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 17/6120ילדים  ז"טבלת חוגים תשע

 .דמי רישום₪  50רישום לכל החוגים כרוך בתשלום   
 7201.7.31החוגים מתקיימים עד 

 ואומנויות לחימה חוגי ספורט

 גילאים ימים שעה מחיר לחודש הערות
שם 

 מדריך
 שם החוג

* נרשמים חדשים צריכים 
 לרכוש בגדי אימון. 

* תלמידים מכיתות ג' 
ים מגנים ומעלה צריכ

 אישיים.
* תחרויות ומבחני דרגה 
 אינם כלולים במחיר החוג.

 ,ש"ח לפעם בשבוע 170
 .ש"ח לפעמיים בשבוע 240

 תוספת של לקבוצות נבחרת:
 ש"ח  לפעם בשבוע 80
 .ש"ח פעמיים בשבוע 100

 
₪  170 בתחילת השנה יגבו

עבור ביטוח רפואי +מבחני 
 .דרגה

16:30-17:15 

 א' פעם בשבוע

 בנות ד' -א'

 
אילת 

 אלבלדס
 

 
 נדואטאקוו

 ד'-ב' 17:15-18:00

18:00-18:45 
ד' -נבחרת ג'

 מתקדמים

16:30-17:15 
 בשבועם ד' פע

א'  -4גן מגיל
 מתחילים

 ב'-א' 17:15-18:00

17:15-18:00 

 א'+ד' פעמיים
 בשבוע 

 ד' -'ב

 ה'+ 18:00-18:45

18:45-19:30 
ה'+ נבחרת 

 למתקדמים

בחודש נובמבר יגבו 
עבור מבחני ₪  70

 חגורה, חולצה וחגורה.
 
 
 

 

 
 לפעם בשבוע₪  180

 ב'  מתחילים –א'  ב' 16:15 – 17:00

יוסי 
 זכריה
 

 
 ג'ודו
 

 ב' 17:00 – 17:45
ב'   –א' 

 מתקדמים

 טרום חובה ה' 16:15 – 17:00

 גן חובה ה' 17:00 – 17:45

 לפעמיים בשבוע₪  270
 
 

 

 ג', ד' ה'ב'+ 18:00 –19:00

 ה' ומעלה ה'ב'+ 19:00-20:00
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באולם ביה"ס יהודה 
 29הצפירה  -הלוי

 ימי ב' או ה'  16:30-17:15 לפעם בשבוע₪  195
חוג לאומנויות 
לחימה ותנועה 

 (4-5גיל )

 בועז בר
מרכז עצמה 
לאומנויות 

 לחימה
 לפעמיים בשבוע₪  250

 
17:15-18:00 

 ב'+ה'

ג׳יט קון דו )ברוס 
 ג'-כיתות א' -לי(

 

 לפעמיים בשבוע₪  260
 

18:00-19:00 
ג׳יט קון דו )ברוס 

 ו'-כיתות ד' -לי(

 -באולם ביה"ס חורב
 15רח' כובשי קטמון 

 ג'-א' ג' 17:00-17:45 לחודש₪  150
אליצור 
 ירושלים

 משחקי כדור

 -באולם ביה"ס חורב
 15רח' כובשי קטמון 

 לפעמיים בשבוע₪  220
 א' 18:30-20:00

 12-14ח': -ז'
אליצור 
 ירושלים

 כדורסל בנים
 ד' 17:30-19:00

 -באולם ביה"ס חורב
 15רח' כובשי קטמון 

 ח'-ו' 'א 17:00-18:30 לחודש₪  170
אליצור 
 ירושלים

 כדורסל בנות

יהודה  מגרש ביה"סב
 29הצפירה  -הלוי

 

 לחודש₪  155
₪  80בסך  תשלום חד פעמי

 עבור חליפה

13:00-14:00 

 ג'

לילדי בית  -ב'-א'
 הספר בלבד

אביחי בן 
 זכאי

 כדורגל
 

14:00-15:00 
לילדי בית  -'ד-ג'

 הספר בלבד

15:00-16:00 

 ד'

לילדי בית  -'ו-'ה
 הספר בלבד

16:00-17:00 
פתוח  -גן+א'

 לכולם

 פתוח לכולם -ו'-ב' 17:00-18:00

 חד פעמי בסךתשלום 
 ש"ח עבור מבחני חגורה, 130

 חולצה וחגורה
 לחודש₪  170

16:15-17:00 

 א'

 חובה-טרום חובה
ישראל 
 בר רשי

 ב'-א' 17:00-17:45 קפוארה

 ו'-ג' 17:45-18:30

בבית ספר יהודה 
 29הצפירה  -הלוי

בחודש נובמבר ייגבו 
 א'+ד' 17:30-18:45 עמיים בשבועלפ₪  250

 צעירים: גילאי
 8-13 

יורם 
 קליגמן

אומנות לחימה 
 -משולבת
MMA 



 2016יולי  17  3

עבור מבחני  ₪ 70
 חגורה, חולצה וחגורה

 נוער + 19:00-20:30 לפעמיים בשבוע₪  270

 "פליק פלק"
ביה"ס להתעמלות 

 קרקע ומכשירים

 ש"ח 170לפעם בשבוע 
 250 -נבחרת הצעירהל

 לפעמיים בשבועש"ח 
 270 -בוגרתהלנבחרת 

 ים בשבועלפעמיש"ח 

16:00-16:45 
 ב'

 ו'-ד'

בהנחיית 
"פליק 
 פלק"

התעמלות 
קרקע 

 ומכשירים עם
חברת "פליק 

 פלק"

 ג' מתקדמות-א' 16:45-17:30

16:00-16:45 
 ה'

 ג' מתחילות-א'

16:45-17:30 
חובה+  -טרום חובה

 ב'-א'

17:30-18:15 
 ב'+ה'

 ג'-נבחרת צעירה א'

 ח'-חרת בוגרת ד'נב 18:15-19:15

החוג מתקיים במגרש 
ביה"ס תיכון 

רח' יצחק  -לאומנויות
 4אלחנן 

השתתפות בתחרויות הינה בתוספת 
תשלום. יש להגיע לשיעורים עם ציוד 
מתאים.בימי גשם, תתקיים פעילות 

 /אחרעיונית במרכז

 'ח–א'  ב' 16:15-17:15 ש"ח 210

מועדון 
הוקי 

 ירושלים
 

 רולר הוקי

 ש"ח 175 

16:30-17:15 

 ג'

2.5-3.5 
 וילדיםהורים 

 בהנחיית
 גל ירדני

מרכז ספורט 
 אקטיבי-אתגרי

17:15-18:00 
ספורט לגיל הרך 

4-5 

18:00-18:45 
 הכנה לכיתה א'

5-6 

18:45-19:30 
 ספורטאים צעירים

 ג'-א'

 
 

 חוגי מחול

 שם החוג שם מדריך גילאים ימים שעה מחיר לחודש הערות

בסוף השנה יגבה   מחול אומנותי JuliArt 3-5 ב' 16:30-17:15 ש"ח  165
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ור תשלום נוסף עב
₪  50מסיבת סיום בסך 
 למשתתף/ת

 

המרכז ללימודי  7-10 17:15-18:00
-מחול קלאסי
 בהדרכת
יוליה 

 ביריברייר

 בלט קלאסי
 מתקדמות -10 ה' 17:15-18:00

 11-16 ב'+ ה' 18:00-19:00 ש"ח 260  
קבוצת  -בלט מודרני

 להקה

 טרום בלט 5-7 ה' 16:30-17:15 ש"ח 165

 -באולם ביה"ס חורב
 15רח' כובשי קטמון 

 לילדיםזומבה   ו'-א' ד' 16:30-17:30 ש"ח 160

 ריקודי בטן לנערות שמואל גלית ומעלה 15מגיל  ד' 20:30-21:30 ש"ח 160 

 
ש"ח,  160

₪  270כרטיסיה: 
 (כניסות 6)עבור 

 זומבה לנערות חמד מאיה ומעלה 15מגיל  ב' 20:00-21:00

 

 17:00-17:55 ש"ח  178

 ג'

 טרפסיכורי ג' -א' -ם ג'אזטרו
עם המדריכה 

 מאיה חמד
 

 

 ג'אז/ היפ הופ
 ש"ח  185

 ו'-ד' 18:00-19:00

 ט'-ז' 19:00-20:00

 ומעלה תיכון 20:00-21:15 ש"ח 195

 תנועה, מגע וצליל גלי מדינה 2-3   ב' 16:30-17:10 ₪  170 משותף להורה וילד/ה

 לסבא/תאמשותף 
 ד/הונכ

 סבתוש ואני גלי מדינה 2-3 ב' 17:30-18:10 ₪ 170

 לפרטים גלי
 050-5511525 

200 ₪ 
 מפגשים 4

 
 חיזוק עם חיבוק גלי מדינה עד גיל שנה 'ב 12:30-13:30

 מסלול הכנה ישנו 
 לבגרות במחול 

 לתלמידות יא' ויב'

ש"ח לפעם  180
 בשבוע

 4-6 א' 16:15-17:00

 טטיאנה-אומנותיהסטודיו למחול 
 חלמסקי

לפעמיים שח  330
 בשבוע

17:00-18:00 

 א'+ד'

7-8 

18:00-19:00 9-12 

לפעמיים ₪  440
 בשבוע

19:00-20:30 13-18 
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 חוגי העשרה

 שעה מחיר לחודש הערות
ימי
 ם

 שם החוג שם מדריך גילאים

החלוקה לקבוצות תיעשה ע"י אילנה, 
 לפי רמת הילדים

פעמי עבור -ייגבה תשלום חדבנוסף, 
 כת לימוד שנתיתער

 ש"ח 210
16:15-17:00 

 )מתחילים(
 

 ש"ח 220 אנגלית לילדים אילנה פלדמן 3-8 ג'
17:00-17:45 
 )מתקדמים(

 

 ש"ח 230
18:00-19:00 

 ()מתקדמים

 ש"ח 180 

16:30-17:20 
 ג'

 ב'-כיתות א'

 תיאטרון לילדים מיכל מסיקה
17:20-18:35 

 ו׳-יתות ג׳כ 
 

 ולריה פוביני 6-12לגילאי  א' 16:30-17:30 ש"ח 180 
 -אופרת ילדים

 מקהלה

יתקיים בסטודיו ו יחל בחודש נובמבר, החוג
למשחק 'ניסן נתיב', רח' אלעזר המודעי 

17. 

 ש"ח 3,800
 לשנה

 ט'-כיתות ז' ה' 18:00-21:00
 הסטודיו למשחק 

 'ניסן נתיב'
 תיאטרונוער

 :פעמי על חומרים-בנוסף ייגבה תשלום חד
₪  380לקבוצת המתחילים, ₪  270

 לקבוצת המתקדמים

 
 ש"ח 170

 

16:30-17:30 
 ה'
 

 )מתחילים( 'ד –א' 

 שמיים""
 טיסנאות
 17:30-18:30 ותעופה

 
 )מתקדמים( ו'-'ה

 

 ש"ח 180 ₪ 280תשלום נפרד עבור ערכה בסך 
16:30-17:20 

 ה'
 ב'-א'

בית הספר 
 לקוסמים

 קוסמות
 ו'-ג' 17:20-18:10

תשלום נפרד עבור ערכה שנתית בסך  
 ש"ח  100

 עמית יחיאלי 6-9לגילאי  א' 16:30-17:30 ש"ח  190
בישול, אפייה 
 ויצירה מתוקה

₪  50פעמי בסך -בנוסף, ייגבה תשלום חד עם מהנדסים  ה'-לגו אתגרי: א' א' 17:00-18:00 ש"ח 185  לגו אתגרי 
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 עבור חומרים

18:00-19:15 

 -גו טכני"גליל
לבוגרי לגו אתגרי 

ו' -ולתלמידי ד'
 בהחלטת המדריך

 צעירים

 100יגבה תשלום חד פעמי בסך בנוסף, י
 לערכת ציוד שנתית₪, 

 אבי כהן ו'-א'כיתות  ב' 16:30-17:30 ש"ח 160
משחקי חשיבה 

 ושחמט

 ו'-א' ב' 16:00-17:00 ש"ח 195 
 ביה"ס בולדוג

 בניהול עופר ביטון
 אילוף כלבים

 2016חל בחודש נובמבר החוג י
ש"ח כולל  210

 חומרים

16:30-17:20 
 א'

 גן חובה
 טליה תומר

"יצירה בשתי 
 ו'-א' 17:30-18:45 ידיים"

 200פעמי בסך  -בנוסף ייגבה תשלום חד
 עבור חומרים₪ 

 סלמה -שני גלנט ו'-ג' ד' 16:30-17:45 ש"ח 180
ציור ורישום 

 לילדים

 
 

 סדנאות וקורסים

 הערות
 ירמח

 
 שם הקורס / סדנא שם מדריך גילאים יום שעה

 סטודיו לצביעה עצמית של כלי קרמיקה-כד וחומר
 10:00-14:00שישי וערבי חג   10:00-21:00ה' -: א'חגים וחופשים            10:00-23:00ה'     15:00-21:00ד'   -ימים: א'

, ניתן לפנות לפרטים
 052-6323513 -לגלית

 או באתר:
http://www.ginothair.o
rg.il/index.php?dir=sit
e&page=content&cs=

538&langpage=heb 
 

 יעודכן בהמשך
 כיתות 

 ח'-ה'

בהנחיית 
הסופרת גלית 

 דהן קרליבך

  -ה"היפראכתיב"
  לדיםסדנת כתיבה לי
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