
מתנ"ס גוונים 

סרקו את הקוד 
והתחברו אלינו:

תשע"ט
2018-19

חוגים 
ופעילויות

גריד
פרסומי

המחלקה
למורשת ישראל 

FONT: Fb Metropolitana
Fb Metropolitana light

Fb Metropolitana Regular

Fb Metropolitana Medium

Fb Metropolitana Bold

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

תרבותחינוך קהילה 

טלפון: 02-6331833

www.matnasbs.co.il
כתובת: רח' התבור 18, בית שמש

הישארו מעודכנים!

מתנ"ס גוונים



2 

תושבים יקרים!

רשת מרכזים קהילתיים בית שמש פועלת בעוצמות גדולות, במסירות ובמקצועיות כדי לתת לכל תושבי 
העיר מקום להיות משמעותיים ושייכים, ולהוות את "הבית של כולם".

מתנ"ס גוונים מתחדש השנה בשלל פעילויות המיועדות לכם.
צוות המתנ"ס ביצע חשיבה לבדיקת הצרכים של הקהילות, המתגוררות בסמוך למתנ"ס, ויצר מענים 

מתאימים ומגוונים.
תכנית החוגים עשירה וניתנת ע"י מדריכים ומדריכות מקצועיים, ובעלי ערכים חינוכיים.

הנכם מוזמנים להגיע למתנ"ס, להירשם לחוגים וליהנות משלל הפעילויות.
רשת מרכזים קהילתיים בית שמש, שאני עומד בראשה, פועלת כל העת לשיפור השירות לתושבים ופיתוח 

תחומים חדשים, והכל כדי שאתם תוכלו לראות במרכזים הקהילתיים בית שנותן ביטוי ומענה 
במגוון תחומים חברתיים.

אני מברך את צוות המתנ"ס בברכת הצלחה ושתמיד יהיו להם את המוטיבציה, המשאבים והיכולת לתת 
שירות מיטבי ואוהב לתושבים.

בברכת הצלחה ושנה טובה!

עמית קדמון 
 מנכ"ל 

רשת מרכזים קהילתיים בית שמש

תושבים ושותפים יקרים!

אנו שמחים להגיש לכם את מערך הפעילות של המתנ"ס לשנה הקרובה. חוגים, פעילויות ותכניות תרבות 
בכל הגוונים והטעמים.

פעילות זו הינה חלק מהעשיה החברתית של המתנ"ס, עשיה שהחזון שלה הוא - שלכם ויחד איתכם.
כאן במתנ"ס גוונים אנו רואים עצמנו כמפעילים בית קהילתי חברתי לכל הגוונים המרכיבים את 

האוכלוסיה ברמת בית שמש.
ובבית, כמו בבית, כל אחד חשוב. לכל אחד ולכל אחת ממכם היכולת להשפיע, לתרום ולעזור לנו לכוון את 

הפעילות שלנו מדויק יותר, תורם יותר, חברתי יותר.
בזכות המשוב והמעורבות שלכם הגענו עד כאן, ובזכותה נמשיך הלאה בתנופה בעז"ה, לעשות לתרום 

ולחבר.

מחכים לכם,

צוות מתנ"ס גוונים
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אנחנו כאן בשבילכם

מתנ"ס גוונים, נחל דולב 16, רמה א' | 02-6331861

להצטרפות לרשימת תפוצה במייל שלחו לנו הודעה:
ruthyshteiner@gmail.com 

        גם בפייסבוק הישארו מעודכנים! "מתנ"ס גוונים" 

סרקו את הקוד 
והתחברו אלינו:

 יהודית לוברבום מנהלת המתנ"ס

yudit@bs.matnasim.co.il 

 רותי שטיינר רכזת קהילה וחוגים

 ruthyshteiner@gmail.com 
02-9701406 

 ספרית גוונים

matnas.library@gmail.com 
02-9701413 

 "סטארט" בית הספר לאמנות 

 start4unow@gmail.com 
02-9701414 

 מרכז משפחות צמי"ד

mishpahot.bs@gmail.com 
02-9701405 

 אולפן ללימוד עברית

 ulpanbsh@gmail.com 
02-9701403 

המרכז למשפחה
למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים

לתא
ג

ק
ח
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נהלי רישום לחוגים

לוח חופשות
בתאריכים הבאים לא יתקיימו חוגים או פעילויות מתנ"ס אחרות:

תאריכיםימיםחג

ראש השנה

סוכות

יום בחירות

יום כיפור

פורים

פסח

ערב יום השואה

ערב יום הזיכרון

יום הזיכרון 
והעצמאות

שבועות

ראשון – שלישי

ראשון – שני

שלישי

שלישי – רביעי

רביעי – שישי

חמישי – שישי

רביעי

שלישי

רביעי – חמישי

ראשון

כ"ט באלול תשע"ח – ב' בתשרי תשע"ט 
9-11.9.18

י"ד-כ"ב בתשרי תשע"ט
23.9-1.10.18

כ"א בחשוון תשע"ט
30.10.18 

ט'-י' בתשרי תשע"ט
18-19.09.18

י"ג-ט"ו באדר ב' תשע"ט
20-22.3.19

י"ג-כ"א בניסן תשע"ט
18-26.4.19

כ"ו בניסן תשע"ט
1.5.19

ב' באייר תשע"ט
7.5.19

ג'-ד' באייר תשע"ט
8-9.5.19

ו' בסיוון תשע"ט
9.6.19

1.  ההרשמה לחוגים מתבצעת באופנים הבאים:

א. במזכירות המתנ"ס בימים א'-ה' בין השעות 16:00-19:00

ב. בטלפון:  02-9701406 )באין מענה ניתן להשאיר הודעה ונחזור אליכם(*

*ruthyshteiner@gmail.com :ג. במייל

 *באמצעות מילוי טופס רישום ושליחתו במייל, ותשלום בכרטיס אשראי בלבד

2.  בהרשמה עד לתאריך 13/9 יינתן חודש חינם

3.  בהרשמה של אח שני/חוג שני תינתן הנחה של 10%. לאח שלישי / חוג שלישי: 5%

4.  הנחה מיוחדת ברישום לחוגים לעולים חדשים עד 3 שנים מיום העליה. פרטים בעת ההרשמה 

olimfamilyforum@gmail.com : או בכותבת המייל     

5.  דמי הרשמה: 50 ש"ח 

6.  בקשות להנחות בחוגים ניתן להגיש עד לתאריך 15.11.18 באמצעות מילוי טופס בקשה וצירוף כל 

     המסמכים הנדרשים. ניתן לקבל במזכירות המתנ"ס

7.  ביטול השתתפות בחוג יתאפשר עד לתאריך 30/12/18 באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול. 

     יש להגיע למזכירות המתנ"ס )לא יתאפשר בטלפון או במייל(

תיק מדליק 
מתנה!

 * ל- 100 הנרשמים הראשונים
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חוגי תנועה וספורט

הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

דמי שכלול 320 &
עבור ערכה הכוללת: 

כפפות אגרוף, 
מגנים וקסדה

דמי ביטוח 205 &
יש לרכוש חליפה 

בעלות 250 & 

דמי שכלול 120 & 

דמי שכלול 120 & 

משה 19:15-20:15שניז'-י"ב
200&קוניקוב

תנועה 
וספורט

ג'ודו

טאקוונדו 
בנים

טאקוונדו 
בנות

והגנה 
עצמית

טריקינג

קרב מגע 
MMA-ו

3-5

גן חובה-ב'

4 -א'

א' -ג'

שני

שלישי

חמישי

חמישי

16:15-17:00

16:30-17:30

16:30-17:15

16:30-17:30

שי נוימן

מיכאל 
בן לולו

צבי ופנר

חנה 
אלטמן
חנה 

אלטמן

חנה 
אלטמן

מיכאל 
בן לולו

צבי ופנר

מיכאל 
בן לולו

צבי ופנר

&160

&200

&170

&170

לחברי מכבי 
רק 130 &

לחברי מכבי 160&שי נוימן17:05-17:50שניא'-ד'
רק 130 &

ג'-ה'

ב'-ד'

ד'-ו'

ו'-ח'

ה'-ז'

ז'-י"ב

שלישי

חמישי

חמישי

שלישי

חמישי

חמישי

17:35-18:35

17:20-18:05

17:30-18:30

18:40-19:40

18:10-19:50

18:30-19:30

&200

&170

&170

לחברי מכבי 
רק 135 &

דמי שכלול 80 & 
חולצת אימונים מתנה! 

עידן סרי16:15-17:00שלישיב'-ד'

עידן סרי

&165

165&17:00-18:00שלישיה'-ח'

&200

&170

&170
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חוגי אומנויות הבמה

הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

דמי שכלול 150 & 

דמי שכלול 150 & 

דמי שכלול 150 & 

דמי שכלול 150 & 

דמי שכלול 150 & 

להקה 
צעירה 

ד'-ו'

א'-ב'

מתחילות
ט'-י"ב

להקה 
בוגרת
ז'-י"ב

שני

שלישי

שני

שני

18:00-19:00

17:45-18:30

19:00-20:00

20:00-21:30

עדי דאי

גילת וינר

עדי דאי

עדי דאי

&170

&150

&170

&200

היפ הופ

בלט

מחול 
מודרני

דרמה 
בנים

דרמה 
בנות

ד'-ו'

4.5-3

ב'-ד'

ב'-ו'

ג'-ו'

שני

שלישי

חמישי

שלישי

שלישי

16:15-17:15

16:15-17:00

16:15-17:00

13:30-14:30

14:30-15:30

עדי דאי

גילת וינר

גילת וינר

הדר בו חמו

הדר בו חמו

&170

&150

&150

&185

&185

170&עדי דאי17:15-18:00שניא'-ג'

150&גילת וינר17:00-17:45שלישי5.5-4.5

150&גילת וינר17:00-18:00חמישיה'-ז'
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חוגי מוסיקה

ציור ואמנות

חוג

חוג

גילאים

גילאים

יום

יום

שעה

שעה

מדריך

מדריך

מחיר

מחיר

הערות

הערות

דמי שכלול 150 & 

דמי שכלול 200 & 

מתקדמים

פרטני

שני

שני

17:55-18:40

18:45-19:45

נטליה
אובטפצ'וק

נטליה
אובטפצ'וק

אודליה 
הריס

אודליה 
הריס

&200

&360

אורגנית

ציור

מתחילים
שנה א'

ב'-ד'

ב'-ד'

שני

חמישי

שני

16:15-17:00

16:30-17:30

16:30-17:30

נטליה
אובטפצ'וק

&170

&150

&200

נטליה17:05-17:50שנישנה ב'
אובטפצ'וק

&170

150&17:30-18:30חמישיה'-ו'

200&17:30-18:30שניו'-ח'

אומנות 
חוויתית 

משולבת: 
קרמיקה, 
פסיפס, 

עיסת נייר 
ועוד
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העשרה ופנאי

הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

שחמט
170&יוסף געלט16:30-17:30חמישיא'-ב'

170&יוסף געלט17:30-18:30חמישיג'-ומעלה
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קורסים למבוגרים

הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

מומלץ לרכוש כפפות 
אגרוף, מגנים וקסדה

תתאפשר רכישת 
כרטיסייה בגיבוש 

קבוצה קבועה

תתאפשר רכישת 
כרטיסייה בגיבוש 

קבוצה קבועה

תתאפשר רכישת 
כרטיסייה בגיבוש 

קבוצה קבועה

קרב מגע 
MMA-ו

היפ הופ

טאקוונדו 
והגנה 

עצמית 

ריקודי עם

+ 18

+ 18

+ 18

מתחילות

מתקדמות

שני

שני

חמישי

מידע מפורט בעמוד 12

מידע מפורט בעמוד 11

רביעי

רביעי

20:30-21:30

21:30-22:30

19:30-20:30

20:00-21:00

21:00-22:00

משה 
קוניקוב

עדי דאי

חנה 
אלטמן

חיה ורמן

חיה ורמן

&200

כניסה חד פעמית 

&30

כניסה חד פעמית 

&30

כניסה חד פעמית 

&30

כניסה חד פעמית 

&30

ציור 
ואמנות

דרמה 
ומשחק
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חוגי תנועה וספורט במתכונת חובבים. מיועדים לקבוצות של +10 משתתפים.
החוגים פועלים במשך 9 חודשים. התשלום הינו עבור 10 חודשים.

פתיחת החוגים לאחר החגים. מותנה במספר נרשמים מינימלי לקבוצה.

חוגי חובבים

הערותמחירגילאיםחוג

50 ₪ בלבד 90&8-3ג'ימבורי
לחברי מכבי

50 ₪ בלבד 90&א'-ח'ריקודאנס
לחברי מכבי

עיצוב 
ואירובי

50 ₪ בלבד 90&ה'-ח'
לחברי מכבי

התעמלות 
קרקע

50 ₪ בלבד 90&א'-ח'
לחברי מכבי

מתנ"ס גוונים שמח להשיק
 מיזם קהילתי מיוחד: "משלנו".

מטרת המיזם הינה קידום אמנים מקומיים 
ופיתוח חיי האמנות של בית שמש.

במסגרת התכנית, מתקיימים מופעים של אמנים 
מקומיים ואירועי תרבות מגוונים.

לפניית אמנים המבקשים להשתלב בתכנית
רותי שטיינר רכזת קהילה וחוגים : 02-9701406

ruthyshteiner@gmail.com :כתובת המייל

מתנ"ס גוונים מזמין אתכן ליהנות ממופע חדש
פרי יצירתה של תושבת העיר.

המופע הוא חלק ממיזם מיוחד של מתנ"ס גוונים
לטובת קידום היצירה המקומית.

במה לאמנות מקומית



11 



12 

הבטיחי את מקומך!

הלימודים מוכרים 
לשנת שבתון 
ולגמולים

הרישום
למגמות האמנות
בעיצומו

כתבי יד - יודאיקה  |  אמנות חזותית  
רישום וציור  |  התמחות בצבעי מים ושמן 
צורפות ועיצוב תכשיטים  |  עיצוב קרמי   

המרכז לאמנות חזותית "סטארט" הינו יחודי מסוגו 
לעיר בית שמש ומוביל ברמתו המקצועית הגבוהה 
ובמגוון הרחב של לימודי האמנות אותם מציע.
תלמידות המסיימות את הלימוד בהצלחה,
זכאיות לתעודת גמר מטעם המרכז.

מגמות הלימוד:

05
4-

64
56

45
1 

ים
וס

דפ

לפרטים והרשמה:

 0 2 - 6 3 3 1 8 6 9

מתנ”ס גוונים-נחל דולב 16
שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

 start4uNow@gmail.com | 052-7181939

המרכז לאמנות חזותית בית שמש

סטארט

בילוי משפחתי מהנה לכל המשפחה 
בימי שני במתנ"ס גוונים

02-9701414 
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שני בגוונים

בילוי משפחתי מהנה לכל המשפחה 
בימי שני במתנ"ס גוונים

שני משפחתי
משחקיה חוויתית לילדים כוללת ג'ימבורי מרווח, 

פינות דמיון ומשחק 
בכל יום שני בין 16:00-18:00 | הפעילות מיועדת לגילאי 1-6

7 ₪ כניסה לילד, ניתן לרכוש כרטיסייה של 10 כניסות ב- 50 ₪

שני על הבמה
הצגות ומופעים משפחתיים על במת המתנ"ס 
פעילות המותאמת למעגל השנה ולחגי ישראל

אחת לחודש בימי שני בשעה 16:30
10 ₪ בלבד לילד

יום שני 27/8
ההצגה "החווה של דודה טובה" 

יום שני 8/10
ההצגה "ציפור קטנה לחשה לי" 

ruthyshteiner@gmail.com :להצטרפות לרשימת התפוצה במייל

עקבו אחרינו כדי להתעדכן במופעים נוספים!
מתנ"ס גוונים רמת בית שמש

לות אנשים בובות שמפעי

זוכת פרס 
שר החינוך 
לתרבות 
יהודית
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שעות סיפור
מתקיימות בימי שלישי אחת לשבועיים. בעברית / אנגלית לסירוגין

*תרומת ספרים תתאפשר בתיאום עם הספרנית
*מעוניין/מעוניינת להתנדב בספרייה? 

נשמח שתיצרו איתנו קשר! 
matnas.library@gmail.com   02-9701413 

מחירי מנוי שנתי:שעות פתיחה:

10:00-13:00
16:00-19:00
16:00-19:00

סגור
16:00-19:00

ראשון
שני

שלישי
רביעי

חמישי

₪ 50
₪ 65
₪ 85
₪ 150
₪ 170

1 ספר 
2 ספרים
5 ספרים
7 ספרים

10 ספרים 

ספריית גוונים מתחדשת בשבילכם!
עשרות ספרים חדשים על המדפים לקראת השנה החדשה.

בספריה הקהילתית של המתנ"ס ספרי קריאה בעברית ובאנגלית 
לילדים, נוער ומבוגרים

פינה לטף הכוללת אזור ישיבה וספרים לפעוטות ולגיל הרך
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פעילות המתנ"ס לבעלי צרכים מיוחדים

מרכז משפחות צמי"ד
מרכז משפחות הינו פרויקט מיוחד של המתנ"ס 

עבור בני המשפחה של ילדים עם צרכים מיוחדים.
המרכז מקיים פעילויות רבות לאורך השנה: 

הרצאות מקצועיות וקבוצות תמיכה להורים, ערבי תרבות 
ייחודיים, סדנאות לאחים, ימי שיא וטיולים משפחתיים, 

משחקיית "ראשון מיוחד" בכל יום ראשון במתנ"ס גוונים.
להצטרפות למשפחת מרכז משפחות התקשרו או כתבו 

לנו מייל:
 טלפון 077-970-970-7 להשארת הודעה הקישו 1 

mishpahot.bs@gmail.com :02-9701405, או במייל

עת לעשות  
עמותת "עת לעשות" פועלת בשיתוף פעולה עם מתנ"ס 

גוונים, והיא נותנת מענה רחב לילדים עם צרכים 
מיוחדים.

פעילות שבועית קבועה בימי שלישי, חונכות אישית, 
שבתות נופש, קיטנות, מחנות ועוד.

מוזמנים ליצור קשר:
שפרה יבלינוביץ – 058-4035737

מנהלת סניף בית שמש 

המרכז למשפחה
למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים

 במיוחד בשבילכם!



16 

במתנ"סים פותחים עולם לכולם!
תכנית ארצית הפועלת בעשרות מתנ"סים ברחבי הארץ.

מטרתה לסייע בשיקומם החברתי של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית ובהשתלבותם בפעילויות פנאי, 
הפתוחות לציבור הרחב בקהילה.

מה מציעה תכנית עמיתים למשתתפיה?

 מלגה כספית להשתתפות בחוג.

  ליווי אישי על ידי רכז עמיתים.

  מתנדבים המסייעים לשיפור מיומנויות חברתיות.

  קבוצות לשיפור מיומנויות חברתיות.

ההגעה למרכז הקהילתי נותנת תחושת שייכות לחברה,
רגיעה נפשית ואפיק של הנאה.

ניתן לפנות לרכזת התכנית בטלפון: 02-633-5873 |  02-633-1842
amitim@bs.matnasim.co.il :ובמייל

מחויבות ונגישות, הדרך להשתלבות

אנו מזמינים אתכם, אנשים בוגרים עם מוגבלות,
לקחת חלק בפעילות הפנאי של המרכזים הקהילתיים

ולהצטרף לעשייה הקהילתית!

אנשים מעל גיל 18 )שסיימו ללמוד במערכת החינוך(
המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי-  עם 20% נכות ומעלה,

ייהנו ממגוון חוגים ופעילויות במחיר מוזל מאוד!

ניתן ליצור קשר או להגיע למרכז הקהילתי שלנו וניתן לכם את הפרטים 
המלאים אודות התכנית.

*על מנת לקחת חלק בתוכנית, יש צורך להציג אישור נכות מביטוח לאומי.

מצפים לראותך אצלנו במרכז הקהילתי שלנו!

עמיתים

ַמְנָדָּלה

רשת מרכזים קהילתיים בית שמש 
עם הפנים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים:

                 

 

 ַמנְָדָלה תכנית
 

 להשתלבות הדרך ,ונגישות מחויבות
 

 ,מוגבלות עם בוגרים אנשים ,אתכם מזמינים אנו
 הקהילתיים המרכזים של הפנאי בפעילות חלק לקחת

 !הקהילתית לעשייה ולהצטרף
 

 החינוך( במערכת ללמוד )שסיימו 18 גיל מעל אנשים
 ,ומעלה נכות 20% עם  -לאומי לביטוח המוסד ידי על המוכרים

 !מאוד מוזל במחיר ופעילויות חוגים ממגוון ייהנו
 

ניתן ליצור קשר או להגיע למרכז הקהילתי שלנו וניתן לכם את 
 הפרטים המלאים אודות התכנית.

 
 .לאומי מביטוח נכות אישור להציג צורך יש, בתוכנית חלק לקחת מנת על*
 

 !שלנו הקהילתי אצלנו במרכז לראותך מצפים
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JOIN OUR EXCLUSIVE & UPBEAT GROUP OF WOMEN. EXPERIENCE IT!

IN
C

LU
D

IN
G

:

Shiurim
Lectures & Workshops
Art
Health & Wellness
Social Events

Conversational Hebrew Classes
Womens Support Groups
Memory Courses
Trips
And much more....

ACTIVITIES THROUGHOUT 
THE WEEK FOR WOMEN 60+ 
THAT KEEP YOU ON THE GO.

Feel the difference, enjoy the process with xercise fitness
Classes for women 55+ which include:

Jumba - get a full hour of cardiovascular workout, 
strengthen your heart. Short simple dances to the beat of 
lively fun music.

Bone building- treats and prevents osteoporosis by the 
constant building of new bone tissue plus improved balance. 
Special emphasis is placed on targeting the areas most 
prone to fractures. Done in a circle, to the beat of modern 
music, hundreds of different moves and sequences.

Chair and mat yoga- 2 yoga classes of 45 minutes each, 
guaranteed improved functional mobility, range of motion 
and posture.

Strength and stretch- gentle and thorough, strength 
exercises followed by its proper stretch. Adds muscle tissue 
to your frame creating a stronger body.

Israeli dancing- evening hours, enjoy this intragenerational 
class with your friends, and children. First hour learn new 
dances, second hour dance away (advanced) 

For more information, contact one of our wonderful staff members, we will be happy to guide you.              

          youexperienceit@gmail.com      Office -  0737241637

חוגי התעמלות לנשים +55
תרגישי את ההבדל תחווי את החוויה איתנו 

XERCISE ב

יום ראשון : ג'ומבה=שעה של אימון סיבולת לב ראיה, 
על ידי רצף של ריקודים קצרים פשוטים וכיפיים בליווי 

מוזיקלי. אידיאלי להורדת משקל ולהרגשה קלילה

דלדול  ולמניעת  לטיפול  עצם=מיועד  בונה  שני:  יום 
־עצם. שיעור זה מתקיים במעגל עם ליווי מוזיקלי. עו

בדים בעיקר על המקומות שדלדול העצם הכי נפוץ. 
בנוסף, תרגילי שיווי משקל, עם אביזרי כושר. 

 45 בני  שיורים  מזרן=2  ויוגה  כיסא  יוגה  שלישי:  יום 
דק' כ"א, שיפור משמעותי  בגמישות ,תנועה ויציבות. 

יום חמישי: שיעור כח וחיזוק= רצף של תרגילי חיזוק 
והמתיחה, בשילוב כיסא, משקולות, כדור וגומיות.

ראשון בערב: ריקודי עם= שעה ראשונה למתחילות 
נשים  יחד  ובריקוד  בשירה  למתקדמות,  שניה  ושעה 

ובנות בחוויה בין דורית.

(please do leave your message)
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Classes for Adults 
Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

 If a permanent
 group forms,

 you will be able
 to purchase a

punch card

 Krav Maga
and MMA

18+ 20:30-21:30Monday  Moshe
Konikov

200
 We recommend
 you to purchase
 boxing gloves,
 protection gear

and a helmet

Hip-Hop 18+ 21:30-22:30Monday Adi Dai 30
 For one
entrance

 If a permanent
 group forms,

 you will be able
 to purchase a

punch card

 Taekwondo
and Self-
Defense

18+ 19:30-20:30Thursday  Chana
Altman

30
 For one
entrance

 If a permanent
 group forms,

 you will be able
 to purchase a

punch card

 Drawing
 and Art -
 “Start” Art
School

 Performing
 arts -
 “Ensemble”
 School of
Performance

18+

18+

 Detailed
 information
 is on page

12

 Please refer
 to page 11

  for detailed
information

Folk Dance
Beginners

Advanced

20:00-21:00

21:00-22:00
Wednesday  Chaya Lea

Wahrman
30

 For one
entrance



19 

Enrichment and free time 
Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

Chess Grades 1-2 Thursday Yosef Gelt 170

 Science
classes

16:30-17:30

17:30-18:30

Will open 
after the 
holidays

Grades 3 
and up
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Music lessons 
Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

 Electric
keyboard

 Beginners -
year 1

Year 2

Advanced
 Private
lessons

Monday  Natalia
Obtepchuk

170

200

360

16:15-17:00

17:05-17:50
17:55-18:40
18:45-19:45

Drawing and visual arts
Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

Drawing
Grades

2-4 16:30-17:30Thursday 150
 Upkeep fee:

NIS 150

17:30-18:30

 
 Experiential
 fusion art:
 ceramics,
 ,mosaic
Papier-mâché

16:30-17:30
Monday 200

 Upkeep fee:
NIS 200

17:30-18:30

Grades
5-6

Grades
2-4

Grades
6-8

 Odelia
Harris
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Performing arts 

Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

Hip-Hop

Ballet

 Modern
Dance

Grades 4-6

3-4.5

Grades 2-4

Dance group 
Grades 4-6

Grades 1-2

Grades 9-12 
beginners 

Dance group 
Grades 7-12

Grades 1-3

4.5-5.5

Grades 5-7

16:15-17:15

16:15-17:00

16:15-17:00

17:15-18:00

17:00-17:45

17:00-18:00

17:45-18:30

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:30

Monday Adi Dai

 Gilat
Wiener

 Gilat
Wiener

170

150

150

200

Upkeep fee: 
NIS 150

Upkeep fee: 
NIS 150

Upkeep fee: 
NIS 150

Boys Theater

Girls Theater 

Grades 2-6

Grades 3-6

13:30-14:30

14:30-15:30

Tuesday

Tuesday

 Hadar Ben
Chamu

 Hadar Ben
Chamu

185

185

Upkeep fee: 
NIS 150

Upkeep fee: 
NIS 150

Tuesday

Thursday
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Sports and movement
Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

 Exercise
for Children

Judo

Gan chova-
Grades 2

Grades 3-5

3-5

Grades 6-8

Grades 1-4

16:30-17:30

16:15-17:00

17:35-18:35

17:05-17:50

18:40-19:40

Michael
Ben Lulu 

 Shai
Newman

200

160

Insurance fee: 
NIS 205, 

and NIS 250 
for a suit

For members of 
“Maccabi” - only 

NIS 130

 Krav Maga
 and MMA
 (Mixed
(Martial Arts

Grades 7-12 19:15-20:15Monday
 Moshe
Konikov 200 Upkeep fee:

 NIS 320, includes 
a set of boxing 

gloves, protective 
gear and a helmet

Tuesday

Monday

Taekwondo 
Boys

 Taekwondo
and Self-

 defense
Girls

4-Grades 1

Grades 1-3

Grades 2-4

Grades 4-6

Grades 5-7

Grades 7-12

16:30-17:15

16:30-17:30

17:20-18:05

17:30-18:30

18:10-19:50

18:30-19:30

Tzvi
Wapner 

 Chana
Altman

170

170

NIS 120:
 Upkeep fee

NIS 120:
 Upkeep fee

Thursday

Thursday

Trekking
Grades 2-4

5-8 Grades

16:15-17:00

17:00-18:00

Idan Seri 165
For members of 

"Maccabi"
 only NIS 135.

Upkeep fee - NIS 80.
Each child gets a free 

T-shirt!

Tuesday
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Registration for classes and activities:

1. Registering for classes and activities:
a. At the front desk at the Community Centre, Sunday-Thursday, 16:00-19.00
b. By phone: 02-9701406*
c.  By e-mail: ruthyshteiner@gmail.com*
* By filling out the registration form and mailing it in, payment by credit card only.
2. When registering before 13/09, one month is free of charge.
3. When registering siblings, the second one is entitled to a discount of 10%.
 A third sibling - 5%.
4. Special discount for new Olim up until three years past Aliya, when registering 
for classes and activities at the Centre. To receive a voucher, please refer to the 
Absorption Department. By e-mail: olimfamilyforum@gmail.com
5. Registration fee: NIS 50
6. Requests for discounts may be submitted until 15/11/18 by filling out the 
request form and attaching the relevant documentation. The forms are available 
at the front desk of the Centre.
7. Cancellations are possible until 30/12/18, by filling out a cancellation form.
 It is only possible to do so at the front desk of the Centre, not via phone
 or email.
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גריד
פרסומי

המחלקה
למורשת ישראל 

FONT: Fb Metropolitana
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תרבותחינוך קהילה 

טלפון: 02-6331833

www.matnasbs.co.il
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