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חברה, קהילה ופנאי

טל: 09-7493126 פקס: 09-7494539
www.levhamakom.co.il | office@m-kz.org



ביה"ס לכדורסל לבנים ולבנות כוכב יאיר - צור יגאל 
פתיחת עונת 2019-2020 עם צוות המאמנים המוכר והותיק!

דרור בריגר  מנהל מועדון הכדורסל 050-4428442 | נעם בן שטרית  רכז בי"ס לכדורסל 054-4286324
vn122@walla.com 052-3765970 נטלי וילדר  מזכירת המועדון

* ביגוד, ציוד, כדור, חליפה דו"צ ותיק ע"ס 200 ש"ח - תשלום חד פעמי

פיתוח יכולות מוטוריות וקוגניטיביות 	 

פיתוח יכולת חברתית בקבוצה תחרותית 	 

פיתוח יכולות מוטוריות עדינות וגסות 	 

פיתוח השאיפה למצוינות עם עזרה לחברים 	 

פתיחת 	  לאירוע  להיכנס  יוכלו  רשומים  שחקנים 
ביישוב  ,שיתקיים   FOX מכבי  כוכבי  עם  עונה 
כרטיסי  שני  להגרלת  ויכנס  ספטמבר  בתחילת 

זהב VIP  יורוליג של מכבי
1-4 כרטיסים 	  כל ילדי חוג הכדורסל יוכלו לרכוש בין 

אביב  תל  מכבי  של  הליגה  משחקי  לכל  שנתיים 
בכדורסל במחיר סמלי ומיוחד!

... הפעילות תחל ...
ב-02.09.19

אירוע פתיחה בהשתתפות 
כוכבי העבר והעתיד 

של מכבי תל אביב
 באולם כוכב יאיר 30.8 | 14:30

רק לילדים הרשומים לכל השנה לחוג הכדורסל  

מבצעים מיוחדים: 

הערותאולםמחיר לחודששעות פעילותימיםכיתות

180 ש"ח17:45-18:30שניגן

כוכב יאיר

 כיתה א'

שני
 וחמישי

17:00-17:45

255 ש"ח 16:15-17:00 כיתה ב'

15:30-16:15 כיתה ג'

14:30-15:30 כיתה ד'
265 ש"ח

כיתות ד' יהיה אימון 
שלישי  רשות מצויינות

14:30-15:30עתודה ה',ו',ז' מהלך העונה 

ראשון  כיתות א'-ב'
ורביעי

קבוצת בנות250 ש"ח14:15-15:00
 כיתות ג'-ה'

ראשון  כיתות א'-ב'
ורביעי

קבוצת בנותצור יגאל250 ש"ח15:15-16:00
 כיתות ג'-ה'

בשיתוף פעולה 
עם מועדון מכבי תל אביב

טורנירים לאורך השנה 

מחנות כדורסל  בכל החופשות

החנות שהילדים )וגם ההורים( הכי אוהבים! 
עולם שלם של משחקים ומתנות במחירים הכי טובים שתמצאו באזור

• מתנות יום הולדת • מתנות ליולדת • ריהוט ואביזרים לניו בורן • 
משחקים וריהוט לחדרי ילדים • משחקי חצר • בימבות • אופניים ועוד.
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מבצע מיוחד לקראת יום כיפור
בדיקת תקינות אופניים ללא עלות!
רק להגיע עם האופניים, ללא צורך בתיאום מראש

בתוקף עד 7.10.19 

ימים א'-ה', שבת 09:00-22:00 יום ו' 10:00-21:00 | 09-7994802 |     בית התינוק, טייבה

15%
הנחה

על מגוון 

מוצרים בחנות 

למציג מודעה זו.

חגיגת מבצעים לשנה החדשה
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תרבות

גמלאים

ספורט
-4-הגיל הרךמחול

רשימת
מפרסמים

51-53ביה"ס להתעמלות אקרובטית6דברי ראש המועצה

54אירובי נערות8דברי מנכ"ל העמותה

56טניס שולחן10-11תקנון 

56ג'ודו | קראטה12לוח חופשות

57ביה"ס לכדורגל12מתנדבים

58לחימה משולבת13מרכז ח"צ וקשר

59אימון פונקציונלי14-17מחלקת תרבות

60אתלטיקה לילדים18מעון 'מקום בלב'

60אימון כושר לנערות19-21מחלקת הגיל הרך

61כדורשת נשים22-24אומנויות והעשרה לנוער

62טריאתלון25מחלקת נוער

64ביה"ס לשחייה26-27מרכז המולטימדיה

65נבחרות השחייה28-30מועדון הגמלאים

66אופניים - רכיבת שטח32-35מרכז המוסיקה

66שחייה אמנותית36-46בית הספר למחול

68פלנדרקייז48-49קאנטרי 'לב המקום'

68פרוגרס50מחלקת ספורט

2בית הספר לכדורסל

3בית התינוק

noa5 כל אחת והבית שלה - משרד תיווך בוטיק

7בית הספר לשחייה

9סמארה פון

31נ.ח שיפוצים וחשמל

47אופטיקה דה וינצ'י

55ג'ודו

BRAVE HEARTS 63טריאתלון

67מועדון רכיבה 'בגלגול הזה'

70בית הספר לכדורעף

72מועדון הטניס

תוכן עניינים

משרד התיווך המוביל באזור על פי דירוג אתר מדלן
*נתון מעודכן נכון לאוגוסט 2018

עסקאות נדל״ן ביישוב עושים עם הטובה ביותר! 

כל אחת והבית שלה
משרד התיווך המוביל באזור

על פי נתוני אתר מדלן נכון ליולי 2019

לנכס שלכם מגיע הטוב ביותר! 
מעוניינים למכור בית ביישוב? 

בחרו נכון את הפנים של הנכס שלכם.

המשפחה התבגרה?
 הצרכים השתנו? 

חולמת על בית גדול יותר?
כל אחת והחלום שלה,
כל אחת והבית שלה 

מבצע בלעדי ללקוחות מוכרים המצטרפים עד ה-31.10.19

חבילת פרסום ייעודית לנכס בשווי: ₪10,000!
www.noa-nadlan.co.il :כל הפרטים בעמוד הבית

✓ העסקאות הכי גבוהות ✓ העסקאות הכי דיסקרטיות
✓ העסקאות הכי מהירות

תושבת כוכב יאיר - צור יגאל חיה ונושמת את האזור משנת 1990

 054-4752230

נועה יריב-מלו 
יועצת נדל״ן ומומחית לשיווק
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תושבים יקרים,
חוגים  של  חדשה  לשנה  להצטרף  אתכם  להזמין  שמח  אני 

ופעילויות במרכז הקהילתי.
רבים  משאבים  הושקעו  החולפת  השנה  במהלך 
בהתחדשות חדרי הסטודיו ובאולמות הפעילות ובמגוון 

הפעילויות שמקיים המרכז הקהילתי למען הקהילה.
ובחוגי  הכושר  בחדר  הפעילות  שעות  את  הרחבנו 
הקאנטרי, העשרנו את מגוון החוגים, נפתחו חוגים חדשים 
חלק  ליטול  יוכל  תושב  שכל  כך  הקהילה,  לצורכי  כמענה 

את  החזרנו  הקהילתי,  המרכז  שמעניק  המגוונת  בפעילות 
הכושר  לחדר  חינם  כניסתם  את  ואפשרנו  לקאנטרי  החיילים 

ולבריכות השחייה בכל ימות השבוע.

ולהקים  ולהתגורר ביישוב  במקביל, נערכנו לקליטת עשרות משפחות חדשות שבחרו לעבור 
כאן את ביתן. אני מזמין את התושבים החדשים להצטרף לפעילויות המרכז הקהילתי ולקחת בהן חלק.

בשנה הקרובה נמשיך להשקיע בשיפוץ ושדרוג אולמות הספורט, באמצעות תקציב מיוחד שהתקבל באחרונה 
ממשרד התרבות והספורט, אשר ישמש לביצוע טיפול יסודי בגג ובתקרת אולם הספורט בכוכב יאיר ומיזוג  אולם 

להעשרת  ספח  חדרי  עם  חדש  ספורט  אולם  יוקם  היישובית  האב  לתוכנית  ובהתאמה  המועצה  החלטת  לפי  כמו-כן,  יגאל.  בצור  הספורט 
פעילות החוגים בהשקעה של כ- 8.5 מיליון ₪. במקביל, מקדמת העמותה תכנון ראשוני של חדר כושר חדש ומודרני בקאנטרי.

בענפי  וארציות  בינלאומיות  ובאליפויות  בתחרויות  משמעותיים  להישגים  שהגיעו  והמאמנים  המצטיינים  הספורטאים  את  לברך  גאה  אני 
הספורט השונים, המהווים מקור גאווה ליישובנו. נמשיך לפתח את ענפי הספורט הייצוגי ולהשקיע משאבים לכך.

ברצוני להודות לחברי המועצה ולחברי הנהלת המרכז הקהילתי השותפים לעשייה, למנכ"ל המרכז הקהילתי סמי פנקס ולצוות המקצועי 
שלצידו המובילים באופן יומיומי את הפעילות השוטפת והדאגה לצרכי הפרט. זו גם הזדמנות להודות לצוות הרכזים, המאמנים ומדריכי 

החוגים המקצועיים וכן לצוות העובדים המסור של המרכז הקהילתי המעניק שרות ראוי ואיכותי לתושבי היישוב והסביבה.

באנו לעבוד, ונמשיך לחדש בשבילכם
יובל ארד

ראש המועצה כוכב יאיר-צור יגאל, יו"ר העמותה לפעילות קהילתית

בית ספר לשחייה
בהנהלת אלי שרוני 

ללמוד ליהנות משחייה במים 
S.O.S - System Of Sharoni בשיטת

מסגרת ייחודית ומקצועית ללימוד שחייה ושיפור הסגנון 
מתאים לכל שכבות הגיל: ילדים, נוער, מבוגרים.

החוג מתקיים בבריכה המקורה בקאנטרי לב המקום. 
ימים ושעות פעילות בעמ' 64 בחוברת זו.

לפרטים נוספים ולהרשמה: 

אלי שרוני 054-9864694
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תושבים יקרים,
שנת תש"פ בפתח, אנו נערכים לקראתה ושמחים להציג בפניכם בחוברת זו את הפעילות הענפה של המרכז הקהילתי "לב המקום" המתוכננת 

לשנה החדשה. 
מתחדשים ומחדשים למענכם - השנה יפעלו חוגים חדשים שיעשירו את המגוון המוצע לתושבי היישוב והסביבה, חוגים אלו נבחרו בקפידה על מנת 

לתת מענה לכל שכבות הגיל באוכלוסיית היישוב.
לקראת פתיחת שנת הפעילות, שופצו ונצבעו אולמות החוגים ובחלקם  הותקנו מזגנים חדשים. סטודיו ג' באולם הספורט שופץ והותקנה בו רצפה 

צפה חדשה לחוגי המחול וההתעמלות השונים.

השנה מציע  המרכז הקהילתי סדנאות וחוגים חדשים בתחומים ובענפי הפעילות השונים: 
, צילום בסמרטפון וצילום  לציבור הגמלאים והמבוגרים: סדנת תזונה למתחילים, מיינדפולנס ושיח למבוגרים, טאי צ'י לנשים, צ'י קונג אירובי 

סטילס ועוד.
בתחום המחול למבוגרים: בלט קלאסי, מחול מודרני, אדריכלות התנועה, NIA  לאמהות לאחר לידה ולאמהות וילדים, ריקודים סלוניים ולטיניים.

בתחום המוסיקה: הרכבי נגינה מקצועיים לכל הגילאים במרכז המוזיקה המשופץ.
חוגי העשרה לכתות א' - ט': מבוכים ודרכונים. 

בענפי הספורט: טניס שולחן, אימון פונקציונלי )קרוספיט(, ואימון כושר לנערות. 

מדי שבוע ישלח אליכם בדוא"ל מידעון המפרט את פעילויות התרבות והקהילה הצפויים, באתר "לב המקום" ניתן להתעדכן בפעילות המחלקות 
השונות ולהזמין כרטיסים לארועים השונים.

ויקלטו ביישובנו במהלך השנה הקרובה ומקווים כי יטלו חלק במגוון הפעילויות, הארועים ותוכנית  אנו מברכים את התושבים החדשים שנקלטו 
ההעשרה המוצעות לציבור.

ברצוני להודות לחברי הנהלת המרכז הקהילתי המשקיעים מזמנם ומרצם בהתנדבות ומעניקים תמיכה וגיבוי לקידום ופתוח המרכז הקהילתי על 
תחומיו הענפים.

תודה מיוחדת לצוות העובדים והמדריכים המסור העושה מלאכתו נאמנה במהלך כל השנה.
נאחל לכולם שנת לימודים וחוגים פורייה ומוצלחת.

סמי פנקס – מנכ"ל העמותה לפעילות קהילתית, כוכב יאיר-צור יגאל
וצוות העובדים והמדריכים במרכז הקהילתי

מחירים 
ללא 

תחרות!

מתחילים את השנה עם טלפון נייד תקין וחדש! 
סמארה-פון, החנות הותיקה והאמינה באזור

מעבדת תיקונים ושדרוגי מכשירים במקום	 
טלפונים ניידים חדשים במחירים מעולים 	 

מחירים 
ללא 

תחרות!

מבצע מיוחד 
לחודש ספטמבר-
בדיקת תקינות

חינם
למכשירים עד ה-30.9
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מחירים 
ללא 

תחרות!

מתחילים את השנה עם טלפון נייד תקין וחדש! 
סמארה-פון, החנות הותיקה והאמינה באזור

מעבדת תיקונים ושדרוגי מכשירים במקום	 
טלפונים ניידים חדשים במחירים מעולים 	 

מחירים 
ללא 

תחרות!

מבצע מיוחד 
לחודש ספטמבר-
בדיקת תקינות

חינם
למכשירים עד ה-30.9
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הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את נהלי הרישום ותנאי התשלום הבאים:
שנת הפעילות תש"פ תפתח ביום- 01.09.19 עד 31.08.20. 

בחוברת  מצויינים  אחרים(  )מועדים  שונה  במתכונת  הפועלים  חוגים 
החוגים או במידע שימסר ללקוח. החוגים לא יפעלו בחגי ומועדי ישראל 

בהתאם ללוח החופשות, כמצויין בחוברת החוגים.

כללי:
החופשות(, . 1 בלוח  )כמפורט  פעילות  אין  שבהן  בחגים  החופשות 

נכללות בעלות החוג.
פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנים במספר מינימלי של משתתפים. . 2

המרכז  הקהילתי רשאי לסגור חוג, או  לחילופין, לאחד קבוצות.
באחד . 3 לבחור  רשאי  יהיה  נפתח,  שלא  לחוג  הנרשם  משתתף 

החוגים האחרים ולשלם לפי מחירו של החוג החדש, או לקבל את 
מלוא  כספו בחזרה.

את . 4 משחררת  אינה  מלא  או  חלקי  באופן  בפעילות  השתתפות  אי 
המשתתף מתשלום מלוא מחיר החוג.

ע"י . 5 יתקיים   , שהיא  כל  מסיבה  המדריך  ע"י  התקיים  שלא  מפגש 
מדריך מחליף, או יועבר למועד אחר עליו יודיע מדריך החוג. 

לחוגי . 6 פרט  פעמי,  חד  באופן  בחוג  להתנסות  הזכות  ניתנת 
פעמיות.   חד  וסדנאות  קורסים  פרטניים,  שיעורים  המוסיקה, 
במידה והמשתתף החליט לא להמשיך לא יחויב בגין שיעור הניסיון, 
במידה ויבחר להמשיך בחוג יחויב  באופן מלא, כולל שיעור הנסיון.

יורשו . 7 לא  הקהילתי   למרכז  כספים  החייבת  משפחה  או  משתתף 
להירשם לפעילויות המרכז בשנת תש"פ עד להסדרת החוב.

משתתף . 8 של  פעילות  להפסיק  רשאית  הקהילתי  המרכז  הנהלת 
באם מתנהג בצורה שאינה הולמת ו/או פוגע בפעילות השוטפת.

היעדרות משיעור פרטני אינה מזכה בהחזר כספי. . 9

היעדרות משיעור פרטני מסיבות מוצדקות תתקבל בהודעה מראש . 10
לפחות 24 שעות טרם מועד השיעור. במקרה של מחלה, יש להודיע  

למורה לא יאוחר מהשעה 08:00 בבוקר ביום השיעור.
במערך . 11 שינויים  לבצע  הזכות  את  לעצמו  שומר  קהילתי  המרכז 

החוגים/הסדנאות/הפעילויות המוצעים בתוכנית השנתית ובמועדי 
הפעילות, בהתאם לצרכים המקצועיים ובכפוף למס' המשתתפים.

הנחות:
משפחה המשתתפת ב-4 חוגים ומעלה )כולל חוגי מבוגרים( זכאית . 1

10% על החוג הרביעי ומעלה )הזול מביניהם(, למעט  להנחה של 
חוגי מחול, מוזיקה, נבחרות, סדנאות וקורסים.

ולהסדיר . 2 מלאים  פעילות  חודשי  לעשרה  להרשם  המקדים  כל 
חודש  עבור   20% של  בהנחה  יזכה  ל-05.09.19  עד  תשלום 

ספטמבר. )לא כולל ביה"ס למחול ומעון 'מקום בלב'(.
ההנחות . 3 לוועדת  לפנות  ניתן  חריגים  במקרים  הנחות  לקבלת 

לקבל  שניתן  להנחה  בקשה  טופס  מילוי  ע"י  קהילתי  המרכז  של 
כל  בצירוף  הבקשה  את  להגיש  יש  הקהילתי.  המרכז  במזכירות 
10.10.19. ההנחה תתקבל רק  האישורים  הנדרשים עד לתאריך 
2019. לא  סוף אוקטובר  ועדת הנחות שתתכנס עד  אישור  לאחר 

ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל  המסמכים הנדרשים.
אין כפל הנחות.. 4
השתתפות במעון "לב המקום" אינה נכללת במניין החוגים ולמעון . 5

תקנון רישום נפרד.

ביטול השתתפות:
חוג הנמצא  ביטול  ורק לאחר מילוי טופס  יטופלו אך  בקשות לביטולים 
קבלת  לאשרר  יש  זה  במקרה  קהילתי.  המרכז  במזכירות  או  באתר 

תקנון העמותה לפעילות קהילתית
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מיקום אולמות

סטודיו התעמלות קרקע - לילךאולם סטפס - סגול

סטודיו א' - אינדיגו )ליד הדואר(

סטודיו ב' - בורדו )אולם הבנק(

סטודיו ג' - ארגמן )אולם ספורט(

סטודיו ד' - תכלת )אולם ליד הדואר(

הטופס המלא במרכז הקהילתי. לא יעשו ביטולים באמצעות הטלפון 
או דרך מדריך החוג. ללא אישור כתוב מהמזכירות יחשב המשתתף 

כממשיך בחוג לכל דבר ועניין.
בכל . 1  25 ל  עד  בכתב  יתקבל  ה-31.03.20  ליום  עד  חוג  ביטול 

חודש, ויכנס לתוקף החל מהחודש שאחריו. כל ביטול חוג כרוך 
בתשלום דמי ביטול ע"ס 50 ₪. 

בחוגים. . 2 השתתפות  לבטל  ניתן  לא   01.04.20 מתאריך  החל 
לאחר מועד זה יהיה ניתן לעבור מחוג לחוג, למעט חוגי המחול.

העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש לאחר מילוי . 3
טופס העברה ובאישור רכז התחום. 

אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבי.. 4
)אלא . 5 המשתתף  היעדרות  בגין  כספים  או  שיעורים  החזר  אין 

להמציא   יש  פציעה,  או  מחלה  של  במקרה  מיוחדים(.  במקרים 
מסוף  יאוחר  ולא  ההיעדרות  מיום  שבועיים  תוך  רפואי  אישור 

חודש ההיעדרות. אישורים שלא יגיעו במועדם, לא יתקבלו!
ביטול רישום לאירוע, יעשה עד שבוע טרם קיום האירוע.. 6

קייטנות קורסים וסדנאות:
אינם  מפגשים  מספר  במשך  המתקיימים  וסדנאות  קורסים  קייטנות 
נחשבים כחוג נוסף המזכה בהנחה.  התשלום הוא עבור קורס מלא. 

ניתן לבטל השתתפות עד שבועיים לפני פתיחת הקורס/סדנא.

אופן התשלום:
הרשמה ותשלום בגין החוגים באמצעות כ"א בלבד דרך אתר המרכז 

הקהילתי או במשרדי המרכז באמצעי תשלום שונים.
על  השני  מהשיעור  החל  בחודשו.  חודש  מדי  לתשלום  אפשרות  אין 
המשתתפים להציג בפני מדריך החוג אישור המעיד על הסדר תשלום 

שנתי. זהו תנאי הכרחי להשתתפות.
ט.ל.ח
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מתנדבים
dov@kyair.org.il | 09-7640221 | רכז התנדבות - דב זילברמן

ניתן להתנדב במסגרות שונות ביישוב:
ספרייה	 
מרכז ח"צ וקשר: לבעלי צרכים מיוחדים	 
סיירת הורים: הורים מתנדבים המסיירים בקבוצות במרכזי הבילוי 	 

של הנוער במהלך חופשות בתי הספר וסופי שבוע. 
מתנדבים 	  מחפשת  חברתיים  לשירותים  המחלקה  לגמלאי:  עזרה 

המתנדבים  גמלאי/ת  עם  בשבוע  פעם  חברה  לארח  המעוניינים 
יעברו הכשרה והדרכה. בפרטים במחלקה לשירותים חברתיים.

מתנדבים לבתי הספר היסודיים: יום בשבוע בבוקר. 	 
חשמלאים, 	  מהנדסים,  נהגים,  רופאים,  חירום:  לשעת  מתנדבים 

אנשי מים, מוקדנים וכל מי שליבו חפץ לעזור בשעת חירום. מגביר 
את תחושת הביטחון והחוסן היישובי.

כמו כן, ניתן להתנדב באופן חד פעמי לצרכים שונים, ניתן לקבוע 	 
פגישה לשיחה.

אנשי הנדימן, סיוע לנזקקים	 
נהגים להקפצות חד פעמיות לקופ"ח / בתי מרקחת ביישוב, עבור 	 

האוכלוסיה המבוגרת

לוח חופשות וחגים
29-30.9-1.10ראשון-שלישיראש השנה

8-9.10שלישי-רביעייום כיפור

13-21.10ראשון-שניסוכות

23.12שני-החוגים יתקיימו עד השעה 18:00ערב חנוכה

24-30.12שלישי-שניחנוכה

9-11.3שני-רביעיפורים

8-15.4רביעי-רביעיפסח

ערב יום 
השואה

שני-לא יתקיימו חוגים 
החל מהשעה 18:00

20.4

ערב יום 
הזכרון

שני-לא יתקיימו חוגים
 החל מהשעה 18:00

27.4

28-29.4שלישי-רביעייום העצמאות

11.5שניל"ג בעומר

28-29.5חמישי-שישישבועות

תשעה באב
חמישי-לא יתקיימו חוגים 

בבריכת השחיה
30.7
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מרכז חברתי לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים, המטפח מעורבות ותרומה של הקהילה בעשייה משותפת
נכויות  עם  לילדיהם  חברתיים  פתרונות  ליצור  במטרה  קהילתית  כהתארגנות  הורים  של  ביזמתם  הוקם  וקשר  צמוד(  חונך   = )ח"צ  ח"צ  מרכז 

התפתחותיות שונות, בשעות אחר הצהריים.
עם השנים התרחבה הפעילות, נוספו מתנדבים ונבנה בלב היישוב מקום חם, מטופח ומאיר עיניים. סביב המבנה חצר משחקים גדולה ובה פינת חי 
המותאמת וערוכה לצרכי ילדים בעלי צרכים מיוחדים. המקום בעל אופי משפחתי המקבל ומחבק כל אדם באשר הוא. בני נוער ומבוגרים פעילים עושים 

מלאכתם במקום בהתנדבות. מרכז ח”צ וקשר פותח את שעריו ומזמין את תושבי האיזור להצטרף ולהנות ממגוון הפעילויות המתקיימות במקום.

מרכז ח"צ וקשר
sigal.pereg1@gmail.com | 054-3060970 | מנהלת המרכז סיגל פרג

יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

16:30-17:3016:30-17:15 16:30-17:30 16:00-17:00 16:15-17:15

טיפול בבעלי חיים
 שרון אופנהיים

מוזיקה
 גילי קורל

ספורט
רובי מור

קרמיקה
 ורד גד

חוברים יחד - מועדון צעירים
 אלעד ברעם

17:30-18:3017:30-18:1517:15-18:4517:30-18:3017:30-18:3017:15-18:00

 אנגלית 
דבורה רימון

ואיריס שנקמן

דרמה תרפיה
חן שמיר

מאסטר שף
דינה שאול

הגנה עצמית
רובי מור

יצירה ואומנותכנפיים של קרמבו
אילנה קהן

 18:30-20:00 19:00-20:3018:00-18:45

חוברים יחד -מועדון בוגרים
אלעד ברעם

 חינוך מיני לבוגרים - 8
מפגשים מכון ארגמן

חוג הליכה
אבשלום יחיאל וליחי שאול

20:00-21:0019:00-20:30

הרכב מוזיקלי לבוגרים
גילי קורל

חוברים יחד -מועדון בוגרים
אלעד ברעם

החוגים פתוחים להרשמה לכל ילדי היישוב. המשחקייה פתוחה לקהל הרחב בימי שני, שלישי וחמישי בין השעות 16:30-19:00
15 ש"ח כרטיס לילד החל מגיל שנה
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מחלקת התרבות
mofazit@gmail.com | 054-6619002 | רכזת: מאיה מופז-פייקוב

מחלקת התרבות אחראית על פעילויות תרבות והעשרה לתושבי היישוב. 
ומועדי  בחגי  שיא  אירועי  היומיומית,  ברמה  ולמבוגרים  לילדים  העשרה  חוגי 

ישראל וכן פעילויות קהילתיות לתושבי היישוב.
אנו מאמינים בכוחה של קהילה מאוחדת ומגובשת ומציעים מגוון אירועים 
שכל אחד ואחת יוכל למצוא פעילויות מהנות ומעשירות בהתאם לטעמו. 
ישנם תכנים רבים וערבים קהילתיים המונחים על-ידי התושבים כגון: ערבי 

טד, הצגות, קבלות שבת ועוד. 
פעילות המבוגרים כוללת הרצאות, מופעים, ערבי שירה, ומסיבות ריקודים.

ארועים יישוביים: 
יום  ובערב  השואה  יום  בערב  זיכרון  טקסי  שבת,  קבלות  חגים,  אירועי 

הזיכרון, חגיגות יום העצמאות, מופע לרגל יום ירושלים  ומופעי אמנים.
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קוד: 280201
בהנחיית: רחלי מדמוני

החלטות?  וקבלת  קשיים  עם  להתמודד  לך  קשה  בראש?  בלגן  לך  יש 
מלאי  חיים  ולנהל  ממשברים  לצאת  נכון,  להתנהל  איך  לדעת  רוצה 

סיפוק והתפתחות?
בואי ללמוד ולקבל כלים לשלוט בחשיבה שלך, להתפתח ולגדול מאירועי 
חייך, לחיות עם עצמך ועם אחרים בשלום ולבנות את החיים שאת באמת 

רוצה. 
הכלים מבוססים על שיטת ימימה, מגירות וקבלה.

שני | שעה: 20:30 | מועדון צור יגאל | 220 ש"ח לחודש

'אוויר לנשמה'

חוגים למבוגרים
mofazit@gmail.com | 054-6619002 | רכזת: מאיה מופז-פייקוב

קוד: 280203
לימוד המבוסס על פי הנחייתה של לאמה דבורה הלה.

מנחות: נעמי סהר, תמי כרמי, רינה הנגבי ונילי בלומנקרנץ.
את  לשלב  דרכים  ולקדם  לפתח  במטרה  אישי  ותרגול  מעמיק  לימוד 
החוכמה, התובנות והאימון הבודהיסטי בחיי היום יום בסביבה המודרנית 
המערבית. מטרת הלימוד לתרום לאושרנו ולאושרם של הסובבים אותנו 

באמצעות התנסות אישית בהשקפת העולם הבודהיסטית. 
ניתן להצטרף בכל שלב, החוג פעיל כל השנה

שלישי | 19:30-21:30 | מועדון צור יגאל | 100 ש"ח לחודש

קוד: 280202
מנחה: אפרת קרמזין-ויסמן

סדנת תיאטרון המשלבת לימוד טכניקות משחק, אימפרוביזציה, 
עבודה קבוצתית ופרטנית. קבוצה איכותית, כיפית וברוכת כשרונות.
רביעי | 20:30-22:00 | מרכז המוזיקה כוכב יאיר | 200 ש"ח לחודש

תיאטרון למבוגרים 

בודהיזם טיבטי שנה שלישית בעקבות ההצלחה

נפתח בספטמבר

נפתח בספטמבר

הדשא של השכן
לא ירוק יותר

פשוט...
הדשא שלכם

זקוק ליחס
-אוויר לנשמה-
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קוד: 278801
ניהול מוזיקלי ואמנותי: טל סונדק טל: 054-7870871

להקת הילדים הייצוגית של כוכב יאיר- צור יגאל
אירועים  במסגרת  שמופיעים  ב'-ו'  מכיתות  וזמרות  מזמרים  מורכבת 

רבים ביישוב.
עבודה קולית על רפרטואר עברי, פיתוח קול, עמידה על במה, העמדות, 

הקלטות, הגשת שיר, כוריאוגרפיה.
כל מי שאוהב לשיר- פאזל הוא הבית בשבילו!

שלישי | 14:00-15:00 | מרכז המוזיקה כוכב יאיר |  230 ש"ח

להקת פאזל

להקות זמר
קוד: 216601

ניהול מוזיקלי: רונן בן דוד טל: 054-4324585
חדשניים  יחודיים,  בעיבודים  התקופות  מכל  ישראליים  שירים  שרים 

ומורכבים. החבורה מופיעה באירועים מרכזיים ביישוב.
קולטים זמרים חדשים, פרטים במרכז הקהילתי

ראשון | 20:45-22:45 | מועדון ח"צ וקשר | 240 ש"ח

קוד: ח999
ניהול מוזיקלי ואמנות: טל סונדק

להקת הנוער החדשה של כוכב יאיר- צור יגאל. 
מורכבת מזמרים וזמרות מכיתות ז׳ ומעלה.

לו.  ומחוצה  היישוב  ותופיע באירועי  הלהקה תעלה מופע מקורי משלה 
אוהבים לשיר ולהופיע?- אל תחמיצו.

אודישנים יתקיימו ביום ג', 3 בספטמבר בשעה 15:00 במרכז המוסיקה.
שלישי | 15:00-16:00|  מרכז המוזיקה כוכב יאיר  | 200 ש"ח

חבורת הזמר

להקת Bitבא

חדש חדש חדש - 
חושבים שיש לכם את האקס? כוכב נולד תמיד דיבר אליכם? בואו!    
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מנחה בהתנדבות: אופירה רותם, תושבת היישוב
אימון המוח לחשיבה מחוץ לקופסא 

)יש להצטייד במחברת ועט(
מפגש ראשון יתקיים ביום שני ה-28.10.19

שני | מועדון צור יגאל | ללא תשלום
מתחילים: 17:00-18:00  מתקדמים )פותרים תשבצים( 18:00-19:00

מנחה: דורי שריד | 0525240333
פתרון סכסוכים וניהול קונפליטים בנושאי: זוגיות, משפחה וחברים

ביום  יתקיים  הגישור  עולם  עם  עלות  ללא  והיכרות  להתרשמות  מפגש 
חמישי ה-24.10.19 בשעה 19:00. מפגש ראשון ב-31.10.2019

הקורס הוא 60 שעות אקדמאיות - 13 מפגשים, אחת לשבוע.
)בהתאם  גבהים  מכללת  של  מגשר/ת  תעודת  יקבלו  הקורס  בוגרי 

להמלצות והנחיות ועדת גדות משרד המשפטים(
פרטים והרשמה במזכירות 'לב המקום'

חמישי | מרכז קהילתי 'לב המקום' | 19:00-22:30

בהדרכת: ירון אלפסי | 054-6969150
טל סלם )בחודשי הקיץ( טל. 054-6455616

רביעי | אולם התרבות | 20:00-24:00

חוג תשבצי הגיון

קורס גישור והכשרת מגשרים

חוג לריקודי עם מתחילים, ממשיכים, מתקדמים



מעון "מקום בלב" פועל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-16:00  
)ניתן להאריך את השהות במעון עד לשעה 17:00 בתשלום נוסף(.

ובימי שישי בין השעות 07:00-13:00.

להלן קבוצות הגיל במעון:

מעון "מקום בלב"
מנהלת המעון: יהודית הרפז  09-8784124 | 050-3345300

מעון "מקום בלב" מהווה מסגרת חינוכית וחמה לילדים מגיל שלושה חודשים ועד שנתיים ושבעה חודשים )גיל כניסה לגן מועצה(.
 המעון מוכר ונמצא בפיקוח של משרד הכלכלה שכר הלימוד מדורג וההורים זכאים להשתתפות בשכר הלימוד ע"פ קריטריונים של משרד הכלכלה.

לוח החופשות כפוף ללוח החופשות של משרד הכלכלה ומותאם לצרכים הקהילתיים של היישוב.

צוות המעון חם ומקצועי, התפיסה החינוכית רואה את הילד כשותף פעיל, מאמינה ביכולותיו הייחודיות ומאפשרת לו להשתמש במרב כישוריו 
בהתאם לשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא. 

ובפיקוחו.   הבריאות  משרד  של  תקן  תו  בעל  כשר  מטבח  במעון  ועוד.  התפתחותי  ליווי  ריתמוזיקה,  הכוללת  העשרה  תוכנית  קיימת   במעון 
התפריט נקבע ע"י תזונאית המתמחה בתזונת ילדים. הילדים מקבלים שלוש ארוחות ביום הכוללות את כל אבות המזון.
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 3 חודשים עד שנה ושלושה חודשיםתינוקות

שנה וארבעה חודשים עד שנתייםפעוטות

שנתיים עד שנתיים ושבעה חודשיםבוגרים
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כל  לאורך  ולילדים  להורים  סדנאות  למצוא  ניתן  הרך  הגיל  במחלקת 
השנה וכן פעילויות לילדים, תינוקות ופעוטות.

סיפור,  שעת  הצגות,  מקיימים  אנו  והעשרה  תרבות  פעילויות  במסגרת 
בחגים  כן  כמו  הישוב.  ברחבי  שונים  במתחמים  ועוד  שירה  מפגשי 

מתקיימות פעילויות לילדים הצעירים המותאמות לרוח החג. 
במהלך חודשי החורף פועל מרכז "שבלול" - בית חם לפעילויות העשרה 
בגירויים,  עשיר  מרווח  ג'ימבורי  חדר  הכולל  הרך  בגיל  ילדים  עבור 
ובאביזרי תנועה, המצוייד באביזרים דידקטיים המותאמים  במכשירים 
לפעילויות לילדים בגילאים השונים, וכן חדר לפעילויות שקטות )קריאה, 

משחק ריצפה וכדומה(. 
במהלך חודש אוגוסט אנו מפעילים את קייטנת "שבלול" לילדי הגנים.

מחלקת הגיל הרך
mofazit@gmail.com | 054-6619002 | רכזת: מאיה מופז-פייקוב

קבוצה טיפולית רגשית בשילוב אמנויות לילדי גן חובה כהכנה לכיתה א'.
בקבוצה נכיר את עולם הרגשות, נלמד לווסת תגובות רגשיות, נקבל כלים 

לפתרון בעיות חברתיות, נתרגל אינטראקציות חברתיות, תקשורת והקשבה.
בהבעה  רגשיות  מטפלות   M.A קשטן-דמתי  וטלי  דורון  לי  המנחות 

ויצירה בעלות נסיון רב בתחום.
ימי שני | אחה"צ | מרכז שבלול )האילנות 70 צור יגאל( | קבוצות של 

עד 8 ילדים

ארגז הכלים שלי קבוצה למיומנויות חברתיות 
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שבלול מקום שילדים אוהבים גיל חצי שנה עד גיל 4
mofazit@gmail.com | 054-6619002 | רכזת: מאיה מופז-פייקוב

בניהול: ענת ברכה
יצירה, שעת סיפור, קפה להורים ועוד הפתעות

שלישי | 16:00-19:00 | מתחם שבלול החדש | 25 ש"ח לילד, 2 אחים 
ומעלה 20 ש"ח לילד

מתחם שבלול החדש באילנות 70 צור יגאל

קוד: 280204
מנחה: קארן צוק M.A טיפול רגשי | 054-6260290

מפגשי תוכן וסדנאות לאמהות בחופשת לידה )עד שנה(
ניתן להירשם דרך המרכז הקהילתי 09-7493126

שני | 11:00-12:30 | בית התרבות צור יגאל | 40 ש"ח למפגש | 
)35 ש"ח לשני מפגשים ומעלה(

אחה"צ ג'ימבורי בכיף

פרוייקט חופשת לידה
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תנוחות  גזים,  בכאבי  הקלה  מגע,  סוגי  נלמד   - לעולם  בא  תינוק 
הצד  על  השכיבה  חשיבות  לאם.  ביטחון  ומתן  התינוק  להרגעת 
הראש  הרמת  הבטן,  על  שכיבה  הראש,  של  בא-סימטריה  וטיפול 
במנשאים. שימוש  הגוף,  מפרקי  הכרת  הכתפיים.  חגורת   וארגון 
מתגלגלים בכיף - חשיבות קו האמצע של הגוף וחצייתו, הושטה ואחיזה 
נכונה של חפצים. גירוי מערכת שיווי המשקל ושכלול יכולות משחק על 
ולהיפך  לגב  מבטן  התהפכות  יכולות  שכלול  הבטן.  ועל  הצד  על  הגב, 

ותרגול עם כדורי פיזיו.
משפחת הזוחלים - גירוי מערכת שיווי המשקל, חשיפה למרקמים, זחילת 

ציר, זחילת גחון מאורגנת בהצלבה, הכנה לעמידה על שש ולזחילת שש.
בחדר הג'ודו, תאריך פתיחה: 06.11.19

12 מפגשים שבועיים לאורך 4 חודשים נובמבר עד סוף פברואר 
•  פיתוח ובנייה של הרגלי תנועה ויכולות התמצאות במרחב )אוריינטציה(.
• גירוי מערכת שיווי המשקל, שימוש בקצב, פיתוח הקואורדינציה ויכולות 

  קשב וריכוז.
• שיפור המוטוריקה הגסה – גלגולים, קפיצה, ניתור, דילוג, עמידה על 

רגל אחת, תכנון תנועה והליכה בצורות שונות במסלול.
חלש-חזק,  כוח  וויסות  איזון  השחלות,   - העדינה   המוטוריקה  שכלול   •

מהר-לאט, למידת כיוונים למעלה-למטה, קדימה לאחור ועוד...
goferim@gmail.com | 052-3424337:לפרטים והרשמה

בחדר הג'ודו , תאריך פתיחה 19.11.19

הורה וילד סדנאות אחה"צ בימי שלישי

להורים ולתינוקות סדנאות בוקר בימי רביעי

 Child'Space חוגי ליווי והעשרה התפתחותית בשיטת שלהב
מנחה: הילה-אור גופר | תאריך פתיחה: 13.11.2019 | הסדנאות מתחדשות במהלך השנה | לברורים ושאלות 052-3424337

מחיר הסדנהיוםשעהגילשם הסדנהקוד

244201
משפחת 
הזוחלים

מעל גיל חצי 
שנה

10:00

420 ש"חרביעי 244202
מתגלגלים 

בכיף
11:00 3-6 חודשים

244203
תינוק בא 

לעולם
חודש עד 3 

חודשים
12:00

מחיר הסדנהיוםשעהגילשם הסדנהקוד

244204
הורים 
וגורים

הליכה עד
 גיל שנתיים

17:00

 660 ש"חשלישי

244205
קטנטנים 

בתנועה
שנתיים
 עד 3  

17:45

6 מפגשים )כל מפגש שעה( תאומים במחיר מיוחד

165 ש"ח לחודש תאומים במחיר מיוחד
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שילוב אמנויות וקרמיקה סדנא לאמנויות
מנחה: גלית לצטר 052-2803915

חוג חווייתי ומעשיר עם שימוש בטכניקות ובחומרים שונים. נלמד פיסול 
קרמי בשילוב שיטות צביעה ושימוש בגלזורות, נפסל בעיסת נייר ונצייר 

על עץ ובד - הכל בכיף.
גלית היא אמנית, חברה באיגוד הקרמיקאים בישראל, בעלת נסיון רב 

בהוראת קרמיקה ואמנות שימושית.

ציור חווייתי סדנא לאמנויות, רח' בית אל
מנחה: אוית ג'יג'י-ברנדמן

לימוד יסודות הציור במגוון טכניקות: רישום בעיפרון, פחם, דיו, ציפורן 
מכחול. צבעי מים, צבעי שמן, פסטל, צבעי שמן ואקריליק.

הכרת יצירות אומנות דרך ראי הזמן מתרבויות שונות.

דרמה ומשחק
מנחה: הילית נוימרק-לוי, במאית, שחקנית, מורה למשחק ורכזת מגמת 

תיאטרון בתיכון. 
מדריכה ומלמדת ילדים ובני נוער משחק במסגרות שונות ברחבי הארץ.

החוג מתקיים במרכז המוזיקה כוכב יאיר.

מחיר לחודששעהיוםגילקוד

220 ש"ח16:30-17:45רביעיא'-ו'204401

275 ש"ח18:00-20:00רביעיז’-י"ב204402

מחיר לחודששעהיוםגילקוד

א'-ג'205001

ראשון

200 ש"ח16:00-17:00

17:00-18:15ד'-ו'205002
240 ש"ח

18:15-19:30ז'-ט'ח999

אמנויות והעשרה לילדים ונוער
mofazit@gmail.com | 054-6619002 | רכזת: מאיה מופז-פייקוב

מוזמנים לשיעור נסיון ללא הרשמה מוקדמת במידה ומצטרפים לחוג משלמים עליו אם בוחרים שלא, שיעור הנסיון ללא תשלום.

נפתח בנובמבר

מחיר לחודששעהיוםגילקוד

גן-כיתה א'208601

שני

230 ש"ח +16:30-17:30
350 ש"ח לחומרים
תשלום חד פעמי

17:30-18:30כיתות ב'-ד'208602

18:30-19:30ה' ומעלה208605
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חוג שחמט שנה שלישית לאור ההצלחה!
מנחה:  אהוד גולדברג

מועדון צור יגאל | לפרטים נוספים: 054-2441007

חוג מבוכים ודרקונים
מנחה: אבי אסולין, איש חינוך ומדריך ותיק של חוגי מבוכים ודרקונים.

מבוכים ודרקונים הוא משחק תפקידים שיתופי המתרחש בעולם קסום 
בו הגבול היחידי הוא הדמיון.  

בחרו לעצמכם דמות – אביר, קוסם לוחם... וצאו להרפתקה מרתקת, 
מלאת אתגרים, קסם והנאה.

להתקדם  כדי  צוות  ועבודת  מקורית  בחשיבה  בדמיון,  השתמשו 
בהרפתקה ולנצח. 

אז למה אתם מחכים?
החוג מתקיים במועדון הגמלאים בצור יגאל

לפרטים נוספים: אבי אסולין - 050-7116715

נפתח בנובמבר

מחיר לחודששעהיוםרמהקוד

170 ש"ח17:15-18:00רביעיגן חובה -ד' מתחילים999

190 ש"ח16:15-17:15רביעיא'-ו' מתקדמים999

מחיר לחודששעהיוםרמהקוד

כיתות ד'-ו'ח999
ראשון

15:30-16:30
230 ש"ח

16:30-17:30כיתות ז'-ח'ח999

מחיר לחודששעהיוםגילקוד

א'-ג'ח999

חמישי

160  ש"ח   16:30-17:30

160  ש"ח17:30-18:30ד'-ו'ח999

220  ש"ח18:30-20:00ז'-טח999

מנחה: דפנה לוי 052-2458238
"לראות זה לא מספיק. אתה צריך להרגיש את מה שאתה מצלם". 

אנדרי קרטס, צלם

רוצים להכיר את עולם הצילום מקרוב? להבין כיצד פועלת המצלמה? 
ללמוד לצלם תמונות השוות אלף מילים? ומה ההבדל בכלל בין סלפי 

לדיוקן עצמי? קורס זה יפתח בפניך את עולם הצילום האמנותי.
נלמד להשתמש בכלי כל כך מוכר ונגלה עולמות חדשים. 

בסיום הקורס נקים תערוכה.
דפנה, בוגרת המחלקה לצילום בבצלאל, בעלת תעודת הוראה. 

מורה לאמנות במשרד החינוך וצלמת מקצועית.
מועדון צור יגאל | המחיר כולל חומרים וצילום מודפס לתערוכה

חוג שנתי לצילום בסמארטפון ובמצלמות סטילס  

מתקדמים החל מספטמבר | מתחילים - רק אחרי החגים  |  30.10 שיעור ניסיון 
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חוג אנגלית הוא לא רק חוג אנגלית!  חוג אנגלית הוא גם תחפושות, ריקודים, 
יד,  בובות  יוגה,  נגינה,  כלי  משחקים,  תיאטרון,  תנועה,  שירים,  סיפורים, 
יצירה, לגו, קסמים ועוד המון פעילויות מהנות אשר יעזרו לילדיכם להבין 
ולאהוב את השפה האנגלית. כל הדברים שהילדים אוהבים- רק באנגלית!

הילדים,  של  הטבעית  הלמידה  יכולת  דרך  אנגלית  לומדים  אנו  בחוג 
שלהם  האהבה  דרך  השני,  עם  אחד  באינטראקציה  שלהם  הצורך  דרך 
למשחקים, תנועה, הצגות ושירים, דרך הדברים שמסקרנים אותם, הרצון 
ביותר  העדכניים  למחקרים  ובהתאמה  ומרגש  מאתגר  בלימוד  שלהם 
בילדים,  התמחות  אנגלית,  ללימוד  הסמכה  בעלי  המורים  כל  בתחום. 

ניסיון והמון המון אהבה למקצוע.

UP ENGLISH אנגלית חוויתית עם
חוג העשרה באנגלית בשיטה הטבעית- משחקים, מדברים, לומדים!

חושבים שאתם יכולים לפענח חדרי בריחה מורכבים, לחקור תעלומות 
בלשיות, לפצח צפנים ולחשוב מחוץ לקופסא? 

בואו להיות חלק מליגת האסקייפ ולהתמודד מול נבחרות מכל הארץ! 

במסגרת חוג האסקייפ, הנבחרות ייחשפו לעולם של מסתורין, חשיבה, 
לקופסא.  מחוץ  וחשיבה  אסטרטגיה  הרפתקאות,  יצירתיות,  לוגיקה, 
עולם מלא באקשן אשר דרכו נלמד לשאול שאלות, לפתור בעיות, לנהל 
משאבים, לגשת למשימות מורכבות, לשפר יכולות קשב וזיכרון, לעבוד 

בצוות, להתמודד עם קשיים וגם עם כישלונות.
למשפטים  הפקולטה  בוגרת  פלד,  ליאן  עו"ד  ידי  על  נכתב  החוג 

באוניברסיטה העברית ופרקליטות מחוז ירושלים. 
בעלת רקע עשיר ומגוון בחינוך הבלתי פורמלי. 

אסקייפ - מפצחי התעלומות- לכיתות ב'-ג'
ליגת אסקייפ - לכיתות ד'-ח' )קבוצות שונות בהתאם לגיל(

שימו לב! השעות והימים בחוג אנגלית ואסקייפ נתונים לשינוי,
הגעה לשיעור ניסיון בתיאום מראש בלבד דרך האתר hugli-kids.com או בטלפון 058-4884884

על  המילים,  אוצר  הרחבת  על  היתר  בין  נעבוד  ביה"ס,  לתלמידי  בחוג 
אנגלית מדוברת, היכרות עם מבנים דקדוקיים, הפנמת המבטא, קריאה 
העצמת  השפה,  עקרונות  הפנמת  דרך  לימוד  הפונטית,  בשיטה  וכתיבה 
את  להמשיך  הילדים  של  והמוטיבציה  הסקרנות  וגירוי  העצמי  הביטחון 

הלמידה גם מחוץ לשעות החוג. 

חוג אסקייפ ליגת חדרי בריחה )כיתות ב' עד ח'( 

חוג אנגלית לגיל הרך- מגיל 4 ומעלה         

אנגלית חווייתית ליסודי - מכיתה א' עד ד'

מחיר לחודששעהיוםגילקוד

208800

ב'-ג'

חמישי

210 ש"ח17:15-18:00

16:15-17:00ד'

230 ש"ח 18:00-19:00ה'-ו'

19:00-20:00ז'-ח'

מחיר לחודששעהמורהיוםגילקוד

208800

גן

מועדון הנוערשני

16:45

220 ש"ח
17:30א'-ב'

16:00ג'

18:15ד'
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שנה שניה לפרוייקט המחבר בין שלוש משלחות נוער-
מקדוניה, גרמניה וישראל.

מנהיגות  שונות.  קהילות  הכרת   - זהות  כגון:  בערכים  יעסוק  הפרויקט 
זהות  על  נלמד  יחד  השונים.  העמים  בין  וכבוד  הבנה  לאחר,  וחיבור 

אישית, משפחתית ולאומית.
הרצאות על היסטוריה יהודית ועל משמעותה של היהדות. 

נצא לסדנה ביד ושם ונכיר את סיפורה של יהדות מקדוניה. 
השתתפות במצעד החיים במרץ, ביטולה מקדוניה. 

מפגש דו חודשי בימי חמישי בערב

פרוייקט מפת דרכים לפיוס

מחיר לחודששעהגיליוםקוד

80 ש"ח16:00-19:00כיתות ד'-ו'רביעי ח-999

מועדון העשרה
עזרה בהכנת שיעורי בית והכנה למבחנים

הרצאות  סדרת  טכנולוגי.  המדעי  בנושא  לנערות  חשיפה  פרויקט 
מרתקות הפותחות צוהר לעולם מגוון. במסגרת הפרויקט סיור לחברות 

כגון מייקרוסופט, חברת החשמל והפקולטה להנדסה בבר אילן. 
מיועד לנערות בכיתה ח'.

פנים למדע

צ'י קונג

עשייה חברתית מחוץ ליישוב ובתוכו. 
מיועד לכיתות י' ומעלה.

מפגש דו חודשי. במועדון הנוער כוכב יאיר.

סיירת מעשים טובים

מחיר לחודששעהגיליוםקוד

ללא עלות20:00י' ומעלהשני ח-999

מחיר לחודששעהגיליוםקוד

180ש"ח12:30-14:00ז'-יב'שישי ח-999

מחלקת נוער כל החוגים ייפתחו בנובמבר, החוגים יתקיימו במועדון הנוער כוכב יאיר
רכזת: אורית שבח | oritsh25@gmail.com | 050-3091007 | ניהול פרוייקטים: רויטל אהרוני | 052-8072200
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באולפן התקשורת יוצרים מגזין וידאו קהילתי, המשודר בערוץ 'משלך' 
מצלמים,  המגזינים  את  ו”יס".  ב"הוט"   ,98 ערוץ,  'נתיב'  חברת  של 

עורכים ומפיקים מתנדבים מן הקהילה נוער ומבוגרים. 
מתנדבים חדשים יתקבלו בברכה. 

.KYZY TV:חלק מהכתבות מועלות לערוץ היוטיוב ב

ילדים יוצרים סרטים: חוג שנתי | לכתות ד'-ו'
הילדים יתנסו בהכנת סרטונים קצרים, קליפים, פרסומות ודיבוב סרטים. 

יסוד בקולנוע, צילום בעזרת חצובה, משחק מול  ילמדו מושגי  הילדים 
מצלמה, ויתנסו בהפקת תכנית טלויזיה.

צילום סטילס: מתחילים | מבוגרים
יכלול  הקורס  דיגיטלית.  מצלמה  בעזרת  סטילס  בצילום  מעשי  קורס 
שעורי תאוריה, בקרת עבודות, ו-4 סיורים בהם יתורגל החומר התאורתי 

באופן מעשי. בסיום הקורס יוגש פרויקט אישי. 

צילום סטילס: מתקדמים | מבוגרים
ייפתח בהתאם לדרישה, מיועד לבוגרי קורס המתחילים וצלמים חובבים.

עריכת סרטי וידאו חוג שנתי לכיתות ז'-י"ב
המשתתפים בחוג ילמדו את עקרונות הצילום, הבימוי והתסריטאות ויכינו 

.Premiere כתבות, קליפים וסרטונים, תוך כדי לימוד תכנת העריכה

סדנת עריכת וידאו Premiere למבוגרים:
6 מפגשי לימוד תוכנת Premiere: דגימה והכנסת חומרים ממצלמת וידאו, 
עריכה מתקדמת, הקלטת פס קול, הכנסת מוסיקה, אפקטים וכתוביות, עד 

ליצירת הסרט המוגמר.  כל משתתף יקבל בנוסף  12 שעות תרגול באולפן.

מרכז המולטימדיה אולפן תקשורת - מרכז מסחרי כוכב יאיר 09-7494061 
רכזת ומדריכה:  עפרה סייג |  saiagofra@gmail.com | 054-5774795 | אביטל אנגל,  צלמת ומורה בכירה לצילום
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חוגי מולטימדיה כל החוגים מתקיימים באולפן התקשורת בכוכב יאיר במרכז המסחרי 
מחיר לחודשמנחהשעהיוםמשתתפיםגילשם הסדנהקוד

215 ש"חעפרה סייג16:00-17:30ראשון | פתיחה 6-123.11ד'-ו'ילדים יוצרים סרטים258300

300X4 ש"חאביטל אנגל18:00-20:00חמישי | פתיחה 10-1231.10מבוגריםצילום סטילס - מתחילים258400

350X4 ש"חאביטל אנגל18:00-20:00חמישי | בהתאם לדרישה10-12מבוגריםצילום סטילס - מתקדמים258400

215 ש"חעפרה סייג16:30-18:30שני | פתיחה 10-64.11נוער ז'-י"בעריכת סרטי וידאו258500

150X4 ש"חעפרה סייג09:00-11:00שלישי | פתיחה 65.11מבוגריםעריכת סרטי וידאו258500



-28-

מצפון עד דרום בהדרכת שרה רוטנברג אחת לחודש נצא לקטע בשביל, כ-12 ק"מ ביום. 
בכל טיול נמשיך לקטע הבא בשביל. עקבו אחר הפרסומים בעכבר ובמייל.

מיינדפולנס ושיח
מיינדפולנס היא תשומת לב מכוונת ולא שיפוטית לכל רגע ורגע. 

בקבוצה נתרגל מיומנות זו, התורמת לאיכות החיים הפיסית והנפשית בכל גיל. נשוחח על נושאים 
שונים הקשורים לגיל, כדי לקדם את הזדקנותינו באופן מייטיב  ולקבל את שינויי הגיל באופן פתוח.

קבוצה אינטימית - 8 מפגשים שבועיים רצופים.
טאי צ'י

הינה שיטה המפתחת את היכולת הפיזית והמנטלית של המתרגל, מפתחת כוח, יציבה, גמישות, 
שיווי משקל וזריזות, כמו גם יכולת ריכוז, מיקוד, שחרור פיזי ומנטלי שקט ושלווה פנימיים.

צ'י קונג
היא אמנות גוף הוליסטית המבוססת על תרגילים פסיכופיזיים, המשלבת יציבה, תנועה, נשימה 

ומדיטציה  כדי לקדם בריאות, רוחניות, איכות חיים וכן מיומנות לחימה. 

חוג מטיילי שביל ישראל

מועדון הגימלאים 
 seniors.kz@gmail.com | 09-9562791 | 054-2560444 | רכזת: עינב רוזנבלום

פנאי  תרבות,  פעילויות  ממבחר  ולהינות  לבוא  הרוצים   +50 לבני  מיועד  ביישוב  הגמלאים  מועדון 
- הרצאות מעניינות בנושאים  והעשרה המוצעות לחברים במסגרת המועדון. בין שלל הפעילויות 
שונים ומגוונים, אירועים חברתיים לקראת החגים, טיולים קצרים וארוכים וטיולי מיטיבי לכת ב"שביל 

ישראל", חוגי התעמלות גופנית וחוגי העשרה תרבותית וחברתית.
הפעילויות מתנהלות במסגרת קבועה רובן בשעות הבוקר, ולעיתים גם בשעות אחה"צ-ערב כגון 

יציאה מאורגנת למופעים והצגות.
בימי רביעי- הרצאות, סרטים, טיולים ואירועים שונים | בימי שני שביל ישראל

כדאי לעקוב אחר התוכניות המתעדכנות ע"י הצטרפות לרשימת אנשי הקשר של מועדון הגמלאים במייל.
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חוגים
מחיר לחודששעהימיםמורהמקוםשם החוגקוד

800 ש"ח )לכל 8 המפגשים(20:00-21:30ראשון )פתיחה 5.11(עידית פרימסמועדון צור יגאלסדנת תזונה267500

120 ש"ח 09:00-12:00שלישיגאולה אנסטיסמועדון כוכב יאירציור282800

*חוג קרמיקה202100
סדנא לאומנות 

בית אל
08:30-10:30שני )פתיחה 4.11(גלית לצטר

270 ש"ח + 
330 ש"ח חומרים

267200
ברידג' למתחילים

ראשוןפנינה מרקוביץמועדון כוכב יאיר
09:30-13:00

120 ש"ח
10:15-13:00ברידג' למתקדמים

תשלום למדריכה08:15-09:15חמישי )פתיחה 24.10(ענת פרזתכלתטאי צ'י לנשים2359

רונית אפטראינדיגוהתעמלות282700

שני 
וחמישי

08:00-08:45

80 ש"ח

09:00-09:45

10:00-10:45

ראשון 
ורביעי

08:00-08:45

09:00-09:45

267300

צ'י קונג

משה כרמלמועדון גמלאים

180 ש"ח20:00-21:00שני / חמישי

250 ש"ח21:00-23:00שני וחמישיצ'י קונג אירובי

180 ש"ח08:00-09:30שישיצ'י קונג

180 ש"ח10:00-11:30שישיצ'י קונג אירובי

800 ש"ח )לכל 8 המפגשים(08:30-10:30רביעישילי קפלןמועדון צור יגאלסדנת מיינדפולנס ושיח267600

750 ש"ח )לכל 15 המפגשים(10:00-11:30שני )פתיחה 28.10(אביטל אנגלמועדון צור יגאלסדנת צילום בסמארטפון267800

גימלאים המנויים ב'קאנטרי לב המקום', זכאים להשתתף בחוג ההתעמלות עם רונית אפטר, ללא תשלום. )מחייב הרשמה( | 10% הנחה לאזרחים ותיקים בקרמיקה וצ'י קונג | 10% הנחה לזוגות בצ'י קונג
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שעהימיםמורהמקוםשם החוג

16:00-17:30שנימיטב המורים של היישובמועדון צור יגאלאולפן עברית

18:00יום שני הראשון בכל חודש ד"ר רותי רבידמועדון כוכב יאירתנ"ך

08:30-10:30רביעיעפרה סייגאולפן תקשורתטלויזיה קהילתית

שירה אמנותית ופיתוח קול בלהקה
)פתיחת הקבוצה ב-27.10( 

מותנה במינימום 15 משתתפים
17:30-19:00ראשוןלודמילה מיכאלנקומועדון כוכב יאיר

18:00-19:00שניבת שבע אנגלברג בר ולבנה רייטשוקמועדון כוכב יאירריקודי עם ושורות

ערבית מתחילים

שלישישלמה גבעמועדון צור יגאל

12:05-11:50

10:15-11:00ערבית מתקדמים א

11:10-11:55ערבית מתקדמים ב

11:15-12:15חמישימרסיה לוינסוןמועדון כוכב יאירשיפור אנגלית מדוברת

08:00-12:00ראשון, שלישי, חמישימועדון כוכב יאירמשחקים חופשיים

פטאנק הוא משחק כדורת שמקורו בצרפת, המשחק מאפשר פעילות 
גופנית המותאמת לשני המינים והיא מתאימה גם לגיל השלישי. 

כמו כן הוא מסייע בפיתוח דיוק וקאורדינציה, מסייע לזיכרון ומגביר 
יכולת מנטאלית וטקטית.

המשחק מתנהל בין יחידים, זוגות או בין שלישיות.

מגרשי הפטאנק צור יגאל  | קבוצה נוספת תיפתח בהתאם לביקוש.
המעוניינים יצרו קשר עם עינב הרכזת

פטאנק

רגע לפני שהגשם הראשון מגיע - חוגים ללא תשלום החוגים יפתחו לאחר החגים
עושים בדיקת איטום למרפסות ולגג! 

חמאד קבלן שיפוציםלתיאום בדיקת איטום חינם ולהצעת מחיר לשיפוץ ובנייה: 052-7001118 חמאד 

עשרות לקוחות מרוצים

בכוכב יאיר-צור יגאל והסביבה 

מבצע מיוחד לשנה החדשה שבפתח,
בדיקת הצפה ללא עלות.

כדי שתוכלו לעבור את החורף בשלום

המבצע בתוקף עד ה 10.10.19 נ.ח שיפוצים וחשמל
כל דבר שתרצו לעשות בבית - אנחנו נעשה זאת עבורכם.

שיפוצים בכל היקף ובכל תקציב, כולל עבודות חשמל ברמה שלא הכרתם.

- עמידה בלוחות זמנים
- עבודה מסודרת על פי מפרט מראש

- ללא חריגות ממסגרת התקציב שסוכמה
- שירות בלתי מתפשר 

- זמינות ונוכחות גבוהה בשטח )תושב טייבה(
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רגע לפני שהגשם הראשון מגיע - 
עושים בדיקת איטום למרפסות ולגג! 

חמאד קבלן שיפוציםלתיאום בדיקת איטום חינם ולהצעת מחיר לשיפוץ ובנייה: 052-7001118 חמאד 

עשרות לקוחות מרוצים

בכוכב יאיר-צור יגאל והסביבה 

מבצע מיוחד לשנה החדשה שבפתח,
בדיקת הצפה ללא עלות.

כדי שתוכלו לעבור את החורף בשלום

המבצע בתוקף עד ה 10.10.19 נ.ח שיפוצים וחשמל
כל דבר שתרצו לעשות בבית - אנחנו נעשה זאת עבורכם.

שיפוצים בכל היקף ובכל תקציב, כולל עבודות חשמל ברמה שלא הכרתם.

- עמידה בלוחות זמנים
- עבודה מסודרת על פי מפרט מראש

- ללא חריגות ממסגרת התקציב שסוכמה
- שירות בלתי מתפשר 

- זמינות ונוכחות גבוהה בשטח )תושב טייבה(



-32-

מרכז המוזיקה מנגנים מכל הלב
avishairoet@gmail.com | 052-3330045 | מנהל: אבישי רות

מרכז המוזיקה של כוכב יאיר - צור יגאל ממשיך בעשיה צעירה, עכשווית ומהנה להקניית 
נגינה במגוון כלי נגינה, בסגנונות שונים ולכל הגילאים.

אבישי רות, מנהל מרכז המוזיקה הוא מוזיקאי פעיל בהקלטות ומופעים.
במוזיקה   ושני  ראשון  תואר  בעל 
מהקונסרבטוריון   BMus & MMus
מייסד  ורוטרדם,  אמסטרדם  של 
צור  של  המוזיקה  מרכז  את  ומנהל 
מוזיקה  בהוראת  ותק  ובעל  יצחק 

של כשני עשורים.

צוות  הינו  המוזיקה  מרכז  צוות 
רב  נסיון  בעל  ומיומן,  מקצועי 

בהוראת מוזיקה.
אישי  באופן  מותאמת  הלימוד  צורת 
ומשלבת מתודות עדכניות ומקוריות.

תלמידי  הפעילות  שנת  במהלך 
וחלקם  בקונצרטים  ינגנו  המרכז 

ישתלבו גם באירועי היישוב.

הלימודים מתקיימים במשך 11 	 
חודשים )ספטמבר-יולי(.

חדרי חזרות )בתיאום מראש( ללא  	 
תשלום נוסף לתלמידי המרכז.   

ניתן לרכוש ולשכור כלי נגינה	 
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גיטרה קלאסית, חשמלית, אקוסטית קוד: 216200

פסנתר קוד: 216220

ומקצבים  פריטות  אקורדים,  תוים,  נגינת  בתוכה  משלבת  בגיטרה  נגינה 
ומתאימה לילדים החל מכיתה ג' ועד מבוגרים.

מעבר להנאה האדירה בנגינה, עובדים התלמידים על קורדינציה, קשר 
עין-יד, הפעלת יד ימין ושמאל במקביל ומוטוריקה עדינה. 

במקביל  שירה  גם  לשלב  לנסות  התלמידים  את  יעודד  המורה  לרוב 
לנגינה )אל דאגה - מותר לזייף(. 

ואקוסטית.  חשמלית  קלאסית,   – עיקריים  גיטרות  סוגי  שלושה  ישנם 
מתודת הלימוד בשלבים הראשוניים היא זהה. 

הילד(,  לגובה  )המותאמת  קלאסית  בגיטרה  להתחיל  ממליצים  אנו 
ואח"כ להמשיך לגיטרה אקוסטית וחשמלית. 

)שתותאם  נגינה  וחוברת  תוים  מחברת  גיטרה,  כוללת  הלימוד  ערכת 
עפ"י המלצת המורה(.

ימים: ראשון, שני, רביעי | מורים: איתמר אהרונוביץ' ואור אושרי בר נוי 

נגינה בפסנתר משלבת קריאת תוים, אקורדים ודינמיקה ומתאימה מגיל 
4.5 ועד למבוגרים. 

בתהליך הלמידה מוקדשת מחשבה רבה על הנגשת עולם הנגינה כבר 
לילדים צעירים מאד )החל מגיל 4 וחצי( דרך משחקים מוזיקלים.

בשיעורים נשלב רפרטואר קלאסי עם שירים עכשווים, נעימות מסרטים 
וסדרות ומוזיקה ישראלית ולועזית.

ערכת הלימוד כוללת אורגנית/פסנתר חשמלי / פסנתר אקוסטי/מחברת 
תוים וחוברת לימוד.

תלמידי הפסנתר יכולים להתאמן במרכז המוזיקה בתיאום מראש.
ימים: ראשון, שלישי, רביעי | מורים: אלה דובין ולאון זלטקין

תופים קוד: 216210
נגינה בתופים משלבת נגינת מקצבים, דינמיקה וזריזות.

תהליך הלמידה כולל הפעלה של ארבעת הגפיים במקביל. 
נגינה בתופים משפרת מאד את יכולות הויסות החושי והריכוז, ותורמת 

רבות למוטוריקה הגסה.
נגינה בתופים מתאימה לילדים מכיתה ד' )לעיתים ניתן גם ג'( ועד מבוגרים.

ערכת הלימוד כוללת מחברת תוים, מקלות תופים ופד אימונים.

תלמידי התופים יוכלו להתאמן במרכז המוזיקה בתיאום מראש.
ימים: ראשון, חמישי | חדר התופים צור יגאל | מורה: יואב לחוביצקי 

חלק משמעותי בתהליך הנגינה שעובר כל מוזיקאי הוא נגינה 
מורי  בהנחיית  המוזיקה  מרכז  של  הנגינה  הרכבי  בהרכב. 

המרכז יהוו בסיס לנגינה עם מוזיקאים נוספים בהמשך.
ההרכבים יהיו בסגנונות שונים, מותאמי רמה וגיל. 

ההרכבים ימנו 4-8 משתתפים. 
ימים: שני וחמישי

הרכבי נגינה קוד: 216290
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חלילית שיעור קבוצתי  קוד: 216230, 216250
ומהווה  ודינמיקה  נשיפה  תוים, תרגולי  נגינה בחלילית משלבת קריאת 

צוהר נפלא לעולם המוזיקה בכלל וכלי הנשיפה בפרט. 
ויציבה נכונה, קשר עין-יד  תהליך הלמידה כולל תרגולי נשיפה, אחיזה 
מוכרות  נעימות  קלאסי,  רפרטואר  ננגן  בשיעורים  עדינה.  ומוטוריקה 

ומוזיקה קלה.
השיעורים מתאימים לילדים מגיל 7 ועד מבוגרים ויתקיימו בקבוצות קטנות.

משך השיעור 45 דקות.
מחברת  המרכז(,  דרך  לרכישה  )ניתנת  חלילית  כוללת  הלימוד  ערכת 

תוים וחוברת לימוד.
ימים: שני | מורה: יבגני ווינברד

נגינה בכלי נשיפה משלבת קריאת תוים, תרגולי נשיפה ודינמיקה.
תהליך הלמידה כולל אחיזה ויציבה נכונה, קשר עין-יד ומוטוריקה עדינה.
נגינה בכלי נשיפה מהווה צוהר נפלא לעולם כלי המתכת והעץ וכוללת 

רפרטואר קלאסי, ג'אז ומוזיקה קלה.
השיעורים מתאימים לילדים מגיל 8 ועד מבוגרים.

ערכת הלימוד כוללת כלי נשיפה )ניתן לשכור דרך המרכז(, מחברת 
תוים וחוברת לימוד.

ימים: שני | מורה: יבגני ווינברד

כלי נשיפה סקסופון | קלרינט | חליל צד קוד: 216240

שיעורי
כלי

מחיר לחודשמשך השיעור

380 ש"חשיעור פרטני 30 דק'

480 ש"חשיעור פרטני 45 דקות

640 ש"חשיעור פרטני 60 דקות

360 ש"ח לתלמידשיעור זוגי 45 דקות
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סדנת DJ קוד: 216280

סדנה של שלושה חודשים המותאמת לילדים צעירים בגילאי 5-7. 
הסדנה כוללת היכרות עם עולם המוזיקה וכלי הנגינה השונים.

נפגוש את משפחות כלי הנגינה השונות, נתנסה בנגינה בכלים שונים, 
ננגן בקבוצה, נשחק במשחקי קצב, ונכיר את התוים.

יוכלו  בסיום הסדנה יותאם לכל תלמיד כלי שיתאים לו וכך התלמידים 
להשתלב בחוגי הנגינה השונים במרכז.

יום: שני 

עולם המוזיקה קוד: 216300

כינור וויאולה  קוד: 216230
נגינה בכינור ובויאולה משלבת קריאת תוים, דיוק, יציבה ודינמיקה.

עין-יד,  קשר  נכונה,  ויציבה  אחיזה  על  רב  דגש  כולל  הלמידה  תהליך 
הפעלת יד ימין ושמאל במקביל ומוטוריקה עדינה.

מסורת עשירה של מאות שנים של לימוד כינור מונגשת לילדים צעירים.
נגינה בכינור מתאימה לילדים מגיל 6 ועד מבוגרים.

ערכת הלימוד כוללת כינור וקשת )ניתן לשכור דרך המרכז(, מחברת תוים 
וחוברת לימוד.

ימים: שני, רביעי, חמישי 

השיעורים יתקיימו בקבוצות של 6-10 משתתפים. הסדנה כוללת 
עשרה מפגשים על עולם ה DJ ומועברת על ידי DJ מקצועי.

קונטרולר,  תפעול  על  לדעת  צריך   DJ ש  מה  כל  נלמד  בסדנה 
 ,BitMix שירים  חיבור   ,Cue מציאת   ,DJ תוכנות  מערכת,  חיווט 

ספריות רימיקסים, בניית פלייליסט ועוד.
הסדנה תפתח בשני מחזורים לנוער ולמבוגרים.

יום: שני 

שיעור 
קבוצתי

מחיר לחודשמס' משתתפיםשיעור

360 ש"ח3-4חליליות

*180 ש"ח3+הרכבים / להקות

גיטרה / פסנתר
 ב-10 מפגשים

1,000 ש"ח לסדנה4-8

DJ 1,000 ש"ח לסדנה6-10סדנת

260 ש"ח8+עולם המוזיקה

* 180 ש"ח לתלמידי מרכז המוזיקה | 220 ש"ח לתלמידי חוץ

סדנה חוויתית המיועדת למבוגרים שתמיד חלמו לנגן בגיטרה או בפסנתר. 
הסדנה בת עשרה מפגשים בהם נלמד לנגן תוים, )טאבים(, אקורדים וליווי. 

הרפרטואר כולל שירי רוק ישראלי ולועזי לצד נעימות פופולריות.
 youtube( בסדנה ינתנו כלים שיסיעו בהמשך בלמידה דרך האינטרנט

ואתרי טאבים(, אפליקציות מומלצות לכיוון ולימוד גיטרה ועוד.
השיעורים יתקיימו בקבוצות של 5-8  משתתפים. משך המפגש 75 דק'.

ימים: שני ושישי | מורה: אבישי רות

גיטרה | פסנתר ב-10 מפגשים למבוגרים קוד: 216260, 216270
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בית הספר למחול
 kzmahol@gmail.com | 054-2122842 מנהלת: עידית רייכנר

בית הספר למחול בממרכז הקהילתי 'לב המקום' הוקם בשנת 1989 ומאז 
הפך לשם דבר בלימודי מחול ברמה הגבוהה ביותר. 

בית הספר חושף את תלמידיו ותלמידותיו לעולם שלם של תנועה, מוסיקה 
ואומנות, מתוך ראייה של המחול ככלי להעצמה ולהתפתחות אישית.

שיווי  קואורדינציה,  גמישות,  כגון  יכולות  שכלול  מעודדים  מחול  לימודי 
לפיתוח  במקביל  ועוד,  המרחב  הבנת  מוסיקלית,  אבחנה  כוח,  משקל, 
התמדה,  משמעת,  כמו  בחיים  תחום  בכל  להצלחה  הנדרשים  כישורים 

השקעה, מוטיבציה. 

להתאים  כדי  ונוער,  לילדים  הכשרה  מסלולי  מספר  כוללת  התוכנית 
בהתאם  להם,  המתאימה  השיעורים  מערכת  את  רקדן  או  רקדנית  לכל 

לרצונותיהם ויכולותיהם. 
במסלול המקצועי ההכשרה כוללת את האפשרות לגשת לבגרות במחול 
ברמה של 5 יחידות. הפעילות תתחיל בגיל 3, גיל בו הגוף והמוח פתוחים 
והתנסויות חדשות. בהמשך נפתחות הדלתות  לרכישת מיומנויות חוויות 

לתחומים שונים המאפשרים הכשרה רחבה גופנית ומנטלית. 

לכל תלמיד תוך  והעצמה  אישי  יחס  מורים מקצועי.  צוות  פועל  בביה"ס 
התלמיד  של  האישית  היכולת  לשיפור  ככלי  התנועה  של  פדגוגית  ראייה 
יכולותיהם  בתחומים רבים מביאים את תלמידי בית הספר למקסם את 

ולמצוא את הדרך להביע את עצמם דרך הריקוד. 

שני  תואר  לעידית  הקמתו.  מיום  רייכנר  עידית  מנהלת  הספר  בית  את 
בחינוך לאמנות ,M.ed )ביה"ס לאמנות "המדרשה" במכללת בית ברל( 
כולל מחקר יישומי בתחום המחול, כמו כן תואר ראשון בחינוך והתמחות 

במחול B.ed. )מכללה אקדמית ע"ש זינמן במכון וינגייט(.
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טרום בלט
השיעורים מיועדים לתלמידים צעירים מגיל 3 ומעלה. 

עם  בבד  בד  והחשיבה  היצירה  הדמיון,  להתפתחות  תורמת  הפעילות 
פיתוח התפיסה המרחבית והמוסיקליות ומרכיבים גופניים כמו:

יציבה, קואורדינציה, גמישות וכוח. 
התנועה,  בעולם  הראשונים  צעדיהם  את  הילדים  עושים  בשיעורים 
משפרים יציבה, שיווי המשקל, התמצאות במרחב ויכולת גופנית ורוכשים 

כישורים בסיסים להמשך דרכם במחול ובתחומי התנועה בכלל.

בלט קלאסי
לכל טכניקות המחול  ומובנית המהווה בסיס  טכניקה בסיסית מוגדרת 

האחרות. מאפשרת בנייה הדרגתית של הגוף ומחזקת והשליטה בו. 
המקצועי  המחול  בתחום  דרכם  את  למצוא  עשויים  אשר  לתלמידים 
טכניקה זו הכרחית וחשיבותה רבה מאד גם לתלמידים אשר מתעניינים 

בסגנונות אחרים. 
ביה"ס משלב את שיטת  RAD של האקדמיה האנגלית המלכותית למחול 

יחד עם שיטות אחרות. השיעורים מלווים בדרך כלל עי" פסנתרנית.

מחול מודרני
את  ברקדן  מפתחת  הקלאסי,  הבלט  את  המשלימה  מחול  טכניקת 
התנועתית  היכולת  את  ומשכללת  בחלל  ולתנועה  לגוף  המודעות 

הקואורדינציה והמוסיקליות. 
מחול מודרני נרקד בדרך כלל ברגליים יחפות ומתאפיין בדרכי הבעה 

אישיות יותר.

ג'אז
ריקוד קצבי השם דגש על הפרדת איברים תוך כדי תנועה, מפתח את 

היכולת הקואורדינטיבית של הרקדנים.
מחול הג'אז, בדומה למוסיקת הג'אז התפתח ע"י רקדנים אמריקאים 

ממוצא אפריקני.

היפ הופ
רחוב  מריקודי  יורק  ניו  ברחובות  התפתחה  אשר  אנרגטית  תנועה 

ואומנות לחימה. 
הסגנון משלב אינטנסיביות תנועתית וכוח יחד עם מוסיקה קצבית וסוחפת 

והבעה אישית ויצירתית.

אקרודאנס
ארגז  את  להרחיב  כדי  האקרובטיקה  מעולם  אלמנטים  המשלב  תחום 

הכלים של הרקדנים. 
מאפשר לשפר כוח וגמישות מצד אחד יחד עם יכולת תנועתית מתקדמת 

מצד שני.

טריקינג  
ענף המשלב ברייקדאנס, אקרובטיקה, אומנויות לחימה ועוד.

פירוט בעמוד הבנים.

ברייקדאנס 
ריקוד רחוב אקרובטי ואנרגטי פירוט בעמוד הבנים. 

תחומי המחול ילדים ונוער
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בוגרת  עצמאית.  ויוצרת  רקדנית  קלאסי,  לבלט  מורה  כהן  אילת 
למלגת  )זכתה  שני  ותואר  ראשון  תואר  בירושלים,  למחול  האקדמיה 

הצטיינות(. השתלמה בניו יורק. יוצרת עצמאית ורקדנית.

נטע נבו מורה לבלט קלאסי, בוגרת האקדמיה למחול בירושלים )תואר 
ראשון, מצטיינת דיקן(  ובעלת תעודת הוראה ממשרד החינוך. השתתפה 

באנסמבל רקדני האקדמיה בניהולה של מלני ברסון.

עינב פישר מורה לקומפוזיציה ותולדות המחול, בוגרת המסלול להוראה 
)תואר ראשון( בחוג לתאטרון מחול בסמינר הקיבוצים ובוגרת התוכנית 

לתואר שני בכוריאוגרפיה מהאקדמיה למחול בירושלים.

אקדמיה  בוגרת  למחול.  בביה"ס  ותיקה  פסנתרנית  קוסוב  אינה 
למוסיקה באוקראינה )תואר שני במוסיקה(. מלווה בנגינה חיה בשיעורי 

הבלט הקלאסי.

נעמה תבורי מורה לג'אז, בוגרת סמינר הקיבוצים )תואר ראשון, סיימה 
בהצטיינות יתרה(, מוסמכת האקדמיה האמריקאית AAB ובעלת תעודת 
הוראת ריקודים סלוניים בדרגת "מאסטר".  הייתה מורה בכירה בביה"ס 
הטלוויזיה  בתכנית  וזכתה  השתתפה  מרי',  'ארתור  סלוניים  לריקודים 

"רוקדים עם כוכבים". 

האקדמיה  בוגרת  וכוריאוגרפית.  רקדנית  לג'אז,  מורה  קוטאי  נטע 
למחול של נדין בומר ובוגרת המסלול להכשרת רקדנים בביכורי העיתים. 

מופיעה כרקדנית בהרכבים שונים.

למחול צוות ההוראה האקדמיה  בוגרת  מודרני,  למחול  ומורה  רקדנית  פלד  עדי 
מקצועיים  רקדנים  להכשרת  המסלול  בוגרת  ראשון(,  )תואר  בירושלים  
בביכורי העיתים והתכנית להכשרת רקדנים מצטיינים של להקת בת שבע.

מחול  להוראת  המסלול  בוגרת  מודרני,  למחול  מורה  אורן  נועה 
בסדנת  לשעבר  רקדנית  ראשון(  )תואר  בירושלים  למחול  באקדמיה 

המחול קולבן דאנס.

רינת יעקב מורה להיפ הופ, בוגרת קורס הוראת היפ הופ בבית הספר 
ההתנהגות  למדעי  סטודנטית  אביב.  תל  והספורט,  המחול  למקצועות 

במכללת רופין.

יסמין וייס  מורה לאקרודאנס וקרקס, בוגרת לימודי קרקס ב"סנדסיאל" 
ביה"ס לקרקס ותאטרון מחול, בוגרת המסלול להכשרת רקדנים מקצועיים 
בביכורי העיתים והתכנית להכשרת רקדנים מצטיינים של להקת בת שבע. 

לתואר  לימודים  תכנית  בוגר  לברייקדאנס,  ומורה  רקדן  מרחבקה  בר 
מינהל  המשלבת  וינגייט,  מכון  בשיתוף  רופין  האקדמית  במכללה  ראשון 

ספורט והתמחות באימון כושר גופני.

וינגייט  במכון  גופני  לחינוך  המכללה  בוגר  לטריקינג,  מורה  סרי  עידן 
)תואר ראשון( בוגר קורס מאמני כושר גופני. מתמחה באמנויות לחימה 

)חגורה שחורה בג'ו ג'יטסו, דרגת פרופסור בקפוארה(.  

סרגיי מורזחנוב מורה לטריקינג ומדריך מוסמך להתעמלות קרקע. 
סטודנט ללימודי פיזיוטראפיה.  השתתף בתחרויות בינלאומיות בהתעמלות 

וזכה פעמיים באליפות הארץ בתחום זה.
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חדשה  דרך  גיבשה  בהמשך  אשר  לניה  המורות  מראשונות  גורן   עדי 
ושפה תנועתית אישית - אדריכלות התנועה, המבוססת על חופש תנועתי 

והיעדר שיפוטיות.

הילה-אור גופר  מורה לניה, בהכשרתה גם מדריכת פלדנקריז. BA בחינוך 
.SpaceChild ופסיכולוגיה, מוסמכת לטיפול בשיטת

עוסקת גם בליווי התפתחותי של תינוקות וילדים.

וההתעמלות,  המחול  מעולמות  הגיעה  לניה,  מורה  נורפולס  עינת 
המתמחה  ופסיכותרפיסטית  סוציאלית  עובדת  גם  בהכשרתה 

במצבי משבר. 

יאיר,  בכוכב  המחול  סדנת  בוגרת  מודרני.  למחול  מורה  צנקל  מיכל 
התמחתה  מוזע.  ובלהקת  ורטיגו  המחול  בסדנת  כרקדנית  הופיעה 
בשיטות אימון שונות )ג'יירוקינסיס, ג'ירוטוניק ופילטיס( וטיפול בטווינא.
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התקדמות  לאפשר  כדי  ההתקדמות  ולרמת  לגיל  מותאמת  התכנית 
אופטימלית. שיבוץ סופי בתחילת השנה בתיאום עם המשתתפים. 

בבניית המערכת המתאימה ניתן וכדאי להיעזר בצוות המקצועי:

גן -כיתה ב':
הצעיר  לגיל  במיוחד  המותאמים  השיעורים   .3 מגיל  החל  להצטרף  ניתן 

וכוללים את המרכיבים החשובים להתפתחות הדרגתית בגילאים אלו. 

שכבת ביניים ג'-ה':
השיבוץ  והגיל.  הרמה  פי  על  השתייכות,  בקבוצות  תתקיים  הפעילות 
יעשה על פי החלטת הצוות בתיאום עם ההורים. כדי להתקדם מומלץ 

להשתתף בכמה תחומי מחול במקביל ולהכין מערכת מגוונת.
 

שכבה בוגרת ז'-יב':
הפעילות תתקיים בשני מסלולים:

מסלול פתוח  - ההשתתפות על פי הרמה, הגיל וההעדפה האישית.
ולהכין  במקביל  מחול  תחומי  בכמה  להשתתף  מומלץ  להתקדם  כדי 

מערכת מגוונת.

תכנית רב שנתית

ותיכון  חטיבה  לתלמידות  הפונה  מקצועי  מסלול  הוא  זה  מסלול 
המבקשות להעמיק את התנסותן בפעילות אינטנסיבית במיוחד.

אשר  הכשרה  ומקנה  בשבוע  ימים   4 מתקיימת  בסדנא  הפעילות 
מאפשרת בחירה בתחום המחול המקצועי בעתיד. 

שיעורים  שונים,  מחול  בסגנונות  טכניקה  שיעורי  כוללת  הפעילות 
עיוניים בתולדות המחול, שיעורי קומפוזיציה, התנסות ברפרטואר 

להקות נבחרות, השתתפות בתכנית העשרה מורחבת ועוד.
ומעשית  עיונית  גמר  עבודת  להגיש  ניתנת  זה  מסלול  במסגרת 
5 יחידות. ההצטרפות לסדנא מותנית בעמידה  במחול ברמה של 

בבחינות המתקיימות פעם בשנתיים.

מסלול סדנא
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*מחיר לחודששעהימיםמורהסטודיוגילשם החוגקוד

180 ש"ח17:15-18:00ראשוןבר בריסקרבורדו3-4 )טרום טרום חובה(טרום בלט207301

180 ש"ח16:30-17:15ראשוןבר בריסקרבורדו4-5 )טרום חובה(טרום בלט207302

180 ש"ח18:00-18:45ראשוןבר בריסקרבורדו5-6 )גן חובה(טרום בלט207303

אינדיגוכיתות א'-ב'בלט קלאסי207401
נטע נבו 

+פסנתרנית

17:00-17:45ראשון
240 ש"ח

16:30-17:15רביעי

180 ש"ח15:45-16:30ראשוןבר בריסקרבורדוכיתות ב'-ד'מחול מודרני207501

100 ש"ח לשנהכולל 2 כרטיסים למופע סיוםמגיל 4 ומעלההעשרה207001

גן - כיתה ב':

הנחה על תחום שני 10% הזול מהשניים, ההשתתפות בהעשרה חובה החל מגיל 4 , 
*מקרא אולמות: אינדיגו - סטודיו א )ליד הדואר(, בורדו סטודיו ב )ליד הבנק(, ארגמן - סטודיו ג )ליד הבריכה(
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*מחיר לחודששעהימיםמורהסטודיושם החוגקוד

אילת כהן + פסנתרניתאינדיגובלט קלאסי207402
16:30-17:30שני

250 ש"ח
16:30-17:30חמישי

180 ש"ח15:45-16:30ראשוןבר בריסקרבורדומחול מודרני207501

180 ש"ח18:15-19:00שלישינעמה תבוריארגמןג'אז207601

180 ש"ח15:00-15:45רביעירינת יעקבארגמןהיפ הופ208401

100 ש"ח לשנהכולל: 2 כרטיסים למופע סיום השנההעשרה207002

*מחיר לחודששעהימיםמורהסטודיושם החוגקוד

איילת כהן + פסנתרניתאינדיגובלט קלאסי207403
15:30-16:30שני

250 ש"ח
15:30-16:30חמישי

מודרני  א207502

ארגמן

190 ש"ח15:00-16:00חמישינועה אורן

190 ש"ח17:00-18:00חמישינועה אורן**מודרני ב207503

190 ש"ח17:15-18:15שנינעמה תבוריג'אז207602

190 ש"ח15:45-16:45רביעירינת יעקבהיפ הופ א208402

190 ש"ח17:45-18:45רביעירינת יעקבהיפ הופ ב208403

100 ש"ח לשנהכולל 2 כרטיסים למופע סיום השנההעשרה207003

חוחית כיתות ג'-ה'

צופית כיתות ז'-ח'

הנחה על תחום שני 10%, הנחה על תחום שלישי 15%,הנחה על תחום רביעי 25%, השתתפות בהעשרה חובה
*מקרא אולמות: אינדיגו - סטודיו א )ליד הדואר(, בורדו סטודיו ב )ליד הבנק(, ארגמן - סטודיו ג )ליד הבריכה(

הנחה על תחום שני 10%, הנחה על תחום שלישי 15%,הנחה על תחום רביעי 25%, השתתפות בהעשרה חובה
*מקרא אולמות: אינדיגו - סטודיו א )ליד הדואר(, בורדו סטודיו ב )ליד הבנק(, ארגמן - סטודיו ג )ליד הבריכה( **מודרני ב מיועד לתלמידות הקלאסי
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*מחיר לחודששעהימיםמורהסטודיושם החוגקוד

נטע נבו + פסנתרניתאינדיגובלט קלאסי207404
16:00-17:00ראשון

250 ש"ח
17:15-18:15רביעי

190 ש"ח16:15-17:15שנינעמה תבוריארגמןג'אז207603

190 ש"ח16:00-17:00חמישינועה אורןארגמןמודרני 207504

190 ש"ח18:45-19:45רביעירינת יעקבארגמןהיפ הופ208404

190 ש"ח18:30-19:30שנייסמין וייסבורדואקרודאנס207701

100 ש"ח לשנהכולל: 2 כרטיסים למופע סיום השנההעשרה207004

סנונית  כיתות ז'-ח'

לילית  כיתות ט' ומעלה

הנחה על תחום שני 10%, הנחה על תחום שלישי 15%,הנחה על תחום רביעי 25%, השתתפות בהעשרה חובה
*מקרא אולמות: אינדיגו - סטודיו א )ליד הדואר(, בורדו סטודיו ב )ליד הבנק(, ארגמן - סטודיו ג )ליד הבריכה(

הנחה על תחום שני 10%, הנחה על תחום שלישי 15%,הנחה על תחום רביעי 25%, השתתפות בהעשרה חובה
*מקרא אולמות: אינדיגו - סטודיו א )ליד הדואר(, בורדו סטודיו ב )ליד הבנק(, ארגמן - סטודיו ג )ליד הבריכה 

*מחיר לחודששעהימיםמורהסטודיושם החוגקוד

נטע נבו+ פסנתרניתאינדיגובלט קלאסי207405
19:45-20:45ראשון

270 ש"ח
18:15-19:30רביעי

ג'אז207604

ארגמן

200 ש"ח16:00-17:15ראשוןנטע קוטאי

200 ש"ח18:00-19:15חמישינועה אורןמודרני207505

190 ש"ח16:45-17:45רביעירינת יעקבהיפ הופ208405

190 ש"ח18:30-19:30שנייסמין וייסבורדואקרודאנס207701

100 ש"ח לשנהכולל 2 כרטיסים למופע סיוםהעשרה207005
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מחול מבוגרים בכל גיל אפשר ליהנות מתנועה!
:NIA-ניה

ניה  ריפוי.  וטכניקות  רכות  לחימה  אומנויות  ריקוד,  טכניקות  של  שילוב 
משלבת עוצמה ורכות, חופש ויצירתיות. כל שיעור הוא חווית ריקוד מושלמת 

של תנועה בהקשבה, ריפוי ושמחה לצלילי מוסיקה מגוונת  וסוחפת. 

אדריכלות התנועה:
חוויה של ריקוד מדיטטיבי, אין נכון או לא נכון, רוקדים בדרך המתאימה 
ומנטלי  פיזי  כושר  חיזוק  הגוף,  לתחושות  הקשבה  על  דגש  גוף.  לכל 

ושכלול הקואורדינציה.

בוקר

ערב

מחיר לחודששעהימיםמורהסטודיושם החוגקוד

208001 NIA-ניה

בורדו

190 ש"ח08:30-09:30שניהילה אור גופר

208003 NIA-190 ש"ח08:30-09:30רביעיעינת נורפולסניה

190 ש"ח08:00-09:00חמישיעדי גורןאדריכלות התנועה208005

מחיר לחודששעהימיםמורהסטודיושם החוגקוד

208004   NIA-190 ש"ח19:15-20:15ראשוןעינת נורפולסארגמןניה

208002  NIA-190 ש"ח20:00-21:00שלישיהילה אור גופראינדיגוניה

190 ש"ח20:00-21:00שלישימיכל צנקלבורדומודרני רליס207506

190 ש"ח19:30-20:30רביעינטע נבואינדיגוקלאסי207406

בלט קלאסי:
טכניקה מובנית המהווה בסיס  מצוין לבנייה הדרגתית של הגוף ומחזקת 

את השליטה בו. 
לא רק לילדות!  גם נשים יכולות לחזק יכולות גופניות בהנאה. 

מודרני רליס:
עם  רצפה  עבודת  שילוב  שחרור,  טכניקת  על  המבוסס  מודרני  מחול 

עבודה בחלל ובתנועה רכה וזורמת. 
מתאים למי שרקד בעבר וגם למי שרוצה להתחיל לזוז.

לנערות בשירות צבאי סדיר ובשנת שירות - אפשרות לשיעור חד פעמי בתשלום של 60 ש"ח. 
*מקרא אולמות: אינדיגו - סטודיו א )ליד הדואר(, בורדו סטודיו ב )ליד הבנק(, ארגמן - סטודיו ג )ליד הבריכה( 
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אמהות וילדים

ריקודים סלוניים!

Ima-kid Nia אמהות וילדים - NIA-ניה
עם הילה-אור גופר

הזדמנות נהדרת לרקוד ביחד עם בתך/בנך )גיל 5 ומעלה( לצלילי מוסיקה 
מגוונת וסוחפת, שעה של קסם בתנועה, זמן איכות מבורך בהנאה. 

המפגשים יתקיימו אחת לחודש בימי שישי בשעה 13:00 ובחופשים בשעה 10:00  |
עלות: אמא + ילד/ה 45 ש"ח. כל ילד/ה נוספת  15 ש"ח.  

המפגשים יתקיימו בימי ו 13:00 בתאריכים הבאים: 17.9, 25.10, 20.12
*לוח זמנים מלא באתר לב המקום. *פתיחת  המפגשים תלויה במספר הנרשמים.

ריקודים סלוניים עם הילה נעמה תבורי
לבקשת הקהל - ריקודים בזוג מהצעד הראשון! 

אשר  בריקוד  יחד  וליהנות  הסלוניים  הריקודים  עולם  את  להכיר  בואו 
על  ביחד  וליהנות  לרקוד  יותר,  קצת  לדעת  העולם,  בכל  זוגות  סחף 
הותיק  מביה"ס  בכירה  מורה  בהנחיית  המפגשים  הריקודים.  רחבת 

לריקודים סלוניים "ארתור מאריי".
קורס  בן  10 מפגשים יפתח בנובמבר: ימי שני 20:00

הרשמה  בזוגות - עלות למשתתף 450 ש"ח לכל הקורס.
הפתיחה תלויה במינימום נרשמים

Ima-baby Nia - אימהות ותינוקות NIA-ניה
עם הילה-אור גופר

אמהות בחופשת לידה מוזמנות להגיע לבוקר של ניה-NIA אימהות ותינוקות 
שיתקיים אחת לחודש בימי ראשון או שלישי בשעה 10:00.

 NIA-שעה של תנועה משותפת, מפגש מחייה לגוף ולנפש, טעימה משיטת ניה
וחיבור מחודש לעצמכן. מומלץ להביא מנשא להניח את התינוקות עליו. 

עלות: אמא + תינוק 45 ש"ח
ב-4 החודשים הראשונים המפגשים יתקיימו בשעה 10:00 

בתאריכים הבאים: יום ג 10.9, יום א 6.10, יום ג 5.11, יום א 8.12.  
*לוח זמנים מלא באתר לב המקום. *פתיחת  המפגשים תלויה במספר הנרשמים.
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בנים בתנועה גם בנות מוזמנות
טריקינג: 

טריקינג הוא ענף פריסטייל )סגנון חופשי( המשלב אלמנטים של ברייקדאנס, 
אקרובטיקה, אמנויות לחימה, קפוארה, פארקור, ועוד.

מהיפוכים,  המורכבים  תנועה  לפעלולי  והנפש  הגוף  את  מכשיר  הענף 
ברגים ובעיטות.

האימונים בנויים מלימוד מיומנויות בדרגות קושי שונות המותאמות לכל 
מתאמן כך שכל אחד מתמודד עם קשיים וקוצר בדרכו הצלחות. 

העיסוק בענף מחזק את תחושת המסוגלות העצמית והביטחון ומלמד 
את  ויכוונו  ביכולתם  יאמינו  רק  אם  אפשרי  הכל  שכמעט  החניכים  את 

מרצם להשגת מטרותיהם.

ברייקדאנס:
ריקוד רחוב אקרובטי  ואנרגטי שהתפתח כחלק מתרבות ההיפ הופ. 

גליות  בתנועות  משולבות  וחדות  קטועות  בתנועות  מתאפיין  הריקוד 
זורמות והשפעות מעולם הקפוארה. 

כאלו  או  וזריזות  גופני  כוח  בעלי  אנרגטיים  לילדים  במיוחד  מתאים 
המעוניינים לשפר מרכיבים אלו.

מחיר לחודששעהימיםמורהסטודיוגילשם החוגקוד

180 ש"ח14:45-15:30שניסרגי מוזרחובבורדוא'-ג'  טריקינג207101

190 ש"ח15:30-16:30שניסרגי מוזרחובבורדוד'-ח'טריקינג207102

180 ש"ח17:45-18:30שלישיבר מרחבקהבורדוא-ג' מתחיליםברייקדאנס208301

180 ש"ח17:00-17:45שלישיבר מרחבקהבורדוב-ג  ממשיכיםברייקדאנס208302

190 ש"ח16:00-17:00שלישיבר מרחבקהבורדוד-ח' משיכיםברייקדאנס208303

* הנחה על תחום שני 10%



טל: 09-7931064  
optica di vinci       אופטיקה דה וינצ'י טירה   

בדיקת ראייה לילדים חינם

 1+1
על המסגרות שבמבצע

בתוקף עד 15.10.19

אופטיקה דה וינצ'י - טירה
ימים א'-ה' 16:00-21:00, 09:00-14:00 

שישי-סגור, שבת-10:00-21:00 

מגוון משקפי
ראייה לילדים
לשנת הלימודים הקרובה
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בעלי מנוי שנתי ב'קאנטרי לב המקום' מוזמנים ליהנות ממגוון החוגים 
כחלק מסל השירותים הניתן למנוי.

לוריס מנדלוביץ',  וניהולה של  ומיומן, בהנחייתה  ותיק  צוות מדריכים 
מפעיל עשרות חוגים למבוגרים מידי יום, ללא תשלום.

חודשים  ל-12  תקף  והוא  השנה  כל  לאורך  שנתי  מנוי  לרכוש  ניתן 
מיום רכישתו.

חדר כושר
רכז: סמי עזאם, טל: 054-4661452

חדר הכושר פתוח 7 ימים בשבוע )בהתאם לתקנון(
ימים א' ו-ד' 15:00-23:00 | 05:30-14:00

ימים ב',ג' ו-ה' 15:00-22:00 | 05:30-14:00
יום ו' 05:30-18:00 ברצף | שבת 07:00-18:00 ברצף

נדרשת הצהרת כשירות רפואית	 
לרשות המתאמנים צוות מקצועי ומנוסה לייעוץ והכוונה בכל עת	 
ראשוני 	  ליווי  לקבלת  המדריכים  לצוות  יפנו  חדשים  מתאמנים 

והכנת תכנית אימונים אישית
נדרש תשלום חד פעמי של 40 ש"ח עבור ביטוח שנתי	 
הכניסה לחדר הכושר לבעלי מנוי שנתי מעל גיל 14	 

חדר כושר לילדים גילאי 10-14
מדריך: סמי עזאם, טל: 054-4661452

מוסמך לאימון קטינים בחדר כושר
השיעורים מותאמים לגיל המתאמן וליכולתו. 

בניית  השלד,  ומבנה  השרירים  חיזוק  ואנ-אירובית,  אירובית  פעילות 
מסת עצם, יציבה וקואורדינציה התורמים לחיזוק הבטחון העצמי.

קאנטרי 'לב המקום'
מזכירות קאנטרי טל: 09-7493126 שלוחה 1

מחיר לחודששעהיוםגילקוד

210 ש"ח14:00-15:00שני ורביעי23890110-14

80 ש"ח14:00-15:00שלישי וחמישימנויים עד 23890214

ביטוח:  40 ש"ח לשנה238910

קיץ ללא הפסקה!
אירועים, פעילויות וימי כיף לכל המשפחה
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עיצוב וחיטוב ספינינג

שם המדריך/השם החוגחוגים ללא תשלום למנויים שנתיים:

פילאטיס
שגית

פילאטיס פיטבול

Suspension - רויטל | גביאימון רצועות

Suspension HIIT- אביטלאימון רצועות משולב

Suspension FLOW -רויטלאימון רצועות משולב

Core Trainingלוריס

גיליהתעמלות במים

שחייה סניורים

מחיר לחודשמקוםשעהיוםקוד

ראשון236701
18:30-19:30

תכלת
חינם למנויים

ללא מנוי 230- ש"ח 19:30-20:30

הערותמחיר לחודשחוגקוד

220 ש"חחוג238801
הזמנת מקום באפליקציה

50 ש"חמנוי שנתי239101

שם המדריך/השם החוג

Sculpt Body – לוריס, גיליעיצוב

יסמין | אודליהעיצוב

לוריס | מוריאלעיצוב דינאמי

שגית, שחרעיצובילאטיס

רותי | דנהיוגה לסוגיו

מתיחות
מוריאל

חיזוק ואינטרוולים

ציה
ליק

אפ
ב
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לקהילה  והעממי  התחרותי  הספורט  את  מנגישה  הספורט  מחלקת 
ומעודדת פעילות ספורטיבית כחלק מאורח חיים פעיל ובריא.

המחלקה פונה אל כלל התושבים – מפעוט ועד קשיש, חובבנים ומקצוענים 
ומזמינה את כולם לקחת חלק בחוגים ובפעילויות הספורט השונות.

חוגים,  פעילויות,  של  רחב  מגוון  ומפיקה  מובילה  הספורט  מחלקת 
הרצאות, צעדות, מרוצים, תחרויות ואירועי ספורט למען התושבים, תוך 

שיתוף פעולה עם בתי הספר ותנועות הנוער ביישוב.

בין הפעילויות השנתיות שלנו ניתן למצוא את:
משנת 	  בקביעות  המתקיים  המסורתי,  יגאל  יאיר–צור  כוכב  מרוץ 

מאות  היישוב,  תושבי  על  נוסף  אליו  המושך  ארצי  מרוץ   .1999
במגוון  שנה   20 למרוץ  חוגגים  אנו  השנה  הארץ.  רחבי  מכל  רצים 

רחב של הפעלות לקהל הרחב ביום התחרות.
ניווט ספורטיבי המתקיים בשיתוף פעולה עם איגוד הניווט,	 
צעדת ט"ו בשבט המונה כ-4,000 משתתפים	 
צעדת עדי לזכרו של עדי פריש - זיתוני 	 
מסע אופניים לזכרו של עילי דגן 	 
משחה דרור לזכרו של רועי דרור	 
אליפויות משחקי כדור	 
אתלטיקה קלה	 
ריצות שדה לתלמידי בתי הספר	 
לימוד שחייה בכיתות ה'	 
אירועי ספורט נוספים שאנו מפיקים או שותפים להם בתוך היישוב 	 

ומחוצה לו.

בין קבוצות הספורט המובילות ביישוב:
נבחרת הג'נרל ג'ימנסטיק בענף התעמלות אקרובטית, המשתתפת 	 

בגימנסטראדות ובמופעי ראווה שונים ברחבי הארץ.
שחייני הנבחרות המתחרים במשחים שונים ובאליפויות ישראל.	 
ספורטאי ענף הג'ודו המייצר מידי שנה אלופי ישראל מקומיים.	 
וארציות 	  אזוריות  בתחרויות  המתחרים  הקראטה  ענף  לוחמי 

במהלך השנה.

חוגי הספורט של מחלקת הספורט במרכז הקהילתי מתאימים לכולם! 
הנכם מוזמנים לקחת חלק בפעילויות המגוונות.

מתקני ספורט שונים פזורים ברחבי היישוב – נצלו אותם לבריאותכם!

ספורט 
sport@levhamakom.co.il | מנהל מחלקת הספורט: אודי לב
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Acrostar       כוכב יאיר-צור יגאל
ביה"ס להתעמלות אקרובטית

מנהלת מקצועית:  מורן צ'אקי | 052-4744304

בית הספר להתעמלות אקרובטית כוכב יאיר–צור יגאל פועל למעלה מ-18 שנים. 
המתעמלות והמתעמלים מגילאי הגן ועד בוגרים, מחולקים לפי קבוצות גיל ורמה, מודרכים ע"י צוות מיומן ומקצועי שבראשו עומדת מורן צ'אקי, 

המאמנת הראשית ורכזת הענף, בוגרת וינגייט בהוראת חינוך גופני עם התמחות בגיל הרך, מתעמלת עבר במסלול התחרותי באקרובטיקה.
בבית הספר להתעמלות אקרובטית ניתנת לכל ילד וילדה הזדמנות לעסוק בספורט נפלא זה ולהנות מחוויות ההצלחה האישית והקבוצתית. 

ענף ההתעמלות מפתח מרכיבי כושר גופני רבים, בינהם כוח, גמישות קואורדינציה, יציבה נכונה ולא פחות חשוב-דימוי גוף חיובי. 
בית הספר להתעמלות אקרובטית פועל בשלושה מסלולים:

מסלול עממי/חוגי	 
מסלול נבחרות ייצוגיות	 
מסלול תחרותי	 

את החוגים והנבחרות מאמנים צוות מוסמך ומקצועי: 
מורן צ'אקי, תמי טל ,מיכל שליבק, טל ניר ,אירה שלקובר ותמר הורוביץ. 
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אל הנבחרות מגיעים מתעמלים ומתעמלות אשר אותרו בעלי כישורים גופניים גבוהים, 
משמעת עצמית ומוטיבציה להצליח. 

מתעמלי  באימונים.  והתמדה  קשה  עבודה  ודורשת  אינטנסיבית  בנבחרות  הפעילות 
הנבחרות לוקחים חלק בפעילויות רבות ומגוונות בינהן: גימנסטראדות, סדנאות, מפגשים 

עם נבחרות חוץ, תחרויות ועוד. 
ההרשמה והשיבוץ לנבחרות נעשה בהפניית הצוות המקצועי בלבד ולאחר מבחנים מקדימים. 

בביה"ס להתעמלות אקרובטית קיימות 3 נבחרות:
נבחרת צעירה: מורכבת ממתעמלות מגיל 5 ועד 12. 

הנבחרת הצעירה מהווה הכנה להשתלבות בנבחרת הייצוגית-נבחרת הג'נרל ג'ימנסטיק 
או לנבחרת הפס אקרובטי –התחרותית.

מתעמלות הנבחרת זוכות להתנסות בפירמידות ומשתלבת בהופעות ביישוב ומחוצה לו 
במהלך השנה. 

נבחרת הג'נרל ג'ימנסטיק: נבחרת ההופעות הייצוגית של היישוב! 
קבוצה זו מתמחה במופעי ראווה המשלבים פירמידות ואקרובטיקה. 

הקבוצה מורכבת ממתעמלות בגיל 8 ועד 18, בעלות כישרים גופניים ותנועתיים גבוהים. 
נבחרת הג'נרל מייצגת את היישוב בגימנסטראדות ובאירועי ספורט שונים ברחבי הארץ. 

נבחרת תחרותית בפס אקרובטי )tumbling(: טאמבלינג הינו ענף תחרותי ובו המתעמלים- 
בנים ובנות מבצעים תרגילי אקרובטיקה על מזרן מיוחד מסוג אייר פלור. 

וכן  האקרובטיים  הקרקע  תרגילי  מעולם  גבוהות  יכולות  משלב  התרגילים  ביצוע 
מעולם הטרמפולינה. 

על מנת להגיע לרמות הגבוהות המתעמלים נדרשים לווירטואוזיות גבוהה, תפיסת מרחב, 
כוח מתפרץ והרבה השקעה. ברמות הגבוהות, המתעמלים מבצעים רצפים מורכבים של 

8 אלמנטים ומציגים אלמנטים מסוגים שונים. 

*** מחירי המסלולים ושעות הפעילות יימסרו על ידי צוות ההדרכה

מסלול נבחרות: ייצוגיות ותחרותיות

עקבו אחרינו בפייסבוק -
התעמלות אקרובטית כוכב-יאיר-צור-יגאל 

gg_kochavyair ובאינסטגרם
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חוגי התעמלות אקרובטית

חדש!
חדש!

הפעילות תתקיים לאורך 11 חודשים - כולל חודש פעילות בחופשת הקיץ
*בתחילת השנה תעשה רכישת תלבושת אימון, עלות תלבושת בין 150-160 ש"ח

מחיר לחודששעהימיםגילקוד

180 ש"ח16:45-17:30שלישיטרום חובה236201

180 ש"ח17:30-18:15שלישיגן חובה236202

200 ש"ח19:15-18:15שלישיא-ב' פעם בשבוע236203

236204
א'-ב' 

פעמיים בשבוע

ראשון
230 ש"ח16:45-16:00

שלישי

כיתות ב'-ג'236205
ראשון

260 ש"ח 15:00-16:00
שלישי

כיתות ג'-ה'236206
שני

275 ש"ח15:00-16:15
חמישי

236207
פס אקרובטי בנים

כיתות א'-ב' 
180 ש"ח16:45-17:45ראשון )מתחילים(

236211
פס אקרובטי בנים
כיתות ג' ומעלה

230 ש"ח16:45-18:15ראשון )מתקדמים(

236208
בוגרים

כיתה ו' ומעלה

19:45-21:15ראשון
310 ש"ח

16:30-18:00רביעי

250 ש"ח19:15-20:45שלישי**מבוגרים 236209+18

תשלום עבור מופע סיום - 45 ש"ח )חד פעמי( למתעמל236210
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אירובי נערות
מדריכה: מוריאל שמיר | 054-8094426

טניס שולחן
מדריך: אלון לב | 054-7455880

וקואורדינציה  גמישות  חיטוב,  שומנים,חיזוק,  שריפת  של  אירובית  פעילות 
והכול באוירה סוחפת ואנרגתית.

הפעילות מתקיימת באולם ארגמן )סטודיו ג'(
*אפשרות לפעם בשבוע בתאום עם מוריאל.

אוהבים טניס שולחן? בית ספר לטניס שולחן בהדרכת אלון לב 
שולחן  טניס  לחוג  ובנות,  בנים  אתכם,  מזמין  מוסמך,  מדריך 

כיפי ומדליק.
התלמידים ייהנו משיטת לימוד ייחודית במסגרת קבוצתית .

במהלך החוג יושם דגש על מספר נושאים: פיתוח זריזות, מהירות 
תגובה, קואורדינציה, יציבה נכונה ופיתוח הכושר הגופני.

מה בחוג: 
הנאה ממשחק אטרקטיבי, טיפוח כשרונו האישי של הספורטאי.

החוג יתקיים במועדון הנוער בכוכב יאיר

מחיר לחודששעהיוםגילקוד

207801

חט"ב, תיכון

19:15-20:00שני
170 ש"ח

פעם בשבוע

19:45-20:30רביעי207802
230 ש"ח

פעמיים בשבוע

מחיר לחודששעהיוםגילקוד

כיתות ב'-ד'236501
16:00-17:00ראשון

250 ש"ח
12:15-13:15שישי

כיתות ה'-ט'236502
17:00-18:00ראשון

250 ש"ח
13:15-14:15שישי

חדש!



לפרטים: 054-7346566
levhamakom.co.il :ההרשמה באתר

בהדרכת שניר הנדלס 
לשעבר אלוף ישראל וחבר נבחרת ישראל בג'ודו

ספורט יפני מרתק המחנך ל:
✔ ערכיים של כבוד הדדי 

✔ משמעת עצמית
✔ מפתח כושר גופני

✔ יכולת ריכוז
✔ קואורדיציה

✔ ביטחון עצמי

ג'ודו
הרבה יותר מספורט....

הפעילות מיועדת לבנים ובנות מגיל 4 ומעלה
 אימונים עם דגש על יחס אישי

צוות מאמנים בכיר, הכולל אלופי ישראל
מסלול מצויינות ונבחרות

 ג'ודו לילדים ונוער - חוגים למתחילם ומתקדמים
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ג'ודו  
מאמן: שניר הנדלס | 052-5608243 

מחיר לחודשמקוםשעהימיםגילקוד

כיתות ב'-ג' 237701

שני וחמישי

16:00-16:45

אולם ג'ודו
צור יגאל

250 ש"ח

250 ש"ח16:45-17:30גן - מתחילים237702

250 ש"ח17:30-18:15גן מתקדמים+ א'237703

260 ש"ח18:15-19:30ד' ומעלה237704

נבחרת צעירה237706
רביעי

150 ש"ח18:45-19:45

150 ש"ח19:45-21:15נבחרת בוגרת237707

קראטה  בשיטת קיוקושין - אומנות לחימה במגע מלא
בהנהלת: סנסיי לוני לוקסנבורג, דאן 4 | 054-4244448  

הגנה  ופיזית,  מנטלית  יציבות  מקנה  מלא  במגע  יפנית  לחימה  אמנות 
עצמית ברמה גבוהה, כבוד לזולת, כבוד עצמי ושיפור אורח חיים.

במהלך השנה מתקיימות תחרויות, מבחני חגורה ופעילויות נוספות.
קבוצת נוער, בוגרים+כושר קרבי.

פעילות עד סוף אוגוסט )פעילות שנתית(

מחיר לחודששעהימיםקבוצהקוד

290 ש"ח19:30-21:00ראשון ורביעינוער + בוגרים237802

160 ש"ח14:30-16:00שישי אימון קרבי237803

יכולת  גופני,  כושר  מפתח  עצמית,  משמעת  הדדי,  וכבוד  לערכים  המחנך  מרתק  יפני  ספורט 
ריכוז, קואורדינציה וביטחון עצמי. הפעילות מיועדת לבנים ובנות מגיל 

הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי.
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בית הספר לכדורגל
מאמן: מורן קגן | 050-6911199 

יסודות הכדורגל, טכניקות  במסגרת הפעילות נלמד את 
משחק והתמצאות במגרש. 

נעבוד על גיבוש קבוצתי, העצמה אישית וחינוך לספורט.
שיעורים שלא יתקיימו עקב מזג האוויר יוחזרו בימי שישי 

בהודעה מראש. 
הפעילות מתקיימת במגרש הדשא הסינטטי בכוכב יאיר.

מחיר לחודששעהימיםקבוצהקוד

כיתות ב'234301

ראשון ורביעי

16:00-16:45

250 ש"ח
16:45-17:30גנים234302

17:30-18:15כיתות א'234303

18:15-19:00כיתות ג'234304

19:00-20:00כיתות ד', ה'234305
260 ש"ח

20:00-21:00כיתות ו' ומעלה234306

19:30-21:00שלישי וחמישיחטיבה234310

110 ש"ח21:00-22:00ראשוןנשים234307
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מחיר לחודששעהימיםגילחוגקוד

244701

לחימה משולבת

גן חובה

שלישי

180 ש"ח17:00-17:45

16:00-17:00א' - ג' בנות244702
200 ש"ח

15:00-16:00ד'-ה' בנות

א'-ב'244704

שני וחמישי

230 ש"ח16:45-17:30

230 ש"ח17:30-18:15ג'-ד'244705

230 ש"ח18:15-19:00ה'-ו'244706

290 ש"ח19:00-20:15חטיבה,תיכון, בוגרים244707

אגרוף תאילנדי מתקדמים244709

חטיבה,תיכון, בוגרים

18:30-20:00שלישי
300 ש"ח

13:00-14:30שישי

300 ש"ח20:15-21:45שני וחמישיאגרוף תאילנדי מתחילים244710

410 ש"חעפ"י הטבלהאיגרוף תאילנדי + לחימה משולבת 244708

לחימה משולבת
מאמן: גבע נגר | 054-5941212

להזיע יחד, להילחם יחד, להצליח יחד!
לחימה משולבת כוכב יאיר צור יגאל פותחת את השנה ה-17 שלה ומזמינה אתכם לגלות 
את הטוב ביותר שבכם, יחד עם קבוצת לוחמים מגובשת וערכית במיוחד-באימוני קראטה 

מגע מלא, הגנה עצמית ואיגרוף תאילנדי ברמה הגבוהה ביותר. 
לחימה משולבת הינה אומנות לחימה המפתחת אצל המתאמנים את הכושר הפיזי, המנטאלי 
והנפשי, תוך הבלטת יחודו של כל מתאמן והדגשת עיקרי דרכו: חשיבה חיובית, בטחון עצמי, 

משמעת, דבקות במטרה, קור רוח וניהול רגשות.
בהדרכת גבע נגר - מאמן מוביל ומנוסה, מתחרה מקצועני לשעבר ובעל חגורה שחורה דאן 3.  

הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי.
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אימון פונקציונלי
מאמן - הראל חיון | 050-2495517

KidFit כיתות ג'-ד' בנים ובנות: 
אימון מתוכנן במיוחד עבור הילדים. מטרתו היא להפוך את הפעילות 
פונקציונליים  תנועה  דפוסי  וללמדם  וכיפית  לחוויתית  הגופנית 
הכלליות  הגופניות  המיומנויות   10 את  מפתחים  הילדים  בריאים. 

תוך בניית צפיפות עצם ופיתוח שיווי משקל
TeenFit כיתות י'-יב' בנים ובנות: 

על  מבוסס  יעיל.  ומאוד  הגוף  כל  על  שעובד  פונקציונלי  אימון 
אימונים של משקל גוף ומשקולות 
בשיטת HIIT. אימון חדש כל פעם!

:Move and Lift בוגרים ובוגרות
על  מבוסס  יעיל.  ומאוד  הגוף  כל  על  שעובד  פונקציונלי  אימון 
כל  חדש  אימון   .HIIT בשיטת  ומשקולות  גוף  משקל  של  אימונים 

פעם!
Move and Lift חמישים +: 

אימון פונקציונלי המותאם במיוחד לצרכיהם של גילאי 50 ומעלה. האימון בנוי על תנועות פונקציונליות אשר עוזרות למתאמנים לפתח כח, גמישות 
וסיבולת. המטרה להחזיר את הגוף לכושר ולשמור על בריאות עד +120

חדש!

מחיר לחודששעהימיםגילקוד

240 ש"ח17:00-17:45שני וחמישיKidFit כתות ג'-ד'236101

260 ש"ח18:00-19:00שני וחמישיTeenFit כתות י'- יב'236102

236103 Move and Lift 260 ש"ח19:00-20:00שני וחמישי בוגרים

260 ש"ח20:00-21:00שני וחמישיMove and Lift גילאי +23610450
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אימון כושר לנערות
מאמנת:  יעל גלדסטון | 058-5525201

פעילות גופנית קבועה תשפר את איכות החיים ותעזור לשמור על בריאותכן 
גם בהווה וגם בעתיד.

ומקדמת  שלהם  העצמי  לדימוי  חשובה  מתבגרים  תקין  משקל  על  שמירה 
אותם גם במישור החברתי.  

הגדילה  תהליך  של  בעיצומו  נמצא  הגוף  ההתבגרות  שבגיל  לזכור  חשוב 
יכולה להשפיע  וההתפתחות ופעילות ספורטיבית נכונה ומותאמת לנערות 

על המשך אורח חיים בריא וספורטיבי.

מחיר לחודששעהימיםקוד

230 ש"ח17:00-17:45ראשון ורביעי239106

פעילות ספורטיבית לילדים ולילדות הינה בסיס חיוני לחיים בריאים פיזית, נפשית וחברתית. 
ספורט בגיל צעיר הוכח כתורם לבניית עצם, שיפור יציבה, דימוי גוף חיובי ובטחון עצמי. 

יעל המאמנת את הקבוצה, מתמחה בספורט ואתלטיקה ילדים. מזמינה את ילדיכם לבוא 
לאימוני ניסיון. הגיע הזמן להחזיר את הכיף לספורט ואת הילדים לתנועה.

אתלטיקה לילדים
מאמנת:  יעל גלדסטון | 058-5525201 

מחיר לחודשמקוםשעהימיםגילקוד

230 ש"חמגרש האתלטיקה16:15-17:00ראשון  ורביעיד'-ו'239105

חדש!
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מיקוםשעהימיםגילקוד

אולם כוכב יאיר21:00-22:30ראשוןאילן רמון236601

אולם צור יגאל19:30-21:00שלישיצ'ילי236602

אולם צור יגאל21:00-22:30שלישימרושתות236603

אולם כוכב יאיר21:00-22:30רביעיסיסטרז236604

משחק הכדורשת הוא משחק ספורטיבי קבוצתי, המשלב חוכמת משחק, 
עבודת צוות, פעילות וכושר גופני ללא צורך בידע מוקדם. 

שוני  עם  הזהה  מגרש  על  ומתקיים  הכדורעף  חוקי  על  מבוסס  המשחק 
בסיסי -  בכדורשת יש למסור את הכדור ולא לחבוט בו וכן מותרת אחיזה 
בכל  לאימהות  מאפשר  זה,  דבר  אחת.  שנייה  עד  של  זמן  לפרק  בכדור 
גיל ובכל כושר להשתלב במשחק. את הידע והמיומנות במשחק רוכשות 

המשתתפות על המגרש. 
זהו משחק בו לכול אחת בקהילה יש מקום בו היא יכולה להשתלב.

כדורשת נשים
רכזת הענף: מיטל אירני | 052-4339095

חדש!



-62-
** שעון קיץ  *** שעון חורף פעילות ילדים תתקיים עד סוף יוני

ילדים כיתות ג'-ד'
מחיר לחודששעהימיםפעילותקוד

237901
16:00-17:00חמישיריצה+רכיבה

260 ש"ח
15:45-16:45שנישחייה

נוער כיתות ח'-י'
מחיר לחודששעהימיםפעילותקוד

237902

19:15-20:15שניריצה+כוח

500 ש"ח

רכיבה
שלישי

05:30-06:30

19:30-20:30שחייה

רכיבה
חמישי

05:30-06:30

19:30-20:30שחייה

שבתרכיבה שבת*
** 6:00-9:00

 ***6:30-9:30

מחיר לחודששעהימיםפעילותקוד

237903

ריצה+
אופניים

17:00-18:00חמישי
260 ש"ח

16:45-17:45שנישחייה

תומכת  בקבוצה  ספורטיבית  מחוויה  ייהנו  הילדים  הטריאתלון  בקבוצת 
ותמיכה הדדית חשובים לא פחות מההישגים  שבה הערכים של חברות 
הריצה,  במהירות  בכושר,  מתמיד  שיפור  יחוו  הילדים  הספורטיביים. 

יכולות הרכיבה והשחייה. 
עם ההתקדמות ביכולת תתאפשר השתתפות בתחרויות. 

ומקנה  וריצה  אופניים  רכיבת  שחיה,  אימוני  משלב  הטריאתלון  חוג 
למשתתפים בו חוויה ואתגר.

סבולת,  תנועה,  כושר,  מגוונות,  יכולות  על  עבודה  משלבים  האימונים 
גמישות, קואורדינציה, מהירות וטכניקה.

הישגיות,  התמדה,  כגון:  כישורים  המשתתפים  אצל  מעצים  טריאתלון 
עבודה בצוות, עזרה הדדית, הכלה וסבלנות. 

טריאתלון
מאמן: דורון הרץ | 050-5460001

ילדים כיתות ה'-ז'
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טריאתלון
 BRAVE HEARTS

להיכנס לכושר במסגרת מקצועית ותומכת

 שחיה. רכיבה. ריצה.

קבוצת מתחילים למבוגרים בליווי מאמן מנוסה וסבלני. 	 
למתקדמים ברמה מתאימה יש אפשרות להצטרף 	 

בהמשך לאימוני הקבוצה המתקדמת. 

לפרטים נוספים ולהרשמה דורון הרץ

050-5460001

כל מה שנדרש זה רק רצון, נכונות וידע בסיסי בשחיה. 
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מחיר לחודשרמת ידע בסיסיתשעותיוםקבוצהקוד

סוסוני ים248001

שלישי

בסיסי17:15 - 16:30

220 ש"ח בסיסי18:00 - 17:15כוכבי ים248002

בסיסי18:45 - 18:00קיפודי ים248003

ריף248004

ראשון 
ורביעי

השלמה ל-4  סגנונות16:00 - 15:15

290 ש"ח

2-3 סגנונות רמה בסיסית16:45 - 16:00דולפין248005

 2-3 סגנונות רמה טובה17:30 - 16:45פינגווין248006

שחיית בריכה שלמה בחזה18:15 - 17:30צלופח248007

אימון ושיפור בכל הסגנונות19:00 - 18:15דקר248008

נוער לכושר-חטיבה19:45 - 19:00לויתן248009

נוער לכושר - תיכון20:30 - 19:45מדוזה248010

למנויים בלבד שחיינים21:30 - 20:30סניורים

230 ש"חבוגרים משפרי סגנון )מותנה במס' נרשמים(20:00 - 19:00שלישישיפור שחייה למבוגרים248011

בית ספר לשחייה
 בהנהלת: אלי שרוני | 054-9864694

ביה"ס לשחייה מציע מסגרת ייחודית ומקצועית ללימוד שחייה ושיפור הסגנון, המאפשרת קליטה של כל שכבות הגיל: ילדים, נוער ובוגרים. 
הקבוצות מחולקות לרמות השחייה השונות, מהשלבים הראשונים ועד לרמת הנבחרות.

הרשמה לקבוצות תיעשה רק לאחר מבדק שחייה שיבוצע ע"י הצוות המקצועי בתיאום מראש.
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נבחרות השחייה 
בשיתוף הפועל עירוני הוד השרון 

מאמנת: עדינה פאור | 054-5335919
מספטמבר  תתקיים  זהב  דג  נבחרת  פעילות 

ועד יולי. 
תתקיים  ופיראנה  תמנון  הנבחרות  פעילות 
מספטמבר ועד אוגוסט )יתקיימו  פגרות לאחר 

אליפויות ישראל(   

מחיר לחודששישיחמישי רביעישלישישניראשוןקבוצהקוד

דג זהב247801
כושר+מים

15:45-17:00

כושר 
15:00-15:30

מים
15:30-16:30

כושר+מים
15:00-16:15

350 ש"ח

תמנון247802

כושר 
15:00-15:40

מים
15:45-16:45

14:45-16:30

כושר 
16:45-17:30

מים
17:30-19:30

כושר+מים
16:00-17:30

400 ש"ח

פירנאה247803

כושר
16:45-17:30

מים 
17:30-19:30

כושר+מים
17:00-19:00

אימון בוקר

כושר
15:00-15:40

מים 
15:45-16:45

אימון בוקר

כושר+מים
17:00-19:00

כושר+מים
14:30-16:30

550 ש"ח
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רכיבה על אופניים רכיבת שטח
צחי דגן:  054-7871400 | צביקה גפן:  054-6461988

מיועד לילדים ונוער מכתה א' ועד כתה ט'.
במהלך שנת הפעילות אנו שמים דגש על:

אימון יסודות הרכיבה, אימונים טכניים,בניית כושר גופני, תזונה נכונה, 
תחזוקה וטיפול באופניים, בטיחות בדרכים, גיבוש חברתי ועוד.

וכול זה תוך הכרת הארץ והקניית ערכים.

שחייה אומנותית
מנהלת מקצועית: ניקה בימבד 

אלופת ישראל וחברת נבחרת ישראל לשעבר
אומנותית,  שחייה  של  אלמנטים  שחיה,  סגנונות  המשלב  הספורט  ענף 

קואורדינציה,גמישות, כוח וריקודים לצלילי מוזיקה.
ההרשמה מיועדת לבנות מגיל 6 ומעלה עם ידע בסיסי בשחייה.

מחיר לחודששעהיוםקבוצה

א'-ג'

שישי

12:15-13:15

220 ש"ח 13:15-14:15ד'-ז'

14:15-15:15ח'-בוגרים

מחיר לחודששעהימיםגילקוד

א'-ג'275601
ראשון 
ורביעי

15:00-16:00

300 ש"ח  16:00-17:00ד'-ו'275603

 17:00-18:00ז'-ט'275602

ציוד נדרש: אופניים תקינים, קסדה, מים ופנימית חלופית. פתיחת הקבוצות מותנת בכמות הנרשמים.

מועדון רכיבה

 'בגלגול הזה'

"משפחה
  לא מחליפים

  אבל בהחלט    
  מרחיבים"

לפרטים נוספים: 
צחי דגן  054-7871400

צביקה גפן 054-6461988

אימוני אופני שטח לילדים ומבוגרים.	 
שילוב של ערכים עם תכנית מטרות ויעדים.	 
מחנות אימונים, טיולים בארץ ובחו"ל.	 
קבוצות לפי רמות רכיבה.	 
צוות מאמנים קשוב ומקצועי.	 

מזמינים אתכם
להצטרף למשפחתינו!
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מועדון רכיבה

 'בגלגול הזה'

"משפחה
  לא מחליפים

  אבל בהחלט    
  מרחיבים"

לפרטים נוספים: 
צחי דגן  054-7871400

צביקה גפן 054-6461988

אימוני אופני שטח לילדים ומבוגרים.	 
שילוב של ערכים עם תכנית מטרות ויעדים.	 
מחנות אימונים, טיולים בארץ ובחו"ל.	 
קבוצות לפי רמות רכיבה.	 
צוות מאמנים קשוב ומקצועי.	 

מזמינים אתכם
להצטרף למשפחתינו!
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תנועה  ומשחקי  מאתגרים  טיפוס  מסלולי  על  מבוססת  הפעילות 
היציבה,  המשקל,  שיווי  את  המשפר  ייחודי  מוטורי  ציוד  בשילוב 

הזריזות, המהירות, הכח והיכולת הגופנית הכללית.

שני מורים בכול שעור וקבוצות גיל קטנות ואחידות.
הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי.

פרוגרס התעמלות אתגרית לילדים בגילאי 3-6
מדריכה: אורלי ארגובי | 054-4842279

מחיר לחודששעהימיםגילקוד

טרום טרום חובה234401

ראשון

16:30-17:15

200 ש"ח 17:15-18:00טרום חובה234402

18:00-18:45גן חובה + א'234403

פלנדקרייז
מדריך: אורי דגן | 054-4402511

מחיר לחודשמקוםשעהיום

סגול18:00-18:45ראשון
פעמיים בשבוע:

 220 ש"ח 
פעם בשבוע:

 160 ש"ח
גמלאים: 100 ש"ח 

07:30-08:15שני

תכלת
18:00-18:45שלישי

07:30-08:15רביעי

07:30-8:15שישי

פעילות גופנית ייחודית לבריאות הגב ולשיפור היציבות והתנועה.
מתאים לנשים וגברים.

פעם בשבוע: 236401 • פעמיים בשבוע: 236402 • גמלאים: 236403
הפעילות תתקיים עד סוף חודש אוגוסט
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מועדון הטניס
רכז ומאמן ראשי: שמעון כהן | 053-2288434

הרשמה - במועדון הטניס כוכב יאיר | ביטול חוג להחזרת תשלום עד ה- 30.4 | ימי האימונים בתיאום עם מנהל המועדון. ביטולים עקב ימי גשם יוחזרו במהלך החגים | אימוני כושר ניתנים על ידי מאמן תחרותי מוסמך 
פעם בשבוע )ימים ג',ו'( מחיר 120 לחודש | * אימון נבחרות כולל משחקי ליגה איגוד בליווי אישי לתחרויות | החוג יתקיים עד סוף חודש יולי 2020 **תיאום המגרש עם הרכז שמעון כהן, טל.053-2288434

הערותמחיר לחודששעהמס' משתתפיםגילחוג

45 דק' פעם בשבוע175 ש"ח5-101016:00-20:00כוכב עולה

45 דק' פעם בשבוע275 ש"ח 5-181016:00-21:00דודי סלע

60 דק' פעם בשבוע275 ש"ח18-120420:00-22:00סניורים 1

60 דק' פעמיים בשבוע400 ש"ח21-120420:00-22:00סניורים 2

60 דק' 3 פעמים בשבוע500 ש”ח18-120420:00-23:00סניורים

180 דק' בשבוע400 ש"ח 8-181016:00-21:00נדל

270 דק' בשבוע500 ש"ח10-18816:00-21:00רודיק

360 דק' בשבוע625 ש"חבתיאום עם המאמן6כל הגילאיםנבחרת עלית

60 דק' לאימון200 לשעהבתיאום עם המאמן1כל הגילאיםפרטי

60 דק' לאימון250 לשעהבתיאום עם המאמן2כל הגילאיםזוג

1,250 ש"ח לשנה**מנוי שנתי למשחק במגרש
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אנו שמחים להזמינכם להירשם ולהשתתף בפעילויות המועדון כדורעף 
כוכב יאיר-צור יגאל, אשר השנה יערכו באולם ספורט בצור יגאל.

לימוד יסודות הכדורעף, כושר גופני וחינוך לערכים ספורטיביים. 
המועדון משתתף בליגת התאחדות בתי הספר ובוגריו משחקים בקבוצות 

אליצור בליגה הישראלית. 
הפעילות תחל ב-01.09.2019 להלן פירוט זמני הפעילות:

כדורעף אגודת אליצור
רכזת: נטשה טבולה אוליקר | 052-335300

מאמנים: ייגור פורטנוי, איגור גורביץ, ענבל חקייה

כיתות א'-ו'
מחירשעהיוםמאמןגיל

כיתות
א'-ב'

ייגור
17:00-18:00שלישי

255 ש"ח 

12:00-13:00שישי

כיתות
ג'-ד'

גרגורי
16:00-17:00ראשון

14:30-15:30חמישי

כיתות
ה'-ו'

ייגור
14:30-15:30שני

17:00-18:00חמישי

תשלום חד פעמי ע"ס 170 ש"ח עבור  סט בגדי משחק ותיק.
*מבצע לנרשמים עד  15.09.19 ל-10 חודשים: כדור כדורעף איכותי
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בנות ט: נבחרת תלמידות ט תורכב משחקניות כיתה ט, אשר לדעת המאמנים יתאימו לרמה של ליגה. הסגל יורכב מ-14 שחקניות לכל היותר. 

תשלום חד פעמי לביטוח תאונות אישיות אשר היה קבוע בחוק הספורט בוטל. בחוק החדש נקבע כי לא נדרש לבטח שחקן המבוטח במערכת החינוך שטרם מלאו לו 18 שנים.   קבוצות ליגה לאומית וארצית 
- תשלום חד פעמי ע"ס 220 ₪ תיק וסט בגדי משחק. תשלום חד פעמי עבור ביטוח ע"ס 350 ₪.  *כדורעף נשים - תשלום חד פעמי עבור ביטוח ע"ס 350 ₪ או הצגת פוליסה ביטוח פרטי.   ארצית גברים- 

תשלום חד פעמי עבור ביטוח 500 ₪ )משוערך יתכנו שינויים( או הצגת פוליסה ביטוח פרטי.  *יתכנו שינוים בודדים בשעות ובמיקום עקב משחקי ליגת בתי הספר.

מחלקת נוער
הערותמחירשעהיוםמאמןגיל

כיתה ז' 
בנות | בנים

ייגור

15:30-17:00שני

 355
ש"ח

משחקים 
בליגת 

התאחדות 
בתי הספר

16:00-17:30רביעי

18:00-19:30חמישי

כיתה ח'
בנות

גרגורי

17:00-18:30ראשון

15:00-17:00שלישי

15:30-17:00חמישי

הערותמחירשעהיוםמאמןקבוצה

לאומית
19:00-21:00שני ורביעינטשה

355 ש"ח

משחקים בליגה לאומית
18:00-20:00מוצ"ש

ארצית נשית

משחקים בליגה ארצית17:30-19:00שניייגור
יתקיימו במוצ"ש 20:00

גרגורי
19:30-21:00חמישי

20:00-21:30מוצ"ש

ייגורארצית גברים
20:00-22:00ראשון

משחקים בליגה ארצית
21:00-23:00רביעי

*תשלום חד פעמי עבור ביטוח 350 ש"ח185 ש"ח21:00-22:30שנינטשהכדורעף נשים

קבוצת בוגרים

הערותמחירשעהיוםמאמןגיל

כיתה ט'
בנות

ייגור

18:30-20:00ראשון

355
ש"ח

משחקים 
בליגת 

התאחדות 
בתי הספר

15:00-17:00שלישי

13:00-14:30שישי

כיתה ט'
בנות 2

נטשה

18:30-20:00ראשון

15:00-17:00שלישי

17:30-19:00רביעי



מועדון הטניס 
כוכב יאיר-צור יגאל

החלה ההרשמה לשנת הפעילות

 2019-2020
מתאים לילדים, נוער ומבוגרים 
למידה בקבוצות | זוגות | פרטני

לפרטים נוספים ולהרשמה, שמעון-

053-2288434

שבוע שיעורי ניסיון חינם בין התאריכים 25.08-29.08 
בין השעות 17:00-20:00 במגרשי הטניס בכוכב יאיר.

אין צורך להירשם, פשוט להגיע לאימון ניסיון.


