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תקנון חוגים ונהלי הרשמה

נהלי הרשמה ותשלום

ביטול השתתפות

לשנת  תשפ״ג

לשנת  תשפ״ג

1. פעילות החוגים תיפתח ביום ראשון 4.9.2022  ח' באלול תשפ"ג ותסתיים 
ביום חמישי 29.6.2023, י' בתמוז  תשפ"ג.

2. במהלך השנה יתקיימו בכל חוג 30 מפגשים )אלא אם צוין אחרת(.
3. פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של  משתתפים. 

4. במקרה של סגירת חוג מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי 
ההשתתפות היחסיים שנותרו להמשך החוג עד סוף שנת הפעילות.

5. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג חניך המפריע למהלכו 
התקין של החוג, וזאת בכפוף לתקנון המשמעת.

6. מפגש שבוטל בשל היעדרות מדריך, יתקיים במועד חלופי – הודעה 
מסודרת תימסר להורים.

1. ניתן לבצע ביטול השתתפות בחוגים עד ה – 28 בפברואר 2023. על 
ביטולים החל מה 1 מרץ 2023, לא יוחזרו כספים.

2. חוג שביטולו יבוצע עד ה – 15 בחודש יחויב בעלות מחצית המפגשים 
המתוכננים לאותו החודש, ביטול לאחר ה – 15 בחודש יחויב בעלות כלל 

המפגשים המתקיימים באותו החודש.
3. לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג ולא יוחזרו כספים ללא הודעה  

מסודרת ועל פי נוהל זה.
4. הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תיעשה רק דרך מזכירות המתנ"ס 

lachish@matnasim.org.il :במייל

1. ההרשמה לחוגים תיפתח ב – 1 באוגוסט 2022, ד' באב תשפ"ב.
2. ההרשמה תתאפשר דרך אתר האינטרנט של המתנ"ס 

www.matnaslachish.org.il ובמזכירות המתנ"ס- 08-6871613.
3. מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים )ראו לוח חופשות(. 

מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
4. ההרשמה לחוג מחייבת תשלום במזומן, בצ'ק או באשראי. התשלום הוא 
מראש לכל השנה באמצעות פריסת תשלומים )בעבור תשלום בצ'ק יגבו 5 

₪ דמי עמלה(.
5. לא יינתן החזר בגין אי השתתפות חד פעמית מכל סיבה שהיא. 

6. לחוגים בהם נדרש לרכוש ציוד / חומרים / תלבושות וכו' התשלום יתבצע 
בנפרד על פי צרכי החוג, הודעה תימסר מראש להורים. 

7. בריאות ילדיכם חשובה לנו לכן, במעמד הרישום, נדרשת חתימה על 
הצהרת בריאות של הנרשם לחוג. ברישום טלפוני, חובה להחזיר למזכירות 
המתנ"ס טופס הצהרת בריאות חתום המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית 

או אחרת להשתתפות הסדירה בחוגים. 
8.  תינתן הנחה בגובה 5% על השתתפות בשלושה חוגים ומעלה. 

רשימת החוגים ופרטי המדריכים כמפורסם בחוברת זו הינה רשימה, טנטטיבית 
בלבד, הנתונה לשינויים. הרשימה הסופית תקבע לאחר התקשרות עם כל אחד 
מן המדריכים ותהא כפופה להרשמה של משתתפים בכמות מינימלית לכל חוג 

ולשיקול דעתם הבלעדי של המתנ"ס ושל המועצה האזורית לכיש. המתנ"ס 
שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ברשימת החוגים, בכמות החוגים, 

בשעות החוגים, במדריכים, בכמות המדריכים, לחלק את החוגים לפי גיל ורמה 
אחרת, לאחד חוגים או רמות מסוימות בחוגים, לבטל חוג בשל מיעוט 

משתתפים או היעדר מדריכים מתאימים.
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כיתות א'-ב'
13:00-14:00

כיתות ג-ד
 14:00-15:00 

כיתות ה'-ו'
15:00-16:00 

גן )טרום חובה( 
16:45-17:30

גן חובה
17:30-18:15 

להקה 
18:15-19:15 

מחול נשים
20:00-21:00

 מדריכה: יעל 
ספרא 

מיקום: סטודיו 
נהורה 

לחימה משולבת  
MMA

גן חובה 
כיתות א + ב  

16:45-17:30

כיתות ג'-ו'
17:30-18:15

כיתות ז ומעלה 
18:15-19:00

מדריך: אלמוג שי 
מיקום: סטודיו 

נהורה

כיתות א-ב
16:30-17:15
כיתות ג-ד

17:15-18:00
כיתות ה-ו

18:00-18:45
מדריך: מבית חברת 

קיקסייבר
חללית הייטק לילדים
מיקום: מרכז דעת 

נהורה 

כדורגל בנות

כיתות א'-ג'
17:00-18:00

כיתות ד'-ו'
18:00-19:00

מדריך:אלי כהן 
מיקום: מגרש 
כדורגל  נהורה 

)ע"פ לוח חופשות משרד החינוך(לוח חופשות

אין פעילות ראש השנה כט' באלול+ א-ב בתשרי  25-27.9.2022 

אין פעילות יום כיפור     ט'-י' בתשרי       4-5.10.2022 

אין פעילות י"ד-כ"ג בתשרי        18.10.202- 2  סוכות  

אין פעילות חנוכה  כ"ה בכסלו – ב' בטבת       19-26.12.2022 

פעילות כרגיל  ט"ו בשבט       6.02.2023  ט"ו בשבט 

אין פעילות י"ג באדר                 6.3.2023  תענית אסתר 

אין פעילות י"ד-ט"ו באדר                   7-8.3.2023  פורים 

אין פעילות פסח    ו' – כ"ב בניסן              28.3-23.4.2022 

ערב יום השואה   כ"ו בניסן   17.4.2023       פעילות עד השעה 19:00

פעילות כרגיל  כ"ז בניסן       18.4.2023  יום השואה  

ערב יום הזיכרון   ג' באייר      24.4.2023     פעילות עד השעה 18:30

אין פעילות ד' באייר       25.4.2023  יום הזיכרון 

אין פעילות ה' באייר      26.4.2023  יום העצמאות 

אין פעילות י"ח באייר       9.5.2023  ל"ג בעומר 

פעילות כרגיל כ"ח באייר       19.5.2023  יום ירושלים 

אין פעילות ה'-ז'  בסיון       25-27.5.2023  שבועות 

תאריך עברי           תאריך לועזי                 הערות    החג / האירוע 

מערכת חוגים - גוש מערבי 

יום א׳

גן גילאי 5-6
16:30-17:15

כיתות א-ג
17:15-18:00

כיתות ד-ו
18:00-18:45

מדריך: עודד דסקל
מיקום: נהורה 

כיתות א-ג
16:30-17:30

כיתות ד-ו
17:30-18:30

נוער
18:30-20:00

בוגרים
20:00-22:00

מדריך: ערן שלמה
מיקום: מרכז דעת 

נהורה 

כיתות א׳-ג׳
13:15-14:00

כיתות ד-ו
14:00-14:45

 מדריכה: עטרה
סנרטייג

 מיקום: סטודיו
  נהורה

כיתות א-ג
12:45-13:30

כיתות ד-ו
13:30-14:15

מדריכה: שירן לביא
מיקום: סטודיו 

נהורה

כיתות ה'-ו'
15:45-16:45

כיתות  א'-ב'
16:45-17:45

כיתה ג'-ד'
17:45-18:45

מדריך: ישראל
 מרווין  קייסי

מיקום: סטודיו
נהורה 

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳

הייטק וסייבר
 לילדים

מיועד לבנים בלבד

מיועד לבנים ובנות יחד

גילאי -4-6 
16:30-17:15

כיתות א+ ב
17:15-18:00

כיתות ג+ ו
18:00-18:45

מדריך: מאור כהן
מיקום: סטודיו 

נהורה

קפוארה אילוף כלביםג'אז 

צילום

טקוואנדו 

היפ-הופ
יוגה ילדים
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כיתות א'-ג'
13:30-14:15

מדריך: אבירם 
ברוס

מיקום: ביה"ס 
הרב קוק 

ילדות 
גילאי 10-14 
19:15-20:00

נערות ונשים
21:00-20:00

מדריכה: אושרית 
ארביב

מיקום: סטודיו 
נהורה 

כיתות א-ג 
13:30-14:30

כיתות ד-ו
14:30-15:30

מדריכה: יסכה 
ביטון

מיקום: ביה"ס הרב 
קוק

כיתות א-ג
14:30-15:15

מדריכה: אינגה 
שלייפר

מיקום: ביה"ס הרב 
קוק תלמים

התעמלות 
קרקע

כיתות א-ג
 13:30-14:30

כיתות ד'-ו'
14:30-15:30

מדריכה: סוניה
מיקום: סטודיו 

נהורה

כיתות א'-ג'
14:00-14:45

מדריכה: עטרה 
סנרטייג

מיקום: תלמים

כיתות ד-ו
16:30-18:00

מיקום: נהורה 
מדריך: מבית 

חברת מרכז הארץ 

מערכת חוגים - גוש מערבי 

יום א׳

כיתות א-ג 
14:15-15:00

מדריך: חברת לוגי 
טכנולוגי 

מיקום: ביה"ס הרב 
קוק תלמים

כיתות א-ג 
13:15-14:00

מדריכה: יסמין כהן
מיקום: בית ספר 

רבקה גובר
 

כיתות א-ג 
14:15-15:00

מדריכה: יסמין
 כהן

מיקום: ביה"ס 
הרב קוק

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳

כיתות א-ג 
13:15-14:00

מדריך: חברת לוגי 
טכנולוגי 

מיקום: ביה"ס 
רבקה גובר נהורה

כיתות ז-ח
19:00-20:00

כיתות ט-יב 
20:00-21:00

מדריך: עמית 
מאוטנר 

מיקום: מרכז דעת 
נהורה 

גן חובה
16:30-17:10

כיתות א+ ב
17:10-17:50

כיתות ג+ ד
17:50-18:30

כיתות ה+ ו
18:30-19:10

מדריך: דרור וולפנר
מיקום: סטודיו 

נהורה

תיאטרון לנוערלוגי טכנולוגי כושר ותנועה

אימון כושר
 פונקציונלי 

ילדות/נערות/
נשים

לוגי טכנולוגי

ציור ויצירה

ציור ויצירה

יוגה ילדים

סיירות

כיתות א-ג
13:30-14:15

כיתות ד-ו
14:15-15:00

מדריך: איתמר 
גיזבר

מיקום: ביה"ס 
רבקה גובר

כיתות א'-ג'
14:30-15:15

מדריך: מטעם 
מפגשי טבע

מיקום:  ביה"ס 
הרב קוק

כיתות א'-ו'
סדנת נגרות

 לילדים
 14:00-15:30
12 מפגשים

 
מדריך: אודי אלבז

מיקום: ביה"ס הרב 
קוק 

 
*ייחל בפברואר  

*2023

כיתות א'-ו'
סדנת נגרות

 לילדים
 13:00-15:30
12 מפגשים

 
מדריך: אודי אלבז

מיקום: ביה"ס 
רבקה גובר

 
*ייחל בפברואר  

*2023

כיתות א-ג
15:30-16:15

ילדי גן
16:30-17:15

מדריך: מטעם 
מפגשי טבע

מיקום: ביה"ס 
רבקה גובר

מערכת חוגים - גוש מערבי 

יום א׳

קטנטנים גילאי 4-6
17:00-17:45

כיתות א-ד
17:45-18:45

מדריך: אלי כהן 
מיקום: מגרש 

כדורגל מושב שחר

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳

כדורגל מושב 
שחר

חוג אפייה

אילוף כלבים בעלי חיים

נגרות

נגרות

בעלי חיים

שחמט

MMA / ג׳ודו
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גן חובה +
כיתות א+ ב
16:15-17:15

כיתות ג-ו
17:15-18:15

מדריכה: שרית
 אדרי

מיקום: מרכז  
הנוער מתנ"ס אזורי 

לכיש 

ילדות 
גילאי 10-14 
19:00-20:00

נערות ונשים
21:00-20:00

מדריכה: אושרית 
ארביב

מיקום: סטודיו 
נהורה 

כיתות א'-ג'
13:30-14:30

כיתות ד'-ו'
14:30-15:30

מדריך: אברהם 
טרבלסי 

מיקום: ביה"ס הרב 
קוק

כיתות א'-ג'
16:15-17:00

כיתות ד'-ו'
17:00-17:45

מדריך: אברהם 
טרבלסי 

מיקום: מרכז דעת 
נהורה

מערכת חוגים - גוש מערבי 

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳

אימון כושר
 פונקציונלי 

ילדות/נערות/
נשים

חוג אפייה

מערכת חוגים - גוש מערבי 

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳

גיטרה

גיטרה

**בימים בהם יתקיימו חוגים מיד עם תום הלימודים ייתכן ולא  יעמדו לרשות התלמידים הסעות 
שיפזרו את המשתתפים ליישובים, וההורה יהיה אחראי לאיסוף הילד/ה. 

*ילדי צהרון ביה"ס יוחזרו לצהרון בסיום החוג. 
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אימון
8:00-9:00

מדריכה: טליה בן 
טולילה

מיקום: שקף

כיתות א׳-ד׳
15:30-16:15

כיתות ה' ומעלה 
16:15-17:00

מדריכה: שירן לביא
מיקום: משחקייה 

בני דקלים

 
כיתות א+ ב
13:30-14:15

מדריך: איתמר 
גיזבר 

מיקום: ביה"ס 
נועם בנים

כיתות ג-ו
13:30-14:15

מדריך: איתמר 
גיזבר 

מיקום: ביה"ס 
נועם בנים

כיתות ג-ו
14:30-15:15

מדריך: איתמר 
גיזבר 

מיקום: ביה"ס 
נועם בנות 

אימון נשי

פילאטיס בר
8:00-9:00

מדריכה: טליה בן 
טולילה

מיקום: שקף

stronge

קבוצת נשים
20:00-20:45

מדריכה:  עופרה 
נפש

מיקום:  משחקייה 
בני דקלים

אימון נשי

פיטבול
8:00-9:00

מדריכה: טליה בן 
טולילה

מיקום: שקף

אימון נשי

עיצוב דינאמי
8:00-9:00

מדריכה: טליה בן 
טולילה

מיקום: שקף

מערכת חוגים - גוש מזרחי 

יום א׳

כיתות ג-ז 
15:00-16:00

גן חובה- כיתות 
א+ב 

 16:00-17:00

מדריכה: סוניה
מיקום: שקף

כיתות ג'-ד'
16:30-17:30

מדריכה: טליה בן 
טולילה 

מיקום: שקף

כיתות ד-ו
16:00-17:30

מיקום: לכיש 
מדריך: מבית 

חברת מרכז הארץ 

כיתות ד-ו
16:00-17:30

מיקום: אליאב 
מדריך: מבית 

חברת 
מרכז הארץ 

כיתות ד-ו
16:00-17:30

מיקום: בני דקלים 
מדריך: מבית 

חברת מרכז הארץ 

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳

יום ו׳

טקוואנדו 

שחמט

מיועד לבנות

שחמט

שחמט

מחול מודרניהתעמלות קרקעאימון נשי

סיירות

סיירות

סיירות

גן- 
16:15-17:00

כיתות א+ ב
17:00-18:00

כיתות ג+ד
18:00-19:00

כיתות ה+ ו-
19:00-20:00

מדריכה: טליה
 בן טולילה 
מיקום: שקף

כיתות א׳-ד׳
כיתות א-ב
14:30-15:15

כיתות ג-ד
15:15-16:00

כיתות ה-ו
16:00-16:45

כיתות ז-ח
16:45-17:30

מדריך: מבית חברת 
קיקסייבר-חללית 

הייטק לילדים
מיקום: לכיש מבנה 

מול מועדון נוער

 

גן + כיתה א׳
16:15-17:00

מתקדמות
17:00-18:00

נבחרת
18:00-19:30 

מדריכה: שלהבתיה 
צברי/ שירה ויצמן

מיקום: משחקייה 
בני דקלים

20:30-21:30

מדריכה: טליה בן 
טולילה

מיקום: שקף

מחול נשים

מערכת חוגים - גוש מזרחי 

יום א׳

כיתות א-ב
12:45-13:30 

כיתות ג-ד
13:30-14:15

כיתות ה-ו
14:15-15:00

מדריכה: אוריה 
וז'ונסקי

מיקום: ביה"ס נועם 
בנות בני דקלים

כיתות א-ד
14:45-15:30

כיתות ה' ומעלה 
15:40-16:25

מדריכה: שירן 
לביא

מיקום: משחקייה 
בני דקלים

מיועד לבנות

גן חובה+ כיתה א׳
16:45-17:30

כיתות ב-ד 
17:30-18:15

כיתות ה׳ ומעלה
18:15-19:00

מדריכה: שירן 
לביא

מיקום: סטודיו 
מנוחה

מיועד לבנים ובנות

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳

הייטק וסייבר 
לילדים

התעמלות קרקע טקוואנדו מחולמחול/ג'אז

טקוואנדו 
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גן- 
16:15-17:00

כיתות א+ ב
17:00-18:00

כיתות ג+ד-
18:00-19:00

כיתות ה+ ו-
19:00-20:00

מדריכה: טליה בן 
טולילה 

מיקום: שקף

מערכת חוגים - גוש מזרחי 

יום א׳

טבטה
20:30-21:30

מדריכה: טליה 
בן טולילה

מיקום: שקף

כיתות א-ג
18:00-18:45

כיתות ד-ו
18:45-19:30

כיתות ז-ח
19:30-20:15

מדריך: מבית חברת 
קיקסייבר-חללית 

הייטק לילדים
מיקום: אליאב

עתודה
17:00-18:00

נבחרת
18:00-19:30

מדריכה: שלהבתיה 
צברי/ שירה ויצמן

מיקום: משחקייה 
בני דקלים

מתחילים 
18:15-19:00

מתקדמים
19:00-20:00

מדריכה: שלהבתיה 
צברי

מיקום: בית העם
לכיש

גן- א' 
16:30-17:15

כיתות ב'-ג' 
17:15-18:00

כיתות ד'-ה' 
18:00-18:45

 
נוער

19:00-20:00 

מבוגרים
21:15-22:45

מדריך: רפי 
נוסבויים

*מיועד לבנים בלבד.
מיקום: משחקייה 

בני דקלים

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳

מחול/ג׳אז

התעמלות
קרקע

התעמלות
קרקע

ספורט נשים הייטק וסייבר 
לילדים

קראטה

כיתות א'-ג' 
15:15-16:00

כיתות ד'-ו'
16:00:00-16:45

מדריך:
 אבירם ברוס
מיקום: נטע

מערכת חוגים - גוש מזרחי 

יום א׳

גן חובה+ כיתה א
16:30-17:15

כיתות ב+ ג
17:15-18:00

כיתות ד-ו
18:00-18:45

נוער
18:45-20:30

מדריכה: אינגה 
שלייפר

מיקום: לכיש 

גן חובה+ כיתה א
16:30-17:15

כיתות ב+ ג
17:15-18:00

כיתות ד-ו
18:00-18:45

נוער
18:45-20:30

מדריכה: אינגה 
שלייפר

מיקום: אליאב 

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳

אילוף כלביםג׳ודו אילוף כלבים

• מידע אודות כל אחד מהחוגים ניתן למצוא בהמשך החוברת 
• התשלום עבור כל חוג הינו בנפרד.

• גובה התשלום הינו בהתאם לפירוט הקיים בחוברת עבור כל אחד מהחוגים
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מידע אודות החוגים המוצעים
תאטרון לנוער

אילוף כלבים

טקוואנדו

יוגה ילדים הייטק וסייבר לילדים

בעלי חיים

מטרת החוג היא לפתוח למשתתפים צוהר לעולם המרתק של תחום התאטרון 
וגיבוש קהילה מקומית שוחרת תאטרון.

המשתתפים ילמדו על יסודות התאטרון, שיטות משחק שונות, תרגילים יצירתיים 
וכיפיים ועשייה תאטרונית משמעותית .

חשיפת המשתתפים לדרמה כתובה ומאולתרת כולל עבודה על טקסטים 
מקוריים בתנועה ובקול.

מדריך: עמית מאוזנר
עלות: 200 ₪

מיקום: מרכז דעת נהורה

טיפול באמצעות כלבים גורם לפיתוח כישורים חברתיים . 
החשיפה לכלבים מביאה להשפעות חיוביות במגוון תחומים : קשב וריכוז, חרדות, 

תקשורת חברתית ובטחון עצמי.
החוג מועבר על ידי מדריכים   בעלי תעודת אילוף כלבים וכלבנות טיפולית.

מדריך/ה: עודד דסקל/ אינגה שלייפר 
עלות חודשית- 180 ₪     

מיקום: נהורה / לכיש / תלמים / אליאב 

החוג מפתח כושר גופני, גמישות, קואורדינציה, ביטחון עצמי, שיפור יכולת הריכוז 
ומתן כלים בשעת סכנה.

מדריכה: שירן לביא, מאמנת מוסמכת חגורה שחורה דאן 5
עלות: פעם בשבוע- 170 ₪, פעמיים בשבוע- 250 ₪ 

מיקום: משחקייה בני דקלים/ סטודיו נהורה /סטודיו מנוחה 

יוגה מעניקה לילדים כלים להירגע, להתחזק ולהתמודד עם לחצים ומתחים.
תרגול היוגה מפתח ביטחון עצמי ומודעות לגוף בקרב הילדים .

היוגה משלבת פעילות פיזית עם תרגילי מיקוד, נשימה ריכוז והרגעה.

מדריכה: עטרה סנרטייג מדריכה ליוגה ילדים
עלות: 160 ₪

מיקום: ביה"ס הרב קוק/ סטודיו נהורה

חוג סייבר והייטק לילדים המחולק למספר נושאים מהנים: סייבר, אנימציה 
וקומיקס, תכנות משחקים, הדפסות תלת מימד ויוטיוברים.

חשיפה למספר תחומים מגוונים המאפשרים חווית הצלחה וביטוי אישי בדגש
 על: העצמת הילדים, יצירתיות ולמידה מהנה.

מדריך: מבית חברת "חללית הייטק לילדים"
עלות: 220 ₪ 

מיקום: נהורה/לכיש/אליאב 

מפגש עם  בעלי חיים. המפגשים כוללים התבוננות,  
חקר ,גילוי, ליטוף ומגע.

מדריך: מבית חברת מפגשי טבע
עלות: 160 ₪

מיקום: נהורה/ ביה"ס  הרב קוק
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סיירות

קראטה 

נגרות

לוגי טכנולוגי 

אימון כושר פונקציונלי
בנות/ נערות/ נשים

לחימה משולבת

חינוך לאהבת הארץ, הקניית ביטחון עצמי וכישורים חברתיים דרך פעילות שטח 
והקניית כלים של טיילות ושדאות.

28 מפגשים שנתיים העוסקים בהכרת השטח, בישולי שטח, ניווט, שדאות, גששות 
ועקבות, היכרות עם בע"ח , היכרות עם צמחיה, מורשת והיסטוריה של עם ישראל.

מדריך: מבית חברת דרך ארץ
עלות: 250 ₪ 

מיקום: נהורה/לכיש/אליאב/בני דקלים 
 ייחל בנובמבר

"איזהו גיבור" –אומנויות לחימה בדגש חינוכי – לגילאי גן – 
כיתה ח' - חוג מהנה ומגוון, שמלבד החוויה השבועית מקנה 

לילד יכולות שילוו אותו לאורך שנים רבות: בתחום הגופני- 
קואורדינציה, יציבות ושליטה בגוף. בתחום הנפשי- שלווה 

ושליטה עצמית לצד עוצמה נפשית ובטחון עצמי.
קראטה לנוער ומבוגרים גילאים 15 ומעלה.

הגנה עצמית, התרעננות שבועית , פעילות גופנית, איזון גוף 
ונפש יציבות וקואורדינציה, שליטה בגוף ועוד.

אימון בקראטה לצד עקרונות ותרגילים מאומנויות לחימה 
התורמות לבריאות, לערנות, לריכוז וכמובן לביטחון האישי.

מדריך: רפי נוסבוים
עלות חודשית: גן – נוער 160 ₪  ) 30מפגשים (

מבוגרים -  175 ₪  )30 מפגשים( 
מיקום: משחקייה, בני דקלים

סדנת נגרות מעצימה, מעשירה וחווייתית תוך למידה של העקרונות הבסיסיים 
ביצירה בעץ. החוג כולל: לימוד טכניקה, היכרות ועבודה עם כלים מקצועיים- 

חשמליים וידניים , לימוד התנסות במספר שיטות צביעה ובנייה עצמית של
 מספר מוצרים.

סדנת ילדים/ מבוגרים- 12 מפגשים: כל מפגש באורך של שעה וחצי
מדריך: אודי אלבז מנהל חברת "מעצים"- יוצרים בעץ 

עלות: סדנת ילדים- 1700 ₪ 
** מספר המקומות מוגבל**

** התשלום יבוצע ב-5 תשלומים לכל היותר 
מיקום: נהורה/תלמים

חוג לגו לילדים סקרנים שאוהבים לבנות, לפרק ולהמציא!
בחוג נלמד ונבין איך פועלים כלים ומכונות אותם כולנו מכירים מחיי היום-יום.

בכל שיעור הילדים יבנו בעצמם דגמים מלגו - מטוסים, טנקים, רובוטים, מכוניות 
מרוץ ועוד. הילדים יפתחו מיומנויות ברמת הטכניקה והבנייה והכי חשוב ייהנו. 

מדריך: מבית חברת לוגי טכנולוגי 
עלות חודשית: 165 ₪  ) 30 מפגשים (

מיקום: נהורה/ תלמים

Kickbox /hit/ tabata אירובי/ חיטוב/ כוח
מדריכה: אושרית ארביב

מיקום: סטודיו נהורה
עלות: פעם בשבוע- 160 ש״ח 

פעמיים בשבוע- 240 ש״ח 

אמנות הלחימה מעורבת ב MMA, מכילה מגוון גדול של הטכניקות היעילות 
ביותר לקרב שנאספו מאומנויות לחימה רבות כגון: ג'יוג'יטסו ברזילאי, קראטה 
־ואגרוף תאילנדי. האימון מקנה כושר גופני גבוה על מרכיביו ומשפר את האתל

טיות, מקנה קואורדינציה, משמעת ושליטה עצמית.

מדריך: אלמוג שי
גן חובה ,כיתות א-ז- עלות חודשית: 160 ₪  )30 מפגשים (

תשלום נוסף למדריך עבור ערכה חד פעמית הכוללת מגן שיניים, מגן רגליים, 
מגן אשכים וכפפות MMA, חולצה ומכנס- תשלום ח"פ 

מיקום: סטודיו נהורה

גיטרה
חוג מוזיקלי לילדים שרוצים ללמוד לנגן בגיטרה. 

במסגרת החוג הילדים יפתחו ויעשירו את חוש השמיעה והקצב, כל זאת באווירה 
קבוצתית מהנה ויצירתית  תוך למידת היסודות הנגינה, סגנונות והלחנה פשוטה .

השיעורים יועברו על ידי מורה  למוזיקה בעל תואר בחינוך ובעל ניסיון 
בהוראת מוזיקה. 

מדריך: אברהם טרבלסי
עלות חודשית: 220 ₪  )30 מפגשים ( 

)מקסימום 6 ילדים בקבוצה (
מיקום: נהורה/ תלמים
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ג'ודוכדורגל בנות

קפוארה

שחמט

כדורגל מושב שחר  

לימוד יסודות הכדורגל, כושר גופני, זריזות, מהירות, 
קואורדינציה ומקצועיות. טורנירים ומפגשים בין בתי 

הספר. תכנית חינוכית המתבססת על ערכי 
הכדורגל ואירועים קהילתיים.

מדריך: אלי כהן
עלות חודשית: 160 ₪ )30 מפגשים(

מיקום: מגרש הכדורגל ע"ש אמיר משרקי- נהורה

־הקפוארה מפתחת אצל ילדים קואורדינציה , חוש קצב, שיווי משקל ,גמישות, יכו
לות אקרובטיות ומעודדת יצירתיות בתנועה.

הקפוארה תורמת ליצירת קשרים חברתיים, תוך כדי למידה על קבלת האחר.
החוג יועבר על ידי מאמן מוסמך מטעם מכון וינגייט והאקדמיה לקפוארה "חבל הזהב"

 
מדריך: מאור כהן  

מינימום 10 משתתפים בקבוצה 
עלות חודשית: 160 ₪ 

מיקום: סטודיו נהורה
** מסיבת סיום קפוארה- בתשלום נוסף שיימסר בהמשך 

פיתוח דמיון, יצירתיות , ריכוז, 
תכנון ואסטרטגיה תוך לימוד טכניקות, 
 פתיחת מהלכים ומפגש חוויתי וחברתי

מדריך: איתמר גיזבר
עלות חודשית: 160  ₪ 

מיקום: בני דקלים /נהורה

לימוד יסודות הכדורגל, כושר גופני, זריזות, מהירות, קואורדינציה ומקצועיות.
טורנירים ומפגשים בין בתי הספר.

תכנית חינוכית המתבססת על ערכי הכדורגל ואירועים קהילתיים.

מדריך: אלי כהן
עלות חודשית: 160 ₪ )30 מפגשים (

מיקום: מגרש מושב שחר 

הג'ודו מעניק לילדים תחושת ביטחון, הערכה ומשמעת עצמית.
במסגרת החוג יינתנו כלים ולימוד שיטות ייחודיות.

החוג יועבר על ידי מדריך ג'ודו מקצועי בעל חגורה שחורה וחבר נבחרת ישראל.
מדריך: אבירם ברוס

עלות חודשית: 160 ₪ )עבור 30 מפגשים(
מיקום: נטע/ תלמים

התעמלות קרקע 
אקרובטיקה, פירמידות, שיפור יכולות מוטוריות, שיפור הביטחון העצמי ושיפור 
כושר גופני. עבודה במרחב, שיפור הקואורדינציה, חיזוק הגוף והיציבות ושיפור 

הגמישות וכל זאת עם המון הנאה למידה וכיף.

מדריכה: שלהבתיה צברי
עלות חודשית: קבוצת קטנטנות + עתודה + מתקדמות – 160 ₪ )30 מפגשים(

 נבחרת בוגרת 230 ₪ עבור 2 מפגשים שבועיים  )60 מפגשים(- בני דקלים
חוג דו שבועי- מחול+ התעלות קרקע 280- ₪ - שקף 

להקה )נהורה( היפ הופ/ג'אז' התעמלות קרקע-380 ש"ח
מיקום: בני דקלים/שקף/ נהורה/לכיש 

אפייה
אפייה וקונדיטוריה חוויתית, בחוג נלמד את יסודות 

האפייה. נכין עוגיות, עוגות וקינוחים שילדים אוהבים.
 נלוש, נרדד, נקרוץ, נזלף ונקשט .
מדריכה: יסכה ביטון/שרית אדרי

עלות חודשית: 200 ₪
מיקום: ביה"ס הרב קוק / מרכז נוער מתנ"ס נהורה

מבוכים ודרקונים 
חוג דמיון המתקיים בעולם קסום ובו קוסמים, לוחמים ומפלצות. במסגרת החוג 
כל ילד יבחר דמות אחת של גיבור וביחד יצאו למסע להצלת העולם. החוג הינו 

משחק דמיון של "פעם" ובו אנחנו סוחפים את הילדים לשעה וחצי ללא טלפונים 
־ומסכים, אל נבכי דמיונם. המשחק מפתח יצירתיות, מיומנויות חברתיות וכן חשי

בה ביקורתית ומעמיקה – והכל בשילוב חידות ומשחקים.
מדריך: מבית חברת "תגלית" 

עלות חודשית: 165 ₪  ) 30 מפגשים (
** יום ושעות יינתן בהמשך
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מחול נשים
חשיפה לעולם המחול והתנועה, הקניית מיומנות מקצועית ופיתוח היצירתיות 

וההבעה העצמית. העמקת האהבה והתשוקה למחול.

מדריכה: טליה בן טולילה/יעל ספרא 
עלות: 200 ₪

מיקום: שקף/נהורה

ספורט נשים
עיצוב דינאמי, אימון בר- יציבות, 

פילאטיס מזרון, פיטבול,  אימון מדרגה

מדריכה: טליה בן טולילה 
עלות: 200 ₪
מיקום: שקף

כושר ותנועה

STRONG

צילום

ציור ויצירה 

חוג כושר ותנועה הינו חוג המשלב משחקי תנועה, קואורדינציה, שיווי משקל , 
זריזות, מהירות תגובה, תפיסה מרחבית , אינטראקציה חברתית כל זאת מלווה 

בהנאה וחווית הצלחה.

מדריך: דרור וולפנר
עלות חודשית: 170 ₪ 
מיקום: סטודיו נהורה

אימון מאתגר שעובד על קבוצת השרירים, כוח, יציבות ,קרדיו ועבודה כנגד 
משקל גוף המשלב תרגילי כושר ואומנות לחימה .

מדריכה: עופרה נפש | עלות: 160 ₪ | מיקום: משחקייה בני דקלים

לימוד יסודות ועולם הצילום, הפעלת מצלמה תוך דגש על השימוש בצילום 
כשפה ויזואלית. מתן כלים ללימוד צילום ברמה גבוהה ולימוד רזי יסודות הצילום.

מדריך: ערן שלמה צלם מקצועי, בעלים של "שיק פוטוגרפי" - סטודיו לצילום 
אירועים, בוגר המדרשה לצילום גאוגרפי/מסע אחר. החל את דרכו המקצועית 

בתחום הצילום הדוקומנטרי והעיתונאי, מתמחה בצילום מוטורי ואירועים. 
עורך אתר האינטרנט naZZima. תמונותיו פורסמו במיטב העיתונים והמגזינים 

הארציים ובמקומות נוספים ברחבי העולם. 
 .)a( וצמצם )s( תריס ) manual ציוד נדרש: מצלמה בעלת שליטה ידנית )מצב

*אפשר לשכור מצלמה בתוספת תשלום ישירות מול המדריך.
עלות ל-10 מפגשים:

כיתות א-ו- 1000 ש"ח | נוער 1200 ש"ח |  מבוגרים- 1400 ₪
מיקום: מרכז דעת נהורה 

מפגשים בהם הילד/ה יפגוש את האמן שבו.
נלמד לפסל בדס, לצייר וליצור בחומרים שונים.

מדריכה: יסמין כהן
עלות: 200 ₪ 

מיקום: נהורה/תלמים
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בית ספר למחול לכיש
בית הספר למחול מציע מגוון סגנונות מחול לילדים ונוער. 

בית הספר עובד בשלושה  מוקדים- נהורה/ שקף/ בני דקלים
בחוגי המחול אנו נותנים דגש על:

• חשיפה לעולם המחול והתנועה על מרכיביהם השונים.
• הקניית מיומנות מקצועית.

• פיתוח היצירתיות וההבעה העצמית.
• העמקת האהבה והתשוקה למחול.

צוות בית הספר:
יעל ספרא נידם: בוגרת סמינר הקיבוצים בעלת תואר B.ed בחינוך ובהתמחות 

במחול ו MBA במנהל עסקים. בעלת ותק רב בהוראה לכל הגילאים. למדה אצל 
מיטב המורים בארץ ובחו"ל וכיום היא משתלמת באופן קבוע בסגנונות הבלט 
הקלאסי והג'אז הלירי. יעל מלמדת זאת השנה ה –12 בנהורה את סגנון הג'אז 
הלירי. תלמידות המועצה בהדרכתה, זכו בתחרויות מובילות בארץ במקומות 

הראשונים והשניים, יצאו להופיע באירועים שונים במועצה ומחוצה לה. 

טליה בן טולילה: בוגרת "סמינר הקיבוצים", תואר ראשון ותעודת הוראה במחול 
לגילאים א' – יב', עם התמחות בסגנונות ג'אז, מחול מודרני ובלט קלאסי. מורה 

מוסמכת מטעם ההתאחדות למורי מחול העולמית – 
)AIDT – Association of international dance teachers(

ישראל מרווין קייסי:  
מורה להיפ הופ – בוגר תואר ראשון בחינוך ומחול- דוד ילין ירושלים.

רקדן ושחקן בקליפי מוזיקה.

אוריה ויזנסקי:  מורה למחול 

סוניה: מורה להתעמלות קרקע

ספורט נשים:
מגוןן רחב של שיעורי ספורט ומחול בעלות חודשית ובהדרכתה של 

טליה בן טולילה- מזרח לכיש 
עלויות:

מחול/ג'אז/ היפ הופ ילדים/נוער 
שיעור אחד בשבוע: 160 ₪ 
2 שיעורים בשבוע: 250 ₪ 

להקה כיתות ד׳-ו׳ בלבד: )נהורה( - ג'אז/ היפ הופ/התעמלות קרקע 380 ₪

** במהלך השנה ייתכנו פעילויות נוספות )פעילויות רשות( הכרוכות בתשלום נוסף*
** מופע סיום מחול יתקיים ב-15.6.2023  כו' סיון תשפ"ג  **

**ציוד:  בתחילת השנה תתבצע מכירה של ביגוד שישמש את התלמידים לאורך כל 
השנה

פרטים והרשמה:

יש לפנות לאתר המתנ״ס

www.matnaslachish.org.il
מתנ"ס אזורי לכיש 08-6871613

לפרטים והרשמה


