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דברי פתיחה
תושבים יקרים,

תושבים יקרים

שנת פעילות חדשה בפתח ואנו שמחים להציג בפניכם את חוברת החוגים של המתנס לשנת תשפ"א

אנו שמחים להציג בפניכם את תוכנית החוגים לשנה הקרובה.

עיריית אופקים והמתנס מייחסים חשיבות רבה לתרבות שעות הפנאי ולתרבות בכלל ,כמו גם לפעילות

למרות האתגרים שמציבה ההתמודדות עם נגיף הקורונה דאגנו שגם השנה
מגוון החוגים והפעילויות יהיה רחב ואיכותי .אנו מזמינים אתכם להירשם
בהתאם לתחומי העניין שלכם ושל ילדיכם ולהינות מהפעילויות והחוגים.

החברה והספורט בעיר .שאיפתי היא שכל ילדי העיר ,קטנים וגדולים ,ימלאו את שעות הפנאי שלהם
בפעילויות מגוונות בין אם על ידי חוגים ,או על ידי השתלבות בארגוני הנוער השונים והתנדבות בקהילה.
פעילות המתנס היא דרך מצוינת לעשות זאת – שכן היא מציעה חוגים רבים ומגוונים בעלויות שונות,
לרבות חוגים מוזלים המסובסדים על ידי העירייה ,כל זאת על מנת להבטיח ,כי כל אחת ואחד מילדנו
יוכל להנעים את זמנו ולהעשיר את עולמו בכל תחום שיבחר.

אנו פועלים בהתאם לנוהלי משרד הבריאות ולנוהלי שאר הגופים
המוסמכים וכל הפעילויות הן בהתאם לכללים.אנו נדאג להתאים את
הפעילות במידה ויהיו שינויים בהגדרות.
ברצוני לאחל לכם בשמי  ,בשם הנהלת המתנס והעובדים שנה טובה ,שנת
שגשוג  ,הצלחה ובריאות .

הרעיון שעומד מאחורי זה הוא "לא להשאיר אף אחד בבית" ,ולתת לכולם אפשרות בחירה הקרוב לליבם
ולכישוריהם ,כדי שכולם יוכלו להפיק תועלת מהעשייה הברוכה הנעשית על ידי מיטב אנשי המקצוע,
אנשים מצוינים שתורמים את חלקם להצלחת הפעילות.

								
שי אלקלעי
מנכ"ל המתנס

בהזדמנות זו אני רוצה להודות למנהל המתנס ,שי אלקלעי והצוות שלצדו ,שבדרכם המסורה דואגים,
בכל שנה ,לבנות עבורנו תוכנית פעילות מגוונת ,ועל כך ראויים לכל הערכה.
כולי תקווה שכל אחד מהתושבים ימצא עניין בשפע המוצע וישתלב בפעילויות המגוונות ומאחל לכולנו
פעילות מהנה ומוצלחת.

תושבים יקרים

שלכם ,איציק דנינו
ראש העיר

המתנס מציע שפע אדיר של חוגים ת לכל הקהילה ולכל הגילאים .גם השנה הקפדנו ליצור
עבורכם תוכנית חוגים עשירה ומגוונת  .בחוברת תמצאו חוגים בענפי הספורט השונים ,חוגי
אומנות ,חוגי מוסיקה ועוד.
אני מזמין אתכם לעיין בה ,להירשם לחוגי המתנס וליהנות ממדריכים מקצועיים ואיכותיים.
שתהיה לכולנו שנה טובה ,פורה ומהנה
בברכה ,דר' מרט גנדלר
יו"ר הנהלת המתנס

חוגי ספורט
אומנויות לחימה

תורות לחימה שונות וספורט תחרותי אולימפי ,יכולות גופניות גבוהות ,ריכוז
גמישות ,כושר התמודדות במצבי לחץ ,הגנה עצמית ,ביטחון עצמי תוך כדי
חוויה ספורטיבית ומהנה

קפוארה
דאלי משה | 050-4848866
ימי הפעילות :א'
כיתות :גן
שעות הפעילות 16:30-17:15 :
כיתות :א' – ה'
שעות הפעילות 17:15-18:00:

אגרוף

כיתות :ו' ומעלה
שעות הפעילות 18:00-18:50 :

רסקזוב אלכסיי | 054-5463600
ימי הפעילות :א' ,ג' ,ה'

מיקום :סטודיו –קריית הספורט
החדשה ע"ש יוסי שושן
מחיר לחודש₪ 140 :

כיתות :א' – ו'
שעות הפעילות 18:00-19:30 :
כיתות :ז' ומעלה
שעות הפעילות 19:30-21:00:

כיתות :ג' – ו'
שעות הפעילות 19:00-19:45 :
כיתות :ז' ומעלה
שעות הפעילות 19:45-21:15 :

מחיר לחודש₪ 200 :

האבקות חופשית

דקל שחר | 052-3276571
ימי הפעילות :ג'

בעזוב פנחס | 054-7916067
ימי הפעילות :א' ,ד'

כיתות :א' – ד'
שעות הפעילות 16:30-18:00 :

כיתות :ב' – ד'
שעות הפעילות 18:00-19:00 :

כיתות :ה' – ט'
שעות הפעילות 18:00-19:30:

כיתות :ה' ומעלה
שעות הפעילות 19:00-20:00:

מיקום:מרכז לאומנויות לחימה
כצנלסון
מחיר לחודש₪ 180 :

ברוס ליאור | 054-6304539
ימי הפעילות :ב' ,ה'

מיקום :מרכז לאומנויות לחימה
כצנלסון

מיקום :מקלט  17שפירא (רח'
השילוח )15
מחיר לחודש₪ 160 :

קראטה

M.M.A MIXED
MATRIALS ARTS

מיקום :מקלט  72שפירא (רח'
השילוח )15
מחיר לחודש₪ 150 :

ג'ודו
ברוס ליאור | 054-6304539
ימי הפעילות :ב' ,ה'
כיתות :גן חובה – כיתה א'
שעות הפעילות 16:30-17:15 :
כיתות :ב'-ד'
שעות הפעילות 17:15-18:00:
כיתות :ה' ומעלה
שעות הפעילות 18:00-18:45:
מיקום :מרכז לאומנויות
לחימה כצנלסון
מחיר לחודש₪ 190 :

חוגי ספורט
משחקי כדור

טכניקות אישיות ושיפור מרכיבי הכושר הגופני .
הקניית יסודות משחקי הכדור ,שיפור היכולת האישית והקבוצתית השתתפות
בטורנירים וליגות במהלך השנה .

בית ספר לכדורגל
כיתות :א' – ו'
מיקום :איצטדיון עירוני
מחיר לשנה₪ 2000 :

כיתות :גן חובה – ד'
מיקום :היכל הספורט הישן
מחיר לחודש₪ 190 :

כדורסל נבחרת עיריית אופקים
מאמן :רייכמן דוד
טלפון050-6990389 :
ימי הפעילות :ב'
שעות הפעילות18:00-20:00 :
מיקום :קריית הספורט החדשה
ע"ש יוסי שושן

ליגות התאחדות לכדורגל
ילדים א' | ילדים ב' | ילדים ג'
ליגה ב' בוגרים  -כדורגל אופקים
מרחבים ,ותיקי אופקים
קבוצת ותיקי אופקים בכדורגל
מאמן :עמר הרמן
טלפון050-9933297 :
מאמן :כהן ציון
טלפון0505748230 :

ימי הפעילות :א' ,ג' ,ה'
שעות הפעילות18:00-20:00 :
מיקום :מגרש משולב -מישור
הגפן

דיין מאיר | 050-2022961
ימי הפעילות :א' ,ב' ,ד' ,ה',

ליגות כדורסל:
קט סל א | קט סל ב | ילדים א
נערים א | בוגרים
הפועל אופקים – בוגרים ליגה ג'

דראי דודו | 050-8257360
ימי הפעילות :א' ,ב' ,ג' ,ד'

ליגת מסאי לכדורגל
קהל היעד :הקהילה האתיופית
מאמן :אלמה ליאור
טלפון054-2368006 :

כדורסל

קט  -רגל
אוניק יאן | 050-8258282
ימי הפעילות :ג' ,ו'
כיתות :א' – ב'
שעות הפעילות :
שלישי15:00-16:00 :
יום ו' 12:00-13:00
כיתות :ג' – ו'
שעות הפעילות
שלישי 16:00-17:00 :
יום ו' 13:00-14:00
מיקום :היכל הספורט הישן
מחיר לחודש₪ 120 :

ליגת כדורשת נשים
ימי הפעילות :א'
גילאים20+ :
שעות הפעילות 20:30-22:00 :
מיקום:קריית הספורט החדשה
ע"ש יוסי שושן
מחיר לחודש₪ 120 :

כדורסל נערות ונשים
פילד שרון | 054-4964166
נערות:
ימי הפעילות :ג'
גילאים13-18 :
שעות הפעילות19:00-20:00 :
מיקום :היכל הספורט החדש
מחיר לחודש₪ 120 :
נשים:
גילאים20+ :
שעות הפעילות 20:00-21:30 :
מיקום :קריית הספורט החדשה
ע"ש יוסי שושן
מחיר לחודש₪ 120 :

חוגי ספורט
התעמלות

תחום ההתעמלות לחיזוק הגוף .עבודה על קבוצות שרירים ,יציבה נכונה לימוד
אלמנטים מתקדמים בהתעמלות קרקע ומכשירים ,לימודי קומבינציות .הרגלי
פעילות ספורטיבית נכונים לטווח הארוך.
התעמלות לנשים בהריון /
אחרי לידה
בדירי לאה | 050-6230665
ימי הפעילות :ב' ,ד'
גילאים20+ :
שעות הפעילות 10:00-11:00 :
מיקום :היכל הספורט החדש
מחיר לחודש₪ 180 :

*** יפתח לפי ביקוש

פילאטיס
איטח אילנה | 050-6770813
ימי הפעילות :א' ,ג'

פילאטיס ותיקים אימון בוקר
איטח אילנה | 050-6770813
ימי הפעילות :א' ,ג'
גילאים20+ :
שעות הפעילות 08:30-09:30 :
מיקום :קריית הספורט החדשה
ע"ש יוסי שושן
מחיר לחודש₪ 100 :

התעמלות בונה עצם
טדגי אליס | 052-3386789
ימי הפעילות :א' ,ד'
גילאים40+ :
שעות הפעילות 09:00-10:00 :
מיקום :סטודיו -היכל הספורט
הישן
מחיר לחודש₪ 50 :

התעמלות 50+
בדירי לאה | 050-6230665
ימי הפעילות :ב' ,ה'
גילאים50+ :
שעות הפעילות 09:00-10:00 :
מיקום :סטודיו -היכל הספורט
הישן
מחיר לחודש₪ 100 :

גילאים16+ :
שעות הפעילות18:00-19:00 :
מיקום :סטודיו -היכל הספורט
הישן
מחיר לחודש₪ 180 :

התעמלות אומנותית
מלינסקי סופיה | 052-4725004
ימי הפעילות :א' ,ד'
גילאים4-16 :
שעות הפעילות17:00-20:00 :
קריית הספורט החדשה ע"ש
יוסי שושן
מחיר לחודש₪ 200 :

התעמלות קרקע ומכשירים
גרסייה מיכל | 054-6966782
ימי הפעילות :ב'  ,ג' וה'
כיתות :נבחרת התעמלות – רב
גילאי
שעות הפעילות 18:00-19:30 :
מחיר לחודש₪ 250 :
ימי הפעילות :ג' ,ה'
כיתות :גן חובה – כיתה א'
שעות הפעילות 16:45-17:30 :
כיתות :מתחילים -ב' – ג'
שעות הפעילות16:00-16:45 :
כיתות :מתקדמים -ד' – ו'
שעות הפעילות15:00-16:00 :
מיקום :קריית הספורט החדשה
ע"ש יוסי שושן
מחיר לחודש₪ 190 :

חוגי ספורט
אתלטיקה קלה
קויטיגר אנטולי | 054-4869725
ימי הפעילות :ג' ,ד' ,ו'
כיתות :ד'-ו'
שעות הפעילות 17:30-18:30 :
יום ו'12:30-13:30 -
כיתות :ז' – ומעלה
שעות הפעילות 18:30-19:30 :
יום ו'13:30-14:30 -
מיקום :מגרש אתלטיקה -היכל
הספורט החדש
מחיר לחודש₪ 130 :

עיצוב דינאמי HaNita DanCe

אתלטיקט

אברג'ל חנית | 052-5550917
ימי הפעילות :ב' ,ה'

לוי בן אדיבה כרמית
054-8032218
ימי הפעילות :א' ,ג'

גילאים16+ :
שעות הפעילות 20:00-21:00 :

כיתות :גן – כיתה ג'
שעות הפעילות 16:30-17:30 :

מיקום :סטודיו -היכל הספורט
הישן
מחיר לחודש₪ 180 :

מיקום :מגרש אתלטיקה -היכל
הספורט החדש
מחיר לחודש₪ 180 :

לוי בן אדיבה כרמית
054-8032218
ימי הפעילות :א' ,ג'
גילאים16+ :
שעות הפעילות 20:00-21:00 :
מיקום :סטודיו -היכל הספורט
החדש
מחיר לחודש₪ 180 :

DANIEL FITNESS

רכיבה על אופניים

קבסה דניאל | 052-2900079
ימי הפעילות :א' ,ג' ,ד' ,ו' ,מוצ"ש

לאלו אורן | 054-7919478
ימי הפעילות :א'

גילאים16+ :
שעות הפעילות :
יום א'19:00-21:00 -
יום ג' – 20:00-21:00
יום ד' – 18:00-20:00
יום ו' – 08:00-09:00
מוצ"ש – שעה לאחר צאת השבת

כיתות :ג' – ה'
שעות הפעילות 16:30-18:00 :
מיקום :היכל הספורט החדש
מחיר לחודש₪ 200 :
קיימת אפשרות לפתיחת
קבוצות גילאים אחרות לפי ביקוש

קיקבוקס  +היט

שחייה
קאנטרי | 08-6699944
ימי פעילות :א' וד'
מתחילים
שעת פעילות 16:30
מתקדמים
שעת פעילות 17:00
נבחרת MASTER
ימי פעילות ב' וה'
שעות פעילות18:45 -
מיקום קאנטרי אופקים

מיקום :סטודיו – היכל הספורט
הישן
מחיר לכרטיסייה8 ( ₪ 190 :
שיעורים)
מנוי חופשי חודשי₪ 220 :

תנועה במחשבה למבוגרים

תנועה במחשבה לילדים

לאלו אורן | 054-7919478
ימי הפעילות :א',ג'

לאלו אורן | 054-7919478
ימי הפעילות :ד'

גילאים40+ :
שעות הפעילות 10:30-11:15 :

כיתות :ב' – ד'
שעות הפעילות 17:00-17:45 :

מיקום :קריית הספורט החדשה
ע"ש יוסי שושן
מחיר לחודש₪ 140 :

מיקום :קריית הספורט החדשה
ע"ש יוסי שושן
מחיר לחודש₪ 140 :

חוגי ספורט
מחול וריקוד

הלימודים מקנים הכשרה במיומנויות הריקוד ובסגנונות הריקוד השונים.
יסודות הקצב ,קומפוזיציה ,בלט קלאסי ,מחול עכשווי ,מחול מודרני ,תולדות
המחול ועוד .תחומי ההתמחות המוצעים :כוריאוגרפיה ,אלתור ,ג'אז ,בלט
קלאסי ,מחול מודרני.

TANDEM

 LA – BLASTריקודים סלוניים
לנשים בלבד

בוכורוב רומן ופרוק פרנקו יוליה
| 052-4714545
ימי הפעילות :ג' ,ו'

בוכורוב רומן ופרוק פרנקו
יוליה | 052-4714545
ימי הפעילות :ג'

מתחילים:
כיתות :גן חובה – כיתה ד'
שעות הפעילות :
שלישי 17:15-18:00
יום ו' 13:30-14:15
מחיר לחודש₪ 190 :

גילאים18+ :
שעות הפעילות 19:00-20:00 :

מתקדמים:
שעות הפעילות:
שלישי 18:00-19:00
יום ו' – 12:30-13:30
מחיר לחודש₪ 210 :
מיקום :קריית הספורט החדשה
ע"ש יוסי שושן

מיקום :קריית הספורט החדשה
ע"ש יוסי שושן
מחיר לחודש₪ 140 :

נבחרת הקולג' של היפ הופ
דן אודיז | 054-5850318
נוי אביטן | 050-5887595
ימי הפעילות :ה'

" "HaNita DanCeזומבה וכל
סגנונות הריקוד

כיתות :א' – ג'
שעות הפעילות 16:00-16:45 :

אברג'ל חנית | 052-5550917
ימי הפעילות :א' – ד'

כיתות :ד' – ו'
שעות הפעילות 16:45-17:30 :

כיתות :א' – ג'
שעות הפעילות 16:30-17:15 :

מיקום :סטודיו  -קריית הספורט
החדשה ע"ש יוסי שושן
מחיר לחודש₪ 150 :

כיתות :ד' – ו'
שעות הפעילות 17:15-18:00 :
מיקום :סטודיו  -היכל הספורט
הישן
מחיר לחודש₪ 180 :

בית ספר למחול
""TET A TET

המרכז למחול ""DANCENTER

גורוחובסקי יעל | 050-7791774
ימי הפעילות :ב' ,ד'

ממן הילה | 050-8566768
ימי הפעילות :א'

כיתות :גני ילדים
שעות הפעילות 16:00-17:00 :

כיתות :א' – ג'
שעות הפעילות 16:30-17:15 :

כיתות :א' – ב'
שעות הפעילות 17:00-18:00 :

כיתות :ד' – ח'
שעות הפעילות 17:15-18:15 :

כיתות ג'-ה'
שעות הפעילות 18:00-19:00
כיתות :ו' – ט'
שעות הפעילות 19:00-20:00 :

מיקום :סטודיו  -היכל הספורט
הישן
מחיר לחודש₪ 150 :

גילאים25+ :
שעות הפעילות 20:00-21:00 :
מיקום :סטודיו  -קריית הספורט
החדשה ע"ש יוסי שושן
מחיר לחודש₪ 200 :

* אולם הספורט הישן בשיפוצים ניתן לברר על מיקום
קיום החוג בחודש הראשון אצל ההמדריכים

חדר כושר
מכון הכושר המחודש פותח את שעריו

k
.
o

בק

ייחודיות של מכון הכושר באופקים
• ייעוץ ואבחון אישי ומקצועי רב תחומי לכל נרשם ע"י צוות המומחים שלנו!
• מתן ייעוץ תזונתי קבוע ובניית תוכנית תזונה
• הדרכה צמודה ע"י טובי המדרכים בענף הכושר
• בניית תוכנית אימונים ספציפים לפי מטרות ויעדי המתאמן/ת וביצוע מעקב
ומדידות שוטפים אחר התקדמות האישית לצורך השגת היעדים שהצבנו יחד.
• לרשות המנויים עומדים :אולם חדיש וממוזג ,חדרי מלתחות ומקלחות

מקום מפגש מהנה ובטוח למשחק והעשרה בשעות הפנאי

שעות הפתיחה
א'-ה' 09:00-21:00
ו' 09:00-13:00

שעות הפעילות
ראשון

10:00-12:00
16:00-19:00

שני

15:00-16:30
16:30 - 18:00

שלישי

השכרה לימי הול־
דת

רביעי

10:00-12:00
16:00-19:00

חמישי

10:00-12:00
16:00-19:00

גילאים
 6חודשים
עד גיל 10

גברים בלבד א',ג',ה' 21:00-23:00
מחיר מנוי  ₪ 100בלבד לחודש (לנרשמים לשנה)

כרטיס
לשעה
 10שח

כתובת :קריית הספורט העירונית צאלון 100

נשים בלבד א'-ה' 09:00-10:00
ב'-ד' 21:00-23:00

כרטיסיה של
 12כניסות
 100ש"ח

רח' כצנלסון  9אופקים טלפקס חדר כושר 08-9963485
מנהל חדר הכושר דראי משה (צ'יקו)  050-8258004מייל draim@walla.com

רכישת מנויים והרשמה במזכירות המתנס 08-9926604
(ליד מרכז הטניס)

רו

ב...

לימודי מוסיקה
בית הספר למוסיקה של מתנס אופקים הינו מוסד מקצועי ללימודי נגינה וחינוך מוסיקלי .הלימודים
כוללים פעילות שבועית של שיעורי נגינה ,שיעורים בתורת המוסיקה ,ספרות ,תיאוריה ,פיתוח
שמיעה ונגינה בהרכבים .בנוסף מתקיימות פעילויות מיוחדות של סדנאות ,קונצרטים ,כיתות אמן
והופעות.
תלמידי בית הספר למוסיקה יכולים להגיע ולהתאמן חופשי וללא עלות בכיתות הלימוד המצוידות
בכלי נגינה ,במסגרת שעות
הפעילות .כמו כן ,ניתן להשאיל כלי נגינה בעלות סמלית.
בית הספר למוסיקה דואג להעשיר את תלמידיו בפעילויות נוספות הכוללות הרכבים ,אולימפיאדת
תיאוריה ,קונצרטים ועוד...

בואו ללמוד
לנגן
כלי

שיעור פרטני /זוגי זמן השיעור

פסנתר

פרטני

 45דקות

גיל  5ומעלה

גיטרה

פרטני

 45דקות

גיל  8ומעלה

תופים והקשה

פרטני

 45דקות

גיל  8ומעלה

חליל צד /חללית

פרטני/זוגי

 45דקות

גיל  6ומעלה

קלרניט

פרטני /זוגי

 45דקות

גיל  8ומעלה

סקסופון

פרטני

 45דקות

גיל  8ומעלה

חצוצרה/טרומבון

פרטני

 45דקות

גיל  8ומעלה

כינור

פרטני/זוגי

 45דקות

גיל  8ומעלה

צ'לו

פרטני

 45דקות

גיל  7ומעלה

פיתוח קול שירה
עכשווית

פרטני

 45דקות

גיל  12ומעלה

 45דקטת

גיל  12ומעלה

אורגנית

קבוצתי

 45דקות

גילאי 6-8
בלבד!

טרום כלי

קבוצתי

 45דקות

גילאי 3-5
בלבד

פיתוח קול קלאסי פרטני

"מוזיקה מבטאת את אשר לא יכול להיאמר במילים
ואינו יכול להיות מושתק"
(ויקטור הוגו)

גילאים

שכר לימוד שנתי

שיעור נגינה פרטני | ₪ 3,200 :שיעור נגינה זוגי₪ 2,000 :
שיעור אורגנית קבוצתי | ₪ 1,295 :שיעור פיתוח קול פרטני 3,240

*

*שיעורי פיתוח קול מתחילים ב27/10/20-

להקות ייצוגיות
צלילי אופקים  -להקת הילדים

מקהלת הנוער היהודית הבינלאומית
אנו מכריזים על פתיחת עונת  2020-2021של

הזמיר אופקים מרחבים
בניצוחו של אייל ניסים

בני נוער מכיתות ט'-יא' בואו לפגוש בני נוער מרחבי הארץ ונוער יהודי
מארצות הברית  ,בואו לשיר ממיטב היצירות המקהלתיות היהודיות
החזרות יערכו בימי ה' ,בין השעות  17:00-19:00בבית הספר למוסיקה
לקביעת אודישן ומפגש היכרות :עליזה דנינו  ,050-8257364אייל ניסים 052-8983660

בריאותם ובטיחותם של כל חברי הזמיר עומדת בראש מעיינינו.
אנו נעמוד בכל הנחיות הממשלה ונפעל לפיהן כדי להבטיח את בטחון כל קהילת הזמיר
שותפות ביחד
שותפות ביחד
אופקים-מרחבים
מטרווסט

תרבות אמנות ופנאי

אופקים-מרחבים
מטרווסט

מונה כישרונות שירה בכיתות ד'-ז' ומופיעה באירועי הקהילה השונים
לרבות :פסטיבל סוכות ,אירועי פורים ,עצמאות ועוד...
בשנים האחרונות הלהקה טיפחה כשרונות שירה רבים בניהם נעמה אדרי ()13
משתתפת העונה הרביעית של התכנית "בית הספר למוסיקה" (קשת .)12
ההשתתפות בלהקה מותנת באודישן שירה
האודישנים לשנה"ל תשפ"א בתקיימו במהלך חודש אוקטובר
דמי השתתפות  750ש"ח (מסובסד)
ניהול מוסקלי :אייל ניסים

אופקים חדשים  -להקת המבוגרים
להקת זמרים ייצוגית המונה  15זמרים וזמרות בגילאי  18ומעלה!
מידי שנה מעלה הלהקה מופע מרכזי בליווי נגנים חיים ומופיע באירועי הקהילה השונים בניהם טקסי
הזיכרון והעצמאות .בשנת  2018זכתה הלהקה כחביבת הקהל בתחרות להקות ארצית .האודישנים
לעונה החדשה יתקיימו במהלך חודש אוקטובר ומועדם יתפרסם באתר המתנס.
עלות (מסובסד) 750 :ש״ח

הרכב הנוער חממה מוסיקלית
תוצר שיתוף הפעולה של יחידת הנוער וביה״ס למוסיקה .הפרויקט פועל זו השנה הרביעית ומטרתו
לטפח מוסיקלית בני נוער שאוהבים לשיר ולנגן ,ע״י השתתפותם בהרכבי המוסיקה הקלה .במסגרת
הפרויקט מתקיימים מפגשים על בסיס שבועי בהדרכה מקצועית ,ולצד ההנאה הצרופה בהם ,ישנו
עיסוק ביצירה מקורית ,למידה ופיתוח כישורי נגינה ,ומימוש הכישרון והפוטנציאל הגלום בבני
הנוער.
התכנית תורמת לביטחון העצמי של משתתפיה ,כמו גם לתחושת המסוגלות ,ומחייבת את בני הנוער
ברצינות ,התמדה ,שיתוף פעולה והשקעה.
עלות (מסובסד) 250 :ש״ח לתושבי אופקים 300 ,ש״ח לתושבי חוץ 50 ,ש״ח לתלמידי ביה״ס
למוסיקה
(עדיפות תינתן לתלמידי בית הספר למוסיקה).

איגלו  -המרכז לאמנות ופנאי
אומנות שימושית

הדפסת תלת מימד
מרעיון למוצר

מפגש חוויתי עם החומר
והצבע ,פיתוח דמיון ויצרתיות.
עבודה קבוצתית בה הילדים
יגלו את היופי והכיף בעבודה
בחומר ויהנו מפרי יצירתם

פיסול בגבס ,חימר ,דאס
ופלסטלינה

טכניקת שימוש בחומרים
מתכלים ,נצבע ,נחדש רהיטים
יהיה צבעוני

ויולטה בן הרוש | 053-7600463
ימי פעילות :ב'

ויולטה בן הרוש | 053-7600463
ימי פעילות :ד'

אם אתם נרגשים
מהפוטנציאל הטמון במדפסת
תלת מימד ורוצים להשתמש
בהן ליצרהוליצור החוג מיועד
במיוחד בשבילכם

טל גנות | 050-5078628
ימי פעילות :א'

לילדי בית הספר היסודי
שעות פעילות 16:30-18:00

לילדי בית הספר היסודי
שעות פעילות 16:30-18:00

לילדי בית הספר היסודי
שעות פעילות 16:30-18:00

מחיר  200ש"ח לחודש

מחיר  200ש"ח לחודש

קרמיקה לילדים/נערות

לנערות ז'-ט'
שעות פעילות 18:00-19:00
מחיר  200ש"ח לחודש

פיסול

ציור
חוג חוויתי המשלב טכניקות
שונות ליצירת אמנות
וסיגנונות ציור עם חומרים
מגוונים
ויולטה בן הרוש | 053-7600463
ימי פעילות :ב'
גילאים :גיל רך ויסודי
שעות פעילות 18:00-19:30
מחיר  200ש"ח לחודש

יוגה ואמנות
נשימה עמוקה הפותחת
אוצרות ,מאפשרת חשיבה
ליצור
אולגה שקליאריק | 054-5499720
ימי פעילות :ג'
גילאים :גיל הרך ויסודי
שעות פעילות 16:30-18:00
מחיר  200ש"ח לחודש

ג'אנה עמר
ימי פעילות :ה'
לתלמידי כיתות ד'-ט'
שעות פעילות 16:30-18:00
מחיר  200ש"ח לחודש

המרכז לגיל הרך

תקנון רישום נהלים והנחיות חוגים שנה"ל תשפ"א

במרכז לגיל הרך מערך לפעילות פנאי וקהילה באמצעות מיזם
בית לגדול טוב המשותף לתנובה והחברה למתנ"סים המציע
פעילות מגוונת של חוגי העשרה ,אירועים ותכניות בשעות
הבוקר ואחר הצהרים

חוג

יום

גיל

שעה

עלות למפגש

תנועה לקטנטנים אורי כדורי

ראשון

16:30
17:30

3-6
1.5-3

₪ 25
כרטיסיה ₪ 200

משחקי חשיבה ורצפים

ראשון

16:30

טרום חובה 3-5

כרטיסיה ₪ 100

מוכנות לכיתה א' לגן חובה

ראשון

17:30

5-6

למפגש הכרות ₪ 20
כרטיסיה ₪ 120

לגדול באנגלית

ראשון

16:15
17:15
18:15

5-6
7-8
8-9

חודשי ₪ 140

משחקי שפה

שני

16:30
17:30

טרום חובה 3-5

₪ 15
כרטיסיה ₪ 120

לגעת בחומר אמנות ופיסול

שני

16:30

3-6

₪ 10

כשאהיה גדול

שני

16:30

3-6

₪ 10

סדנת פף הג'ירף  -תנועה מוסיקה ורגשות

שני

17:30

3-6

₪ 10

סדנת שף צעיר

שלישי

16:30
17:30

2-6

₪ 15

מתמטיכיף  -לפיתוח חשיבה מתמטית

שלישי

17:00

חובה 5-6

כרטיסיה ₪ 120

צולחים את א' למצוינות

רביעי

16:15

מותאם לתלמידי
כיתות א' בלבד

כרטיסיה ₪ 120

מוסיקה ואמנות-חוג מונגש

רביעי

17:00

4-7

חודשי ₪ 100

חיות

רביעי

17:00

2-4

₪ 25
כרטיסיה ₪ 200

בוקר מחבק לאמהות

חמישי

10:0013:00

לידה עד שנתיים

₪ 15

* פתיחת חוג חודשי מותנה במספר הנרשמים ,השתתפות בחוג תתאפשר בכפוף לרישום מראש
* ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.

 .1הרישום והתשלום לחוגים ופעילויות ה"מתנס" ייעשו במזכירות ה"מתנס" –רח' השקד  ,6בשלוחותיו או באתר
האינטרנט.
 .2כל משתתף חדש זכאי לשיעור ניסיון חינם.
 .3בחישוב המחיר נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות – המחיר השנתי על בסיס מספר
מפגשים.
.4תשלומים עבור החוג ייפרשו עד  10תשלומים שווים ,ובלבד שיסתיימו לפני תום שנת הפעילות
( )30.06.2018התשלום לשנת הפעילות מראש באמצעות כרטיס אשראי ,שיקים ומזומן.
*** אי כיבוד שיק – יחויב הלקוח בעמלת החזר.
 .5פתיחת חוג מותנית במספר משתתפים מינימלי.
 .6ה"מתנס" שומר לעצמו את הזכות לסגור חוג במהלך שנת הפעילות.
****חוג שהופסק ע"י ה"מתנס" יזכה את משתתפו בהחזר כספי על החלק שבוטל.
**** בחתימה על תקנון הרישום מצהיר הנרשם כי אין מגבלה בריאותית המשפיעה על השתתפותו בחוג/
פעילות.
 .7ביטול רישום והפסקת פעילות:
א .בביטול עד סוף חודש נובמבר יחויב הלקוח עבור התקופה בה השתתף בחוג כולל החודש בו הודיע על
ביטול החוג.
ב .בביטול החל מחודש דצמבר ועד סוף השנה יחויב הלקוח עבור התקופה בה השתתף בחוג כולל החודש בו
הודיע על ביטול החוג וחודש נוסף.
ג .הודעה על ביטול תתבצע במזכירות על ידי חתימה על טופס ביטול בלבד (לא ניתן לבטל חוג טלפונית או
ע"י הודעה למדריך).
ד.הפסקת הפעילות באופן זמני כתוצאה ממצב חירום (לרבות קורונה) :הפסקת פעילות עד  30יום (חודש)-
הפעילות תושלם.
במידה והפעילות תופסק לתקופה ארוכה יותר ולא ניתן יהיה להשלים את הפעילות – יזוכה חשבון המשתתף.
 .8מצב רפואי של המשתתף שלא מאפשר המשך פעילות:
א .במקרה של מחלה או מצב רפואי המחייב היעדרות מהפעילות של מעל שבועיים ,בכפוף לאישור רפואי
יזוכה חשבון המשתתף בחלק שמעבר לשבועיים של היעדרות.
ב .בביטול חוג בבי"ס לכדורגל לא תוחזר עלות הערכה שקיבל הילד ע"ס  450ש"ח
 .9הנחות:
א .רישום ילד שני או חוג שני מקנה  5%הנחה ,ילד שלישי (10%הנחה תינתן על החוג הזול מבניהם).במידה
שיבוטל אחד החוגים ההנחה תבוטל.
ב .בקשת הנחה חריגה:
 .1ניתן להגיש בקשה להנחה חריגה לוועדת הנחות של ה"מתנס" -הגשת הבקשה תעשה ע"ג טופס
ייעודי בצירוף מסמכים נדרשים ,ותידון בוועדת ההנחות.
 .2הנחה המקסימלית שתינתן היא בגובה  50%מהמחיר המלא.
 .3בעת ההרשמה על מגיש הטופס לשלם עבור שלושה חודשים מלאים מראש דמי רישום ובנוסף צ'ק
פיקדון על יתרת הסכום המלא .
 .4במידה ולא יוגש טופס ההנחה או לחילופין לא תאושר הנחה יופקד השיק ביטחון.
 .5מועדי וועדת הנחות :שבוע אחרון בחודש ספטמבר ,שבוע אחרון בחודש אוקטובר ושבוע אחרון
בחודש נובמבר.
ג .אין כפל הנחות .בכל מקרה של אי בהירות ומידע בלתי מספק ניתן לפנות למזכירות המתנס.
קראתי את התקנון ואני מסכים לתנאיו.
אני מאשר את השימוש בצילומי בני/בתי בפרסומי ה"מתנס"
תאריך___________________ :

שם הילד/ה ________________________ :חתימת ההורה_____________ :

מחלקה

מנהל מחלקה

טלפון

מחלקת הספורט

אילנה איטח

08-6222958

בית הספר לכדורגל

דוד דראי

050-8257360

חדר כושר

משה דראי

08-9963485

בית הספר למוסיקה

אייל ניסים

052-8983660

איגלו  -מרכז לאמנות ופנאי

שרית טימסיט

050-2262553

המרכז לגיל הרך

לאה קבסה

08-9923725

עיצוב גרפי רינה מיכאלי
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