
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
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

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

לנרשמים עד 15.9- חודש יוני חינם! 
לב העיר

ע"ש זינמן דניס קאהן  בית שמש

מרכז קהילתי



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!

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

ב. במזכירות מרכז קהילתי לב העיר זינמן 
בימים א'- ה' בין השעות: 9:00-17:00

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 לב העיר זינמן סמטת ויצ"ו 8

053-3477860 | 02-6334390

levhair@bs.matnasim.co.il



מועדון הילדים
רכזת: כוכי פנחס

מפגש מעשיר המתקיים שלוש פעמים 
בשבוע. כל מפגש נפתח עם שעת מרכז 

למידה בקבוצה קטנה ובהתאם לשכבות/ 
תחומי למידה. בהמשך המפגש מתקיימות 

פעילויות חברתיות, אירועי שיא סביב לוח 
השנה, סדנאות תוכן חווייתיות ועוד. 

ימים: שני, שלישי, רביעי
כיתות א-ו 16:00-18:30

 מחיר: 100 ₪ דמי שכלול: 50 ₪ 

שח-מט
מדריך: יגאל פישלביץ'

באמצעות למידת כללי השחמט והתנסות
מעשית לאורך המפגש, נרכוש מיומנויות

וכלים חשובים לחיים, כגון: חשיבה יצירתית,
שיפור יכולות הזיכרון והריכוז, קבלת החלטות,

ראיה מרחבית, סבלנות וסובלנות, מתן כלים
לפתרון בעיות ועוד.

יום: שני
כיתות א-ו 16:15-17:00

 מחיר: 120 ₪ דמי שכלול: 50 ₪   

תכנות רובוטי
 טכנו-לנד

במפגשים הראשונים נלמד לתכנת ונפתח 
יכולות של פתרון בעיות, חשיבה יצירתית וכדו'. 

 המשתתפים יוכלו ליצור משחקים וסרטונים
 תוך לימוד יסודות התכנות. בהמשך, נלמד

להניע רובוט באמצעות כתיבת קוד.

יום: ראשון
כיתות א-ג 16:15-17:00
כיתות ד-ו 17:15-18:00

 מחיר: 200 ש"ח דמי שכלול – 100 ש"ח

לגובוטיקה
טכנו-לנד

 שיעורי רובוטיקה הנערכים על בסיס
ערכות לגו הנדסי. נפתח יכולות של קריאת 

דיאגרמות, תפיסת ציור והעברתו מדו-מימד 
לתלת-מימד, קבלת החלטות הנדסיות ועוד. 

נבנה רובוט משימתי שיאפשר חופש מחשבה 
ויצירתיות מרובה. 

יום: ראשון
כיתות ד-ו 16:15-17:00
כיתות א-ג 17:15-18:00
כיתות ז-ט 18:15-19:00

 מחיר: 200 ש"ח דמי שכלול – 100 ש"ח



הדפסה בתלת מימד
טכנו-לנד

במפגשים נהפוך חלום למציאות. נלמד להפעיל 
מדפסת תלת מימד, נעצב דמויות, גאדג'טים 

וצעצועים שיודפסו בחומרים שונים.

יום: ראשון
כיתות ד-ו 18:15-18:00

כיתות ז-ט 19:15-20:00

 מחיר: 200 ש"ח  דמי שכלול: 250 ש"ח

אנגלית חט"ב
מדריך: יהודה גובני

שיפור האנגלית במהלך חט"ב, באמצעות תכנים 
מגוונים. נשים דגש על העשרת אוצר המילים, 

פיתוח מיומנויות כתיבה ושיח וחיזוק הבנת 
הנקרא והנשמע.

יום: שלישי
כיתות ז-ט 17:00-17:45

 מחיר: 100 ₪ דמי שכלול: 50 ₪   

אנגלית 
מדריך: יהודה גובני

לקראת מבחני קבלה לחטיבה והמעבר 
לחטיבת הביניים חשוב לחזק את ידיעותינו 

בשפה האנגלית. באמצעות שירים, טקסטים 
ושיחות בעל פה, נעשיר את אוצר המילים, 

נפתח מיומנויות לשיח בנושאים שונים, נחזק 
את הכתיבה ונרחיב את ידיעותינו בהבנת 

הנקרא והנשמע.

יום: שלישי
כיתות ה-ו  16:00-16:45

 מחיר: 100 ₪  דמי שכלול: 50 ₪   

יצירה בשניים
מדריכה: פנינה אלוני

הכי כייף ליצור יחד. בכל שבוע ניפגש לשעה של 
עשייה ויצירה עם האחים/יות, ההורים, חברים/ות 
או הסבים והסבתות. בכל שבוע נחשף לחומרים 

שונים, נתנסה וניצור יחד ובעיקר נהנה מהתהליך. 
אפשר לצרף שותף/ה נוסף/ת במחיר מוזל.

יום: רביעי
גילאים: רב דורי 16:30-17:30

 מחיר: 140 ₪ לזוג )+ 50 ₪ למשתתף שלישי(
 דמי שכלול -  120 ₪ 



אנגלית למבוגרים
מתחילים ומתקדמים

מדריך: יהודה גובני

באמצעות שיח בעל פה, טקסטים והבעה 
בכתב נלמד את רזי השפה האנגלית, נרכוש 
אוצר מילים, נפתח מיומנויות בסיסיות לשיח 

ונעבוד בעיקר על הבנת הנקרא והנשמע 
בשפה האנגלית.

יום: שני
מתחילים: 10:00-10:45
מתקדמים: 11:00-11:45

 מחיר: 80 ₪  דמי שכלול: 50 ₪   

אנגלית 3,4,5 יח"ל 
מדריך: יהודה גובני

 תרגול בקבוצה קטנה
כהכנה לבגרות 3/4/5 יח"ל בכתב ובעל פה.

יום: חמישי
כיתות י-יב

3 יח"ל: 16:00-16:45
4 יח"ל: 17:00-17:45

5 יח"ל:  18:00-18:45

 מחיר: 100 ₪  דמי שכלול: 50 ₪   

כדורגל 
בהנהלת דניאל שטיינר ועידן טל

המפגשים יתקיימו במגרש הכדורגל של המרכז 
הקהילתי.

במהלך המפגשים נרכוש מיומנויות בכדור, 
ביטחון עצמי וכלים לעבודה קבוצתית. נחזק 

ערכים ספורטיביים, נשמור על כושר גופני 
ונעבוד על דימוי גוף בריא.

יום: שלישי
כיתות א-ב 16:15-17:10
כיתות ג-ד 17:15-18:10
כיתות ה-ו 18:15-19:10

 מחיר: 170 ₪ דמי שכלול: 150 ₪   

חוגי מבוגרים



פילאטיס
מדריכה: אווה אלקיים

פילאטיס היא שיטה שמטרתה הכשרת הגוף לביצוע 
מטלות יומיומיות במינימום מאמץ, ללא שחיקה 

מיותרת וללא פגיעות גופניות. לאורך האימון נקיים 
תרגילי התעמלות בונה המאפשרת להגדיל את טווח 
התנועה ואת חיזוק השרירים החיוניים בגוף. הגדלת 

טווח התנועה עוזרת למנוע ככל האפשר לחץ על 
החוליות והמפרקים שנוצר כתוצאה מתנועה בלתי 

יעילה של הגוף.

ימים:  ג', ד'
נשים 9:00-10:00 / 10:00-11:00

 מחיר: פעם בשבוע- 80 ₪ פעמיים בשבוע- 140 ₪
 דמי שכלול: 50 ש"ח

פלדנקרייז
המדריכה: נעמי גולדשמיט

 פלדנקרייז היא שיטה שמטרתה לשכלל את
יכולותיו של האדם – מקסימום תנועה במינימום 

 מאמץ. הפעילות מתמקדת בשיפור היציבה
וגמישות הגוף, שכלול היכולת הגופנית ומודעות 

דרך תנועה. אפשר להגיע עם בן/בת הזוג לקבוצה 
המעורבת או עם חברות לקבוצת הנשים. 

ימים: ב', ה' 
מעורב )גברים ונשים( 8:00-9:00 
נשים 9:00-10:00 / 10:00-11:00

 מחיר: פעם בשבוע- 80 ₪ פעמיים בשבוע- 140 ₪
 דמי שכלול -  50 ₪ 

אימפרוביזציה במחול
מדריכה: אווה אלקיים

אימפרוביזציה היא דרך הבעה ספונטנית 
המהווה את השלב הראשון בתהליך היצירה. 
אימפרוביזציה במחול מאפשרת גילוי וחקר, 

 אינטואיציה, לנוע ולהגיב למה שנכון באותו
 רגע, מעיין מפגש עם אי הידיעה, הבעת

 הסערה והשקט הפנימיים בתנועות
המתמזגות אל היומיום של חיינו. 

יום: רביעי
נשים 11:00-12:00

 מחיר: 80 ₪  דמי שכלול: 50 ₪   

 מועדון גימלאים
חברתי

מדריכה: ציפי פרץ

פותחים את השבוע עם מפגש חברתי.
המפגש כולל משחקי חברה, משחקי קופסא, 

הרצאות, פעילויות רב דוריות
ועוד שלל פעילויות מגוונות.

יום: א'
גימלאים: 9:00-12:00

 
 מחיר: 20 ₪ דמי שכלול: 50 ₪ 



בכל יום רביעי ניפגש בין 
16:00-18:00 לג'ימבורי, 

פינות משחק ויצירה
המותאמים לגילאי לידה 

עד 4.

 כניסה בודדת: 10 ₪ 
כרטיסייה ל6 כניסות: 

.₪ 40

בית הספר לתקשורת 
יפעיל במהלך השנה 
סדנאות צילום למגוון 

 גילאים,  פרטים נוספים
יתפרסמו אחרי החגים. 

מגלים עולמות 
בלב העיר

רוצים להישאר מעודכנים 
ולגלות מה הולך לקרות 

לאורך השנה?
)אם אתם יודעים לשמור 

סוד אז דעו שהקולנוע 
בדרך וגם בית השוקו 

חוזר(

התחברו אלינו בכדי 
להיות מעודכנים תמיד:

מרכז נוער
מתחם ששם את בני 
ובנות הנוער במרכז! 

 המתחם מיועד
 לגילאי 13-18

ומאפשר מרחבי שיח, 
למידה, משחק ויצירה. 

צוות הנוער דואג לאורך 
השנה למגוון פעילויות, 

טיולים, תכנים וסדנאות. 

לפרטים נוספים פנו 
למזכירות המרכז 
 הקהילתי / לצוות

הנוער שלנו: 02-6334390
noarz@bs.matnasim.co.il

לקבוצת הווטסאפ לדף הפייסבוק



עם חוגי!
את החוגים

עם חוגי!

הצטרפו אלינו לחוגים במרכזים הקהילתיים

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


