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מרכז קהילתי פסגות השבע
תשפ"ג 2022/23

כז קהילתי
מר

ל 
בכ

ם 
שוני

ל- 250 הנרשמים הרא

לנרשמים עד 15.9- חודש יוני חינם! 
     פסגותהשבע

מרכז קהילתי

בית שמשלפגוש לחוות להתחבר



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

 ב. במזכירות במרכז הקהילתי,
 ימים ראשון עד חמישי 16:00-19:00,

ראשון וחמישי 10:00-13:00. 

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.

;

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!

מרכז קהילתי פסגות השבע
רח' התבור 18 בית שמש

טלפון: 02-633-1833
P7@matnasim.co.il :מייל

בואו להכיר מקרוב את החוגים שלנו. 
בכל חדר תוכלו להתנסות בפעילות 
החוג מוזמנים להגיע לשיעורי ניסיון 

במהלך חודש ספטמבר.

כמה
דברים

חשובים!
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;

ציור
מדריכה: טניה סטנישבסקי

שיעור ציור לילדים מכיתה א ועד מבוגרים.
רמת מתחילים- נלמד רישום וציור אקדמיים 
בעיפרון, צבעי מים, פסטל, שמן ופסטל יבש 

לפני תכנית רב שנתית
במתקדמים- נלמד ציור בסגנון מזרח רחוק.

במבוגרים- נלמד מגוון נושאים וטכניקות ציור 
בהדרכה מקצועית.

בסוף השנה תתקיים תערוכת ציורים שנתית 
לכל התלמידים.

יום א': 
שנה שניה 17:00-18:00

שנה שלישית 18:00-19:00
מתקדמים 19:00-20:30

יום ב':
מתחילים 18:00-19:00
מבוגרים 19:00-20:30

יום ג':
מתחילים 17:00-18:00
מבוגרים 18:00-19:30
מבוגרים 19:30-21:00

  קבוצה                               עלות לחודש
מתחילים, שנה שניה, שנה שלישית:   160 ₪ 
מבוגרים:                                         190 ₪

*קניית חומרים בנפרד

התעמלות אומנותית
מדריכה: אולגה דץ

התעמלות אומנותית מפתחת:
 גמישות, קוארדינציה, זכרון תנועתי,

תרגילי בלט וחיזוק שרירים, אקרובטיקה, 
ביטחון עצמי, יציבה, מחול, הנאה חבריתית, 

כושר כללי ובריאות.
כמו כן גם שליטה ב: כדור, סרט, חבל, חישוק 

ועוד. 

יום ג':
כיתות א'-ד' 16:15-17:00
גילאי 3.5-5 17:00-17:45

נבחרת 17:45-20:15

יום ה':
כיתות א'-ד' 16:30-17:15

נבחרת 17:15-20:00

  קבוצה                               עלות לחודש
כיתות א'-ד', 3.5-5:                          180 ₪
נבחרת:                                          280 ₪

 
  קבוצה                               עלות לחודש

כיתות א'-ד', 3.5-5:                          100 ₪
נבחרת:                                          300 ₪ 

*יש לרכוש ציוד נוסף בהתאם לרשימה
*החוג מתקיים באולם ברנקו וייס.
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ג'ודו
מדריך: מאור בן לולו

הג'ודו מחנך את הילדים לשאיפה 
למצוינות ודבקות במטרה תוך שמירה על 

ערכי יסוד של כבוד האדם, החוג מקנה 
קואורדינציה, יציבות ובעיקר בטחון עצמי.

ימים א' + ד':
גן חובה-כתה א' 17:00-18:00

כיתות ב'-ד' 18:00-19:00
כיתות ה'-י"ב 19:00-20:00

* אפשרות לפעם בשבוע בימי רביעי
 

יום א'
מבוגרים 20:00-21:30

  קבוצה                   עלות לחודש
 מבוגרים ופעם בשבוע:        200 ₪ 
 גן חובה- א, ב-ד, ה-י"ב:       260 ₪

 דמי ביטוח
לכל הקבוצות פרט למבוגרים: 205 ₪ 

*מבוגרים נדרשים לעשות ביטוח באופן 
עצמאי

*יש לרכוש חליפה, ניתן לרכוש אצל 
המדריך 

מחול מודרני
מדריכה: יראת סופר-דבוש

שיעור מחול מודרני עובד על חיזוק הגוף, 
גמישות, יציבות, והכל בשפה של חיבור 

לגוף שמעלה את הביטחון עצמי, בהקשבה 
לתלמידים וליכולת של כל אחד מהם בנפרד.

יום ב'
גילאי 4-6 16:30-17:15

כיתות א'-ג' 17:15-18:00
כיתות ד'-ו' 18:00-18:45

כיתות ז'-י"ב 18:45-19:45

 עלות לחודש: 170 ₪ 

 דמי שכלול: 150 ₪ 

תיאטרון בנות
מדריכה: הדר בן חמו

החוג מעניק ידע בשפת התאטרון, מפתח 
יכולת עמידה מול קהל ומאפשר ללמוד 

משחק באופן מקצועי ומעשיר.
*תנאי קבלה: אודישן

יום א'
כיתות ג-ו 18:00-18:45

אנסמבל ייצוגי 18:45-19:45
 

   קבוצה                   עלות לחודש
 כיתות ג-ו                             185 ₪
 אנסמבל ייצוגי                      250 ₪

 
  דמי שכלול 150 ₪
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בין השמשות
מנחה: שלום סוטו

 להקת הנוער הייצוגית ״בין השמשות״
מזמינה בנים ובנות להצטרף לשורותיה.

הלהקה משלבת מיומנויות שירה, משחק, 
תנועה והעשרה בתחומי אומנויות הבמה.

בלהקה משתתפים בני ובנות נוער תושבי 
העיר בית שמש והסביבה.

הלהקה מייצגת את העיר בית שמש בארץ 
ובחו״ל. קיימה סיבובי הופעות בגרמניה, 

ארה״ב ודרום אפריקה. 
הלהקה העלתה הפקות מקור ומחזות זמר 

רבים ומגוונים
רבים מבוגרי ובוגרות הלהקה משתלבים 

בלהקות צבאיות, בתי ספר למשחק, תאטרון 
רפרטוארי ועוד.

הלהקה בשיתוף עם הקונסרבטוריון העירוני 
ויינתנו שיעורים נוספים כגון: פיתוח שמיעה, 

פיתוח קול בנוסף לשיעורי המוזיקה.

יום ה'
כיתות ד'-ז' 16:30-18:00

כיתות ח'-י"א 17:00-20:00

 עלות לחודש: 200 ₪ 

 דמי שכלול: 150 ₪ 

היפ הופ
המדריכה: שלהבת דדון

השיעורים מועברים בצורה חוויתית
ותואמת גיל.

השיעורים מועברים בשיטה ייחודית התורמת 
להתפתחות נכונה, הקניית ערכים חינוכיים 

וחברתיים תוך כדי ליווי והעצמה רגשית 
ואישית של הילד.

יום ג'
כיתות א'-ג' 17:00-18:00
כיתות ד'-ו' 18:00-19:00

כיתות ז'-י"ב 19:00-20:00

 עלות לחודש: 170 ₪ 

 דמי שכלול: 150 ₪ 
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נינג'ה פארקור ואקרובטיקה
מדריך: עידן סרי

עולם של אתגר גופני ומנטאלי! 
במהלך החוג הילדים יתמודדו עם אתגרים ומכשולים 

שונים שיוציאו מהם את הגרסה הטובה ביותר של עצמם! 
השילוב בין הענפים עובד באופן מושלם על שרירי הגוף 

ומעניק למתאמנים חוסן גופני ומנטאלי, גמישות, כח, 
ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות גבוהה, ויכולת להתמודד 

עם אתגרים גם בחייהם האישיים.

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

אימון פתוח: כתה ז'-בוגרים 18:15-19:30

יום ג': *לבנים בלבד
גן חובה-א' 16:45-17:30
כיתות ב'-ג' 17:30-18:15

כיתות ד'-ה' 18:15-19:00
כיתות ו'-ח' 19:00-20:00

יום ד':
כיתות א'-ג' 16:30-17:15

טרום חובה-חובה 17:15-18:00
כיתות ד'-ו' 18:00-19:00

אימון פתוח: כתה ז'-בוגרים 19:00-20:15

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

כיתות ד'-ז' 18:15-19:15 *לבנים בלבד
כיתה ז'-בוגרים 19:15-20:15

  קבוצה                               עלות לחודש
פעם בשבוע:                                   170 ₪
פעמיים בשבוע:                              260 ₪ 
אימון פתוח: כניסה בודדת:                60 ₪
אימון פתוח: כרטיסיה )5 כניסות(:     250 ₪ 

 
דמי שכלול                                      80 ₪ 
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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

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

בכל יום ראשון בין השעות 
16:00-19:00

 מחכים לכם עם:
• משחקיית ג'ימבורי לגילאי 0-4

• פינות משחק
• יצירה

•  פעילויות העשרה מתחלפות 
בשעה 17:00

עלות כניסה למשתתף מכל גיל: 
₪ 10

עלות כרטיסיה של 6 כניסות: 
₪ 40

בינוי קהילה
במרכז קהילתי פסגות השבע 
שמנו לעצמנו כמטרה להיות 

בית בשביל הקהילה.
בית לחיבורים, למפגשים, 

לתרבות, ליוזמות, לחלומות, 
בית למגוון רחב של גילאים 

ואוכלוסיות.
מבחינתנו, אתם המרכז.

נשמח לשמוע על כל רעיון/
יוזמה/שיתוף פעולה בעלי 
ערך קהילתי ולקדמו ביחד 

איתכם במרכז הקהילתי.

 שלחו הודעה למס':
053-234-1833 

לקבלת קישור לקבוצת 
הווצאפ שלנו והישארו 

מעודכנים!

מועדון המעבדה הוא 
מועדון הופעות חיות בעיר, 
מתקיימים בו הופעות של 
אמנים גדולים, קונצרטים, 

הרצאות ועוד.
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עם חוגי!
את החוגים

עם חוגי!

הצטרפו אלינו לחוגים במרכזים הקהילתיים

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


