה ללא תנאים ,על חמלה ואמפתיה
ומעודד את אהבתם לבעלי החיים .אנו עושים זאת על ידי פעילויות
וטרינריה לילדים ונוער המבוססות על תוכן ערכי
וחינוכי המקנה לילד ידע ומיומנות מעשית
אמיתית בתחום הוטרינריה.
התוכן מבוסס על ערכי התנהגות
החשובים לילד בהתפתחותו:
אמפתיה וחמלה ,שיתוף פעולה,
עזרה הדדית וכבוד כלפי כל
יצור חי.
כל התכנים והמצגות נכתבו
על ידי וטרינרים מנוסים
ואנשי מקצוע נוספים בתחום
וכוללים :בניית מודלים של
אברי הגוף ,שימוש במכשור
וציוד וטרינרי מקצועי ,סדנאות
וטרינריה ייחודיות.

הצטרפו אלינו לעולם של צבע ויצירה ,בחימר הגמיש בעולם -
גומיקליי! גומיקליי הוא חימר גמיש ,צבעוני ,מתייבש באוויר ונעים
מאוד למגע! במהלך השנה כל משתתף יפסל למעלה
מ 30בובות קסומות וילמד על עולמותיהן השונים
 הג׳ונגל ,האוקיינוס ,החלל ועוד! הבובות ייכנסולתוך  5דגמי תצוגה מרהיבים! בנוסף נפסל
גם בובות מוכרות כמו :אנגרי בירדס ,מואנה,
קוקו ועוד! כל משתתף ילמד את טכניקות
הפיסול המגוונות בגומיקליי תוך שימוש
בכלי פיסול ומזוודת ציוד אותם יקבל
במתנה בהרשמה לחוג! במהלך השנה
יתנסה כל משתתף בשיעורי אנימציה
(הנפשה) בשיטת סטופ-מושן וילמדו להזיז
את הבובות מול המצלמה  -ללא מגע ידם!
חוג גומיקליי הוכח כתורם רבות לפיתוח הדמיון,
הריכוז והמוטוריקה העדינה של הילד

חוג פיתוח חשיבה יצירתית

תאטרון ודרמה

מטרת התכנית :יכולות חשיבה יצירתית ופתרון בעיות הן מיומנויות
נדרשות בשוק העבודה העתידי.
בכדי לאפשר לילדים לאמן את עצמם פיתחנו תכנית המתבססת
על משחקי חשיבה תוך עבודה צוות ,חשיבה והנאה מרובה.
מתכונת התכנית :בכל שבוע יחשפו הילדים למשחקים ואתגרי
חשיבה מרתקים.
אתגר החשיבה היומי -לכל מפגש יהיה את האתגר המיוחד שלו.
משחקי חשיבה פיקזיליים ,משחקי בלשות ואסטרטגיה ,משחקי
מספרים ומילים ,משחקי צורות.

בשיעור התאטרון והדרמה נלמד מהי במה ,מה תפקידו של שחקן,
כיצד לעמוד נכון ויציב ,כיצד להפיק קול חזק ובטוח ,הילדים יעבדו
בצוות ויופיעו יחד.
השיעור תורם רבות בשיפור הביטחון העצמי ,עמידה בלחצים,
ושיפור היכולת להתבטא מול אנשים .השיעור ידרוש עבודת קבוצה
ודמיון ,כאשר בסוף השנה יעלו התלמידים מופע אשר פתוח לקהל
הרחב
השיעור מומלץ לכולם!
מדריך החוג יון קצב  ,בוגר בהצטיינות של בית הספר הגבוהה
לאומניות הבמה״ בית צבי״ שחקן תאטרון בית לסין ,שחקן טלוויזיה.

חוגים
חדשים

רישום
באינטרנט:

mifgashimpt.co.il

ג’ודו

קידי גיים-פיתוח משחקים מתמטיים

בהדרכת דותן תלם ,מדריך מוסמך בעל  15שנות ניסיון ,בעל
חגורה שחורה.
ג’ודו הוא ענף ספורט אולימפי ואומנות לחימה להגנה עצמית.
שליטה בטכניקת הג’ודו מקנה כושר גופני ,ביטחון עצמי ,משמעת,
הגנה עצמית ושיפור יכולת הריכוז.

הצטיינות במתמטיקה זה משחק ילדים!
חדש מחממת הסטארטאפים של :מטח  -המרכז לטכנולוגיה
חינוכית.
שיעור שבועי עם מדריך המתרגל עם הילדים את חומר הלימוד
במתמטיקה תוך כדי בניית משחקי מחשב.
לימוד תוך כדי משחק ,יצירה והנאה.
תרגול החומר בחשבון הוא חיוני להצלחה ,האתגר הוא לרתום את
הילדים לעניין ,לעודד אותם לתרגל שוב ושוב את החומר הנלמד ואף
להנות מזה.
בניגוד למשחקי חשבון רגילים ,כשהילד מתרגל חשבון באמצעות
משחקים שיצר בעצמו ,חווית הלימוד מספקת ריגושים הגורמים לילד
הנאה ויוצרים מוטיבציה להמשיך ולתרגל את החומר הנלמד שוב
ושוב עד שהילד שולט בחומר הנלמד.

אומנויות
לחימה

רישום
באינטרנט:

mifgashimpt.co.il

חוגים
חדשים

 MMAסקורניק לוחמה ישראלית

טאקוונדו

בהדרכת עידו אדלר מאמן מוסמך בעל חגורה שחורה דאן .1
 -MMAלחימה משולבת כגון קארטה ,איגרוף תאילנדי ,ג’וג’טסו
ברזילאי וג’ודו .היא מפתחת יכולות גופניות ומנטאליות גבוהות מאוד
ותורמת לטיפוח הביטחון העצמי.

אומנות לחימה קוראנית וספורט אולימפי המשלב הגנה עצמית.
מתאים לבנים ולבנות.
בהדרכת קובי עובדיה ,מאמן אומנויות לחימה ,בוגר מכללת
וושינגטון ,שופט בינלאומי לקרבות טאקוונדו ,חבר ועדת השיפוט של
ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו ,מנהל נבחרות ישראל בטאקוונדו.
www.i-tkd.com

ספורט טיפולי

תנועה לגיל הרך

בהדרכת אורי וילין  -מורה לחינוך גופני וספורט טיפולי ,מדריך במגוון
תחומים ובעל ניסיון עשיר.
החוג מיועד # :לילדים הזקוקים להעלאת הביטחון העצמי.
 #לילדים עם קשיים בתחום המוטורי ,התנהגותי ,חברתי ,ריגשי.
האימון מתמקד בוויסות כוח ,קאורדינציה ,שיווי משקל ,סיבולת,
זריזות ,מיומנויות חברתיות ומשחקי כדור.
המפגשים נעימים ,דינאמיים וכיפיים ,תוך הכלה והבנת צרכיו של
הילד.
לפרטים052-4304651 :

בהדרכת אורית יונה ,מורה לתנועה לגיל הרך מוסמכת מוינגייט ,חוג
תנועה הינו חוג בו הילדים מפתחים קישורים מוטוריים קוגניטיביים
ורגשיים .בנוסף תרומה חברתית היא חלק בלתי נפרד מהפעילות.
אורית פועלת למען יישום כל המטרות הנ“ל ויותר מכך ,תוך שילוב
מושגים ולמידה בהנאה והנעה .החוג יערך בשילוב שירים ואביזרים
ושלל מתקני ג‘ימבורי .הומור ,הנאה וחוויה בלתי פוסקת ילוו את
השיעורים משבוע לשבוע.

קפוארה

המרכז למחול שירי גץ

בהדרכת אדם ברגיל ,קפוארה הינה אומנות לחימה הצופנת בחובה
פילוסופיה ותרבות עשירה המתפרשת דרך תנועה לחימה ומשחק
בשילוב קצב ומוזיקה.

בהנהלת שירי גץ שפרינג מורה מוסמכת בכירה בעלת תואר ראשון
 BEDותעודת הוראה .בוגרת סמינר הקיבוצים ולהקות מחול בארץ.
כוריאוגרפית ערוץ הילדים ,שמש ,דני הוליווד ,השיר שלנו ,קלטות
ילדים ,תוכניות טלויזיה ועוד...
 #שיעור ג’אז היפהופ וסטריט ג’אז’
 #בלט קלאסי
 #בלט מודרני
 #להקות ייצוגיות להופעות
ברחבי הארץ ובתוכניות
טלוויזיה.
לפרטים והרשמה :שירי
052-3633338

תנועה
וספורט

רישום
באינטרנט:

mifgashimpt.co.il

תנועה
וספורט

התעמלות קרקע

התעמלות אתגרית

בהדרכת אורלי אבידן ,מאמנת מוסמכת מוינגייט בעלת  24שנות
ניסיון .החוג מקנה לתלמידות גמישות קואורדינציה ,ביטחון עצמי,
יציבות והמון סיפוק.
החוג מתקיים לפי רמה וגיל של כל מתאמנת וזוכה ליחס אישי.
לבנות בלבד.
המתעמלות מופיעות באירועים שונים.

בהדרכת צוות “פרוגרס”  -מורים מוסמכים לחינוך גופני ומתמחים
בגיל הרך 2( .מורים בכל שיעור).
חוג התעמלות אתגרי ומהנה בשיטה ייחודית ומבוססת על מסלולי
אתגר הכוללים:
סולמות טיפוס ,קורות שיווי משקל ,מתחים ודיוטות המגרים את
הילדים לפעול ברמות גובה ובשיפועים משתנים .מסלולי תנועה
משתנים ,ציוד מוטורי ייחודי.
פעילות המתאימה לילדים בגילאי  ,3-6בקבוצות גיל נפרדות.
בתהליך שנתי הילדים מתרגלים ולומדים להתמודד עם משימות
מוטוריות ומשחקים באמצעות חשיבה.
לפרטים נוספים:
איתי שובל www.progress123.co.il | 052-8759050

ריקודים סלוניים ולטינים

רישום
באינטרנט:

mifgashimpt.co.il

בהדרכת אלוף הארץ אנדרי בלבן ,בעל  30שנות ניסיון.
מגוון סגנונות ריקוד סלוניים ולטינים :טנגו ,וולס ,רומבה ,סלסה ,צ’ה ,צ’ה ,צ’ה ,רוקנרול
ועוד ...השתתפות בהופעות ותחרויות!
לימוד הריקוד מקנה ביטחון עצמי ,תורם לפיתוח קורדינציה ,גמישות ,מהירות ,חוש קצב,
עמידה נכונה ויציבה ,פיתוח שרירים ועוד.
בואו לגלות עולם קסום מלא הנאה על הרחבה...

ציור פיסול ושילוב אומנויות

שף בכיף

בהנהלת הציירת מירי אגמי.
החוג משלב התנסות חווייתית עם מגוון חומרים וטכניקות של
יצירה בבחירה אישית בתחומי הציור ,קרמיקה ,פיסול בנייר וקרטון,
תכשיטנות ועוד.
חוג פתוח המאפשר מסלול אישי ,מעשיר ומגוון לכל אחד בפרט
בתחומים הבאים :ציור -מודרני/קלאסי/אינטואיטיבי ,פיסול בחימר,
פסיפס ,עיצובים בזכוכית ,פיסול בנייר וקרטון ,עיצוב וצביעה
אומנותית ,ציור/צריבה על עץ ועוד...
לפרטים נוספים :מירי אגמי052-2922530 :
www.miriagami.com
*מחיר החוג כולל חומרים

חוג הבישול של “שף בכיף” מציע ללמד ולרתק את הילדים בדרך
מהנה וטעימה במטבח וללמד אותם את סודות האפייה והבישול.
 #הילדים יכינו מאכל בכל שבוע ויקבלו מתכון להכנה חוזרת בבית.
 #הקפדה על איכות החומרים ובטיחות.
 #הציוד והחומרים כשרים וחלביים.
***יש למלא נספח לטופס הרישום
*** שיעור נסיון בעלות .₪ 25
לפרטים :רוית 054-3978782
www.chef-bekef.co.il

מוסיקה קול הבמה

ואומנויות
הבמה

רישום
באינטרנט:

mifgashimpt.co.il

להקה מקצועית וייחודית לבנות ולבנים שאוהבים מוסיקה ,שירה,
ריקוד ואת כל קסמיה של הבמה.
במהלך השנה נלמד מגוון רחב של שירים ,נבקר ונתנסה באולפן
הקלטות.
בסוף שנה נעלה מופע מקצועי לכל המשפחה והחברים.
מספר המקומות מוגבל!
לפרטים נוספים :טל שרון 054-6413365
חפשו אותנו ב

אומנות
ויצירה

גיטרה
בהדרכת עידו דגן בעל תואר ראשון בחינוך מוזיקלי לילדים ונוער.
למידה בשיטה ייחודית להוראת הנגינה בקבוצות קטנות.
בחוג נלמד נגינת תווים וליווי הרמוני (אקורדים) של שירים עבריים
ולועזים ממגוון ז’אנרים רחב.

העשרה

רישום
באינטרנט:

mifgashimpt.co.il

אנגלית

מוכנות לכיתה א’

בהדרכת שושנה גרינשטיין ,דוברת אנגלית מקנדה ,בעלת תואר
ראשון בספרות אנגלית ותעודת הוראה ,מייסדת ומנהלת את שיטת
.English4Life
מעוניינים להקנות לילדיכם את יסודות השפה האנגלית?
רוצים לחזק ולשפר את הביטחון והשליטה שלהם בשפה האנגלית?
ברור שכן! אז בואו ללמוד איתנו בדרך חווייתית ומהנה בשיטת!
לימוד אנגלית בקבוצות קטנות לפי כיתות ,שתומכות ללמידה
חיובית ומשמעותית .לפרטים נוספים :שושנה גרינשטיין טל׳
.054 4236987

בהדרכת נופר צמח ,מורה מוסמכת בכיתות א’ ,ב’ בעלת תואר
בחינוך.
החוג מקנה חיזוק הביטחון העצמי של הילד בהתמודדות עם
ופיתוח מיומנויות יסוד.
המעבר לכיתה א’

שחמט

חשמל ואלקטרוניקה

בהדרכת אריאל הדרי ,מועדון השחמט העירוני בנוה גן!
פיתוח יכולות קוגניטיביות ,לימודיות ,קבלת החלטות ושיפור הזיכרון
בעזרת משחק חשיבה מהפופולאריים בעולם.
לפרטים והרשמה לשיעור ניסיון :אריאל054-7499955 -
arielhadari@gmail.com

חוג יצירה והעשרה בתחום החשמל והאלקטרוניקה  -המותאם
לילדים מכיתה א’  -ו’ ,הילדים לומדים לעבוד במלחם ובדיל
ומלחימים רכיבים אל לוח העבודה ,לכל ילד עבודה אישית ובגמר
העבודה כל ילד לוקח את המוצר המוגמר לביתו.
הילדים נחשפים למושגי יסוד של חשמל
ואלקטרוניקה תוך שימוש באמצעי
הפשטה והמחשה להבנת הנושאים
הנלמדים .בנוסף החוג מקנה פיתוח
יכולות מוטוריות עדינות וחזותיות.
הבנת בטיחות בחשמל ,איכות,
דיוק ,אחריות ,סדר ובטחון עצמי.
רק אצלנו בחוג לא רק בנייה על
מעגל מודפס ,אלא גם איתור
תקלות בצעצועים!!

העשרה

הנדסה וטכנולוגיה
בחוג נתכנן ,נבנה ונשחק עם :רובוטים ,מתקנים בלונה פארק,
כלי רכב ,מכונות אוטומטיות ,חיות ממונעות ,ועוד המון מתקנים
מלהיבים! במהלך השיעור הילדים לומדים בצורה חווייתית על
מושגים בפיזיקה ,גאומטריה ,מתמטיקה טכנולוגיה והנדסה .יחד
נגלה את המהנדס והממציא שבתוכנו ונכשיר את הדור הבא!

מחשבים

בהנהלת גיל רהב  -מייסד ומנהל הייטק קידס.

לגו רובוטיקה

בניית רובוטים משוכללים מלגו  EV3המתקדם ביותר בעולם,
המשולבים במחשב וחיישנים ,תכנות רובוטים ,קרבות רובוטים ועוד...

מיינקראפט

לראשונה בנוה גן  -תחרויות
פיתוח אפליקציות מיינקראפט ,טיפים וטריקים ,בניית עולמות ,עיצוב
דמויות ,הגדרת שרתים ומודים ,טכנאי  PCצעיר ,אנגלית טכנית.

סייבר קידס

תכנת פיתוח אפליקציות ומשחקים ,טכנאות מחשוב ,סלולריים
ורשתות תקשורת ,התקנת מערכות הפעלה ואפליקציות ,הגנה
מפני תקיפות סייבר ורשת והמון כיף טכנולוגי.

חדש! יוטיוברים

במגמת היוטיוברים ( )youtubeהילדים ירכשו מיומנויות של
פתיחת ערוץ יו טיוב ,עמידה מול מצלמה ,שיפור השפה האנגלית,
מבוא לצילום ,עריכת וידיאו קול ,פוטושופ,
וניהול ערוץ היו טיוב וסרטים .מפגש עם יוטיוברים המובילים בארץ

רישום
באינטרנט:

mifgashimpt.co.il

חוגי הגיל הרך
גיל

יום פעילות

שעת פעילות

מחיר

תחילת
חוג

4-5

ראשון

17:15-18:00

140

1.9.18

4-5

שני

16:45-17:30

140

1.9.18

3-4

שני

17:30-18:15

140

1.9.18

 5-6חובה

שני

18:15-19:00

140

1.9.18

4-5

שלישי

16:30-17:15

140

1.10.18

3-4

שלישי

17:15-18:00

140

1.10.18

 5-6חובה

שלישי

18:00-18:45

140

1.10.18

5
5
4-5
5-6

רביעי
רביעי
ראשון
רביעי

16:40-17:25
17:30-18:15
17:15-18:00
17:15-18:00

165
165
140
140

1.9.18
1.9.18
1.9.18
1.9.18

עידו אדלר

5-6

ראשון ורביעי 17:00-17:45

190

1.9.18

קובי עובדיה

4-6

שני וחמישי

17:30-18:15

190

1.9.18

4.5-6
3-4.5
4.5-6
3-4.5

ראשון
ראשון
חמישי
חמישי

17:30-18:15
16:45-17:30
17:30-18:15
16:45-17:30

4-6

שני

17:30-18:25

שם החוג

מדריך

טרום בלט וגא’ז
גן 2
טרום בלט וגא’ז
גן 5
טרום בלט וגא’ז
גן 6
טרום בלט וגא’ז
גן 4
טרום בלט וגא’ז
גן 1
טרום בלט וגא’ז
גן 7
טרום בלט וגא’ז
גן 3

שירי גץ

הכנה לכיתה א’

נופר צבאג

קפווארה

אדם ברגיל

 – MMAסקורניק
לוחמה ישראלית
(שלוחת אסירי ציו )16
טאקוונדו
(שלוחת אסירי ציון )16

שושנה גריינשטין
אנגלית לגיל הרך

שושנה גריינשטין-

מדריכה מטעמה
שילוב אומנויות

מירי אגמי

1.10.18
1.10.18
1.10.18
1.10.18

215
215
215
215
 210כולל
חומרים 1.10.18

שם החוג

מדריך

התעמלות קרקע
(אולם הספורט נוה גן)

אורלי אבידן

ג’ודו -במתנ”ס
אולם מרכזי
ג’ודו-
שלוחת אסירי ציון

דותן תלם

ספורט טיפולי

התעמלות אתגרית

התעמלות אתגרית
מרכז הספורט יצחק
שמיר

אורי וילין

עדיאל אידלמן

עדיאל אידלמן

תנועה לגיל הרך

אורית יונה

ריקודים סלוניים

אנדרי בלבן

כדורגל

איציק ספדיה

יום פעילות

שעת פעילות

מחיר

תחילת
חוג

שני

17:15-18:00

140

1.9.18

חמישי

17:15-18:00

140

1.9.18

4-5

ראשון

17:00-17:45

140

1.10.18

5-6

שלישי

17:00-17:45

140

1.10.18

חמישי
חמישי
חמישי
חמישי

16:00-16:45
16:45-17:30
17:35-18:20
16:30-17:15

180
180
180
195

1.9.18
1.9.18
1.9.18
1.9.18

15:45-16:30

195

1.9.18

17:15-18:00

195

1.9.18

18:00-18:45
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-18:45
16:45-17:30
17:30-18:15
17:00-17:45

195
195
195
195
140
140
190

1.9.18
1.10.18
1.10.18
1.10.18
1.10.18
1.10.18
1.10.18

17:15-18:00

140

1.9.18

17:15-18:00

140

1.9.18

גיל
5-6
קבוצה 1
5-6
קבוצה 2

3
4-5
5-6
3-4
4-5
חמישי
קבוצה 1
4-5
חמישי
קבוצה 2
חמישי
5-6
שלישי
3-4
שלישי
4-5
שלישי
5-6
שלישי
1-2
שלישי
2-3
שלישי וחמישי
5-6
ט .חובה1-
שלישי
4-5
חובה2-
ט.
חמישי
4-5

חוגים מכיתה א' ומעלה
שם החוג

מדריך

מחול והיפ הופ

יום פעילות שעת פעילות

עלות

עתודה ו-ז
ג-ד
א-ב

א,ד
א,ד
א,ד

ה-ו

א,ד

190

1.9.18

צעירה

א,ד

235

1.9.18

בוגרת

ד

15:45-16:30
16:30-17:15
18:00-18:45
א’ 18:45-19:30
ד’ 17:15-18:00
א’ 19:45-20:45
ד’ 19:00-20:00
20:00-22:00

190
190
190

תחילת
חוג
1.9.18
1.9.18
1.9.18

235

1.9.18

מכיתה ו׳ ומעלה

ג

18:45-20:15

190

1.10.18

ה-ו

ג

ז-יב

ג

ט-יב
ה-ז
טכניקה
צעירה+בוגרת
ב-ו
ד-ו
ד-ו
א-ג
א-ד

א
א

18:30-19:30
19:30-20:30

 120להקה
 165לכלל הציבור
 120להקה
 165לכלל הציבור
 120להקה בלבד!
 120להקה בלבד!

1.10.18

1.10.18
1.10.18

א

20:45-21:45

 120להקה בלבד!

1.10.18

ב
ב
ב
ב
ב

15:00-16:00
16:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
16:30-17:25

195
195
195
195
 210כולל חומרים

1.10.18
1.10.18
1.10.18
1.10.18
1.10.18

גיל

שירי גץ

חוג מחול והיפ
הופ דתיות
היפ הופ

פרטים נוספים
במזכירות
המרכז

קלאסי

ליאור הנס

מיינקראפט
יוטיברים
סייבר קידס
לגו רובוטיקה
שילוב אומנויות

גיל רהב
מירי אגמי

שם החוג

מדריך
שושנה
גריינשטיין

אנגלית ליסודי
שושנה
גריינשטיין-
מדריכה מטעמה
התעמלות קרקע
(אולם הספורט אורלי אבידן
נוה גן)

גיל

יום פעילות שעת פעילות

עלות

ה-ו
ג-ד
א-ב
ה-ו
ג-ד
א-ב
א-מתחילות
א-ב
ב-ג
ד-ו

15:00-15:45
א
16:00-16:45
א
18:15-19:00
א
15:00-15:45
ה
16:00-16:45
ה
18:15-19:00
ה
18:00-18:45
ב
18:00-19:00
ה
ב ,ה 16:10-17:10
ב ,ה 15:10-16:10
א’ (מתנ”ס) 16:15-17:00
ג’ (שלוחת אסירי ציון)
16:15-17:00
א’ (מתנ”ס) 17:45-18:30
ג’ (שלוחת אסירי ציון)
17:45-18:30
א’ (מתנ”ס) 18:30-19:15
ג’ (שלוחת אסירי ציון)
18:30-19:15
16:15-17:00
א,ד
17:45-18:30
א,ד
18:30-19:15
א,ד
19:30-20:30
א,ד

215
215
215
215
215
215
140
165
235
235

תחילת
חוג
1.10.18
1.10.18
1.10.18
1.10.18
1.10.18
1.10.18
1.9.18
1.9.18
1.9.18
1.9.18

190

1.9.18

190

1.9.18

ג-ד

1.10.18
ג’ודו

דותן תלם

א’
א-ב ממשיכים

-MMA
סקורניק לוחמה
ישראלית
(שלוחת אסירי
ציון )16

עידו אדלר

ג-ו מתחילים
א-ב
ג-ה
ו-ט

190

1.9.18

190
190
190
230

1.9.18
1.9.18
1.9.18
1.9.18

חוגים מכיתה א' ומעלה
שם החוג
טאקוונדו
(שלוחת אסירי
ציון )16

גיטרה

שף בכיף

קול הבמה

קפווארה
חשמל
ואלקטרוניקה

מדריך

גיל

ו-ומעלה מתקדמים
א-ב
קובי עובדיה
ג-ה
מתקדמים
ד-ו מתחילים
קבוצה 1
עידו דגן
ב-ג מתחילים
ד-ו מתחילים
קבוצה 2
חטיבה/תיכון
א-ב
ליאורה נימני
ג-ו
ג-ד
טל שרון
ב
ה-ו
טל שרון
א
ג-ו
אדם ברגיל
א-ב
ד-ו
א-ג
ישי חג’בי
מתקדמים

תחילת
חוג
1.9.18
1.9.18
1.9.18

יום פעילות שעת פעילות

עלות

ב,ה
ב,ה
ב,ה
ג

16:00-16:45
16:45-17:30
18:15-19:00
15:00-16:00

190
190
190

ג

210
16:00-17:00
זמני החוג לפי כמות
1.10.18
המשתתפים:
17:00-18:00
עד  4משתתפים  45דק’
 18:00-19:00מ 5 -משתתפים  60דק’

ג
ד
ד
ב

19:00-20:00
17:00-18:00
18:00-19:00
16:00-17:30

ב
ה
ה
א,ד
א,ד
א
א

 230 17:30-19:00פלוס תשלום 1.9.18
חד פעמי של 350
 16:00-17:30שח עבור הקלטות 1.9.18
1.9.18
17:30-19:00
1.9.18
190
16:30-17:15
1.9.18
190
18:00-18:45
1.9.18
195
16:15-17:15
1.9.18
195
17:15-18:15

א

1.9.18

ג
ג

18:15-19:15

 230כולל חומרים
 230כולל חומרים

195

1.9.18
1.9.18
1.9.18

יום פעילות שעת פעילות

עלות

תחילת
חוג

17:00-18:00

175

1.9.18

180
180
190

1.10.18
1.10.18
1.10.18
1.10.18

שם החוג

מדריך

גיל

שחמט

אריאל הדרי

מתחילים

ה

הנדסה
וטכנולוגיה

עידו דורה

א-ב
ג-ו
ג-ו מתקדמים

ג
ג
ג,ה

16:45-18:00
18:00-19:15
16:15-17:00

א-ב מתחילים

ג,ה

17:45-18:30

190

ג-ו מתחילים

ג,ה

18:30-19:15

190

1.10.18

6-7

ה

18:20-19:05

180

1.9.18

ד-ו

ה

16:30-17:30

180

1.9.18

א-ג

ה

17:30-18:30

180

1.9.18

ג-ד

ה

16:45-17:30

195

1.9.18

א-ב

ה

17:30-18:15

195

1.9.18

ריקודים
סלוניים אנדרי בלבן
ולטיניים
ספורט טיפולי

אורי וילין

תאטרון ודרמה

יון קצב

קידי גיים-
פיתוח משחקים
מתמטיים

במבל אד

פיתוח  חשיבה
יצירתית

אימג’ן משין

גומיקלי

פימו פאן

וטרינריה ובעלי
חיים

מייפטס

כדורגל

איציק צפדיה

ג-ד
א-ב
א-ד
ג-ו

ד
ד
א
ב

16:45-17:30
17:30-18:15
17:00-18:00
16:30-17:30

א-ב

ב

17:30-18:30

1.9.18
195
1.9.18
195
 200כולל חומרים1.10.18 .
 ₪ 185לחודש1.10.18 ₪ 240+
ערכה חד פעמי 1.10.18

ב-ג
חובה-א’ 1

ג
ג

16:30-17:15
18:00-18:45

140
140

1.9.18
1.9.18

חובה-א’ 2

ה

16:30-17:15

140

1.9.18

יוגה (נשים וגברים)

פילאטיס

בהנחיית ג’ודי בנימין מורה מוסמכת ליוגה.
“יוגה” משמעה איחוד ,חיבור בין גוף ,נפש ותודעה .תרגול היוגה
מאפשר לנו לקחת פסק זמן ,להרפות את האחיזה מדברים על
ידי התבוננות פנימית ,חקירה והגעה לתודעה רחבה.
תרגול היוגה מסייע לרווחה פיזית ומנטלית.
בהדרכת :ג׳ודי בנימין | ראשון 20:45-21:45
שלישי ₪ 235 | 20:00-21:00

בואו להנות משיעור פילאטיס סוחף במיוחד ,המלווה בהסברים
מקצועים בהדרכתה של צורית מאיר בעלת תואר שני M.E.D
בחנ”ג בוגרת מכון וינגייט ובעלת  10שנות וותק.
אימון פילאטיס הנו אימון שיקומי המסייע לחיזוק שרירי
הגב ,הברכיים ,הכתפיים ,שרירי היציבה ,רצפת
האגן ,שרירי הליבה והכל מלווה בריכוז רב
ונשימה נכונה.
בשיעורים מוענקת תשומת לב לכל קבוצות
השרירים בגוף לכן התוצאה הסופית היא
מראה גוף חטוב ,מוארך וזקוף כמו של
רקדנים.
בהדרכת :צורית מאיר | שני וחמישי
₪ 190 | 20:15-21:00 ,19:30-20:15

עיצוב וחיטוב הגוף
בהדרכת נטלי בבייב  -מדריכה מוסמכת
מוינגייט ,בעלת ניסיון עשיר בתחום הדרכת
ספורט ותנועה.
התעמלות לחיזוק וחיטוב הגוף ,עבודה על
שרירי בטן ,ידיים ,ישבן וירכיים להצרת היקפים.
למתמידות תוצאות מובטחות!
השיעור שם דגש על תרגול בריאותי מקצועי ומבוקר,
תוך התייחסות ליכולתה האישית של כל מתאמנת .כמו כן השיעור
מפתח מודעות גופנית ומשפר יכולות תפקודיות חשובות ליומיום
כגון :יציבה ,קואורדינציה ושיווי משקל.
בהדרכת :נטלי בבייב | ראשון ורביעי | ₪ 190 | 20:00-20:45

בהדרכת נטלי בבייב  -מורה מוסמכת בעלת ניסיון רב שנים בהדרכת
קבוצות.
שיעור חיזוק קבוצות שרירים ,טיפוח יציבה נכונה ,שיפור הגמישות,
חיזוק רצפת האגן ,מבוסס על עקרונות הפילאטיס הקלאסי.
בהדרכת :נטלי בבייב | ראשון ורביעי | ₪ 190 | 19:00-19:45

ג׳אז נשים

ציור ופיסול

בהדרכת שירי גץ חוג הג'אז משלב עבודה דינמית על כל שרירי
הגוף ,כח ,גמישות וקואורדינציה ,עם שימור הטכניקה וקומבינציות
עכשוויות.
מיועד לנשים!
בהדרכת :שירי גץ | ראשון | ₪ 140 | 21:00-21:45

חוג ציור ופיסול ,ציור בצבעי אקריליק ופיסול בחימר בשילוב חומרים
מהטבע .החוג מקנה טכניקות שונות וידע מקצועי להשגת הנאה
מירבית מהעיסוק באומנות.
בהדרכת :חנה מזרחי | ראשון או חמישי  (חד שבועי) | 19:30-21:00
|  ₪ 220כולל חומרים

חוגי
מבוגרים

עיצובילאטיס

רישום
באינטרנט:

mifgashimpt.co.il

חוגי זומבה

מבוגרים

בואו לשרוף  800-500קלוריות בשיעור
זומבה סוחף ומלהיב לצלילי המוסיקה
הלטינית .שיעור זומבה הוא שיעור אירובי
המשלב מקצבים לטיניים :מרנגה ,סמבה
ועוד .שעה של שיכרון חושים שתרצו כל
שבוע לחזור אליה.
השיעור מתאים לאנשים שאוהבים לרקוד,
לשמוח ולשרוף הרבה קלוריות .השיעור
מועבר ע“י ענבל חדש אלי ,מדריכה תוססת,
מקצועית ואנרגטית בעלת וותק של שנים
רבות בכל תחומי הריקוד.
בהדרכת :ענבל חדש-אלי | שני וחמישי |
₪ 190 | 20:15-21:00

ריקודי עם

חבורת הזמר ״מפתח הלב״

לנשים ונערות בלבד!
בהדרכת אפרת מאור ,בוגרת הקורס
למדריכי ריקודי עם בקמפוס “שיאים”,
אוניברסיטת תל-אביב ובעלת  20שנות ותק
בהוראת ילדים ,כוריאוגרפיה והדרכת ריקודי
עם לילדים במערכת החינוך.
· יחס אישי ותשומת לב מלאה לרוקדות.
· לימוד מקצועי ,סבלני ויסודי של צעדות
הבסיס.
· לימוד הדרגתי ,שיטתי ומובנה של הריקודים.
מתחילים :שלישי | 19:30-20:15
ממשיכים  :שלישי | 20:15-22:00
 ₪ 25לערב

חבורת זמר אזורית ייצוגית בניהולו המוסיקלי
של שי לב.
חבורת הזמר ‘מפתח הלב’ מתרחבת ומזמינה
אתכם לקחת חלק בעשייה מוסיקלית
הפעילות כוללת קיום חזרות שבועיות ,וכן
הופעות באירועים ,כנסי מקהלות ופסטיבלי
זמר בעיר ומחוצה לה.
מיועדת לאוהבי הזמר העברי ,נשים וגברים
בכל הגילאים (.)18+
מוזמנים להתרשם מאיתנו ב youtube -
בהקלדת‘ -חבורת הזמר מפתח הלב’
לתיאום אודישן :שי לב  052-3592042או
במזכירות המרכז
ראשון | ₪ 200 | 20:30-22:20

חוג

מיקום

מדריך

גיל

יום

שעת פעילות

עלות

כדורגל

מגרש נווה אברהם

איציק צפדיה

ב-ג
טרום חובה ()4-5
חובה+א’
חובה+א’
טרום חובה ()4-5

ג’
ג’
ג’
ה’
ה’

טניס שולחן

בי״ס עוזי חיטמן

יוסי/דניאל

א-ו

ב’

כדורסל מכבי

בי״ס עוזי חיטמן

יניב גולן

א-ב
ג-ד
ה-ו

ג’ ,ה’
ג’ ,ה’
ג’ ,ה’

טניס שולחן

בי״ס אריק אינשטיין

יוסי/דניאל

א-ו

ה’

כדורגל

מגרש אריק אינשטיין

גל אדיר

א’

ג’,ו’

א-ב

ג’,ו’

190

כדוריד

מגרש עוזי חיטמן

רן אלטרוביץ

16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-18:45
16:30-17:15
17:15-18:00
12:45-13:30
13:30-14:15
14:15-15:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
12:45-13:30
13:30-14:15
14:15-15:00
ג’16:15-17:00-
ו’11:45-12:30-
ג’17:00-17:45-
ו’12:30-13:15-

140
140
140
140
140

ג-ד
ה-ו

א’,ה’
א’,ה’

16:00-16:45
16:45-17:30

190
190

מגרשי חוץ

165
235
235
235
165
190

רישום
באינטרנט:

mifgashimpt.co.il

לגמלאי שכונת נוה גן שלום,
שמי אביבה בלאיש ,רכזת הגמלאים במרכז הקהילתי נוה גן.
יחד עם חברי במרכז אנו יוצרים מועדון צעיר מתפתח ודינמי בו תוכלו למצוא מגוון רחב ועשיר של פעילויות העונות לצורכיכם
ורצונותיכם ,חוגים ,סדנאות ,הרצאות ,טיולים ופעילויות חברתיות נוספות.
אני מזמינה אתכם לבוא ,לקחת חלק בפעילות וביצירת מקום איכותי לנו גמלאי נוה גן ,הבית שלנו לשעות הפנאי.
תכנית הפעילות המוצעת לשנת תשע”ח ,הינה תכנית גמישה אשר תתרחב במהלך השנה ככל שיידרש.
לחברי מועדון הגמלאים ,החברות מקנה הנחה במחיר חוגים ,פעילויות ,הצגות וטיולים וכניסה חופשית להרצאות.
שם החוג
פלדנקרייז (פעמיים בשבוע)
התעמלות מבוגרים
פילאטיס
התעמלות בישיבה
התעמלות בריאותית
רצפת אגן
פלדנקרייז (פעם בשבוע)
התעמלות גברים
התעמלות כסאות
התעמלות משולבת
התעמלות נשים
ה .בונה עצם (פעם בשבוע)

מדריך
דנה בן שושן
אירית דבש
אירית דבש
סיון דיין
סיון דיין
סיון דיין
סיון דיין
ג’ניה ספרינסקי
ג’ניה ספרינסקי
ג’ניה ספרינסקי
ואלריה חרמצ’נקוב
ג’ניה ספרינסקי

בכל חוג ניתן להשתתף בשיעור ניסיון
עלות חברות במועדון גמלאים  ₪ 35לחודש (11חודשים)
אביבה בלאיש03-5587556 ,054-4706209 :

שם החוג
פילאטיס  (פעם בשבוע)
ריקודי עם
ברידג’
אנגלית
תשבצי הגיון

יהודית צדקני
דוד אשד

ציור ופיסול

חנה מזרחי

מחשבים

ליאורה מרום

מחשבים -גוגל

אורנית סנדרוב

סדנת פלייבק

ורד ברקוביץ

תנ”ך בראש אחר

הרב עמיהוד סלומון

גימלאים
תכנית חוגים
תשע”ט
2018-2019

מדריך
ג’ניה ספרינסקי
מיכל בכר

הרצאות -מגוון מרצים במגוון נושאים אחת לשבוע

רישום
באינטרנט:

mifgashimpt.co.il

לוח חופשות:
		
ראש השנה
יום כיפור		
			
סוכות
חול המועד סוכות
			
פורים
			
פסח

		
ערב יום השואה
9-11/9
		
ערב יום הזכרון
18-19/9
		
 23-24/9ו 26-27/9 -יום הזכרון
		
יום העצמאות
25/9
			
שבועות
21/3/19
19-27/4

 1/5הפעילות עד 19:00
 7/5הפעילות עד 19:00
 8/5הפעילות עד 13:00
9/5
8-9/6

מרכז ספורט וקהילה נוה-גן  -מרכז ראשי
רח' חנן לויתן  1פינת גרינשפן  ,2פתח תקוה
שעות קבלת קהל ומענה טלפוני :ימים א’-ה’  | 8:30-19:00טלפון | 5742724 :פקס5295627 :
קווי אוטובוס 51 ,53 ,38

שלוחת אסירי ציון  16פתח תקוה  -מרכז לאומנויות לחימה ,טל’ 03-5244823
מרכז הגימלאים ,רח’ גרינשפן  2א’ פתח תקוה03-5587556 ,
כנסו ל-מרכז נוה גן

תעשו לנו

ותשארו מעודכנים

לרישום באינטרנטmifgashimpt.co.il :

להצטרפות
לרשימת התפוצה
של המתנ”ס,
סירקו את הקוד.

