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חוגים ופעילויות
מתנ"ס גוונים 

2019-20תש"פ |

הישארו מעודכנים!

מתנ"ס גוונים

סרקו את הקוד 
והתחברו אלינו:



עם פרוס השנה החדשה אנחנו גאים להציג בפניכם את מגוון החוגים של מרכז קהילתי גוונים.
היכולת להעניק לכל ילד וילדה את המקום בו הם יכולים לפרוס כנפיים ולהמריא לשחקים, וגם מקום בו הם 
יכולים להעמיק ולחקור, לדרוש ולהרחיב את עולמם- היכולת שלנו כעיר לתת מקום למגוון וליהנות ממנו- 

כל אלו באים לידי ביטוי בתכנית שהוכנה, בשום שכל ,על ידי הנהלת המרכז.
אני מזמינה אתכם לקחת חלק בחוגים ובאירועים הקהילתיים כחלק מריקמה קהילתית, צבעונית, מגוונת 

ומלאת חיים!
המתנ"ס בבית שמש מייצג את העושר הגדול בעיר בתחומי האומנות, היצירה והעשייה. כי בעיר שלנו לכולם יש מקום.

תודה גדולה לסגן וממלא מקום ראש העיר משה שטרית על הרתימה של כולם כדי ליצור עבור כולנו אפשרויות טובות יותר, 
לעמית קדמון מנכ"ל רשת המרכזים הקהילתיים, וליהודית לוברבום המנהלת, שלא מפסיקה ליצור ולעשות.

בהזדמנות זו קבלו ממני ברכת שנה טובה, שתהא שנת תש"פ שנת שפע והתחדשות.
שלכם,

ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

שנה חדשה בפתח, שנה של פעילות, למידה והרבה הגשמה, ומעטים המקומות בעיר אשר יכולים להציע 
מגוון רחב כל כך של אפשרויות כמו מרכז קהילתי גוונים. אני גאה באנשים שעומדים מאחורי החוברת 

הזאת, המציגה פעילויות זמינות השוות לכל כיס כל השנה לקהלים רבים ומגוונים בחלקים שונים של העיר 
ומרקעים שונים.

אני מברך אתכם תושבי רמת בית שמש א' והשכונות הסובבות אותה הנהנים משירותי המרכז, וקורא לכם 
לקחת חלק במה שמוצג כאן. בראש ובראשונה אני רוצה להודות לצוות העמל להוציא את התכניות הללו 

לפועל. אני רוצה להודות לראש העיר ד"ר עליזה בלוך אשר תומכת ומעודדת פעילויות תרבות ופנאי ברחבי העיר, למנכ"ל 
הרשת עמית קדמון האמון על הפעלתם של ארבעה מרכזים בעיר בהצלחה רבה, ולמנהלת המרכז יהודית לוברבום הפעילה 

והנמרצת כל כך. 
מטרת המרכזים הקהילתיים הוא לבנות קהילה, וברוך ה', התברכנו בחברי הנהלה המסורים למטרה זו. תודתי המיוחדת לחבר 
ההנהלה נתי גבאי שלקח על עצמו לחזק את תחושת הקהילתיות במרכז ולהוסיף ולהעשיר בפעילויות נוספות שבוודאי יתרמו 

לתחושת השייכות של רבים למקום. הוא ליווה את בניית התכנית מתוך תחושת שליחות ובצורה מכובדת ומכבדת.
בהזדמנות זו אאחל לכולכם שנה טובה.בהזדמנות זו אאחל לכולכם שנה טובה.

בכבוד רב,

משה שטרית
סגן ומ"מ ראש העיר

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".
מרכז קהילתי גוונים מתחדש השנה בשלל פעילויות המיועדות לכם.

צוות המרכז הקהילתי ביצע חשיבה לבדיקת הצרכים של הקהילות, המתגוררות בסמוך למרכז הקהילתי, ויצר מענים 
מתאימים ומגוונים.

תכנית החוגים עשירה וניתנת ע"י מדריכים ומדריכות מקצועיים, ובעלי ערכים חינוכיים.
הנכם מוזמנים להגיע למרכז קהילתי, 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 המרכז הקהילתי, בראשות המנהלת יהודית לוברבום, 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
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מתנ"ס גוונים, נחל דולב 16, רמה א' 
קבלת קהל: 

בימים א'-ה' בין השעות:
16:00-19:00 | 9:00-13:00

להצטרפות לרשימת תפוצה במייל 
שלחו לנו הודעה:

ruthyshteiner@gmail.com 

 

 ספרית גוונים

matnas.library@gmail.com 
02-9701413 

 "סטארט" בית הספר לאמנות 

 start4unow@gmail.com 
02-9701414 

 אולפן ללימוד עברית

 ulpanbsh@gmail.com 
02-9701403 

לתא
ג

ק

תושבים יקרים,

חוברת זו הינה צעד ראשון בשנה חדשה ומלאת הזדמנויות. בחוברת מפרט חוגים עשיר, שגיבשנו בתשומת לב 
ומתוך מחשבה רבה. הקריטריון הראשון שלנו הוא אתם, חברי קהילת 'גוונים'. השותפות הפעילה, חוות הדעת 

והמשוב העירני מאפשרים לנו להציע מענה איכותי לצרכים של התושבים ולהגשים חלומות לילדי 'גוונים'. 
לצד זאת, עמד מול עינינו מבחן המקצועיות ורמת התכנים בכל תחום עניין שעמד על הפרק. אמנות, ספורט, 

מוזיקה או מדע - אנו רואים חשיבות גדולה בכך שילדינו ירכשו ידע ומיומנויות ברמה מקצועית משובחת.

אתם מוזמנים ליהנות מההיצע, לבחור את האפיקים הנכונים לכם ולמשפחתכם, ולהמשיך לפנות, להציע, ליזום 
ולהיות חלק מקהילת 'גוונים'

                                                                  מחכים לכם!

יהודית לוברבום                          
מנהלת מתנ"ס גוונים 

 יהודית לוברבום מנהלת המתנ"ס

yudit@bs.matnasim.co.il 
02-9701401 

 רותי שטיינר רכזת קהילה וחוגים

 ruthyshteiner@gmail.com 
02-9701406 

 מזכירות המתנ"ס

 mazkirutmtns@gmail.com 
02-6331861 

אנחנו כאן בשבילכם

 "קשת" המרכז להתפתחות הילד

keshet.mgr@gmail.com 
02-6333754  

גם בפייסבוק הישארו מעודכנים! 
"מתנ"ס גוונים" 

רותי שטיינר
רכזת קהילה וחוגים 
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בתאריכים הבאים לא יתקיימו חוגים או פעילויות מתנ"ס אחרות:

תאריכיםימיםחג

יום בחירות 

יום כיפור

סוכות

ראש השנה

פורים

פסח

ערב יום השואה
פעילות עד 19:00

ערב יום הזיכרון
פעילות עד 19:00

יום הזיכרון 
והעצמאות

שבועות

שלישי

שלישי - רביעי

ראשון - שני

ראשון - שלישי

שלישי - רביעי

שלישי - רביעי 

שני

שני

שלישי - רביעי 

חמישי - שישי 

י"ז באלול תשע"ט
17.09.19

ט' - י' בתשרי תש"פ
8/10-09/10/19

י"ד - כ"ב בתשרי תש"פ
13/10-21/10/19

כ"ט באלול תשע"ט- ב' בתשרי תש"פ
29/09-01/10/19

 י"ד - ט"ו באדר תש"פ
10-11/03/20

י"ג- כ"א בניסן תש"פ
07/04-15/04/20

כ"ו בניסן תש"פ
20/04/20

ג' באייר תש"פ
27/04/20

ד'-ה'' באייר תש"פ
 28/04-29/04/20

ה'-ו' בסיוון תש"פ
 28/05-29/05/20

1.  ההרשמה לחוגים מתבצעת באופנים הבאים:

  www.matnasbs.org.il :א. באינטרנט

ב. במזכירות המתנ"ס בימים א'-ה' בין השעות: 9:00-13:00 | 16:00-19:00

ג. בטלפון: 02-6331861

2. בהרשמה עד לתאריך 15/09/19 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 שנתיים מיום העלייה. פרטים בעת ההרשמה 

klitaedu@gmail.com :או בכתובת המייל

5. דמי הרשמה: 50 ש"ח

6. בקשות להנחות בחוגים ניתן להגיש עד לתאריך 15/11/19 באמצעות מילוי טופס בקשה וצירוף כל 

המסמכים הנדרשים. ניתן לקבל במזכירות המתנ"ס.

7. ביטול השתתפות בחוג יתאפשר עד לתאריך 31/12/19 באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול. 

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

חדש!
אפשרות רישום 

באינטרנט

נהלי רישום לחוגים

לוח חופשות
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הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

דמי ביטוח 205 &
יש לרכוש חליפה 

בעלות 250 & 

דמי שכלול 120 & 

התעמלות 
לגיל הרך

 להורים וילדים
חדש!

התעמלות 
התפתחותית

ג'ודו

טאקוונדו 
בנים

טריקינג

1.2-2.8

3-5

גן חובה-ב'

4 -א'

שלישי

שלישי

שלישי

חמישי

16:15-17:00

17:05-17:50

16:30-17:30

16:30-17:15

שי נוימן

שי נוימן

מיכאל 
בן לולו

צבי ופנר

מיכאל 
בן לולו

צבי ופנר

מיכאל 
בן לולו

צבי ופנר

&160

&160

&200

&170

לחברי מכבי 
רק 130 &

לחברי מכבי 
רק 130 &

ג'-ה'

ב'-ד'

ו'-ח'

ה'-ח'

שלישי

חמישי

שלישי

חמישי

17:35-18:35

17:20-18:05

18:40-19:40

 18:10-18:55

&200

&170

לחברי מכבי 
רק 100 &

דמי שכלול 80 & 
חולצת אימונים מתנה! 

עידן סרי16:15-17:00שלישיא'-ג'

עידן סרי

עידן סרי

&140

ד'-ח'

ט'-י"ב
חדש!

שלישי

שלישי

17:00-18:00

18:00-19:00

&140

&140

&200

&170

חוגי תנועה וספורט

*לא כולל חליפה, 
יש לרכוש חליפה 

בעלות  150 &
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הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

דמי שכלול 150 & 

התעמלות
קרקע

 חדש!

החוג בהפעלת 16:10-17:00חמישיגן חובה – א'
בית הספר 

לאקרובטיקה 
עם מאמנות 
ומדריכות 
מוסמכות 

בהנהלת שלומי 
גולדברג

&145 17:00-17:55חמישיה'-ז'

18:00-19:00חמישיח'-י"ב

לחברי מכבי 
רק 105 &

דמי שכלול 120 & 

*לא כולל חליפה, 
יש לרכוש חליפה 

בעלות  150 &

טאקוונדו 
בנות

והגנה 
עצמית

חנה 16:30-17:30חמישיא' -ג'
אלטמן
חנה 

אלטמן

חנה 
אלטמן

חנה 
אלטמן

&170

ד'-ו'

ז'-י"ב

נבחרת

חמישי

חמישי

חמישי

17:30-18:30

18:30-19:30

19:30-20:30

&170

חדש!

&170

דמי שכלול 200 & 170&
*לא כולל חליפה, 
יש לרכוש חליפה 

בעלות  150 &

חוגי תנועה וספורט

הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

שחמט
170&יוסף גלנט16:30-17:30חמישיא'-ב'

170&יוסף גלנט17:30-18:30חמישיג'-ומעלה

העשרה ופנאי
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הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

דמי שכלול 150 & 

דמי שכלול 150 & 

דמי שכלול 150 & 

דמי שכלול 150 & 

דמי שכלול 150 & 

מתחילות
ז'-י"ב

א'-ב'

להקה
ז'-י"ב

שני

שלישי

שני

18:00-19:00

17:45-18:30

19:00-20:00

גילת וינר

&170

&150

&170

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

14:15-15:00

15:00-15:45

שלהבת דדון

שלהבת דדון

שלהבת דדון

שלהבת דדון

גילת וינר

גילת וינר

הדר בן חמו

הדר בן חמו

&170

&150

&150

&185

&185

170&17:15-18:00שניא'-ג'

150&גילת וינר17:00-17:45שלישי5.5-4.5

150&גילת וינר17:00-17:45חמישיה'-ז'

150&גילת וינר17:45-18:30חמישיח'-י"ב

חוגי אומנויות הבמה
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חוג

חוג

גילאים

גילאים

יום

יום

שעה

שעה

מדריך

מדריך

מחיר

מחיר

הערות

הערות

דמי שכלול 150 & 

מתקדמים

פסנתר
פרטני

שני

שני

17:45-18:30

18:30-19:15

נטליה
אובטפצ'וק

נטליה
אובטפצ'וק

אודליה 
הריס

אודליה 
הריס

אודליה 
הריס

&170

&360

אורגנית
ופסנתר

ציור

מתחילים
שנה א'

ב'-ד'

שני

חמישי

16:15-17:00

16:30-17:30

נטליה
אובטפצ'וק

&170

&160

נטליה17:00-17:45שנישנה ב'
אובטפצ'וק

&170

160&17:30-18:30חמישי ה'-ז' 

160&18:30-19:30חמישיח'-י"ב 

חוגי מוסיקה

ציור
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הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

כרטיסייה של 4 מפגשים 

בעלות 150 & 

תתאפשר רכישת 
כרטיסייה בגיבוש 

קבוצה קבועה

הגנה 
עצמית 
וכושר
חדש!

היפ הופ

+ 18

+ 18

שני

שני

מידע מפורט בעמוד 12

20:30-21:15

20:00-21:00

צבי ופנר

שלהבת
 דדון

כניסה חד פעמית
&40 

כניסה חד פעמית 

&25

ציור 
ואמנות

מידע מפורט בעמוד 11
דרמה 
ומשחק

קורסים למבוגרים
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מגוון חוגי העשרה ותנועה הפועלים במסגרת חובבים
שיעורים פתוחים להתנסות יתקיימו ברישום מקדים ובתשלום של 5 ש"ח לילד

פתיחת החוגים מותנית במספר נרשמים מינימלי

מחיריוםגילאיםחוג מדריך הערותשעה

קיק בוקס
בנות

שניז'-י"ב

שני

שני

רביעי

שני

שלישי

18:00

17:00 

16:00

17:00 

16:15

16:15

שרי ביבי

דניאל 
ברסלו

פנינה 
פקשר

מרדכי 
גורדון

איריס 
גאדו

מלכי 
קורניק

התעמלות 
בנים

א'-ה'

וידאותרפיה 
בנות

א'-ח'

מקהלת 
בנים

ג'-ח'

3-6ג'ימבורי

תרפיה עם 
בעלי חיים

3-6

50 ₪ בלבד 95&
לחברי מכבי

50 ₪ בלבד 95&
לחברי מכבי

50 ₪ בלבד 95&
לחברי מכבי

&95

50 ₪ בלבד 95&
לחברי מכבי

50 ₪ בלבד 95&
לחברי מכבי

חוגי חובבים
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האנסמבל
בהנהלתה של אלינור מיכאל

בס״ד

פותח את ההרשמה
ללימודי משחק לשנה״ל תש״פ

בית הספר למשחק ואמנויות הבמה

בפיקוח נשות חינוך  |  הלימודים מתקיימים  בירושלים ובית שמש

הרשמי והצטרפי לעשרות בוגרות מצליחות!

מסלול מעמיק ומקיף
ללימודי משחק, 

בימוי והפקה
החטיבה
ללימודי תעודה לנשים

בואי לגלות את הכוחות שלך מחדש, זה כמו קסם.

אומנית, בימאית, כותבת ויוצרת.
)דמות ראשית "שרה", "בומביי", "הגדר", "עלה קטן" ועוד. (

לפרטים והרשמה מתנס גוונים רחוב נחל דולב 16 בית שמש

משחק מול מצלמה     טכניקות משחק     אימפרוביזציה     פיתוח קול ודיבור
וניהול עסקי      תנועה    בימוי    כתיבה     הוראת דרמה     הפקה     שיווק 

בית הספר למשחק ואומניות הבמה:

בין השעות:9:00-13:00, 16:00-19:00
gvanim404@gmail.co.il טל. 02-6331861

11 



 start4uNow@gmail.com | 02-970-1414 | 9:00-15:00 :מתנ”ס גוונים-נחל דולב 16 | שעות פעילות

המרכז לאמנות חזותית בית שמש

סטארט

05
4-

64
56

45
1 

ים
וס

דפ

תיק עבודות ותעודה גמר 
מטעם המרכז ומשרד 

התרבות והספורט

מאושר לשנת 
שבתון ומוכר 

לגמולים
אפשרות לקבל 
כרטיס סטודנט

מסלול לימודים מלא 
הכולל שיעורים 

מעשיים + תיאוריה

מפתח וממצה
כישרונות אמנותיים 
לנשים כאפיק פרנסה

מוכר כשעות אמנות 
לקראת תואר 

בתרפיה באמנות

סטארט - המרכז לאומנות חזותית לנשים ונערות
פותח שערים לקורסים חדשים ומזמין אותך
להתרשם ולהירשם למגוון קורסים מקצועיים

שיפתחו לך עתיד אמנותי

בואי לה)ת(רשם

מגמות הלימוד:
עיצוב קרמי        אמנות חזותית       כתבי יד - יודאיקה 

   צורפות ועיצוב תכשיטים        רישום וציור       התמחות בצבעי מים ושמן
       איור אמנותי - דיגיטלי           תולדות האמנות ואמנות עכשווית ע"י נ. סירקיס בנק

לייעוץ והרשמה:

0 5 0 - 6 7 8 - 6 2 9 9
0 2 - 9 7 0 - 1 4 1 4

בילוי משפחתי מהנה לכל המשפחה 
בימי שני במתנ"ס גוונים

12 



בילוי משפחתי מהנה לכל המשפחה 
בימי שני במתנ"ס גוונים

שניכיף
מתחם ג'ימבורי חוויתי לילדים 

בכל יום שני בין השעות 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

שניכיף

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

שעות סיפור סביב מעגל השנה

*תרומות ספרים תתאפשר בתיאום הספרנית בלבד!
*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
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תכנית "פוגשים את הקהילה" הינה שיתוף פעולה 
של מתנ"ס גוונים עם קהילות רמת בית שמש.

במסגרת התכנית מתקיימים ערבי תרבות והעשרה 
בהם המתנ"ס יוצא אל הקהילות ומתארח בבתי הכנסת

השונים ברחבי השכונה.

אתם מוזמנים לעקוב ולהתעדכן באירועים הצפויים
 בחודשים הקרובים.

נשמח לפגוש אתכם!

פוגשים את הקהילה

מיזם לעידוד אמנות מקומית

"משלנו" הוא מיזם המקדם אמנים מקומיים 
המבקשים להיחשף לקהילה ולקחת חלק 

בביסוס חיי התרבות והאמנות בשכונה.

אמנים תושבי העיר המעוניינים להופיע על במת 
המתנ"ס, מוזמנים לפנות אלינו:

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
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איבחונים
בתחומי הפיזיותרפיה, קלינאות 

תקשורת וריפוי בעיסוק

ליצירת קשר: טלפון: 02-6333754 פקס: 02-6205779
 keshet.mgr@gmail.com :שירה, מזכירת המרכז

מנהלת המרכז: ריקי לוי

עמותת "עת לעשות" הינה הכתובת למשפחות 
לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

העמותה מעניקה לילד ולמשפחתו מגוון רחב 
של פעילויות פנאי

משחקייה, חונכות אישית, שבתות נופש, קייטנות, 
מחנות ועוד...

העמותה פועלת בשיתוף מתנ"ס גוונים ברמת 
בית שמש ונותנת מענה למגוון רחב של ילדים 

עם בעיות התפתחותיות למיניהם, תסמונת דאון, 
אוטיזם, נכויות ועוד.

זוהר גרינברג– 052-3992811
רכזת  סניף בית שמש ורמת בית שמש, 

המשרד שלנו: 077-5538800

שעות פעילות השלוחה במתנ"ס גוונים:
ימים א'-ה' 8:30-19:30 ימי ו': 8:30-13:30
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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 

THAT KEEP YOU ON THE GO.

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

Bone building-
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.

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.

Stretching Chair Class-

 

 

          

XERCISE

 45 2

(please do leave your message)

FITNESS FOR ACTIVE ADULTS. 
Stay young and fit and enjoy the best classes in town.
Mornings hours.
Classes for women which include:

 treats and prevents osteoporosis by the 

? We are constantly revamping our programming to keep it exciting.

Our program might feature:

Our diverse range of programs provide inspiration, fun and ongoing 
motivation. Come and try out our workshops and lectures to explore 

your rich inner world and discover your own unique talents.

Inspirational Shiurim 

General-interest Lectures

Health Enrichment Mornings

Memory Skills

Aliyah Skills

Fine Art

Martial Arts

Creative Writing

Healthy Cooking Demos

Our full morning programs take place
on Mondays and Thursdays, at the
Matnas Gvanim, on Dolev 16. 

xcite your interest…

Paid members enjoy most 
programs and outings free of 
charge, or at a subsidized price.
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charge, or at a subsidized price.
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Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

Hip-Hop 18+ 20:00-21:00Monday  Shalevet
Dadun

25
 For one
entrance

 If a permanent
 group forms,

 you will be able
 to purchase a

punch card

 Martial arts
and fitness

NEW!

18+ 20:30-21:15Monday
 

 Tzvi
Wapner

40
 For one
entrance

 If a permanent
 group forms,

 you will be able
 to purchase a

punch card

 Drawing
 and Art -
 “Start” Art
School

18+
 Detailed

 information
 is on page

12

 Performing
 arts -
 “Ensemble”
 School of
Performance

18+
 Please refer
 to page 11

  for detailed
information

Classes for Adults 
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Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

Chess Grades 1-2
Thursday Yosef Glent 170

16:30-17:30

17:30-18:30Grades 3 
and up

Enrichment and free time 
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Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

 
 Electric
 keyboard
and piano

 Beginners -
year 1

Year 2

Advanced
Piano 

 Private
 lessons

Monday  Natalia
Obtepchuk

170

360

16:15-17:00

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

Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

Drawing

Grades
2-4 16:30-17:30

Thursday
160

 Upkeep fee:
NIS 150

17:30-18:30

18:30-19:30

Grades
5-7 

 Grades 
8-12

 Odelia
Harris

Music lessons 

Drawing 
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Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

Hip-Hop

Ballet

 Modern
Dance

Grades 4-6

3-4.5

Grades 2-4

 Grades 7-12 
beginners 

Grades 1-2

Dance group 
Grades 7-12

Grades 1-3

4.5-5.5

Grades 5-7

Grades 8-12

16:15-17:15

16:15-17:00

16:15-17:00

17:15-18:00

17:00-17:45

17:00-17:45

17:45-18:30

17:45-18:30

18:00-19:00

19:00-20:00

Monday  Shalevet
Dadun

 Gilat
Wiener

 Gilat
Wiener

170

150

150

Upkeep fee: 
NIS 150

Upkeep fee: 
NIS 150

Upkeep fee: 
NIS 150

Boys Theater

Girls Theater 

Grades 2-6

Grades 3-6

14:15-15:00

15:00-15:45

Tuesday

Tuesday

 Hadar Ben
Chamu

 Hadar Ben
Chamu

185

185

Upkeep fee: 
NIS 150

Upkeep fee: 
NIS 150

Tuesday

Thursday

Performing arts 
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Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

Judo

Gan chova-
Grades 2

Grades 3-5

Grades 6-8

16:30-17:30

17:35-18:35

18:40-19:40

Michael
Ben Lulu 200 Insurance fee: 

NIS 205, 
and NIS 250 

for a suit

Tuesday

Taekwondo 
Boys

Developmental 
gymnastics for 
parents and 
children

Exercise for 
children

 
  Taekwondo
Girls

4-Grades 1

1.2-2.8

3-5

Grades 1-3

Grades 2-4

Grades 4-6

Grades 5-8

Grades 7-12

Team
NEW!

16:30-17:15

16:15-17:00

17:05-17:50

16:30-17:30

17:20-18:05

17:30-18:30

18:10-18:55

18:30-19:30

19:30-20:30

Tzvi
Wapner 

 Shay
Neumann

 Shay
Neumann

 Chana
Altman

 Chana
Altman

170

160

160

170

170

Upkeep fee
NIS 120

and NIS 150 for 
a suit

For members of 
Maccabi NIS 130

For members of 
Maccabi NIS 130

   Upkeep fee 
NIS 120

and NIS 150 for 
a suit  

 Upkeep fee NIS 
200

and NIS 150 for 
a suit  

Thursday

Tuesday

Tuesday

Thursday

Thursday

Trekking

Grades 1-3

Grades 4-8

Grades 9-12
NEW!

16:15-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

Idan Seri 140
For members of 

"Maccabi"
only NIS 100

Upkeep fee - NIS 80
Each child gets a free 

T-shirt!

Tuesday

Gymnastics
NEW!

Gan chova- 
Grades 1

Grades 2-3

Grades 4-5

16:10-17:00

17:00-17:55

17:00-17:55

 Shlomi
Goldberg 145

For members of 
Maccabi
NIS 105

Upkeep fee: 
NIS 150

Thursday

Sports and movement
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Registration for classes and activities:

1. Registering for classes and activities: 
A. Online: www.matnasbs.org.il
B. At the front desk at the Community Center, Sunday-Thursday, 09:00-13:0, 16:00-19.00
C. By phone: 02-6331861
2. When registering before 15/09/19, 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 two 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: klitaedu@gmail.com
5. Registration fee:  50 NIS 
6. Requests for discounts may be submitted until 15/11/19 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 30/12/19, 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. 
 

New! Online registrationoption
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 Gvanim Community Centre
 Classes and

Activities
2019-20

music@bs.matnasim.co.il

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

Like us on-
Gvanim 
Community 
Center


