
הבית בפלמ"ח
חוגים לילדים ומבוגרים

 2022-2023



עלות לחודששעות יוםגילאיםשם המורה שם החוג

Beatube ביטיוב
אימון למוח ולגוף לגיל +60 

ראשוןאילת אלבלדס
9:00-10:00

 ₪ 120
10:00-11:00

150 12:30-14:00₪חמישידטה קמפניאנואיטלקית מתחילים

150 10:30-12:00₪חמישידטה קמפניאנואיטלקית ממשיכים

התעמלות מבוגרות
דרגת קושי- קל על מזרון

ניצה לוסטיג 
גולדברג

8:30-9:15שני וחמישי
120 ₪ פעם בשבוע

180 ₪ פעמיים בשבוע

התעמלות על כסא 
מעורב

דרגת קושי-קל
8:45-10:00שלישי וחמישיגיורא גרבר

120 ₪ פעם בשבוע
180 ₪ פעמיים בשבוע

120 ₪ 10:00-11:00שלישיחן גורביץיוגה

 יוגה על כסא
דרגת קושי-קל

120 ₪ 9:00-10:00שלישיחן גורביץ

סריגה למתקדמות
למידה קבוצתית 

משותפת
ללא עלות9:00-10:30שלישי

190 ₪ 8:30-9:20שישימעורבחיה שטראוספילאטיס

190 ₪ 12:00-13:00שנינשיםחיה שטראוספילאטיס

190 8:00-8:45₪רביעינשיםאילנה אליצורפלנדקרייז

11:30-12:30שישיענבר רימוןצ‹יקונג
₪ 190

270 ₪ לפעמיים בשבוע

עלות לחודששעותיום בשבועגילאיםשם המורה חוגי מבוגרים ערב
זומבה

דרגת קושי- בינוני
עדי פוטרמן

נשים 
ונערות

220 ₪ 19:00-19:45שני

מקהלה בין דורית 
ספיר נמיר ושיר 

טהורי
לכל 

הגילאים
18:30-19:30שני

₪ 200
מתחילים ב- 24.10 

עד ה- 3.6

סדנא לשיפור 
האנגלית

120 ₪ 19:00-20:00רביעיאורי הירש

190 ₪ 20:30-21:20שלישינשיםחיה שטראוספילאטיס

190 19:00-19:45₪ראשוןנשיםאילנה אליצורפלנדקרייז

16:30-17:30ראשוןענבר רימוןצ‹יקונג
₪ 190

270 ₪ לפעמיים בשבוע

19:30-21:00רביעיעדי מרוםציור ורישום
₪ 250

*לא כולל חומרים

**סטודיו הבית פנוי לאימונים אישיים וחזרות לפי שעה בתשלום מראש**

עלות לחודששעות יוםגילאיםשם המורה שם החוג
200 ₪ 16:30-17:30שניכיתות א‹-ד‹נעמה אפרתיאומנות ויצירה

190 ₪ 16:30-17:30שניגילאי 3-4שירה גרופר פרץאנגלית לקטנטנים

220 ₪ 16:30-17:15שניגילאי 4-5עדי פוטרמןבייבי בלט 

220 ₪ 17:15-18:00שניכיתות א‹- ג‹עדי פוטרמןבלט 

220 ₪ 18:00-18:45שניכיתות ד‹- ו‹עדי פוטרמןבלט 

190 16:30-17:15₪חמישיכיתות ג‹-ד‹יוכי מונוסובהיפ הופ

190 17:15-18:00₪חמישיכיתות ה‹-ו‹יוכי מונוסובהיפ הופ

210 18:00-19:00₪חמישינערותיוכי מונוסובהיפ הופ

חלון למוזיקה 
לקטנטנים

190 ₪ 16:30-17:15ראשוןגילאי 0-3דניאלה פוטרמן 

חלון למוזיקה – 
טרום כלי 

190 17:15-18:00₪ראשוןגילאי 4-5דניאלה פוטרמן 

16:30-17:45רביעיכיתות ב‹-ד‹ארז שריוןמבוכים ודרקונים
₪ 200

17:45-19:00רביעיכיתות ה‹-ח‹ארז שריוןמבוכים ודרקונים

16:30-17:30רביעיגן-ג‹עדי מרוםציור ורישום
₪  200

*לא כולל חומרים
17:30-18:30 רביעיכיתות ד‹- ו‹עדי מרוםציור ורישום

18:30-19:30 רביעינוערעדי מרוםציור ורישום

16:45-17:30שלישיגן - כיתות א‹זוהר בן ישיקראטה

 ₪ 190  17:30-18:30שלישיכיתות ב‹- ו‹ זוהר בן ישיקראטה

18:30-19:30שלישינוער ובוגריםזוהר בן ישיקראטה

גן-כיתה א‹סבטלנה פיירמןקרמיקה
חמישי

אחת לשבועיים
17:00-18:00 ₪ 100

190 16:30-17:15₪ראשוןכיתות ב‹-ו‹ליזה טולדנותפירה

חוגי מבוגריםחוגי ילדים
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בשעה טובה אנו פותחים את מערכת החוגים השנתית שלנו לשנת תשפ"ג.
www.ginothair.org.il :ההרשמה לחוגים הינה באמצעות אתר גינות העיר

אנו כאן לכל שאלה והתייעצות,
צוות הבית בפלמ"ח

רעות פרנקל, רוחמה ספראי ואביבה דמבוריץ
עקבו אחרינו בפייסבוק: מרכז קהילתי קטמון – גינות העיר

ובקב' הוואטס אפ השכונתיות

יוזמות ואירועים נוספים בשכונה
משחקטמון – משחקיית השכונה פתוחה לילדים עד גיל חמש. פרטים בדף הפייסבוק.

המסתור במצור – ספריית רחוב קהילתית, רחוב המצור פינת המשוריינים.
קפה אירופה לניצולי השואה מתארח מידי יום שלישי  בבית בפלמ"ח החל מהשעה 16.00 אחה"צ,

bravia@jerusalem.muni.il 02-5456327 מפגש חברתי - תרבותי לצד קפה ועוגה. לפרטים: אביה פרידליך

גינות קהילתיות – בוסתן ברודי וגינת זוהרה פועלות בימי שישי בבוקר במגוון יוזמות ועבודה חקלאית.


