בית יהודית
חוגים ופעילויות
2022-2023
למבוגרים וילדים

חוגים למבוגרים 2022-2023
מדריך/כה
אביטל אברג›יל

יום

 8:00פילאטיס
א›

חיה שטראוס
איילת דה פונס
סטודיו לנשים
במושבה
בהדרכת מיטב
המדריכות
בירושלים

חן גורביץ

שרי ג›והרי
איילת דה פונס
ריזה יונגרייז
איילת דה פונס

מיטב המורות
ומיטב הסגנונות

 9:00פילאטיס אינטנס
 08:30התעמלות אחרת
 09:30התעמלות אחרת
 7:30יוגה

ג›

הילה קופרשטוק

חיה שטראוס

סטודיו ליוגה
במושבה

ב›

דורית בן ישראל
ריזה יונגרייז

שעה

מחיר

 08:30פלדנקרייז
 09:30פלדנקרייז דינאמי

ד›

ה›
ו›

 – 8:00פילאטיס

מחיר ₪ 220 :לחודש
המנוי מאפשר כניסה חופשית
לכל השיעורים
שימו לב ,הרישום מתחדש מידי
שנה אוטמטית

 – 09:30פילאטיס אינטנס
 8:30זומבה גולד
 9:30התעמלות אחרת
 8:30פלדנקרייז
 10:00התעמלות אחרת

קרן קסטנבנד

א›

18:30-20:00

דורית בן ישראל

ב›

7:30-8:30

עפרי אוד

ג›

19:30-21:00

חן גורביץ

ד›

9:00-10:30

חיה שטראוס

ה›

8:30-10:00

אביטל אברג›יל

ו›

8:30-10:00

מחיר ₪ 270 :מנוי המאפשר
כניסה לכל השיעורים
 ₪ 200מאפשר כניסה לשיעור
בשבוע
שימו לב ,הרישום מתחדש מידי
שנה אוטמטית

עלות לחודש
שעה
יום
₪ 200
20:00-21:30
א›
קפוארה בהדרכת ג’אן קלוד גנון
* בתחילת השנה יגבה תשלום חד פעמי בסך  ₪ 250עבור ביגוד *  ₪ 200עבור טקס סוף שנה ומבחני חגורה
טניס שולחן המרכז לטניס שולחן-
הפועל ירושלים

א›

₪ 210

18:30-20:00

-MMAאומנות לחימה משולבת
בהדרכת יורם קליגמן
האימונים יתקיימו באולם ביה”ס יהודה הלוי – רח’ הצפירה 29
א›  +ד›

18:30-20:00

 ₪ 290פעמיים בשבוע

המרכז הישראלי לטאי צ’י לגברים
בהדרכת ראובן זריצקי
בתחילת שנה יגבה תשלום חד פעמי בסך  ₪ 170עבור ביגוד וכרטיס חבר במרכז הישראלי לטאי צ’י
א› – ד›

20:00-21:30

 ₪ 270פעמיים בשבוע

צ’י קונג ומדיטציה בתנועה
בהדרכת מתן קרקלינסקי
תוכן האימונים גמיש ומותאם ברמת האתגר למשתתפים .ניתן לבוא לשעה או לשעתיים.
ג›

20:00-22:00

₪ 200

ריקודי עם ישראליים לנשים
בהדרכת נעמי מוס

א›

9:30-11:30

 ₪ 35כניסה חד פעמית
כרטיסיה 10 ₪ 300 :כניסות

ריקודי סלסה ושנות ה60-
בהדרכת יוני אלבז
מתאים לכולם :מתחילים ומתקדמים

ד›

 20:00-21:30מתחילים
 21:30-23:00הרקדה

 ₪ 45כניסה חד פעמית

רישום פיגורטיבי
בהדרכת ג’פרי אלון

ד›

17:00-20:00

 ₪ 105למפגש
יפתח אחרי החגים

משחקי חשיבה ושמחט
בהדרכת אבי כהן

ב›

18:00-19:00

₪ 200

נוריות – אורח חיים בריא
בהדרכת נורית מאירי

ו›

8:00-9:00

₪ 180

בישול ואפייה בהדרכת רונן אביחיל

ג'

18:00-21:30

 ₪ 400בין שעתיים וחצי לשלוש וחצי שעות

ג'יט קון דו בהדרכת רפאל סרוסי

ב' – ה'

 19:00-20:30מתחילים
 19:00-21:00מתקדמים
כולל שעה עם המתחילים

מחיר₪ 300 :
מחיר מתקדמים₪ 350 :

חוגים לילדים 2022-2023
חוגי ספורט ואומנויות לחימה
טאקוונדו
בהדרכת:
אילת אלבלדס
בתחילת שנה נגבה
תשלום חד פעמי של
 ₪ 100עבור רישום
לאיגוד ומבחני דרגה.

ג’ודו
בהדרכת
יוסי זכריה
בחודש נובמבר יגבו 80
 ₪עבור מבחני חגורה,
חולצה וחגורה.

קפוארה
בהדרכת
ג’אן קלוד גנון

כיתה

יום

שעה

עלות לחודש

גן מגיל 4-5

ראשון

16:30-17:15

₪ 190

א›-ב›

רביעי

16:30-17:15

₪ 280/₪ 190

ב›-ג›

ראשון

17:15-18:00

₪ 280/₪ 190

ג›-ד›

ראשון

15:45-16:30

₪ 280/₪ 190

ד›-ה›

רביעי

17:15-18:00

₪ 280/₪ 190

קבוצת בנות ג›-ו›

ראשון

18:00-18:45

₪ 280/₪ 190

ו› ומעלה
נבחרת

ראשון
--ורביעי

18:45-19:45
--18:00-19:30

₪ 330
לפעמיים בשבוע

א› – ב› מתחילים

ב›

16:15-17:00

₪ 190

א› – ב› מתקדמים

ב›

17:00-17:45

₪ 190

טרום חובה

ה›

16:15-17:00

₪ 190

גן חובה

ה›

17:00-17:45

₪ 190

ג› – ד›

ב› +ה›

18:00-19:00

 ₪ 280פעמיים בשבוע

ה› ומעלה
נבחרת

ב›-ה›
ג’

19:00-20:30
18:00-20:00

א›-ב› מתחילים

א›

16:45-17:30

₪ 200

א› – ב› מתקדמים

א›

17:30-18:15

₪ 200

₪ 350

*בתחילת השנה יגבה תשלום חד פעמי בסך  ₪ 250עבור ביגוד *  ₪ 170עבור טקס סוף שנה ומבחני חגורה
טניס שולחן
המרכז לטניס שולחן
הפועל ירושלים

קרקס
בהדרכת
אולגה חורין

ג› – ו›

א›

17:00-18:30

₪ 210

נוער ובוגרים

א›

18:30-20:00

₪ 210

גן -א›

א›  +ד›

16:30-17:15

 ₪ 180לפעם בשבוע
 ₪ 220לפעמיים בשבוע

ב› – ג›

א›  +ד›

17:15-18:15

 ₪ 200לפעם בשבוע
 ₪ 240לפעמיים בשבוע

ד› ומעלה

א›  +ד›

18:15-19:30

 ₪ 220לפעם בשבוע
 ₪ 280לפעמיים בשבוע

החוג מתקיים בבית הספר בית חינוך רח’ עמק רפאים  22או מוהליבר  1חניית מוזיאון הטבע

כדורגל לילדי בית
הספר 'יהודה הלוי'
בהנחיית עוצמה

כיתה

יום

שעה

עלות לחודש

ד›-ו›

ג›

13:00-13:45

₪ 180

א›-ג›

ג›

13:45-14:30

₪ 180

תשלום חד פעמי בסך  ₪ 100יגבה עבור חליפה .החוג מתקיים בבית הספר יהודה הלוי – רח’ הצפירה 29

התעמלות קרקע
בהנחיית
“פליק פלק”
מיועד לגילאי 5-12

ג’יט קון דו
בהדרכת
נתנאל חיימוב

פעילות גופנית
להורים וילדים
בהדרכת יוסי זכריה

ב› – ג›

ב›

16:00-16:45

₪ 185

גן – א›

ב›

16:45-17:30

₪ 185

ד› – ו›

ב›

17:30-18:15

₪ 185

ג› – ו› מתקדמות

ב›

18:15-19:15

 ₪ 270פעמיים בשבוע

א› – ג›

ה›

16:00-16:45

₪ 185

גן חובה

ה›

16:45-17:30

₪ 185

ד› – ו›

ה›

17:30-18:15

₪ 185

ג› – ו›

ה›

18:15-19:15

 ₪ 270פעמיים בשבוע

א›–ד›

ב›

17:30-18:15

 ₪ 200לפעם בשבוע  ₪ 280לפעמיים

ד›-ח›

ב›

18:15-19:00

 ₪ 200לפעם בשבוע  ₪ 280לפעמיים

גן–א›

ה›

16:30-17:00

₪ 180

א›-ד›

ה›

17:30-18:15

 ₪ 200לפעם בשבוע  ₪ 280לפעמיים

ד›-ח›

ה›

18:15-19:00

 ₪ 200לפעם בשבוע  ₪ 280לפעמיים

טרום חובה

ג›

16:30-17:15

 ₪ 190להורה וילד בהרשמה מראש

גן – א›

ג›

17:15-18:00

 ₪ 190להורה וילד בהרשמה מראש

חוגים לילדים 2022-2023
חוגי מחול

בהנחיית juliart

כיתה

יום

שעה

עלות לחודש

מחול אומנותי
טרום בלט
בלט קלאסי
בלט קלאסי מתקדמות
ריקודים סלונים
ריקודים סלונים

3-5
5-7
7-10
10-13
5-7
7-10

ב›
ב›
ב›
ב›
ד›
ד›

16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
17:00-17:45
17:45-18:45

₪ 190
₪ 190
₪ 200
₪ 200
₪ 200
₪ 220

תנועה מגע וצליל
בהדרכת גלי מדינה

2-3
2-3

ב›
ב›

16:30-17:10
17:20-18:00

₪ 180
 ₪ 180בהרשמה מראש

סדנאות “חיזוק עם
חיבוק” לתינוקות
בהדרכת גלי מדינה

 1 – 0שנה

ב›

12:30-13:30

 ₪ 200לסדנה בת  4מפגשים
בהרשמה מראש

היפ הופ
בהנחיית הורה
ירושלים

א› – ד›

ג›

16:00-16:45

₪ 210

א› – ג›

א›

16:45-17:30

₪ 210

ד› – ו›

א›

17:30-18:15

₪ 210

ז› ומעלה

א›

18:15-19:30

 ₪ 280בהרשמה מראש בלבד

היפ הופ
בהדרכת שיר שוורץ

חוגי העשרה
כיתה

יום

שעה

עלות לחודש

גן – ב›

ב›

16:30-17:15

₪ 240

ג› – ד›

ב›

17:15-18:00

₪ 240

ה› ומעלה

ב›

18:15-19:00

 ₪ 240בהרשמה מראש

א› ומעלה

ב›

17:00-18:00

₪ 200

מבוכים ודרקונים
בהנחיית “קורטקס”

ב› – ג›

א›

16:30-18:00

ד›-ו›

א›

18:00-19:30

 ₪ 190בהרשמה מראש
יפתח אחרי החגים

גיבורים דיגיטליים
בהנחיית “קורטקס”

ב› – ו›

ב›

17:30-19:00

אנגלית לילדים
בשיטת “הדרך
הקלה”
בהנחיית מדריכי
הדרך הקלה
משחקי חשיבה
ושמחט
בהדרכת אבי כהן

 ₪ 190בהרשמה מראש

כיתה

יום

שעה

עלות לחודש

חוג מיחזור ויצירה
בהדרכת עדי דוידיאן

א› – ה›

ד›

16:30-17:30

₪ 200

לבשל בכייף בהדרכת
השף רונן אביחיל

א› – ב›

ב›

16:30-18:00

₪ 230

18:00-19:30
ב›
ג› – ה›
המדריך גובה  ₪ 10בכל שיעור עבור מצרכים

₪ 230

א› – ו›

א›

16:30-17:30

₪ 240

גן – א›

ד›

16:30-17:30

₪ 240

17:30-18:30
ד›
ב› – ה›
ייגבה תשלום חד פעמי עבור ערכת לימוד

₪ 240

קומיקס ,תאטרון
ומה שבינהם
בהדרכת נועה
שטרייכמן
רובוטיקה והנדסה
בהנחיית “מהנדסי
הדור הבא”
משחקייה במושבה
מגוון עשיר של
משחקים לילדים

גילאי 3-9

ג›

16:00-18:00

מחיר ילד ראשון ₪ 15
ילד שני ומעלה ₪ 10

לבירור והרשמה ניתן לפנות למזכירות בית יהודית
 02-5664144שלוחה  0בשעות 8:30-19:00
או באתר המינהלwww.ginothair.org.il :

עיצוב :הדר עזר 054-3491794

בית יהודית הינו מרכז שוקק בלב המושבה הגרמנית,
המהווה את ליבה החברתי והקהילתי של קהילת גינות העיר.
הפעילות הענפה והמגוונת ,מתקיימת מידי יום בבית יהודית ,מיועדת לכל יחיד ולכל משפחה,
והיא מתפרסת על פני השנה כולה ובכל ימות השבוע.
החוגים נפתחים עפ"י דרישה ובמינימום נרשמים.

