
חובר˙ חוגים
 ˙˘פ"ג 2022-23

מרכז קהילתי קדומים



תושבות ותושבים יקרים,
 

אנו שמחים להגיש לכם את חוברת החוגים החדשה של המרכז הקהילתי קדומים
לשנת הפעילות תשפ"ג, חוגים המיועדים לילדים, נוער, צעירים, מבוגרים וותיקים. 

 

גם הפעם חוברת החוגים מציגה מגוון עשיר שימלא בטוב את שגרת חייכם.
מערך החוגים המוצע מוגש לכם רק לאחר השקעה, מסירות ועמל רב של צוות

המרכז הקהילתי ובראשם אפרת קפאח – רכזת החוגים, זאת על מנת לתת מענה לכל
שכבות הגיל באוכלוסיית הישוב.

 

השנה, נפתח אי"ה את פרוייקט "בית ספר מנגן" שיפעל בבתי ספר היסודיים
בקדומים, עבור שכבות כיתה ה'.

 

בנוסף, שיפצנו את אולם הפיס בגבעת שלם לרווחת כולנו – משתתפי החוגים,
תלמידות אולפנת להב"ה וכל באי המקום לאירועים השונים. במקום הוקמה פינת

המתנה חדשה להורים, להנעים את שהותם בזמן חוגי הילדים. 
 

מרכז קהילתי קדומים אוגד בתוכו תחומים רבים: מחלקת נוער, קונסרבטוריון
(ביה"ס למוסיקה), מחלקת תרבות, מערך חוגים, מרכז צעירים, מועדון לגימלאים,

קתדרה, ספריה ועוד, וככזה הוא ממלא את ייעודו ביוזמה, הובלה, והענקת שירותים
קהילתיים לשעות הפנאי לכלל האוכלוסיה.

 
אנו מזמינים כל אחת ואחד מכם ליטול חלק ולהשתלב בפעילויות המגוונות

הנמצאות בחוברת זו.
שנזכה לשנת פעילות פוריה, מהנה ובריאה

 
שנה טובה לכולם,

 
 חננאל דורני,                                                            אסתי בוקובסקי

 ראש המועצה                                                     מנהלת המרכז הקהילתי
 



˙˜נון חוגים

פתיחת החוג מותנית במינימום נרשמים, במקרה של אי פתיחת החוג לא ייגבה
תשלום.

שיעורי ניסיון יהיו פתוחים למשתתפים חדשים בלבד, למשך שבוע מתחילת
עונת החוגים.

הנהלת המתנ"ס רשאית עפ"י שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל
או לאחר חוגים ולשנות מדריך במקרה הצורך.

בהרשמה לחוג, משתתפי שיעור הניסיון יחויבו באופן מלא.
התשלום עבור ההשתתפות בחוג הינו לכל השנה באמצעות כרטיס אשראי/

צ'קים מראש לכל השנה.
בקשות להעברה מחוג לחוג תעשנה בתיאום עם אפרת קאפח רכזת החוגים

למייל: hugim.kd@gmail.com לא יאוחר מה24 לחודש. הביטול ייכנס לתוקף
החל מהחודש שאחריו.

ניתן לעזוב את החוגים רק עד חודש אפריל, לאחר מכן החוג יחוייב באופן מלא.

תחילת חוגים לשנת תשפ"ג - יום חמישי, ה' באלול, 1.9.22.

 

www.kedumim.org.il רישום לחוגים דרך אתר המועצה
לפרטים בשעות המענה בין השעות 09:00-15:00 במספר: 09-9567582

hugim.kd@gmail.com או במייל 
 
 



ספורט
כדורסל

על החוג: בחוג ילמדו תשתית ויסודות הכדורסל. יושם דגש פיתוח יכולתו של החניך
הבודד בהתאם לרמתו. 

לחוג השפעה חיובית ניכרת בבית, בלימודים ובחיים בכלל. יחס אישי לכל ילד,
עבודה בקבוצות קטנות, ליווי הילד מעבר לשעות החוג, גילוי חוזקות וחולשות

והמלצה לגורמים מטפלים.
חוג מקצועי וערכי היוצר אינטראקציה חברתית, משמעת עצמית, הקניית הרגלים,

עבודת צוות, עבודה על המידות וחינוך למצוינות. 
בנוסף: ביקור במועדון 'אילן' ברמת גן וחשיפה לספורט הנכים, צפייה במשחק גמר

כדורסל כסאות גלגלים ומשחקי ליגה.
טורנירים עם קבוצות מהאזור, מסיבת סוף שנה מושקעת.

בהדרכת: ירון ששון 050-6998681

מחיר מיקום שעה יום קבוצה

200 אולם הפיס 
ק. צפון 14:25-15:10 א', ד' בנים כיתות

א'-ב

200 אולם הפיס 
ק. צפון 15:10-15:55 א', ד' בנים כיתה ג'

200 אולם הפיס 
ק. צפון 16:00-16:45 א' בנות כיתות

ג'-ד'

200 אולם הפיס 
ק. צפון 16:00-16:45 ד' בנות כיתות

ה'-ו'

200 אולם הפיס 
ק. צפון 16:45-17:30 א' בנות כיתות

ז'-ח'

ישנה אפשרות להירשם ליום אחד בשבוע בעלות של 150 ש"ח
החוג יתחיל ב11.9



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

200
אולם
הפיס 

ק. צפון
יום ב': 14:30-15:15
יום ה': 15:30-16:15 ב', ה' בנים כיתות ד'

200
אולם
הפיס

ק. צפון

יום ב': 15:15-16:00
יום ה': 16:15-17:00

 
ב', ה' בנים כיתות ה'

200
אולם
הפיס 

ק. צפון
יום ב': 16:00-16:45
יום ה': 17:00-17:45 ב', ה' בנים כיתה ו'

 

200
אולם
הפיס 

ק. צפון
יום ב': 16:45-17:45
יום ה': 17:45-18:30 ב', ה' בנים כיתות 

ז'-ח'

כדורסל
בהדרכת: שלו ששון 050-6998742

ישנה אפשרות להירשם ליום אחד בשבוע בעלות של 150 ש"ח
 

ספורט



ספורט
כדורגל

בהדרכת: נדב ללוש 050-4758204
 

על החוג: הכדורגל משמש אמצעי נהדר לחינוך והקניית ערכים
כמו כבוד הדדי, לקיחת אחריות אישית וקבוצתית והתחשבות בחבר. 
כל זאת ועוד נעשה בשילוב לימוד יסודות הכדורגל, הבנת המשחק, 

פיתוח שליטה בכדור, כושר גופני, זריזות וקורדינציה. 
קבוצות קטנות עם יחס אישי וחם לכל ילד, צופרים וחלוקת הגביע
למצטיין שבועי טורנירים ומשחקים נגד קבוצות נוספות, תלבושת 

לכל ילד (בתוספת תשלום). 
 

מחיר מיקום שעה יום קבוצה

150 מגרש השחבק 16:45-17:30 ב' גן חובה

150 מגרש השחבק 17:30-18:15  ב'
בנים כיתות

א'-ב'

150 מגרש השחבק 18:15-19:00 ב'
בנים כיתות

ג'-ד'

150 מגרש השחבק 19:00-19:45 ב'
בנים כיתות

ה'-ו'

150 מגרש השחבק 19:00-19:45 ג'
חד˘

בנות כיתות
א'-ו'

165 מגרש השחבק 20:00-20:45 ג'
חד˘

קבוצת
מבוגרים

קבוצת בנות - חלוקה לפי גילאים תיעשה עפ"י רישום



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

160
מגרש טניס

בגבעה
15:00-15:45 ג' כיתות א'-ג'

160
מגרש טניס

בגבעה
15:00-15:45 ג' כיתות ד'-ז'

160
מגרש טניס 
מצפה ישי

16:00-16:45 ג' כיתות א'-ג'

160
מגרש טניס
מצפה ישי

16:45-17:30 ג' כיתות ד'-ז'

ספורט
טניס

בהדרכת:אייל 050-3091233 / אלעד 050-2464466
 

על החוג: חוג הטניס-עוזר לפתח מיומנויות מוטוריות וגופניות חשובות כמו
קואורדינציה, שיווי משקל ומהירות ותורם בשורה של היבטים רגשיים 

וחברתיים, ובהם שיפור הביטחון והדימוי העצמי.
טניס-מפתח אצל הילדים אהבה לתנועה ולפעילות הספורטיבית ומעניק 

יסודות חשובים ומרכזיים למגוון ענפי ספורט.
חוג הטניס בניהולם של אייל שטרן ואלעד הברי בעלי ניסיון של מעל 10 שנים בהדרכה

של חוגי טניס לכל הגילאים והרמות. 
ערכת ציוד למתחילים הכוללת מחבט, נרתיק למחבט, כדור וחולצה בעלות 

של 150 ש"ח.
 



אומנויו˙ לחימה
טריקינג

החוג ייפתח לאחר החגים

בהדרכת: ירדן עצמון 050-8333227
 

על החוג: תחום הטריקינג התחיל להתפתח בסוף שנות ה-80. 
הטריקינג הוא ספורט המשלב אלמנטים מאומנויות לחימה שונות ומתחום

האקרובטיקה והתעמלות הקרקע. ספורט חופשי free style שבו מפתחים סגנון
אישי לכל מתאמן.

בטריקינג יש מופעי ראווה ייעודיים ובהם המתאמן מציג יכולות 
אישיות לבד ו/או בקבוצה. 

הספורט מתאים לכל הקהלים: בנים, בנות, צעירים ובוגרים - כולם יכולים להתאמן
ולהצליח!

 

 

מחיר מיקום שעה יום קבוצה

160
אולם הפיס

ק. צפון
17:00-18:00 ג' כיתות ג'-ד'

160
אולם הפיס

ק. צפון
18:00-19:00 ג' כיתות ה'-ו'



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

165 חדר גודו 16:30-17:15 ג' גנים

165 חדר גודו 17:15-18:15 ג' כיתות א'-ג'

165 חדר גודו 18:15-19:15 ג' כיתות ד'-ו'

165 חדר גודו 19:15-20:15 ג'
כיתות ז'
ומעלה

אומנויו˙ לחימה
ג'ודו

בהדרכת: עדי פרייברג 052-8231887
 

על החוג: לימוד יסודות הג'ודו ע"י משחק, פיתוח מיומנויות ספורט, התנסות
בתחרויות, חיזוק הביטחון העצמי, חיזוק חגורת כתפיים, גמישות ומוטוריקה,

התמצאות במרחב וקורדינציה. הקניית הרגלי משמעת. תכנית מיוחדת לילדים ונוער,
תרגילי כושר גופני מותאמים לגיל, חינוך לאורח חיים של ספורטאי והקניית הרגלי

תזונה נכונה. 
מועדון ג'ודו קדומים מתקיים כבר 14 שנים עם זכיות באליפות ישראל

ואלימפיאדת הילדים. 

פרטים נוספים:
*ההשתתפות בחוג מותנית בלבישת חליפת ג'ודו אותה ניתן לרכוש דרך 

המדריך בעלות 200 ש"ח לצעירים, 250 ש"ח למתקדמים. 
**במהלך שנת הלימודים תוענק חגורת חגורת ג'ודו בטקס רשמי, 

עלות החגורה: 70 ש"ח.
 



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

150 חדר בלט 15:45-16:30 ב' כיתות ב'-ג'

150 חדר בלט 16:30-17:10 ב'
גילאי 3-טרום

חובה

150 חדר בלט 17:15-18:00 ב'
גן חובה - כיתה

א'

מחול ו˙נועה
מחול

בהדרכת: נועה אלעד 054-4628869
 

על החוג: בלט מתחילות: בחוג הבנות יגשימו חלום להיות בלרינות! 
הן ילמדו את בסיס הבלט המקצועי והמחול המודרני, עם עבודה על 

טכניקה וחיזוק הגוף. כל שיעור מלווה במוסיקה במגוון סגנונות ואביזרים, בהנאה
רבה. תשאלו כבר את מי שהיתה!

 



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

160
חדר חוגים

באולם הפיס
בצפון

16:15-17:00 ב'
כיתות
ג'-ד'

מחול ו˙נועה
מחול מודרני

בהדרכת: מיכל טרבלסי 052-3869999
 

על החוג: לנוע, לנשום, להכיר את הגוף! להקשיב, לשכלל ולהצליח.
בשיעורי מחול מודרני נלמד להכיר את הגוף. נלמד טכניקות לשכלול 

היכולות הגופניות מעולם הבלט הקלאסי. נחזק את הגוף ונגמיש אותו, תוך שימוש
במוזיקה להעצמת הרגש והביצוע הטכני. 

 
 



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

160 חדר בלט 18:00-19:00 ב'
כיתות
ה'-ו'

מחול ו˙נועה
מחול מודרני

בהדרכת: שני טילס 054-2207910
 

על החוג: בחוג נלמד בשיטת המחול המודרני עם טעימות מעולם הבלט. 
נכיר את הגוף ונלמד לשכלל את היכולות שלו. נפתח גמישות, יציבה 
ושמיעה מוזיקלית. והעיקר נרקוד עם מוזיקה טובה ואווירה שמחה. 

 
**בהתאם לביקוש תיפתח קבוצה תורנית עם התאמה מוזיקלית ותנועתית לכיתות

ז'-ט'. 
 



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

170 חדר בלט 16:45-17:30 א' כיתות א'-ב'

170 חדר בלט 16:00-16:45 א' כיתות ג'-ד'

180 חדר בלט 17:30-18:30 א'
כיתות ה'-ו'
להקה צעירה

180 חדר בלט 18:30-19:30 א'
כיתות ז'-ט'
להקה בוגרת

מחול ו˙נועה
היפ הופ

בהדרכת: ספיר אנג'ל 054-7518197
 

על החוג: ריקוד ההיפ הופ כולל קשת רחבה של סגנונות המאופיינים בקצביות,
אנרגטיות ועבודה פיזית דינאמית. ההיפ הופ מתבסס על הבנת הגוף ויכולותיו,

חיזוק השרירים, כוח וגמישות. 
במהלך השנה הבנות יכירו מגוון סגנונות מעולם ההיפ-הופ, 

כגון: פופינג, לוקינג, האוס, דנסהול,ברייקדנס, אפרו, פיוז'ן, ווגינג, וויגינק 
 ועוד.

בשיעורים נשים דגש על טכניקה ועל מושגים בסיסיים מעולם ההיפ-הופ בשילוב
האולד סקול וניו סטייל. זהו סגנון שמאתגר את התלמידות, מפתח בהן קורדינציה

גבוהה, זיכרון תנועתי ומאפשרת להן ביטוי עצמי.
מוזיקה טובה, הרבה אנרגיות ובעיקר כיף והנאה!

לאחר החגים תיפתח קבוצת נשים, פרטים יישלחו בהמשך.

תלבושת:
השכרת תלבושת למופע סיום בעלות 60 ש"ח הינה חובה.

ביגוד סטודיו לשיעורים - טי שרט 25 ש"ח, קפוצון 50 ש"ח - לבחירה.
למופע סיום יש להצטייד בנעליים שחורות ובטייץ שחור ארוך.



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

150 אולם הפיס 14:15-15:15 ג' כיתות א'-ב'

160 אולם הפיס 15:15-16:15 ג' כיתות ג'-ד'

160 אולם הפיס 16:15-17:15 ג' גן חובה

160 אולם הפיס 17:15-18:15 ג' כיתות ה'-ח'

ה˙עמלו˙
התעמלות קרקע

בהדרכת: הילה קליין 054-7775133
 

על החוג: הילה קליין, מדריכה מוסמככת בהתעמלות קרקע ומכשירים בוגרת גבעת
וושינגטון עם ניסיון בהדרכת חוגים. 

במהלך החוג נלמד אלמנטים שונים כגוןף גלגולים, גלגלונים, עמידות ראש וידיים,
גשרים, רגל רגל לאחור, מכשירים: קפיצות ארגז, תרגילי ספסל וארפלור. פירמידות

בתרגילים בזוגות, שלישיות וקבוצות קטנות. 
פיתוח ושמירה על מרכיבי הכושר, כוח, גמישות, יציבות, החזקת הגוף 

ומהירות.
אופי הפעילות בחוג משלב מקצועיות, הנאה ומיומנות חברתית.

תשלומים נוספים במהלך השנה: בגד גוף, תחרויות שונות.
פרטים יינתנו בתחילת שנה ע"י המדריכה



בהדרכת: ציפי ברגמן 054-3488227
 

על החוג: התעמלות אומנותית הוא ענף ספורט אלגנטי ומרהיב ביופיו, בו משלבים
אלמנטים אקרובטיים, ריקוד, ואלמנטים גופניים בשילוב מכשירי יד כגון: חישוק,

סרט וכדור. באימונים נלמד גשרים, גלגלונים, עבודה עם מכשירי היד השונים.
האימונים מעניקים לילדות גמישות, כוח, יציבה נכונה, קואורדינציה, זריזות, שיווי

משקל ומחזקים את הדימוי העצמי וכוח הרצון, התמדה ואורח חיים בריא לצורך
הצלחה!

 
ציפי ברגמן, בעלת ניסיון רב בהדרכת התעמלות ותעודות הסמכה מטעם מכון וינגייט

וגבעת וושינגטון. בוגרת תואר ראשון בפיזיותרפיה.
בהדרכת מדריכה מצוות המרכז להתעמלות טוויסט. מדריכות הצוות מקצועיות,

מוסמכות בהדרכת התעמלות ובעלות נסיון בטווח גילאים נרחב. 
 
 
 

מחיר מיקום שעה יום קבוצה

160 אולם הפיס 15:40-16:35 ד' כיתות ד'-ו'

160 אולם הפיס 16:35-17:15 ד' גילאי גן

160 אולם הפיס 17:15-18:10 ד' כיתות א'-ג'

170 אולם הפיס 18:15-19:15 ד'
טרום נבחרת+כיתה

ז' ומעלה

ה˙עמלו˙ 
התעמלות אומנותית

במהלך השנה תיתכן יציאה לתחרות בעלות נוספת. 
עלות חד פעמית של 100 ₪ לקניית מכשירי יד אישיים לכל ילדה-חישוק, 

כדור, סרט וחבל(רשות). 
עלות בגד גוף קבוצתי ברכישה מרוכזת להופעות ותחרויות -130 ₪ (חובה).



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

170
מקלט ברח' הנבל

בקדומים צפון
17:00-18:00 ב' גילאי גן - כיתה ג'

170
מקלט ברח' הנבל

בקדומים צפון
18:00-19:00 ב' כיתות ד'-ו'

אומנו˙

בהדרכת: רננה צברי 052-6999449
 

על החוג: בחוג קרמיקה נתנסה במגוון של טכניקות פיסול, פינדינג', 
חוליות, משטחים ועוד. נשלב טקסטורה ונשתמש בצבעוניות קרמית. 

שימוש בחומר מביא לידי ביטוי את היכולת ליצירה אישית בתחום הפיסול. 
החוג מיועד לבנים ובנות כאחד. 

במהלך השנה יתבצע תשלום חד-פעמי על סך 300 ש"ח עבור חומרים. 

קרמיקה



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

170
מקלט ברח' הנבל

בקדומים צפון
17:00-18:00 ה' כיתות א'-ב'

170
מקלט ברח' הנבל

בקדומים צפון
18:00-19:00 ה' כיתות ג'-ו'

אומנו˙
שילוב אומנויות

בהדרכת: רננה צברי 052-6999449
 

על החוג: חוג המקנה לילד כלים לסמוך על עצמו ולבטוח ביכולותיו. 
דרך נוספת לעבוד על המוטוריקה העדינה וקורדינציה ממקום של כיף, 

הגורם לילד להתרכז וליצור מתוך הנאה וביטחון.
בחוג נתנסה במגוון חומרים, כגון: חימר, עיסת נייר, מיחזור, חרוזים, 

בדים, ועוד.
*החוג מיועד לבנים ובנות כאחד. 

**במהלך השנה יתבצע תשלום חד-פעמי על סך 300 ש"ח עבור חומרים. 

ציור לילדים
בהדרכת סשה זולוטורוב 054-7258822

 

על החוג: ציור הוא תחום באמנות המתאר את היצירה באופן גרפי על גבי משטח
בעזרת צבע, היוצר קווים וכתמים. בעזרת טכניקות שונות, הצייר יכול ליצור

אשליה של אור, תנועה, נפח ועומק; באמצעות הציור יכול האמן לבטא רגשות,
דעות והשקפת עולם.

 
מחיר מיקום שעה יום קבוצה

165 מועדון יחדיו 18:00-19:00 ב'
כיתות ה'
ומעלה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2_(%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_(%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%9F_(%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA)


מחיר מיקום שעה יום קבוצה

350 פנימית אולפנת להב"ה 13:15-14:15 ג' כיתות ד'-ו'

350 פנימית אולפנת להב"ה 14:30-15:30 ג' כיתות א'-ג'

350 פנימית אולפנת להב"ה 16:00-17:00 ג' כיתות ז'-ח'

בי˘ול ואפיה
בישול ואפיה

בהדרכת: אורטל מולד 050-2299751
 

על החוג: מפגש שכולו חוויה וחיבור למטבח, במהלכו נלמד טכניקות 
עבודה במטבח, ונכין תוצרים טעימים ואיכותיים בעזרת בישול ואפייה.

המשתתפות ירכשו ידע מקצועי והבנה בשימוש בחומרי גלם שאותם יוכלו ליישם
בבית. בין השאר נלמד לרדד, לזלף, לאפות , לקלתת, לטמפרר, לבשל, להקרים,

לקרמל ועוד.
החוג מיועד לאוהבות המטבח, או לאלה שרוצות להתחבר אליו, ולהכיר 

את סודותיו. אין צורך בניסיון מוקדם.
המשתתפות יצאו עם תוצרים טעימים ואיכותיים (לא בכל מפגש).

בסוף השנה נקיים מפגש סיכום בהשתתפות האימהות.
 

אורטל מולד - בוגרת בית ספר לקונדיטוריה ותואר ראשון בהוראה, 
מעבירה קורסים וסדנאות. מכינה מארזים מתוקים וקינוחים איכותיים.

הודעה על תאריך שיעור ניסיון תישלח בהמשך



מדע ואל˜טרוני˜ה

מעוניין/ת להתחיל את דרכך בעולם הסייבר? 
המרכז לחדשנות וליזמות בקדומים מזמין אותך לתוכנית חוגים מרתקת 

ומחייבת ללימודי מבואות הסייבר.
תכנית זו היא 'כרטיס הכניסה' שלך לעולם הסייבר ומעניקה יתרון 

משמעותי לכל תלמיד מתחיל אשר מעוניין לרכוש מקצוע, להתקדם בהמשך ללימודים
התמחותיים ולהשתלב במערך הסייבר הלאומי, העסקי או הפרטי. 

המרכז מציע מסלולים מותאמים לביה"ס היסודי, למתחילים ולמתקדמים 
(רב שנתי).

 
התכנית כוללת:

•אתיקה וחוק
Python לימוד שפת התכנות•

(Windows, Linux) הכר מערכות הפעלה•
•האינטרנט ורשתות תקשורת

•מבוא לקריפטוגרפיה (תורת ההצפנה)
•יסודות ההאקינג (כובע לבן)

WIFI•
•וירוסים
•ועוד...

.(CTF) בסיום הקורס תתקיים תחרות הקינג
 

מחיר מיקום שעה יום קבוצה

175 תפוח פיס 17:30-18:30 ה' כיתות ד'-ו'
סייבר לילדים

300 תפוח פיס 18:30-20:30 ה' בוגרים-מתחילים
סייבר

300 תפוח פיס 20:30-22:30 ה' בוגרים -מתקדמים
סייבר

המרכז לחדשנות - סייבר



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

180 נחשון בנים 17:30-18:30 א' כיתות א'-ו'

מ˘ח˜י ח˘יבה
לגו

בהדרכת: אפי לגו 054-4571943
 

כל ילד אוהב לשחק בלגו...
ב"לומדים עם אפי" משלבים משחק וחימוד משמעותי בצורה חוויתית.

הילד מתנסה בקריאת תוכניות והופך רעיון למציאות באמצעות קוביות הלגו האהובות.
 

בכל שיעור נרכיב דגם מדהים ונלמד איך הוא פועל, ומהם הכוחות המניעים אותו.
נתחרה במרוץ מכוניות, נסתובב בקרוסלה ונלמד למה לא נופלים, נבין למה טנק זקוק

לשרשראות , נלמד על המנופים ועוד...

חלוקה לקבוצות עפ"י הרישום



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

 220
אח שני 195

חוות סוסים אחר הצהריים ג'/ה' החל מכיתה א'

חוג רכיבה
 

לימוד רכיבה בסגנון מערבי, קבוצות קטנות עד שלושה משתתפים. 
ארבעה שיעורים ראשונים פרטיים באותו המחיר בהטבה מיוחדת.

 
מחיר  מיקום שעה יום קבוצה

440 חוות סוסים אחר הצהריים ג'/ה' החל מכיתה א'

חוו˙ הסוסים
מרכז אתגרי טיפולי בשומרון 052-6826223

חוג אתגרי
כולם כבר יודעים שהנינג'ות הכי טובים היו מטפסים. יובל שמלא מטפס מקצועי הוא

היחיד שזכה עד היום אחרי והוכתר כנינג׳ה ראשון בישראל וה-15 בלבד בעולם.
אבל לא כולם עדיין יודעים, שיש מסלול נינג'ה מקצועי אצלנו כאן וקיר 

טיפוס מקצועי בגובה 11.5 מ' ועוד אתגרים רבים וחווייתיים.
 

זה הזמן להצטרף לחוג האתגרי שלנו שמתחיל את שנתו ה - 5
*מפתח קורדינציה *חגורת כתפיים *מחשבה ותכנון *אמון וערבות 

הדדית *יכולת התמודדות ושלל יתרונות מתאים מגיל 7 (כתה א).
 
 

לפרטים נוספים ותאריך שיעור ניסיון נא לשלוח 
ואצאפ למספר 052-6826223

 



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

160-200
תלוי במספר
הנרשמים

חוות סוסים אחר הצהריים ג'/ה' כיתות א'-ו'

חוג אילוף כלבים
 

יש לכם כלב ואתם רוצים ללמוד לאלף אותו ולהבין אותו?
רוצים לשפר את הביטחון העצמי של ילדכם ולעזור לו עם נוכחות כלבים 

ובעלי חיים במרחב היומיומי?
 

בחוג נשים דגש על:
 אילוף בסיסי, דרכי אילוף, תיקון התנהגות, תקשורת בסיסית עם כלב, 

שיפור התנהגות, הבנת הכלב, הבנת שפת הכלב.
כיתה '-ב' - מתאים לבעלי כלבים וגם ללא.

מכיתה ג'- לבעלי כלבים בלבד.
דרישות: רצועה, זמם, חיסונים, כלבים לא תוקפניים.

 
 
 

חוו˙ הסוסים
מרכז אתגרי טיפולי בשומרון 052-6826223

לפרטים נוספים ותאריך שיעור ניסיון נא לשלוח 
ואצאפ למספר 052-6826223

 



היט-
H.I.I.T או בשמו המלא High Intensity Interval Training (אימון בעצימות

גבוהה).
הינו טכניקת אימון שבה אנו מוציאים הכול החוצה או במילים אחרות 

אנחנו בכל אימון נותנים את כל כולנו, עם בהפסקות קצרות ולעתים גם 
הפסקות אשר מלוות גם הן בפעילות כלשהי.

אימון זה שומר על דופק גבוה ובעקבות כך יכול להוביל לשריפה מואצת של קלוריות
.

אז מה יהיה לנו? אימון מהיר, קצר וקולע...הזמן יעוף עם תרגילים מצויינים, חיוכים
וזיעה וכמובן מוזיקה מעולה.

 
אירובי מדרגה – 

אימון אירובי אנרגטי מהיר וקיצבי, הבנוי על קומבינציות יחס עם מדרגה.
הקומבינציות בנויות בשיטת השלבים כך שכל אחת יכולה להחליט עד כמה היא

משתגעת איתי. האימון מלווה במוסיקה מקפיצה וסוחפת שמעלה את המורל ומדרבנת
להמשיך בפעילות.

אירובי מדרגה יגרום לכן להזיע ולשרוף קלוריות, ויתרום לשיפור 
הקואורדינציה, העלאת הדופק, חיזוק שרירי הרגליים ושיפור מוטוריקות 

שונות.
השיעור מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון עם מדרגה והשני חיזוק ועיצוב שרירי

הגוף. 
 

אירובי רצפה - 
העלאת דופק במאמץ תת עצים בשילוב כוריאוגרפיה. נזיע ונשרוף שומנים.

 
 
 
 
 

חוגי נ˘ים
העמלות נשים 

עפרה גוטמן 054-6624080



 – core שיעור
שרירי הליבה הם השרירים העמוקים של הבטן והגב, הנמצאים במרכז הגוף. 

הם מייצבים את הגוף מבפנים ועוזרים לתנועתיות שלו. שרירי הליבה פועלים כל
הזמן כנגד כוח המשיכה ומייצבים את עמוד השדרה. חיזוק שרירי הליבה משפר את

היציבה על ידי איזון בין השלד לשרירים ושמירה על מיקום תקין של מרכז הכובד
בגוף. בעזרת תרגול נהיה מודעים ליציבה ונשלוט באופן בו אנו נעים..

בשיעור נעבוד על יציבה נכונה, ושיפור שיווי המשקל והיכולת התנועתית מניעה של
כאבי גב ופריצות דיסק על ידי תמיכה שרירית בעמוד השדרה וייצובו. שיפור מראה

הגוף ומודעות גופנית גבוהה.
 
 

מיקום שעה יום קבוצה

חדר בלט 19:45 א' ריצפה

חדר בלט 19:30 ב' מדרגה

חדר בלט 19:30 ד' היט

חדר בלט 8:15 ה' core

חדר בלט 8:15 ו' שיעור מתחלף

חדר בלט שעה ורבע אחרי צאת שבת מוצ"ש מדרגה

חוגי נ˘ים

ניתן לשלב עם שיעורי הפילאטיס של שרה עצמון.
מחיר לפעם בשבוע 150 ש"ח, פעמיים בשבוע 180 ש"ח, 

      שלוש ומעלה 210 ש"ח.
 



פילאטיס
שרה עצמון 050-8181012

חוגי נ˘ים

מודעות  מלאה לתנועה נכונה ובריאה, דגש על ארגון הגוף התורם ליציבה ארוכה
וזקופה יותר. חיזוק וחיטוב הגוף תוך שיתוף כל השרירים באימון. 

בנוסף שיפור יכולות הריכוז, יצירת הרמוניה בין הגוף ולנפש וחיזוק עמוד השדרה. 
מתאמנות מספרות שהפילאטיס עוזר מאוד להקל על כאבי גב, ונותן 

לגוף ולנשמה דלק, מרחב ושקט. 
 

מיקום שעה יום קבוצה

חדר חוגים באולם הפיס
בקדומים צפון

19:30 א'
פילאטיס מתחילות - מתאים

גם לנשים בהריון ולאחר לידה

חדר בלט 19:30 ג' פילאטיס מתקדמות

חדר בלט 20:30 ג'
פילאטיס מתחילות - מתאים

גם לנשים בהריון ולאחר לידה

ניתן לשלב עם שיעורי אירובי של עפרה גוטמן.
מחיר לפעם בשבוע 150 ש"ח, פעמיים בשבוע 180 ש"ח, 

      שלוש ומעלה 210 ש"ח.



מחול מודרני
שני טילס 054-2207910

חוגי נ˘ים

תמיד רצית לרקוד ולא הגעת לזה?אם צלילי המוזיקה מזיזים אותך,
אם יש לך אהבה לתנועה וריקוד,אם העבודה דרך הגוף מדברת אלייך,

בואי לרקוד איתנו!
בואי לחוות חוויה מעצימה עם קבוצת נשים מיוחדת באווירה שמחה  

עם מוזיקה טובה.

מחיר מיקום שעה יום קבוצה

165 חדר בלט 20:30 ב' נשים

מחול אתני
דולב דאסה 054-8027137

מחיר מיקום שעה יום קבוצה

165
חדר חוגים באולם
הפיס בקדומים

צפון
20:30 א' נשים

מחול אפריקאי /אתני / עכשווי חיטוב לגוף ולנפש 
פעם בשבוע נתאסף לרקוד יחד נעבור דרך מחוזות שונים בעולם 

לצלילי מוסיקה סוחפת ונתמסר לתנועה שיבטית עכשווית.
 נעבוד על סיבולת לב ריאה, פירוק מפרקים, חיזוק רצפת האגן שכלול 

תנועתי וחיבור ללב.



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

150
חדר הרצאות

בספריה
18:00 ב' נשים

150
חדר הרצאות

בספריה
10:00 ד' נשים

חוגי נ˘ים
ריקודי עם

יעל טביב 050-8509102
מדריכה מנוסה עם וותק של שנים רבות תוביל אותך במרחב לצלילי 

מוסיקה בסגנונות שונים. החל מהצעד הבסיסי בהתקדמות איטית והדרגתית. 
דרך הריקוד אנחנו מלשבות תנועת הגוף, אימון המוח לזכרון טוב יותר וכמובן הרבה

סיפוק ושמחה.



מחיר מיקום שעה יום קבוצה

165
חדר חוגים באולם

הפיס בקדומים צפון
20:30 א' נשים

לספר,לשחק, להתרגש, לחוות להשתחררר ולהנות. 
אוהבות לשמוע ולספר סיפורי חיים?

מחפשות מקום לביטוי משחק ושחרור?
במהלך החוג נלמד את השפה התאטרלית, הכלים והתהליך היצירתי 

והדינאמי של הפלייבק, נספר סיפורים מחיינו ונלמד להפוך אותך 
להתרחשות תאטרלית ונרכוש מיומנות של משחק.

חוגי נ˘ים
פלייבק

מירי רייך 052-5683099



ציור אקדמאי הוא הבסיס לאומנויות נוספות .
הציור האקדמאי הוא הדיסציפלינה הבסיסית ליצירת ציורים ריאליסטיים 
ופסלים. התלמידים בשנה הראשונה לומדים את הציור האקדמי בטכניקה 

של עיפרון פחם, טבע, דומם, נוף ודיוקן. 
בשנה השנייה לומדים כיצד לצייר נכון תמונות ריאליסטיות בטכנולוגיה:

צבעי מים אקריליק שמן על בד וכן ללמוד איך לצייר ציורי שמן במברשת ועוד.
 
 

מחיר מיקום שעה יום קבוצה

180 מועדון יחדיו 19:00-20:30 ב' מבוגרים

בחוג התעמלות גברים נעבוד על שיפור טווחי תנועה במפרקים,
חיזוק וגמישות שרירי השלד, שיפור סיבולת לב-ריאה, תנועתיות 

בעמוד השדרה, חיזוק שרירי גב תחתון ושיפור צפיפות העצם. 
 
 
 

מחיר מיקום שעה יום קבוצה

150/180 חדר בלט
ו'-12:00
ד'-21:00

ד',ו' גברים

חוגי מבוגרים
ציור

סשה זולוטורוב 054-7258822

התעמלות גברים
יעקב פנחסי 054-7682474



˜ונסרבטוריון ˜דומים

לכל בריאה ובריאה ולכל יצור ויצור יש ניגון משלו " ר' נחמן מברסלב
 

הקונסרבטוריון מיועד בראש ובראשונה לילדים מכתה א' עד יב ובנוסף לילדים מגיל
טרום חובה, לשיעורי טרום כלי ולבוגרים לאחר תיכון 

ועד גיל 120 שרוצים להתחיל או להמשיך ללמוד כלי ולנגן בהרכב.
 

הקונסרבטוריון הוא בית ספר לכל דבר ועניין, הוא נותן מעטפת כוללת 
להצמחת מוזיקאים צעירים בצורה המקצועית ביותר. החל משיעורים 

פרטניים, שיעורי תאוריה, הרכבים בסגנונות שונים ותזמורת.
 

תלמידי ביה"ס משתתפים באירועים שונים, במסגרת פנים בית-ספרית, 
יישובית וכלל-ארצית, בפעילויות התנדבותיות ומיזמים ייחודיים.

 
בקונסרבטוריון ישנם שני מסלולי ביצוע: (המסלול יקבע בכיתה ט'-י')

1.מסלול לתעודת גמר- 
בוגר הקונסרבטוריון. תלמיד שלמד 7 שנים לפחות עד כתה י"ב יקבל תעודת גמר.

2.מסלול לרסיטל – 
בחינת בגרות חיצונית 5 יח'ל של משרד החינוך. 

 
בתוך כל מסלול ניתן לבחור את הכלי ואת הסגנון.

קלאסי- פסנתר, חליל צד, כינור, קלרינט, כלי הקשה, חלילית.
פופ רוק ג'אז- תופים, פסנתר, גיטרה, גיטרה באס, סקסופון, 

חצוצרה, טרומבון.
 

השנה חדש!!
פיתוח קול - לגברים ונשים.

 
שיעורים נוספים

• טרום כלי- לילדי גן חובה וטרום חובה. חצי שעה שבועית לאורך השנה.
 מחיר- 100 שח לחודש מותנה במינימום חמישה נרשמים. 

במידה ויהיו מספיק נרשמים אז ייפתחו 2 קבוצות, טרום וחובה.
 

• הרכב מבוגרים- מותנה במינימום נרשמים. ניתן להרשם להרכב בלבד 
ללא לימוד כלי.

 
• כלים שלובים – לימוד נגינה לבעלי צרכים מיוחדים

 



ונסרבטוריון ˜דומים
 ̃

הרכבים:
- הרכב ביג בנד - 

הרכב ג'אז ופיוז'ן המלווה את הנבחנים לרסיטל בסגנון ג'אז 5 יח"ל.
 

- הרכב חליליות- 
הרכב מוזיקה עתיקה של נגני חליליות מתקדמים הלומדים חלילית.

 

- הרכב קאמרי - 
הרכב קלאסי עם מגוון כלים, עד 9 נגנים.

 

- תזמורת צעירה משולבת - 
תזמורת גדולה המונה למעלה מ18 נגנים ממגוון כלים.

 

- הרכב מבוגרים – 
הרכב שמתאים לכל רמת נגינה ולכל הגילאים.

 

- הרכב קולי – 
הרכב זמרות וחובבות שירה.

 
מסלול רסיטל

כארגון בפיקוח משרד החינוך, הקונסרבטוריון רשאי להגיש תלמידים 
לבחינת "בגרות במוזיקה - רסיטל" בהיקף של 5 יח"ל. הבחינה מקנה את בונוס

ההרחבה כמו בכל מקצוע אחר, ומתקיימת באופן ארצי באמצע כיתה י"ב. 
 

למסלול הרסיטל יש דרישות: 
1.לימוד תאוריה באופן קבוע. 

2. השתתפות בהרכב אחד לפחות בתיאום עם מנהל בית הספר (תלוי בסגנון הנלמד) 
3. כתיבת עבודה עיונית. 
4. שלוש השמעות בשנה. 

 
המסלול מתחיל בכיתה י', והוא זוכה למשאבים מרובים על מנת להצליח באופן

מיטבי. תלמידים במסלול מקבלים: זמן נוסף בליווי פסנתר וליווי 
בזמן הבחינה, ליווי אישי בכתיבת העבודה העיונית, ליווי מקצועי ואומנותי נוסף

במהלך שנות לימודיהם. 
כמוסד בפיקוח, הקונסרבטוריון הוא היחידי שרשאי להעניק לתלמיד ציון מגן
שמהווה 50% מהציון הסופי בבגרות, זאת בהשוואה לבחינה בבגרות פרטית.

 
השתתפות במסלול הרסיטל כרוכה בעלות נוספת (750 ש"ח בכיתות 

י' ו-י"א ו1500 ש"ח בכיתה י"ב).
 
 
 



שיעור  
 4440 ש"ח פרטני 45 דק  

 
  444 X 10 תשלומים

  

שיעור  
3120 ש"ח  זוגי 45 דק

 
  312 X 10 תשלומים

  

שיעור קבוצתי  
בכלי נשיפה 45 דק  

  
1900 ש"ח

 
  190  X10 תשלומים

  

נגינה  
בתזמורת\הרכבים

לתלמידים שאינם לומדים שיעור
  פרטני

1200 ש"ח
 

  120 X 10 תשלומים
  

 
פרויקט  

'כלים שלובים' 30 דק 
  

3600 ש"ח
 

  360 X 10 תשלומים
  

 
פרויקט  

'כלים שלובים' 20 דק 
  

3360 ש"ח
 

  336 X 10 תשלומים
  

 
"מקהלת" נחשון  

  
600 ש"ח

 
  60 X 10 תשלומים

  

 
"מקהלת" שיראל  

  
2000 ש"ח

 
  200  X10 תשלומים

  

1200 ש"ח  הרכב בוגרים
 

  120 X 10 תשלומים
  

˜ונסרבטוריון ˜דומים



˜ונסרבטוריון ˜דומים

הגבייה באמצעות מערכת התשלומים של המרכז הקהילתי, בכרטיסי אשראי בגביה
חודשית (לא תופס מסגרת). 

קישור להרשמה נמצא באתר המועצה,
במידה והינכם מעוניינים להסדר תשלומים במזומן/שיק/הו"ק, 

יש לפנות למשרדי המתנ"ס בשעות קבלת קהל:
 ימים א-ה 08:30-15:30, טלפון 09-7457327, 

matnaskdumim@gmail.com :מייל

לא תתאפשר כניסה ללימודים ללא הסדרת תשלום וחתימה על תקנון 
בית הספר.

mailto:kdumim@matnasim.org.il


חוגי מועדון מחר

 
 

שיטת אימון המחזקת ומגמישה את הגוף, תוך כדי עבודה על שרירי הליבה ונשימה
נכונה. 

 

פילאטיס
מיכל טרבלסי /אפרת הללי

יוגה
 מירי רוזן

תרגול היוגה עובד במקביל על הרובד הגופני, הרגשי והמנטלי. ומביא את האדם לתפקוד
מיטבי. אפשר להתחיל לתרגל יוגה בכל גיל ובכל מצב. אחרי תקופה של תרגול יכול

שיפור בכל המדדים.

מיקום שעה יום שיעור

בי"ס למוזיקה א' 8:00 / 8:50 פילאטיס - מיכל טרבלסי

בי"ס למוזיקה 8:20 / 7:30 ב' יוגה - מירי רוזן

בי"ס למוזיקה ג' 8:00 / 8:50 פילאטיס - מיכל טרבלסי

בי"ס למוזיקה 8:00 ד' פילאטיס שיקומי - אפרת הללי

בי"ס למוזיקה 8:50 ד' פילאטיס - אפרת הללי

בי"ס למוזיקה 8:00 / 8:50 ה' יוגה - מירי רוזן

בי"ס למוזיקה 8:00 ו' פילאטיס - אפרת הללי

מחיר לפעם בשבוע 100 ש"ח, פעמיים בשבוע 160 ש"ח, 
      שלוש ומעלה 220 ש"ח.



˜הילה ˙ומכ˙

 
 
 
 

השתתפות ב"קהילה תומכת" מעניקה סל מענים הכולל:
• חוג/ פעילות חברתית- לפי מסלול נבחר

• אב בית- תיקונים קלים בבית 
• לחצן מצוקה
• אוזן קשבת 

עלות: מסלול בסיסי כמפורט,  כל משתתף ב"קהילה תומכת" מקבל תמורת 160 ₪ 
(12 חודשים) 

 
מסלול נבחר: הרשמה ותשלום עבור פעילות נוספת כגון : חוג/ קתדרה/ מדרשת מגילה/

השתתפות במועדון מועשר/מועדון זהב- חדש! – יפורט לכל נרשם כדי להתאים סל
מענים לצורך הנרשם (העלויות קבועות אצל רכז הרישום)

 
לפרטים והרשמה : 

לרכזת חוגים- אפרת קפאח    052-5304334
למזכירת מחלקה לשירותים חברתיים- מיכל גורן  09-7922101

קהילה תומכת
שירות עוטף לקהילת וותיקי היישוב

 
המחלקה לשירותים חברתיים בשיתוף המרכז הקהילתי



מחכים לכם


