ג'ודו

בלט

מדריכה :גילת וינר

מדריך :מיכאל בן לולו

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.

מה מקנה החוג?
משמעת עצמית ,חתירה למצוינות
ערכי יסוד של הג'ודו ,שמשמעותם
כבוד הדדי וכבוד הזולת .יישום
הלכה למעשה של "ואהבת לרעך כמוך".

מחיר 180 :ש"ח | דמי שכלול 150 :ש"ח

מחיר 210 :ש"ח |
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יום :שלישי
גיל  3-4.5ד 9
16:15-17:00
םע
17:00-17:45 4.5-5.5
גיל י
כיתות א-ב 17:45-18:30

ל250 -
הנר

 -15.חודש יוני

חי
נם!

יום :שני
כיתות ב-ג 16:30-17:15
גן חובה-כיתה א 17:15-18:00
ד-ו 18:00-19:00
ם הר
שמי
א
19:00-20:00
ז-יב
שו

דמי ביטוח +בדיקות רפואיות 205 :ש"ח

קטלוג
קטלוג
חוגים
חוגים
הילתי
ק

התעמלות קרקע

טאקוונדו בנות

שלומי גולדברג .מדריכה :דבורה שיין

מדריך :צבי ופנר

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.

מה מקנה החוג?
אתגר פיזי ומנטאלי ,שיפור בטחון עצמי ,כבוד
הדדי ,קשב וריכוז .בהנחיית מאסטר צבי ופנר,
חגורה שחורה דאן  .5מאמן מוסמך מכון וינגייט.
אלוף ישראל וחבר נבחרת ישראל לשעבר.
בעל ניסיון של  15באימון ילדים ,נוער ובוגרים.

יום :חמישי
טרום חובה-גן חובה 16:10-17:00
כיתות א-ב 17:00-17:50
כיתות ג-ד 17:55-18:55

יום :חמישי
גן חובה-כיתה א 16:30-17:15
כיתות ב-ד 17:20-18:05
כיתות ה-ו 18:10-18:55

מתנ"ס גוונים תשפ"ג 2022/23

מחיר 160 :ש"ח | דמי שכלול 100 :ש"ח

מחיר 180 :ש"ח | דמי שכלול 150 :ש"ח

הנחות

 10%הנחה
לילד שני/לחוג שני

איך נרשמים?

 5%הנחה
לילד שלישי/לחוג שלישי ומעלה

א .באינטרנטwww.matnasbs.org.il :
(מומלץ להיכנס דרך מחשב)
ב .באפליקציית
החוגים שלנו:
www.matnas.app

כמה
דברים
חשובים!

הנחה לכלל העולים -
עד שנתיים מיום העלייה
הנחה לצרפתים -
עד  15שנים מיום העליה
הנחות כלליות -
ניתן להגיש בקשה מסודרת
לוועדת הנחות במזכירות.

ג .במזכירות המתנ"ס בימים א-ה
בין השעות09:00-14:00 ,16:00-19:00 :
ד .במייל .מותנה במילוי טופס רישום

חודש יוני חינם
לנרשמים עד ה !15.9.22
לחברי מכבי הנחה
 30ש"ח בחודש
בחוגי התעמלות וספורט.
מותנה בהצגת כרטיס קופת
חולים/ת.ז +ספח

ושליחתו במייל ,ותשלום בכרטיס אשראי.

חשוב לדעת:
ביטול רישום ניתן לבצע במזכירות
המתנ"ס בכתב בלבד עד לתאריך:
01/02/23

הפנינג חוגים
נשמח לעמוד לשירותכם,
אושרית רכזת חוגים:
chugim.g@bs.matnasim.co.il
טלפון02-6331861 :

לקראת שנת הפעילות החדשה אנחנו מזמינים
אתכם להפנינג החוגים שלנו ,בו תוכלו להפגש
עם מדריכי החוגים ,להתרשם מהפעילויות
ולבחור את החוג שלכם בשנה הבאה.

מקום :נחל דולב  16מתנ"ס גוונים
תאריך30/08/22 :
דו
כני מזון ו
חינ הפתעות
16:00-18:00
שעות:
ם לכל

ילד!

הקונסרבטוריון העירוני
במתנ"ס גוונים
שיעורי נגינה פרטיים על מגוון
כלים ,כולל שיעורי תאוריה
בניהול והדרכת הקונסרבטוריון
העירוני.
חדש!!! מקהלת חזנים לבנים
הללו  juniorמגיל  9ומעלה
בניצוחו של שלום כינורי,
השיעור יתקיים בימי שלישי בין
19:30 - 18:00
צרו קשר :מרינה קוגן מנהלת
הקונסרבטוריון054-7630153 :

בלט

ג'ודו

מדריכה :גילת וינר

מדריך :מיכאל בן לולו

הבת שלך רוקדת כל היום בסלון?
את מוזמנת להעניק לה חוויה תנועתית,
מעשירה ,מאתגרת וכייפית .ביחד נפתח
קורדינציה ,ביטחון עצמי ,גמישות ועוד.

משמעת עצמית ,חתירה למצוינות
ערכי יסוד של הג'ודו ,שמשמעותם
כבוד הדדי וכבוד הזולת .יישום
הלכה למעשה של "ואהבת לרעך כמוך".

יום :שלישי
גיל 16:15-17:00 3-4.5
גיל 17:00-17:45 4.5-5.5
כיתות א-ב 17:45-18:30

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 150 :ש"ח | דמי שכלול 150 :ש"ח

התעמלות קרקע

מחיר 200 :ש"ח |

דמי ביטוח +בדיקות רפואיות 205 :ש"ח

טאקוונדו בנות

שלומי גולדברג .מדריכה :דבורה שיין

מדריך :צבי ופנר

מגוון רחב של יכולות פיזיות וחברתיות,
שיפור משמעותי בכושר גופני ,גמישות ,כוח,
דימוי גופני ,עבודה על דינמיקה קבוצתית.
בהנהלת 'סלטה ברמה' המתמחים בהתעמלות
ואקרובטיקה למעלה מעשרים שנה.

אימונים מאתגרים באופן פיזי ומנטאלי.
שיפור בטחון עצמי ,כבוד הדדי ,קשב וריכוז.
בהנחיית מאסטר צבי ופנר ,חגורה שחורה דאן
 .5מאמן מוסמך מכון וינגייט .אלוף ישראל וחבר
נבחרת ישראל לשעבר .בעל ניסיון של  15שנה
באימון ילדים ,נוער ובוגרים.

יום :חמישי
טרום חובה-גן חובה 16:10-17:00
כיתות א-ב 17:00-17:50
כיתות ג-ד 17:55-18:55
כיתות ה-ו 18:55-19:55
מחיר 160 :ש"ח | דמי שכלול 100 :ש"ח

יום :שלישי
גן חובה-כיתה א 16:30-17:15
כיתות ב-ד 17:20-18:05
כיתות ה-ו 18:10-18:55
מחיר 170 :ש"ח | דמי שכלול 150 :ש"ח

טאקוונדו בנים

כדורגל

אימונים מאתגרים באופן פיזי ומנטאלי.
שיפור בטחון עצמי ,כבוד הדדי ,קשב וריכוז.
בהנחיית מאסטר צבי ופנר ,חגורה שחורה דאן
 .5מאמן מוסמך מכון וינגייט .אלוף ישראל וחבר
נבחרת ישראל לשעבר.
בעל ניסיון של  15שנה באימון ילדים ,נוער ובוגרים.

מיומנות בכדור ,בטחון עצמי ודימוי עצמי בריא.
עידן טל שחקן נבחרת ישראל לשעבר ,אחד
מגדולי הספורטאים הישראלים מגיע לאמן
באופן ישיר את הילדים .החוג יתקיים במגרש
הספורט המקורה בנחל שורק.

מדריך :צבי ופנר

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 170 :ש"ח | דמי שכלול 150 :ש"ח

אנגלית

בהנהלת דניאל שטיינר .מדריך :עידן טל

יום :שני
כיתות א-ב 16:15-17:10
כיתות ג-ד 17:15-18:10
כיתות ה-ו 18:15-19:15
כיתות ז-ח 19:15-20:15
מחיר 170 :ש"ח | דמי שכלול 150 :ש"ח

טריקינג ופארקור

מדריכה :צופיה שיף

מדריך :עידן סרי

גם אתם רוצים לקרוא ולכתוב באנגלית?
 ENGLISH ISLANDבית הספר למצוינות
באנגלית מגיש את  READ & WRITEהקורס
המוביל לרכישת קריאה וכתיבה באנגלית
בהנחיית צופיה שיף מסלול למידה מובנה,
חווייתי ומקצועי המאפשר לכל אחד להצליח
ולקרוא באנגלית כבר מהשיעור השלישי!

פארקור -התקדמות באמצעות ריצה,
קפיצה ,טיפוס וזחילה תוך התגברות על
מכשולים .בהנהלת עידן סרי ,B.Ed -מומחה
לאמנויות לחימה ואקרובטיקה ,בוגר וינגייט.

יום :שלישי
כיתות א-ג 15:30-16:15
מחיר 160 :ש"ח | דמי שכלול 100 :ש"ח

יום :חמישי
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 145 :ש"ח | דמי שכלול 150 :ש"ח

מייקרים

מדריך :שימי פרויינד
יצירה חדשנית בעט תלת מימד
בשילוב חיתוך לייזר .ניצור מוצרים תלת
מימדיים ויצירות מעץ החל משלב התכנון,
השרטוט ושליחתו לחיתוך בלייזר ולבסוף
הרכבת הדגם.
יום :שני
כיתות ב-ג 15:30-16:15
כיתות ד-ה 16:20-17:05
כיתות ו-ח 17:10-17:55
מחיר 150 :ש"ח

היפ-הופ

מדריכה :ניצן רוזנפלד
מעבר לפיתוח הגמישות והחוזק,
השיעורים בונים ביטחון עצמי וחיבור לגוף
בצורה בריאה וספורטיבית .החוג משלב תזוזה
ושחרור בשילוב מוזיקה עכשווית וכיפית
יום :חמישי
כיתות ג-ה 16:30-17:15
כיתות ו-ח 17:30-18:30
כיתות ט-יב 18:30-19:30
מחיר 170 :ש"ח | דמי שכלול 150 :ש"ח

'הדר' בית ספר
למשחק
מדריכה :הדר בן חמו

הקורס מעמיק את יסודות הבמה ,ונותן כלים
לפיתוח מיומנויות חברתיות ,אישיות ורגשיות
באמצעות הכלי התאטרלי.
מופעים מול קהל נשים!
יום :חמישי
כיתות ג-ו 17:00-17:45
כיתות ג-ו 17:45-18:30
נערות 18:30-19:30
מחיר 185 :ש"ח | דמי שכלול 150 :ש"ח

קיקבוקס/
איגרוף תאילנדי

מדריך :איתן קגן

קיקבוקס ואיגרוף תילאנדי הם אומנות הלחימה
הכי שימושית ופרקטית להגנה עצמית ,מקנה
ביטחון עצמי ,יכולת איפוק ושליטה ,נתינת כבוד
לשני ועבודה בצוות .מועבר על ידי איתן קגן -
אלוף ישראל בקיקבוקס שלוש שנים ברציפות.
יום :שלישי ושישי
קבוצת ילדים כיתות ד-ח :ימי שלישי 19:00
קבוצת בוגרים :ימי שלישי 20:00
קבוצת נוער ובוגרים :ימי שישי 12:30
מחיר 150/250 :ש"ח לחודש למנוי שבועי/דו שבועי

כדורסל לבנות

מדריכה :בתיה שאול

החוג מחזק סיבולת לב-ריאה וכן מחזק את השרירים
ושומר על הבריאות .כדורסל הינו השילוב המושלם
בין ספורט לכיף! בחוג הבנות תלמדנה לשחק באופן
מקצועי על ידי מדריכה עם ניסיון רב בכדורסל.
יום :שני
כיתות ה -ו 17:00-17:45
כיתות ז-ח 17:45-18:30
כיתות ט-יב 18:30-19:30
מחיר 150 :ש"ח | דמי שכלול 150 :ש"ח

הגנה עצמית לנערות
מדריכה :שושי אשנברג

הגנה עצמית מעצימה ותורמת לתחושת
בטחון ביומיום ,מקנה אסרטיביות ,לדעת להגיד
לא גם כשקשה לנו ולא נעים ,ערנות לסביבה
העוטפת אותנו ,וכמובן טכניקות
פיזיות שמשתרשות אצלנו עם הזמן
והופכות לאינסטינקטים וחלק מאתנו.
יום :חמישי
כיתות ט-יב 19:00-20:00
כיתות ט-יב 20:00-21:00
מחיר 160 :ש"ח

אז איזה טיפוס אתם?

כשמקבלים לידיים חוברת המלאה בחוגים
שכל אחד מעניין יותר מהשני ,לפעמים
מתחילים להתלבט .איך נדע לבחור את
החוג שיתאים לנו ויהנה אותנו ביותר?
בדיוק בשביל זה הכנו לכם כאן מבדק
אישיות מיוחד שיענה לכם על השאלה
הזו .הקיפו את התשובות שלכם לשאלות
שבעמודים הבאים ,ותגלו את התוצאה

נגיד שהגעתם לאי בודד .מה הדבר הראשון
שאתם עושים?
א .מתכננים איפה הכי טוב לישון ,כמה
אוכל תצטרכו ,וכמה זמן תארך הדרך
חזרה
ב .מטפסים על עץ הדקל הגבוה ביותר
שוזרים מקלעת מעלי אקליפטוס (כן ,כמו
השרשראות של הסוכה)
ג .שרים לצלילי הגלים ומשוחחים עם
הדולפינים

מה תרצו לקבל מסבתא כמתנת יום הולדת?
א .חוברת סודוקו
ב .חבל קפיצה או כדור
ג .פסיפס יהלומים
ד .רמקול

כשאתם עורכים קניות בסופר ,מה אתם
עושים במהלך הקניה?
א .מחשבים איזה מבצע חסכוני יותר,
ובאיזה מסלול הכי כדאי ללכת
ב .טסים עם העגלה בין המעברים
(בזהירות כמובן)...

ג .מסדרים את המוצרים בעגלה לפי
גודל ,צורה וצבע
ד .מתכננים מה תקנו אם יום אחד
תהיו עשירים

אתם הולכים ברחוב ,פתאום חוסמת
את הדרך ערימה של חול .מה אתם
עושים?
א .מנסים להבין מאיפה היא הגיעה
ולאיזו מטרה
ב .רצים עליה מלמעלה עד למטה,
אולי ב'סלטות'
ג .מתיישבים לבנות ארמון בחול
ד .משחקים כאילו הגעתם למדבר או
לחוף הים

מה אתם הכי אוהבים לעשות בערב
פסח?
א .להכין רשימת הספקים ותכנון
עבודה
ב .לטפס על סולם ולנקות את
התקרה
ג .לעטוף את הארונות בנייר
ד .להפעיל מוזיקה ולרקוד עם
הסמרטוט

איזה מדור בעיתון אתם קוראים
הראשון?
א .מדור החידות
ב .אנחנו לא אוהבים לקרוא עיתון
ג .מדור היצירה
ד .הסיפור השבועי

סיימתם להכין שיעורי בית ,יש עוד

שעה עד ארוחת הערב .מה תעשו?

ו ...לתוצאות!

א .תשחקו במונופול
ב .תצאו לשחק בחצר עם השכנים
ג .תצבעו בחוברת הצביעה
ד .תעשו תנועות ופרצופים מול
המראה

בדקו מהי האות שהקפתם
הכי הרבה פעמים ובחנו מה זה
אומר עליכם:

אתם יושבים באוטובוס בנסיעה
ארוכה ומשעממת .מה אתם עושים?

א .אתם טיפוסים חושבים.
נהנים לאתגר את המח בללמוד
שפות נוספות חוג אנגלית יתאים
לכם בדיוק.

א .מנסים למצוא גימטריות למספר
הקו
ב .הולכים על המקום עם הרגליים
(בלי שאף אחד ישים לב)
ג .מקפלים את הקבלה של הרב קו
ויוצרים ממנה אנייה
ד .מסתכלים על כל הנוסעים ומנסים
לחשוב מאיפה כל אחד הגיע ולאן
הוא נוסע

ב .אתם טיפוסים של ספורט
ותנועה .מה שעושה לכם טוב
זה לזוז ,לקפוץ ,לרוץ ,לטפס...
במיוחד בשבילכם נפתחו חוגי
טריקינג ופארקור ,כדורגל,
כדורסל ,טאקוונדו ,ג'ודו ,הגנה
עצמית והתעמלות קרקע

מה תקנו בחנות 'הכל בשקל'?

ג .אתם טיפוסים של יצירה.
נהנים לפתח את המוטוריקה
העדינה ולעבוד עם האצבעות
והחושים .אתם תהנו במיוחד
בחוג מייקרים החדשני
והאטרקטיבי

מה התפקיד האהוב עליכם בהכנות
לשבת?

ד .אתם טיפוסים של במה
ואומנות ,חוש הדמיון מפותח
אצלכם כמו חוש הדרמה
והמוזיקה .חוג היפ הופ ,בלט וכן
חוג 'הדר' בית הספר למשחק
יתנו במה לכישרונות האלו

א .משחק סולמות וחבלים
ב .יו יו
ג .ערכת צביעה בחול
ד .מראת כיס

א .להכין דבר תורה לשולחן שבת
ב .לעזור בשטיפה
ג .לקפל מפיונים
ד .להכין רשימת שירים

את החוגים
עם חוגי!

הצטרפו אלינו לחוגים במרכזים הקהילתיים
לאתר www.matnasbs.org.il
לאפליקציית החוגים www.matnas.app

