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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 מאירהוף 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 המנהל איציק מהודר, 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 יקרים!

אני שמח להציג בפניכם את חוברת החוגים והפעילויות לשנת תשע"ט.
החוברת מציגה מגוון רב של חוגים ופעילויות לשלל הגילאים, מילדי גן ועד לאזרחים ותיקים.

חוברת זו היא תוצר של עבודה מאומצת שקוימה על ידי צוות המרכז הקהילתי ושל תהליך חשיבה 
ותכנון שנמשך במשך כל השנה.

אין ספק שללא העבודה המסורה של צוות המרכז לא היינו מגיעים עד הלום.  
אני קורא לכם תושבים יקרים ,לבוא ולהשתתף בפעילויות הפנאי, התרבות והקהילה של המרכז 

ואף להצטרף אלינו אל מלאכת החשיבה והתכנון לקראת שנת הפעילות החדשה.

בואו בברכה!

איציק מהודר
 מנהל מרכז קהילתי מאירהוף
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תוכן העניינים:
 איציק מהודר מנהל המרכז הקהילתי 

mm@bs.matnasim.co.il 
02-6333748  

 דינה מלול רכזת חוגים ופרויקט העשרה בגנים "צילה" 
dinamalul@gmail.com 

02-6333757  

 אסתר כהן רכזת מועדון גמלאים מועשר
         ותוכנית מעגלי תעסוקה

Ester8281@gmail.com 
02-6333756  

 ורד דסה רכזת מועדון גמלאים "מנקלה" ליוצאי אתיופיה
lishilat@gmail.com  

02-6333748  

 יהושוע קוולווסר רכז מועדון גמלאים 55+  לדוברי אנגלית

058-6047846 

 פנינה אלוני רכזת מועדון מש"ה

alony1999@gmail.com 
02-6333748 

 אליזבת  ניידר רכזת מועדון נוער צומת

elizabeth@crossroadsjerusalem.org 
053-7081712  

 אביבה אדרי מזכירת המרכז

Aviva@bs.matnasim.co.il 
02-6333748  

 ויקטוריה פחימה מלווה במועדון מועשר ואם בית 

 סיימון נעים אב בית

 מיכאל איזמרלדי אב בית

 יוסי פרדה אב בית 

צוות המרכז הקהילתי:

שעות פעילות המזכירות וקבלת קהל 

בימים א'-ה' בין השעות: 16:00-19:00   

02-633-3748

ברכות

 צוות המרכז הקהילתי

שני משפחתי

 לוח חופשות

חוגים לגיל הרך

חוגים ליסודי

חדש! חוג היפ הופ

חוגים נוער ומבוגרים

התעמלות לגילאי 50 +

מועדוני הגמלאים

 שימוש בחדרים ומועדון 'מעגלים'

פרויקט 'קידום' ו'אשת חיל'

 ספריית בנימין וגרעין 'יחד'

עמיתים ומנדלה

Sport for 50+ 

Adults & Youth

Elementary

Preschool 

 הפנינג חוגים

2
3
4
5
6

7

8
9

10

14

18

11

15

19

12

16

20

13

17
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שני משפחתי במרכז קהילתי מאירהוף 

כל יום שני בין השעות: 16:00-18:30

הפעלות
הצגות  
וסדנאות 
משתנות 

וצביעהיצירה פינות 

הג'ימבוהוף
מתחם ג'מבורי 

ענק ומפנק 
מוזיקה 
כיפית

עלות כניסה למשתתף: 10 ₪ 
עלות כרטיסייה של 6 כניסות:  40 ₪

להצטרפות לקבוצת ווטסאפ  לקבלת עדכונים 
שלח בהודעה את המילה שני משפחתי ושם מלא למספר 050-5279593

בגילאי 1-7 מיועדת לילדים הפעילות 

היפ – הופ 

אומנות
יצירה

זומבה

פינת ליטוף

ריתמיקה



5 

לוח חופשות
 חופשות- המרכז הקהילתי לא יקיים פעילות חוגים בימים כדלהלן )ימים אלו מחושבים בעלות החוג( 

הערותתאריכיםימיםחג

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

שישי – 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"ד-כ"א בניסן תשע"ט
19-26.4.19

כ"ו בניסן תשע"ט
1.5.19

פעילות 
עד 19:00

פעילות 
עד 19:00

ב' באייר תשע"ט
7.5.19

ג'-ד' באייר תשע"ט
8-9.5.19

ו' בסיוון תשע"ט
9.6.19
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חוגים גיל הרך
הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

תנועה 
וספורט

התעמלות 
קרקע

בלט

קפוארה

1.5-2.5

4-6

3-4

4-6

ראשון

חמישי

שני

ראשון

16:50-17:35

16:10-17:00

16:30-17:15

17:00-18:00

שי נוימן

עדה מזרחי

רונית זיידמן

דניאל לוי

&160

&170

&165

&180

160&שי נוימן17:40-18:25ראשון2.5-3.5

מתחילות

170&עדה מזרחי17:00-18:00חמישי5-6  

165&רונית זיידמן17:15-18:00שני4-6

 4-6
ראשון)שתי קבוצות(

160&שי נוימן16:00-16:45

150 ₪ דמי שיכלול

150 ₪ דמי שיכלול

 תשלום על ביגוד 
משלים וטקס חגורות 

בנפרד ובאחריות 
המדריך

170&אלי איבגי17:15-18:00רביעי4-6קונג פו
120 ₪ דמי שכלול
תשלום על ביגוד 

וטקס חגורות בנפרד 
ובאחריות המדריך

17:30-18:15ראשון4-5זומבה
שמחה 
100 ₪ דמי שיכלול150&עובדיה

18:25-19:15

*דמי רישום – 50 ₪ לכל חוג

לחברי מכבי 
רק 130 &

לחברי מכבי 
רק 130 &

60 ₪ דמי שיכלול

לחברי מכבי 
רק 130 &

60 ₪ דמי שיכלול

לחברי מכבי 
רק 130 &

לחברי מכבי 
רק 130 &
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חוגים יסודי
הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

התעמלות 
קרקע

היפ הופ

א'- ב' 
מתחילות

א'- ג'

א'- ג'

ו'

א'- ב'

חמישי

שלישי

ראשון

חמישי

שני

16:10-17:00

16:30-17:15

18:00-19:00

19:00-20:00

18:30-19:15

עדה מזרחי

 אלכס קים

דניאל לוי

יהודה גובני

 רונית זיידמן 

&170

&170

&180

&120

&165

א'- ב' 
מתקדמות

170&  רחל גולד17:00-18:00חמישי
שיעור בודד

א'- ב' 
מתקדמות

200&  רחל גולדחמישי
שיעור כפול

170& אלכס קים15:30-16:30שלישיד'- ו'

180&דניאל לוי19:00-20:00ראשוןד'- ו'

ט' 
חוג מעבר 

לחטיבת  עליונה

120&יהודה גובני18:00-19:00שני

100 ₪ דמי שיכלול

תשלום על ביגוד 
וטקס חגורות בנפרד 

ובאחריות המורה

תשלום על ביגוד 
וטקס חגורות בנפרד 

ובאחריות המורה

100 ₪ דמי שיכלול

18:15-19:00ראשוןא '- ג'זומבה
שמחה 
100 ₪ דמי שיכלול150&עובדיה

מבוכים 
100 ₪ דמי שיכלול180&שחר18:00-19:00ראשוןב'- ו'ודרקונים

120 ₪ דמי שיכלול170&אלי איבגי18:00-18:45רביעיא '- ג'

100 ₪ דמי שיכלול

150 ₪ דמי שיכלול בלט

18:00-19:00

קונג פו

קפוארה

אנגלית

*דמי רישום – 50 ₪ לכל חוג

לחברי מכבי 
רק 140 &

100 ₪ דמי שיכלול

לחברי מכבי 
רק 140 &

100 ₪ דמי שיכלול
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חדש במרכז קהילתי מאירהוף!

*החוג מיועד לבנים ולבנות  מכיתה א' ועד י"ב    

רקדן בלהקה של סטטיק ובן אל!  
בעל ניסיון רב בהוראה בתחום ההיפ – הופ!
מהרו להירשם לחוג וללהקה מספר המקומות מוגבל!
לפרטים ולהרשמה:  מזכירות מאירהוף: 02-6333748

בא לשכונה בחור חדש 

מרכז קהילתי מאירהוף 
והמרכז למחול – DCM בהנהלת טל הללי 
שמחים להציג את אלכס קים 
המורה החדש להיפ - הופ!

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 מאירהוף

הרקפת 59, בית שמש
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חוגים נוער

חוגים מבוגרים

חוג

חוג

גילאים

גילאים

יום

יום

שעה

שעה

מדריך

מדריך

מחיר

מחיר

הערות

הערות

היפ הופ

*דמי רישום – 50 ₪ לכל חוג

ז'-ט'

 יא'-יב' 
חוג משולב        

להכנה 
לבגרויות 

מבוגרים                      

מבוגרים                      

מבוגרים                      

נוער 
ובוגרים

שלישי

שני

ראשון

רביעי

שני, 
שלישי 
וחמישי

רביעי

17:15-18:30

19:00-20:00

  19:30-22:00 

 21:00-24:00

09:00-14:30

19:30-21:00

 אלכס קים

יהודה גובני

אור טוכפלד                                          

חיים צמח                                           

חברת 
קידום                                        

אלי איבגי

&190

&120

באחריות 
שומרי 
משקל 

באחריות 
המדריך

באחריות 
חברת 
קידום 

 ₪ 200
שיעור בודד

 ₪ 245
שיעור כפול

190& אלכס קים18:30-19:45שלישיי'-יב'
להקה

220 ₪ דמי ביטוח 
ושכלול

תשלום על ביגוד 
וטקס חגורות בנפרד 

ובאחריות המדריך

100 ₪ דמי שיכלול

אנגלית

שומרי 
משקל               

ריקודי
 עם                   

קידום

קונג פו 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
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תכנית מאתגרת וכיפית לשיפור הכושר הגופני 
תרגילים לחיזוק השרירים

 כושר אירובי
חיזוק מסת עצם

גמישות,שיווי משקל ויציבה 
התוכנית מתבצעת בליווי מוזיקה קצבית! 

מפגש אחד בשבוע - 80 ₪ בחודש 
שני מפגשים בשבוע – 150 ₪ בחודש

שלושה מפגשים בשבוע – 220 ₪ בחודש

התוכנית מועברת על ידי הגב' מרילין כהן  - בעלת הסמכה ממכון וינגייט
  וניסיון של למעלה מ – 15 שנה בהדרכת חוגי כושר גופני.

החוג יתקיים במהלך החודשים אוקטובר 18 – יולי 19

דוברי עברית  - ימים ב' ו-ד' 18:30-19:30 
דוברי עברית + אנגלית – יום ה' 09:30-10:30

*ניתן להשתתף בכלל השיעורים או בחלק מהם

*פתיחת החוג מותנת במספר מינימלי של משתתפים שיקבע על ידי המרכז הקהילתי

לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות למזכירות המרכז הקהילתי: 02-6333748

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 מאירהוף

חוג התעמלות לגילאי  50 +

הרקפת 59, בית שמש



11 

טיולים

סדנאות

הרצאות

 שיעורי ספורט

 שיעורי מוזיקה

 שיעורי אומנות

  משחקי חברה

מועדוני הגמלאים

מרכז קהילתי מאירהוף עם הפנים לגמלאי בית שמש!

 כל הפעילויות בליווי אישי ואוהב...
לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות 

למזכירות המרכז: 02-6333748

מועדון מועשר
רכזת  אסתר כהן:  פועל בימים א', ג' , ד' בין השעות:  8.30-13.00 

מועדון "מנקלה" ליוצאי אתיופיה 
רכזת ורד דסה : פועל בימים ב', ה' בין השעות: 09:00-13:00

מועדון 55 + לדוברי אנגלית 
רכז יהושע קולוואסר: פועל ביום ג' בין השעות: 09:00-12:00 

*הפעילות במועדונים מותנת בתשלום סמלי
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שימוש בחדרי המרכז הקהילתי

כיתות 
לימוד

שיעורים מקצועיים, ימי עיון והשתלמויות
תכולה: 15-30 מקומות

חדרי 
משרד

חלל עבודה קטן. מתאים לאכלוס ועבודה 
של עד לחמישה אנשים

 ימי הולדת, ישיבות, ימין עיון והשתלמויותקפיטריה
תכולה: עד 50 מקומות

השתלמויות, כנסים ואירועים קטניםאולם
תכולה: 200 מקומות בישיבה, 100 אנשים סביב שולחנות

 אפשרות להוספה בחדרים: הגברה, מקרן, מסך ומיחם.
לפרטים  נוספים ולקבלת מפרט מחירים ניתן לפנות לגב' דינה מלול בטלפון: 

02-6333757 או למזכירות המרכז: 02-6333748
המרכז יאפשר שימוש בחדרים לפעולות ולצרכים ההולמים את ערכיו כפי שיראה לנכון.

מועדון מעגלים - מש"ה במרכז קהילתי מאירהוף

מקום מדהים לאנשים מדהימים!
מועדון חברתי למבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

פועל בימים- א',ג',ה'                          

בין השעות: 16:00-18:00

במועדון ליווי צמוד של רכזת מסורה,

 שיעורי אומנות וספורט,  טיולים, כיבוד, 

משחקי חברה  והמון חום ואהבה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת 
המועדון פנינה אלוני: 02-6333748
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פועל בימים- א',ג',ה'                          

בין השעות: 16:00-18:00

במועדון ליווי צמוד של רכזת מסורה,

 שיעורי אומנות וספורט,  טיולים, כיבוד, 

משחקי חברה  והמון חום ואהבה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת 
המועדון פנינה אלוני: 02-6333748

צעירי בית שמש, בואו להצליח עם חברת קידום 
שהינה החברה הוותיקה בארץ ללימודי פסיכומטרי!
בקרוב יפתח קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית 
של מועד דצמבר 18
פתיחת הקורס: יום ב', 8.10.18 בשעה 9:00

ימי לימוד: ב', ג', ה' 
מספר המקומות מוגבל כדאי להזדרז ולהירשם!
לפרטים נוספים ולהרשמה פנו למשרדי חברת קידום  

לשאוף קדימה!

2055*

ליווי ותמיכה ליוצאות אתיופיה 
בשילוב בעולם העבודה!   
סדנאות היכרות עם עולם העבודה
זכויות עובדים, התנהלות פיננסית

תדמית ובטחון עצמי ועוד ועוד... 

הפעילות מתקיימת בימי שלישי 
בין השעות: 9:00-12:00

פרויקט אשת חיל 
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 ספריית בנימין

גרעין תורני 'יחד' 

www.lirbrarj.shemesn.co.il  | 02-9918488 לפרטים ולהרשמה

      חפשו אותנו בפייסבוק 'ספריית בנימין'

 garinyachad@gmail.com | 055-9998315 :לפרטים

      חפשו אותנו בפייסבוק 'גרעין יחד'

שעות פתיחה:

ראשון: 16:00-18:45
שני: 09:30-12:30

19:00-22:00 )לתלמידי תיכון ולמבוגרים(
שלישי: 14:00-18:45
רביעי: 16:00-18:45

חמישי:  09:30-12:30, 16:00-18:45

120 ₪ מנוי שנתי למנוי ראשון
100 ₪ למנוי שני

מגוון רחב של ספרים בעברית ובאנגלית 
לגיל הרך לילדים ולנוער

גרעין תורני 'יחד' הפועל בבית שמש, 
מונה כ-60 משפחות המתגוררות 

בשכונת 'גבעת שרת'. 
גרעין יחד פועל לאורך השנה למען 

תושבי בית שמש באירועים ובפרויקטים 
שונים של חינוך, המורשת והזהות היהודית, 

ערך המשפחה, חסד, ועוד...
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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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A fun and challenging program for the 50+ 
age group The program includes:

• Muscle strengthening
• Aerobic fitness

• Increasing bone density
• Flexibility, balance and posture

Accompanied with rhythmic music 

* One can participate in all the classes or some of the classes.

Mondays and Wednesdays: 18:30 – 19:30 - Hebrew speakers
Thursdays: 09:30 – 10:30 - Hebrew and English speakers

A minimum number of participants determined by the Community Center is required 
for the activity to take place.

Instructor:  Mrs. Marilyn Cohen, Wingate certified instructor with over 15 years 
experience teaching fitness. 

* The class will take place during the period October 2018 – July 2019

Once a week: NIS 80
Twice a week: NIS 150

Three times a week: NIS 220

For further details and for registration, please contact the office on 02-6333758.
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הישארו מעודכנים!

מתנ"ס מאירהוף

Sport for 50+

הרקפת 59, בית שמש
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Youth

Adults

Class

Class

Ages

Ages

Day

Day

Hours

Hours

Instructor

Instructor

Price

Price

Comments

Comments

English

 Weight
watchers

Kung-fu

 Folk
dancing

Kiddum

Youth and 
graduates

Adults

Adults

19:30 – 21:00

21:00 – 24:00

9:00 – 11:00

Eli Yvgi

 Chaim
Semach

Kiddum

200 single 
class

245 for double 
class

Wednesday

Wednesday

 Monday,
 Tuesday,
Thursday

Hip-hop

Grades  
11 – 12  

preparation 
for Bagrut

Adults

18:00 – 19:00

19:30 – 22:00

 Yehuda
Govani

Or Tochfeld

120

NIS 220 insurance
 and improvement

 fees
Belt ceremony and 

uniforms is paid 
separately to the 

instructor

Responsibility of 
Weight watchers

Responsibility
 of the instructor

Responsibility of 
Kiddum

Monday

Sunday

Grades 
7 – 9

Grades
 10 - 12

17:15 – 18:30

18:30 – 19:45
Alex Kim 190

NIS 100 
improvement 

fees
Tuesday

*Registration fees NIS 50 
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Elementary
Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

 Floor
exercises

Ballet

Grade 1 – 2 
Beginners

Grade 1 – 2 
Advanced

Grade 3 – 4 
Advanced

16:10 – 17:00

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00

 Ada
Mizrachi

Rachel
Gold 

 single 170
class

 double 200
class

NIS 140 for 
Maccabi Kuppat 
Cholim members 

NIS 100 
improvement fees

Thursday

Hip-hop

Capoeira

Kung-fu

Grade 1 – 2

Grade 1 – 3

18:30 – 19:15

18:00 – 18:45

 Ronit
Zeidman

Eli Yvgi

165

170

NIS 150 
improvement fees

NIS 120
 improvement fees
Belt ceremony and 

uniforms is paid 
separately to the 

instructor

Monday

Wednesday

Zumba Grade 1 – 3 18:15 – 19:00  Simcha
Ovadia

150 NIS 100 
improvement feesSunday

 Dungeons
and dragons

English

Grade 2 – 6

Grade 9 – 
transition to 
Junior High

Grade 1 – 3

Grade 1 – 3

Grade 4 – 6

Grade 4 – 6

18:00 – 19:00

18:00 – 19:00

16:30 – 17:15

18:00 – 19:00

16:30 – 16:30

19:00 – 20:00

Shachar

 Yehuda
Govani

Alex Kim

Daniel Levi

180

120

170

180

NIS 100 
improvement 

fees

Belt ceremony and 
uniforms is paid 
separately to the 

instructor

Sunday

Monday

Tuesday

Sunday

*Registration fees NIS 50 
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Preschool
Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

 Movement
 and sport for
preschoolers

 Floor
exercises

4 – 6

Beginners 
5 – 6

1.5 – 2.5

2.5 – 3.5

4 – 6 
(*two groups)

16:10 – 17:00

16:50 – 17:35

17:40 – 18:25

16:00 – 16:45*

18:25 – 19:15*

17:00 – 18:00
 Ada

Mizrachi

 Shai
Newman

170

160

NIS 60 
improvement fees 

NIS 140 for 
Maccabi Kuppat 
Cholim members 

NIS 130 for 
Maccabi Kuppat 
Cholim members

Thursday

Sunday

Capoeira

Zumba

4 – 6

4 – 5

17:00 – 18:00

17:30 – 18:15

Daniel Levi

 Simcha
Ovadia

180

150

Belt ceremony and 
uniforms is paid 
separately to the 

instructor

NIS 100
 improvement fees

Sunday

Sunday

Kung-fu 4 – 6 17:15 – 18:00 Eli Yvgi 170
NIS 120 

improvement fees
Belt ceremony and 

uniforms is paid 
separately to the 

instructor

Wednesday

Ballet

3 – 4

4 - 6

16:30-17:15

17:15-18:00
 Ronit

Zeidman
165

NIS 100 
improvement 

fees
Mondays

*Registration fees NIS 50 

Discounts for new immigrants 
(upto 3 years in the country) when presenting your 

Teudat Oleh on registration
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תשע"ט /

הכניסה חופשית!

פינת ליטוף

שלוקים וקרטיבים

זומבה
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חודש
 חינם!

 *לנרשמים ביריד 
או עד התאריך 13/09 

קונג – פו

הופעות מתחלפות 
מחוגי המרכז 

היפ- הופהתעמלות קרקע

תיק מדליק 
מתנה!

 * ל- 100 הנרשמים הראשונים

2018-19

יום שני  27/8/18
בין השעות 16:00-18:30

חוגים
הפנינג

במרכז קהילתי מאירהוף

הרקפת 59, בית שמש


