
ג'ודו
מדריך: מיכאל בן לולו

מה מקנה החוג?
 משמעת עצמית, חתירה למצוינות
 ערכי יסוד של הג'ודו, שמשמעותם

 כבוד הדדי וכבוד הזולת. יישום
הלכה למעשה של "ואהבת לרעך כמוך".

יום: שני  
כיתות ב-ג 16:30-17:15

גן חובה-כיתה א 17:15-18:00
ד-ו 18:00-19:00

ז-יב 19:00-20:00

  מחיר: 210 ש"ח | דמי ביטוח +בדיקות רפואיות: 205 ש"ח

ג'ודו
מדריך: מיכאל בן לולו

מה מקנה החוג?
 משמעת עצמית, חתירה למצוינות
 ערכי יסוד של הג'ודו, שמשמעותם

 כבוד הדדי וכבוד הזולת. יישום
הלכה למעשה של "ואהבת לרעך כמוך".

יום: שני  
כיתות ב-ג 16:30-17:15

גן חובה-כיתה א 17:15-18:00
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התעמלות קרקע
שלומי גולדברג. מדריכה: דבורה שיין

מה מקנה החוג?
מגוון רחב של יכולות פיזיות וחברתיות, שיפור 

משמעותי בכושר גופני גמישות כוח, שיפור 
בדימוי הגופני, עבודה על דינמיקה קבוצתית. 

בהנהלת 'סלטה ברמה' המתמחים בהתעמלות 
ואקרובטיקה למעלה מעשרים שנה.

יום: חמישי  
טרום חובה-גן חובה 16:10-17:00

כיתות א-ב 17:00-17:50
כיתות ג-ד 17:55-18:55 

  מחיר: 160 ש"ח | דמי שכלול: 100 ש"ח

טאקוונדו בנות
מדריך: צבי ופנר

מה מקנה החוג?
אתגר פיזי ומנטאלי, שיפור בטחון עצמי, כבוד 

הדדי, קשב וריכוז. בהנחיית מאסטר צבי ופנר, 
חגורה שחורה דאן 5. מאמן מוסמך מכון וינגייט. 

 אלוף ישראל וחבר נבחרת ישראל לשעבר.
בעל ניסיון של 15 באימון ילדים, נוער ובוגרים.

יום: חמישי  
גן חובה-כיתה א 16:30-17:15

כיתות ב-ד 17:20-18:05
כיתות ה-ו 18:10-18:55

  מחיר: 180 ש"ח | דמי שכלול: 150 ש"ח

בלט
מדריכה: גילת וינר

מה מקנה החוג?
הבת שלך רוקדת כל היום בסלון? את 

 מוזמנת להעניק לה חוויה תנועתית,
 מעשירה, מאתגרת וכייפית. נפתח

קורדינציה, ביטחון עצמי, יציבה, גמישות ועוד.

יום: שלישי  
גיל 3-4.5 16:15-17:00

גיל 4.5-5.5 17:00-17:45
כיתות א-ב 17:45-18:30 

  מחיר: 180 ש"ח | דמי שכלול: 150 ש"ח

קטלוגקטלוגקטלוגחוגיםחוגיםחוגים
מרכז קהילתי מאירהוף תשפ"ג 2022/23
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ל- 250 הנרשמים הרא

לנרשמים עד 15.9- חודש יוני חינם! 
קהילה של אנשים  בית שמש

מרכז קהילתי

 בואו לגלות



הנחות
 10% הנחה

לילד שני/לחוג שני

 5% הנחה
לילד שלישי/לחוג שלישי 

ומעלה

 הנחה עולים חדשים -
עד שנתיים מיום העלייה

 הנחות כלליות
ניתן להגיש בקשה מסודרת 
לועדת הנחות עד 30.12.22 

 חודש יוני חינם
לנרשמים עד ה 15.9.22! 

כמה
דברים

חשובים!

בואו להכיר מקרוב את החוגים שלנו. 
בכל חדר תוכלו להתנסות בפעילות החוג 

במהלך חודש ספטמבר 

איך נרשמים?
www.matnasbs.org.il :א. באינטרנט

ב. במזכירות מרכז קהילתי מאירהוף, בימים 
א-ה, בין השעות 15:00-19:00

ג. באפליקציית
החוגים שלנו –

www.matnas.app

חשוב לדעת:
• לחוגים יש דמי שכלול משתנים בהתאם 

לציוד הנלווה לחוג.

• ביטול רישום ניתן לבצע במזכירות המרכז 

הקהילתי בכתב בלבד עד: 1.2.23

•  ניתן להגיע לשיעור ניסיון במהלך חודש 

ספטמבר.

מרכז קהילתי מאירהוף
רחוב הרקפת 59

טלפון: 02-6333748
chugimm@bs.matnasim.co.il :מייל



 תנועה וספורט
לגיל הרך  
מדריך: שי נוימן 

החוג בהדרכת המדריך שי נוימן בוגר וינגייט 
בחינוך גופני - התמחות בעיצוב התנהגות. 

מומחה לגיל הרך בעל שנות ותק רבות.
מקנה הרגלים ליציבה נכונה, משפר 

מוטוריקה וקורדינציה, הפעילות נעשית יחד 
עם ההורה- דבר המחזק את נושא חיבור 

הורה וילד.

יום א' 
גילאי 1.5-2.5 16:50-17:35 
גילאי 2.5-3.5 17:40-18:25 

גילאי 4-6 16:00-16:45 

מחיר: 160 ₪ 

קונג פו 
מדריך: אלי אבגי 

בהובלת המאסטר אלי אבגי.
 אלוף העולם בנונצ'קו, אלוף ישראל בקונג-פו,

דרגה בכירה דאן 6, 34 שנות ניסיון, בוגר קורס 
טיפול באומנויות לחימה מטעם מכון וינגייט.

החוג עוסק ברכישת מיומנות של הגנה עצמית, 
 משמעת , חיזוק וביטחון העצמי,

חיזוק יכולת של עבודת צוות, עמידה במשימה 
וכמו כן עוזר לחיזוק חגורת הכתפיים ושיפור 

הקורדינציה והמוטוריקה 

יום ד' 
 17:30-18:15 4-6
א-ג 18:15-19:00 
ד-ו 19.00-19:45

נוער ומבוגרים 19:45-21:15 

מחיר:
 גן-ו' 170 ₪  נוער ומבוגרים 200 ₪ 

דמי שכלול וביטוח )חד פעמי(:
 לילדים 120 ₪  לנוער ולמבוגרים 220 ₪ 



התעמלות קרקע 
מדריך: שלומי גולדברג 

החוג מקנה יכולות בתחומי
האקרובטיקה, גמישות ושיווי המשקל וגם 

מביא לשיפור הביטחון העצמי, יכולת עבודת 
בצוות, מקנה חוויות של הצלחה והנאה.

יום ה' 
גילאי 4-6 )מתחילות( 16:00-17:00
כיתות א-ג )מתחילות( 16:10-17:00

כיתות א-ג )מתקדמות( 17:00-18:00 
כיתות ד-ה 18:00-19:00 

מחיר: 170 ₪  
דמי שכלול: 100 ₪ חד פעמי

שירה  
מדריכה: אביגיל שיינפלד 

לימוד פיתוח קול,  שירה כצוות ולימוד 
בסיס של שירה במקהלה וחשיפה לקהל.  

השיעורים נערכים באווירה נעימה ומשחררת 
והם ימלאו אתכם בסיפוק. 

יום ד' 
כיתות ד-ו 17:15-18:15  
כיתות ז-יב 18:15-19:15

מחיר: 190 ₪  
דמי שכלול: 150 ₪ חד פעמי

 )לבנות בלבד( 

היפ הופ )לבנות בלבד( 
מדריכה: קיילה הרשקוביץ 

 חוג מקפיץ שפונה לבנות שאוהבות
 במה וריקוד. החוג הינו דו-שפתי,

 עברית ואנגלית, ומועבר על ידי מורות
 מקצועיות שירקידו את הבנות בליווי

שירים עכשוויים. 
 בנות החוג תשתתפנה בתחרויות ומופעים

בעיר ומחוצה לה. 

יום ראשון
כיתות ה-ו מתחילות 16:00-17:00  

כיתות א-ב 17:00-17:45  
כיתות ז-ט מתקדמות 17:45-18:45  

יום שני
כיתות ה-ו מתקדמות 16:00-17:00  

כיתות ג-ד 17:00-18:00    
כיתות ז-ט מתחילות 18:00-19:00  

כיתות י-יב 19:00-20:00  
נשים 20:00-21:00 עם אביגיל שיינפלד

יום רביעי
גילאי 4-5 )גן חובה( 16:30-17:15 עם אביגיל שיינפלד

 

מחיר: 170 ₪ לילדות, ₪ 190 לנערות ונשים 
דמי שכלול: 150 ₪ חד פעמי



אומנות בעץ 
מדריך: אלישיב וידברג 

 בוא לממש את האומן שבך.
חושב שיש לך ידיים טובות וחוש אומנותי?

זה המקום בשבילך!
החוג מטפח מיומנויות וכישורים רבים ביניהם: 

עבודת מלאכת יד, חשיבה יצירתית ורכישת 
כלים מוטוריים ומקצועיים.

יום ב' 
כיתות 4-6 16:00-16:45 
כיתות א-ג 17:45-17:00 
כיתות ד-ו 18:30-17:45 

מחיר: 170 ₪
דמי שכלול: עבור חומרים 250 ₪  חד פעמי

היפ הופ
מדריך: אלכס קים  

 לימוד היפ הופ על ידי הרקדן המקצועי
אלכס קים שרוקד בלהקה של סטטיק ובן אל 

ונמצא תחת חסות מקצועית של להקת המחול 
"קולבן דאנס".

החוג מקנה יכולות ריקוד, עמידה על במה 
ומאפשר צמיחה אישית והתפתחות מקצועית.  

המשתתפים יטלו חלק בתחרויות ומופעים בעיר 
ומחוצה לה.

יום ג'  
כיתות ד-ו 15:30-16:15 
כיתות א-ג 16:30-17:15
כיתות ז-ט 17:15-18:30

כיתות י-יב 18:30-19:45 

מחיר: 170 ₪ לילדים, 190 ₪ לנוער  
דמי שכלול: 150 ₪  חד פעמי



תיכנות והנדסה  
מדריך: אלן סליס 

מתעניינים בתכנות מחשבים? גיימינג זה ממש אתם? 
אז החוג הזה ממש בשבילכם! בואו להכיר את שפת 

התכנות PYTHON ותכנות של מכשירים חכמים. 

יום א' 
כיתות ד-ו 18:00-17:00 
כיתות ז-ח 18.00-19.00

מחיר: 180 ₪  

ריקודי עם
מדריכה: רחלי בלוי 

 
חוויה, תנועתית, מאחדת ומעשירה,

שמלווה ע"י מורה מקצועית בעלת ניסיון
בעלת שמחת חיים מדבקת 

יום א'
נערות ונשים: 19.30-23.30

מחיר: כניסה 30 ₪ )לכניסה חד פעמית(
 )יש אפשרות לרכוש כרטיסיה ב- 150 ₪

לזכות בכניסה אחת בחינם(

אנגלית  
מדריכה: צופיה שייף

לימוד השפה האנגלית בשיטה חווייתית וייחודית תוך 
השמת דגש על חתירה למצוינות. החוג משפר את 

מיומנויות השפה והלמידה, המשתתפים החוג יקבלו 
כלים להפגת החשש מלימוד השפה האנגלית.

יום ג' 
א-ב 17:00-17:45 
ג-ד 17:45-18:30 
ה-ו 18:30-19:15 

מחיר: 180 ₪
דמי שכלול: 290 ₪ )כולל ערכה( חד פעמי



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

להצטרפות לקבוצת וואצאפ לקבלת עדכונים שלח בהודעה את המילה
"שני משפחתי" ושם מלא למספר      050-527-9593

מאירהוף!במרכז קהילתי משפחתימשפחתישנישני

כל יום שני בין השעות: 16:00-18:30
היפ-הופ
יצירה
אומנות
זומבה
פינת ליטוף

ריתמיקה 

פינות יצירה 
וצביעה

הג'ימבוהוף- מתחם 
ג'ימבורי ענק ומפנק

מוזיקה כיפית הפעלות הצגות 
וסדנאות משתנות

 • • • הפעילות מיועדת לילדים בגילאי 1-6 • • •



עם חוגי!
את החוגים

www.matnasbs.org.il לאתר
 www.matnas.app לאפליקציית החוגים

עם חוגי!

הצטרפו אלינו לחוגים במרכזים הקהילתיים


