
 בית יהודית
פותחים שנה

 הרישום והמידע המלא לחוגים באתר המינהל
www.ginothair.org.il 

 ובמזכירות בית יהודית 02.5664144 )שלוחה 0(
בשעות 8:30-19:00

בית יהודית הינו מרכז קהילתי שוקק בלב המושבה הגרמנית, 
המהווה את ליבה החברתי והקהילתי של קהילת גינות העיר.

הפעילות הענפה והמגוונת, המתקיימת מידי יום בבית יהודית, 
מיועדת לכל יחיד ולכל משפחה, והיא מתפרסת על פני השנה כולה 

ובכל ימות השבוע.

גם בתקופה מאתגרת זו של קורונה, אנו עושים כמיטב יכולתנו 
להתאים את השגרה למצב ולהמשיך ולספק פעילות איכותית 

ומהנה לתושבים תוך שמירה קפדנית על הנהלים.
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חוגים למבוגרים 2020-2021

הערות עלות לחודש שעות ימים שם המורה שם החוג

 סטודיו
נשים

שיעורי התעמלות 
 ועיצוב הגוף לנשים 
עם מיטב המדריכות 

בירושלים 

נשים בלבד!
מנוי המאפשר 

כניסה חופשית לכל 
השיעורים

₪220

8:00
א׳

דורית בן 
ישראל יוגה

9:00 ילנה 
מינקובסקי  התעמלות ותנועה

08:30 ב׳ איילת דה פונס  התעמלות אחרת

09:30 ב׳ איילת דה פונס  התעמלות אחרת

7:30 ג׳ דורית בן 
ישראל יוגה

08:30
ג׳

ריזה יונגרייז פלדנקרייז

09:30 הילה 
קופרשטוק פלדנקרייז דינאמי

8:15
ד׳

אביטל אברג׳יל עיצוב ופילאטיס

09:20 סנדי קסלר ׳באזז׳ - תוכנית 
לבניית עצם

8:30
ה׳

 ליסה
מטי-אריה פילאטיס ומתיחות

9:30 איילת דה פונס התעמלות אחרת
8:30

ו׳
ריזה יונגרייז פלדנקרייז

10:00 איילת דה פונס התעמלות אחרת

 סטודיו
יוגה

ייתכנו שינויים 
קלים בלוח 
השיעורים

טבלת שיעורים 
מעודכנת במזכירות 

המרכז

₪200
מנוי חד-
שבועי

₪270
מנוי חופשי 

חודשי

8:30-10:00
א׳

איתמר כליפא 

מועדון
׳יוגה במושבה׳

18:30-19:45 יעל מלין  

7:30-8:30
ב׳

דורית בן 
ישראל

18:30-20:00 חן גורביץ׳
19:30-21:00 ג׳ מאיה יוגל 
8:30-10:00

ד׳
חן גורביץ׳

18:30-20:00 עפרי אוד 
8:30-10:00

ה׳
חיה שטראוס

18:30-20:00 מעיין שירי
8:30-10:00 ו׳ חן גורביץ׳

₪200
פעם בשבוע 20:00-21:30 א׳ ז׳אן קלוד דנון קפוארה

חוגים למבוגרים 2020-2021

הערות עלות לחודש שעות ימים שם המורה שם החוג

₪150
פעם בשבוע

₪200
פעמיים 
בשבוע

15:00-16:00
א׳ + ג׳ יוסי זכריה היט טאבטה

20:15-21:15

נוער ובוגרים
ז׳ ומעלה  ₪210 17:30-19:00 א׳ המרכז לטניס 

שולחן טניס שולחן 

האימונים יתקיימו 
 באולם ביה״ס 
יהודה הלוי -

רח׳ הצפירה 29

₪290
פעמיים 
בשבוע

19:00-20:30 א׳ + ד׳ יורם קליגמן אומנות לחימה 
MMA - משולבת

הפעילות בחצר 
מוזיאון הטבע 
בהרשמה מראש

₪180
חודש 10:15-11:15 א׳ אווה לרמן סלע 

צ׳י קונג
לנשים

בנוסף יגבה תשלום 
חד פעמי בסך 

₪170 עבור ביגוד 
וכרטיס חבר במרכז 
הישראלי לטאי צי

₪270
פעמיים 
בשבוע

 20:00-21:30 א׳ ראובן זריצקי
טאי צ׳י
לגברים

20:00-21:30 ד׳ אביטל גואל

באולם ביה״ס חורב
רח׳ כובשי קטמון 15

₪30
כניסה חד 

פעמית

19:15-20:30
מתחילות

ד׳ נעמי מוס ריקודי עם 
₪270 ישראליים לנשים

 כרטיסיה -
10 כניסות

20:30-23:00
בינוניות ומתקדמות

₪200
חודש 20:45-22:15 ג׳ שירליגה כדורסל נשים

נפגשים בגן סאקר
 לפרטים: נעמי
0542307678

₪100
פעם בשבוע

₪180
פעמיים 
בשבוע

19:00-20:00 ג׳
נעמי ליפשיץ

קבוצת ריצה
לנשים

7:30-8:30׳גינות העיר׳ ו׳

₪30 20:00-23:00 ה׳ שלום גיאת ריקודי עם

32 מפגשים
ההרשמה במזכירות 

המינהל

₪105
מפגש 16:30-19:30 ד׳ ג׳פרי אלון קורס רישום 

פיגורטיבי

* שימו לב, הרישום למועדון מתחדש מידי שנה אוטומטית



חוגים 2021 - 2020 � פותחים שנה � בית יהודית � 5 4 � חוגים 2021 - 2020 � פותחים שנה � בית יהודית 

חוגים לילדים 2020-2021 • חוגי ספורט ואומנויות לחימה

הערות עלות לחודש שעות ימים גילאים שם המורה שם החוג

בתחילת שנה 
יגבו ₪100 עבור 
רישום לאיגוד 
ומבחני דרגה

ציוד לאימון: יש 
להגיע בחליפת 

אימון, מתקדמים 
עם מגנים אישיים

₪180 16.30-17:15 א׳ גן מגיל 5 - א׳ 

אילת 
אלבלדס טאקוואנדו

₪180 17:15-18:00 א׳ ב׳ - ד׳
מתחילים

₪180 16:30-17:15 ד׳ א׳ - ג׳
בנות

₪180 18:00-18:45 א׳ ד׳ - ז׳
בנות מתחילות

₪260

א׳: -18:00
18:45

בנות בלבד
א׳ + ד׳

ד׳ - ז׳
בנות 

מתקדמות 
פעמיים

ד׳: 17:15-18:00
מעורב 

מתקדמים

₪260 17:15-18:00 א׳ + ד׳
ב׳ - ד׳

מתקדמים 
פעמיים

₪330
א׳: 18:45-19:45
ד׳: 18:00-19:30

א׳ + ד׳
ה׳ ומעלה
מתקדמים 

פעמיים בשבוע 

תשלום חד פעמי 
בסך ₪200 עבור 

ביגוד
₪150 עבור מבחני 
חגורה )לא חובה(

₪190

16:45-17:30

א׳

גן - א׳
ג'אן קלוד 

דנון קפוארה
17:30-18:15 ב׳ - ד׳

בחודש נובמבר 
יגבו ₪80 עבור 
מבחני חגורה, 
חולצה וחגורה

₪180
פעם בשבוע

16:15-17:00 ב׳ א׳ - ב׳
מתחילים בהנחיית 

׳מרכז 
הג'ודו׳ 

של יואל 
ליבסטר

בהדרכתו 
של יוסי 

זכריה

ג׳ודו

17:00-17:45 ב׳ א׳ - ב׳
מתקדמים

16:15-17:00 ה׳ טרום חובה

17:00-17:45 ה׳ גן חובה

₪270
פעמיים בשבוע

18:00-19:00 ב׳ + ה׳ ג׳ - ד׳
19:00-20:00 ב׳ + ה׳ ה׳ ומעלה

₪100 18:00-20:00 ג׳ נבחרת

 ₪190 16:30-17:30

א׳

ג׳ - ו׳ 
המרכז 
לטניס 
שולחן 

טניס 
שולחן 

₪210 19:00-19:30

נוער ובוגרים
ז׳ ומעלה 

ובוגרים בכל 
הגילאים

חוגים לילדים 2020-2021 • חוגי ספורט ואומנויות לחימה

הערות עלות לחודש שעות ימים גילאים שם המורה שם החוג

באולם ביה״ס חורב
כובשי קטמון 15

₪4,300
שנה 17:30-19:00 א׳ + ג׳ + ד׳ ד׳ - ו׳ הפועל 

ירושלים
כדורסל 

בנים

מתחיל באוקטובר 
לאחר החגים

בבית הספר יהודה 
הלוי 

₪180
פעם בשבוע

₪220
פעמיים בשבוע

16:30-17:15

א׳ + ד׳

גן - א׳

אולגה 
חורין קרקס

₪200
פעם בשבוע

₪240
פעמיים בשבוע

17:15-18:15 ב׳ - ג׳

₪220
פעם בשבוע

₪280
פעמיים בשבוע

18:15-19:30 ד׳ ומעלה

במגרש ביה״ס 
יהודה הלוי
הצפירה 29

₪155
חודש

תשלום חד 
פעמי בסך ₪80 

עבור חליפה

13:00-14:00

ג׳

א׳ - ב׳
לילדי בית 
הספר בלבד

אביחי בן 
זכאי 14:00-15:00כדורגל

ג׳ - ד׳
לילדי בית 
הספר בלבד

16:30-17:30
ד׳

גן + א׳ 

17:30-18:30 ב׳ ומעלה

₪185
פעם בשבוע

לנבחרת 
הבוגרת - ₪270 

לפעמיים 
בשבוע

16:00-16:45

ב׳

גן חובה-א׳

בהנחיית 
׳פליק פלק׳

התעמלות 
קרקע 

ומכשירים

16:45-17:30 ב׳ - ד׳
מתקדמות

17:30-18:15 א׳ - ג׳
מתקדמות

18:15-19:15 נבחרת

16:00-16:45

ה׳

ב׳ - ד׳
מתחילות

16:45-17:30 גן חובה-א׳

17:30-18:15 א׳ - ג׳
מתקדמות

18:15-19:15 נבחרת
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חוגים לילדים 2020-2021 • חוגי מחול

הערות עלות לחודש שעות ימים גילאים שם המורה שם החוג

₪350 / ₪330
פעמיים בשבוע

בסוף השנה יגבה 
תשלום נוסף 
עבור מסיבת 

סיום בסך ₪50 
למשתתף/ת

  ₪180 16:30-17:15 

ב׳

3 - 5

JuliArt 
המרכז 

ללימודי מחול 
קלאסי

בהדרכת 
יוליה 

ביריברייר

מחול אומנותי

 ₪180 17:15-18:00 א׳ - ג׳ בלט קלאסי

₪195 18:00-19:00 ב׳ ה׳ 
ומעלה

מחול קלאסי 
מודרני

בוגרות 

₪180 16:30-17:15 ה׳ טרום 
חובה- א׳ טרום בלט

₪180 17:15-18:00 ה׳ ג׳ - ה׳ בלט קלאסי

 ₪210 18:00-19:30 ה׳ ה׳ 
ומעלה

מחול קלאסי /
מודרני

בוגרות ה׳+

₪180 16:45-17:45

ג׳

4 - 6 

יוליה 
ביריברייר

ג׳אז / היפ הופ
Dance up

₪180 17:45-18:45 ג׳אז / היפ הופ א׳ - ג׳
Dance up

 ₪195 18:45-19:45 ד׳ 
ומעלה

ג׳אז / היפ הופ
Mtv style

 ₪170
16:30-17:05

ב׳ 2 - 3 גלי מדינה תנועה מגע וצליל
17:20-17:55

₪330
פעמיים 
בשבוע

16:45-17:45

א׳ + ד׳

א׳ - ג׳ 

דבורה 
ליכטנשטיין-

פוגל

הסטודיו למחול 
אומנותי

₪330
פעמיים 
בשבוע

17:45-19:00 ד׳ - ז׳

₪440
פעמיים 
בשבוע

19:00-20:30 ח׳ - י״ב

חוגים לילדים 2020-2021 • חוגי העשרה
הערות עלות לחודש שעות ימים גילאים שם המורה שם החוג

ייגבה תשלום חד-פעמי 
עבור ערכת לימוד  ₪210

16:30-17:15 ה׳ 4 - 6 שרה 
)פלורנס( 

מנשי

אנגלית 
17:15-18:00לילדים א׳ - ג׳

בהרשמה מראש  ₪180
16:30-17:30

ב׳
ב׳ - ג׳

׳קורטקס׳ גיבורים 
17:30-18:30דיגיטליים ד׳ - ו׳

₪190
16:30-18:00

ד׳
ב' - ג׳

׳קורטקס׳ מבוכים 
18:00-19:30ודרקונים ד׳ - ו׳

המחיר כולל חומרים   ₪200
16:30-17:30

ד׳
א׳ - ב׳

טניה 
צאודרר

אומנות 
17:30-18:30משולבת 

מתחילים ג׳ - ה׳

₪200
4 מפגשים 12:30-13:30 ב׳ עד גיל 

שנה גלי מדינה חיזוק עם 
חיבוק

 ₪220
16:30-18:00

ב׳
5 - 7 השף רונן 

אביחיל לבשל בכייף
18:00-20:00 8 ומעלה

ייגבה תשלום חד פעמי 
עבור ערכת לימוד ₪240

16:30-17:30
א׳ 

גן 5 - 4
מהנדסי 
הדור הבא

רובוטיקה 
17:30-18:30והנדסה  א׳ - ב׳

18:30-19:30 ג׳ - ה‘
ייגבה תשלום חד פעמי 

עבור ערכת לימוד ₪260
17:00-18:00

ה׳
א׳ - ג׳ 

אליה  תלת מימד 
18:00-19:00 ד׳ - ו׳

₪160
16:30-17:15

ג׳
3 - 5 דניאלה 

פוטרמן
חלון 

17:15-18:00למוסיקה  6 - 8
ייגבה תשלום חד פעמי 

עבור ערכת לימוד ₪180
16:30-17:30

ב׳
ג׳ - ה׳  אביתר 

אייל אלקטרוניקה
17:30-18:30 ו׳ - ז׳

 ₪230 16:30-17:30 ד׳ א׳ - ו׳ ׳אכפאט לי׳ אילוף 
כלבים

 ₪180
16:00-17:00

ד׳
מתחילים

אלון כהן 
רביבו שחמט

17:00-18:00 בעלי 
יסודות

 החל מנובמבר

₪15
חד פעמי

₪135
כרטיסיה 10 

כניסות

16:00-19:00 ג׳ משחקיה 
במושבה



 מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק   �   'מינהל קהילתי גינות העיר'

ובקבוצת ה-WhatsApp   �   'משפחות צעירות גינות העיר' 

החוגים יפתחו בחודש ספטמבר   �   פתיחת החוגים מותנית במינימום נרשמים

אנו מזמינים אתכם להגיע אלינו ולהנות ממיטב הפעילויות לילדים, נוער ומבוגרים.

smadi@ginothair.org.il   �   לפרטים ופניות בנושא נגישות פנו לסמדי

בבית יהודית עוד מגוון פעילויות, סדנאות ואירועים:

משפחות צעירות: פעילויות לגיל הרך, קבוצות הורים, מעגלי 	 
אמהות, סדנאות מתחלפות ועוד...

מסגרות חינוך: פעוטונים, מעון מנגינות, צהרוני ניצנים	 

כד וחומר: סטודיו לצביעה	 

אל-גיל: תוכנית לגמלאים	 

מגוון פעילויות תרבות והעשרה לכל הגילאים	 

 רוצים לקחת חלק פעיל ולהשפיע?
hugim@ginothair.org.il :כתבו לנו למייל


