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תושבות ותושבים יקרים,
חוברת זו, המוגשת לכן ולכם, חושפת בפניכם את המידע לגבי הפעילויות המתוכננות 

עבורכם לשנת תשפ"ג, פעילויות אשר הושקעה בהן מחשבה רבה על ידי המועצה 
המקומית גדרה, יחד עם התאגיד העירוני, עמותת מרכז אופק )ע"ר( על מנת להעניק 

לכם את המיטב. במסגרת זו מוצעות לכם מגוון פעילויות העשרה לפיתוח חשיבה 
יצירתית, יוזמה, אמנות, פיתוח בתחומי דעת שונים, תרבות, פנאי ועידוד אורח חיים 

בריא וספורטיבי לכלל קהלי היעד - הגיל הרך, ילדים, נוער וגיל הזהב. 

בנוסף לכך, אנחנו ממשיכים להשקיע במתקני ספורט ותרבות בגדרה – בשנה 
האחרונה חודשו ושודרגו מגרשי כדורגל וכדורסל כדוגמת מגרש משולב בתיכון 

דרכא נתיבי נועם, שדרוג מגרש הכדורסל מכבי גדרה, הקמת מגרש כדורסל משולב בגן "דני", קירוי מגרש ספורט 
רמון ועוד. כמו כן, נפתח המבנה הרב תכליתי להתעמלות ומחול – מרכז דנה, ממשיכה בנייתו של קאנטרי גדרה 

שיתן מענה רחב לפעילויות פנאי וספורט ועוד. גם בתחום מבני התרבות אנו נמצאים בשלבי תכנון לשדרוג הבמה 
היישובית ברחוב פינס, הקמת אמפי בעמק הנשר ולשדרוג בית רחל.

חוברת הפעילות המוגשת בפניכם נבנתה מתוך התפיסה היישובית לפיה אנו רואים את החינוך בראש סדר העדיפויות. 
זאת, מתוך ההבנה כי איכות החיים, עתיד ילדינו ועתידה של גדרה מתחיל בחינוך לערכים כמו ערבות הדדית, נתינה 

וקבלת האחר. בתוך כך, קיים שיתוף פעולה מלא בין החינוך הפורמאלי לחינוך הבלתי פורמאלי, שילוב של אגף 
החינוך היישובי ומרכז אופק הפועלים כמערכת אחת לחינוך מיטבי, מעשיר ומפרה החל מהגיל הרך ועד הבגרות 

בתחומים שונים. 

תודה למ"מ יו"ר מרכז אופק, סגן ראש המועצה, סהר רווח, למנכ"לית מרכז אופק, ליאת והב בן-גל ולצוות המרכז 
הפועלים רבות על מנת להביא את המיטב לתושבות ותושבי גדרה במגוון אפיקים ותחומים. 

גדרה מובילה באיכות חיים!

יואל גמליאל
ראש המועצה

תושבי ותושבות גדרה היקרים והיקרות,
בשנה האחרונה אנחנו מצויים בתקופה של שינויים מרחיקי לכת, אנחנו עדים ליוקר 

 המחיה שרק עולה ועולה, חוסר יציבות פוליטית ושלטונית, פיגועי טרור ועוד. 
 כמה טוב לדעת שבתוך כל הכאוס הזה יש מספר מקומות שהם אי של שקט, 

בית של יציבות. עבורי, מרכז אופק אמור לשמש אי של שקט ובית עבור תושבי 
גדרה ולכן פעלתי רבות על מנת לחזק את המוסד הזה, להביא לתושבי גדרה שלל 

חוגים ופעילויות, לחזק את החינוך הבלתי פורמלי, לחזק את תרבות הפנאי, לחזק את 
מסגרות החינוך לגיל הרך על ידי הגדלת מסגרות וגיוס כח אדם, לשפר ולהנגיש את 
השירותים באמצעים טכנולוגים ועוד. העבודה עוד רבה ותמיד יש עוד מקום לשפר, 

 ובשביל זה אני וצוות מרכז אופק פועלים ונמשיך לפעול. כבר בשנה הקרובה, תהיו עדים להמשך הגדלת 
נפח הפעילות, לחיזוק קשרי הקהילה עם מרכז אופק וחיזוק השירות לתושב.

 כל מה שנעשה במרכז אופק לא היה יכול לצאת לפועל ללא עבודתם הקשה של צוותי המרכז ועל כן ברצוני
להודות למנכ"לית מרכז אופק ליאת בן-גל, שותפה אמיתית לדרך ולעשיה בלתי פוסקת, תודה לצוות מרכז אופק 
שעובד מסביב לשעון, תודה למר יואל גמליאל והמועצה המקומית, על תמיכה בהובלת שינויים ושיפור שירותים.

 אנחנו מציגים בפניכם את חוברת החוגים לשנת תשפ"ג. בטוחני כי תמצאו לפחות מקום אחד שבו תוכלו 
לרוות קצת נחת.

שלכם,

סהר רווח
סגן ראש המועצה וסגן יו״ר מרכז אופק



צוות אופק: 
מזכירות הגיל הרך - 08-6212460

מיכל מנחם משיח - מנהלת גיל רך- 052-6566039
אירית פרחן - צהרונים - 050-5900508

ירדן קורסונקי - תרבות - 050-5067225 
אורלי כהן - ספורט - 053-7356945

דגנית סהר- הרפז - מחול - 050-5900372
   052-2772702 - פזית כץ- העשרה, פנאי וגיל הזהב 

חגית אמסלם - נוער - 052-4481510
מיטל עקיבא - רכזת נוער - 052-5362072

מרכז אופק גדרה:
ofekgedera1@gmail.com -מייל

טלפון- 08-8594555
פקס- 08-8591381

www.gedera.muni.il -אתר
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 כדי להקל על החיפוש צבענו 
כל קבוצת גיל בתחומי הפעילות השונים

          הגיל הרך
          ילדים
          נוער

          בוגרים 

ט.ל.ח התכנית נתונה לשינויים

תושבות ותושבים יקרים,
אנו מקדמים בברכה את המנהלות החדשות שמביאות רוח רעננה למרכז.

מרכז אופק מתחדש!
המרכז עובר בחודשים האחרונים מתיחת פנים: חידוש אולם מיכל, מרכז פיס לנוער, 

חדר הכנסים, מסגרות לגיל הרך ומרחבים לפעילות עסקית- כולם לרווחתכם.
תכנית "אופק בקהילה" גדלה ומנגישה אליכם קרוב לבית פעילות העשרה ופנאי בבתי 
הספר, במרכז דנה, במרכז שפירא ופתיחת שלוחה לקהילה במזרח גדרה-בבתי הספר 

"רות" ו"רימונים". מרשמלו לגיל הרך, בזכותכם, ירחיב את פעילותו לצד תוכניות 
תרבות לילדים ונוער. מרכז המוסיקה יציע השנה כתות אומן ומרחב להרכבים.
 "באים בטוב"- תנועת המתנדבים של הגימלאים נוסקת עם סל עשיר של תוכניות והכשרות: קריאה בהנאה, 

קהילה מטיילת, סב-סבתא צהרון, תומכי למידה, חבר בלב שלם, אנגלית מדוברת , קורס צילום בסמרטפון ועוד.

כל שנותר לכם, הוא למצוא בעמודים הבאים בחוברת את המענה לתכנית פנאי שנכונה בדיוק לכם. 

 אסיים בתודה רבה לראש המועצה מר יואל גמליאל, לס. ראש המועצה ויו"ר אופק מר סהר רווח,
 לחברי ההנהלה, למתנדבים, לעובדים המסורים ולכם תושבים יקרים על האמון שאתם נותנים בנו 

והשותפות לדרך החינוכית והקהילתית.

מחכים לכם באופק

ליאת והב בן גל, מנכ"לית אופק
 והצוות.

נרשמים במקוון! 
www.gedera.muni.il

לנוחותכם רישום לחוגים ורכישת כרטיסים למופעים 
באתר 'מרכז אופק גדרה' פתוח ומחכה לכם כבר עכשיו

>>לרישום לחצו כאן <<

https://h5z.info-cloud.co.il/?p=zIEhPO1oCtw%2BHQ8EHcUkatP7C8yZ%2BWkH7ABaTVHmqWA%3D
https://h5z.info-cloud.co.il/?p=zIEhPO1oCtw%2BHQ8EHcUkatP7C8yZ%2BWkH7ABaTVHmqWA%3D


חוגי ספורט

אורלי כהן
מנהלת מחלקת הספורט

08-6212426
orlysportgedera@gmail.com

אני מאמינה כי העיסוק בספורט בריא לגוף ולנפש כאחד, ושכולנו יכולים וצריכים 
למצוא את מקומנו במגוון פעילויות הספורט. העיסוק בספורט הוא חלק בלתי נפרד 

מאורח החיים של התושבים. מחלקת הספורט היישובית שמה למטרה לעודד תרבות 
 ספורט, לטפח איכות החיים ולשמור על התפקוד היומיומי ובריאות התושבים. 

מטרת המחלקה היא לעודד יוזמות, אירועים, פעילות חינוך גופני במוסדות החינוך 
והעמדת שירותי תשתית לתושבים. אני מזמינה אתכם לבוא ולהיות שותפים לדרך 

 ולהינות הן ממערך החוגים והן מפעילויות הספורט העממיות

חוגי ספורט

4

>>לרישום לחצו <<
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חוגי ספורט

MMA
בהדרכת: לירן נהרי- 052-5309050. מאמן כ-13 שנים במועדון

 מה נלמד: אומנות לחימה המדמה קרב פנים אל פנים עם שיטות לחימה גופניות ללא נשק.
 החוקים מאפשרים למשתתף להשתמש בטכניקות היאבקות שונות.

 למי מיועד: גן-כיתה יב'. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. 
מותנה בקניית חליפה בטלפון 077-4010375

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

סטודיו באולם 17:15-18:00א', ד'א'-ג'
ספורט "שוש"

כצנלסון

 פעם בשבוע ₪180
פעמיים ₪235

18:00-18:45א', ד'א'-ג'

16:30-17:15ב', ה'א'-ג'

17:15-18:00ב', ה'א'-ג'

18:45-19:30א', ד'ד'-ו'

פעמיים בשבוע 18:00-19:15₪365ב', ה'טרום נבחרת

 נוער 
ומתחילים +14

סטודיו באולם 19:30-20:15א',ד'
ספורט "שוש"

כצנלסון

 פעם בשבוע ₪180
פעמיים ₪235

 נבחרת 
פעמיים בשבוע

פעמיים בשבוע 20:15-21:30₪365א, ד'

 נבחרת 
פעמיים בשבוע

פעמיים בשבוע 19:15-20:45₪365ב',ה'

נבחרת 4 פעמים 
בשבוע +
העשרה

א',ד'
ב',ה'

 20:15-21:30
20:15-21:30

אולם ספורט "שוש"
סטודיו דנה

₪465
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>>לרישום לחצו <<

https://h5z.info-cloud.co.il/?p=zIEhPO1oCtw%2BHQ8EHcUkatP7C8yZ%2BWkH7ABaTVHmqWA%3D
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חוגי ספורט

הגנה עצמית ואיגרוף 
 מה נלמד: הגנה עצמית ואגרוף

למי מיועד: נשים. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪165סטודיו דנה20:15-21:30ג'נשים

טאי צ'י צ'ואן 
 בהדרכת: דב ויסברגר-054-5504503 ראש השיטה לשעבר בארץ, בעל הדרגה הבכירה 

עם נסיון של 36 שנים בתחום.
מה נלמד: אמנות הלחימה והתנועה הסינית הנפוצה ביותר בעולם.

למי מיועד: לגילאי 16-75 נשים כגברים. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.08.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪240סטודיו קטן במרכז אופק19:30-21:00ג'בוגרים

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪365סטודיו דנה20:00-21:30א',ד'בוגרים

אומנויות לחימה
בהדרכת: גדי חיימוביץ- 054-9952745 אלוף ישראל, מקום 3 באליפות אירופה.

למי מיועד: בוגרים. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.08.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪330מגרש ההוקי17:00-18:30ב', ד'מתחילים

₪330מגרש ההוקי18:30-20:00ב', ד'מתקדמים

₪330מגרש ההוקי20:00-21:30ב', ד'בוגרים

הוקי רולר
בהדרכת: אנדריי שטפוצה – 052-6754475 מאמן נבחרת ישראל בהוקי ובהוקי רולר.

מה נלמד: משחק ספורט קבוצתי הדומה להוקי קרח, תורם לפיתוח הקואורדינציה, מהירות המחשבה, 
זריזות ויציבה. למי מיועד: בי"ס יסודי עד בוגרים. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023
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>>לרישום לחצו <<
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חוגי ספורט

פילאטיס ועיצוב הגוף לנשים
בהדרכת: פזית כץ -BeD ,052 2772702  בחינוך גופני, מדריכת עיצוב, פילאטיס ובונה עצם.

 מה נלמד: חוג המשלב פילאטיס, חיזוק ועיצוב הגוף, שיפור הכושר הגופני, הגמישות והיציבה. 
מתאים גם לסובלות מבעיות גב וברכיים.  

למי מיועד: לנערות ונשים. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.08.2023. מוכר כגמול השתלמות בשנת שבתון

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

 מרכז אופק, 9:00-10:00א'-ד'נשים ונערות
סטודיו גדול  

כחול

220 ₪ מנוי חופשי 
ללא הגבלה

19:30-20:30א', ג'
20:30-21:30

8:30-9:30ו'

הגנה עצמית ואיגרוף 
 מה נלמד: הגנה עצמית ואגרוף

למי מיועד: נשים. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023

יוגה דינאמית
בהדרכת: שרי קפלן - 054-2554053

 מה נלמד: תרגול ויניאסה דינאמי, מחזק ומאריך את השרירים. 
 תרגול נשימה, העלאת מסת שריר שיפור הגמישות, 

 חיזוק רצפת אגן, שיווי משקל ויציבה נכונה. 
מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.08.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪180 פעם בשבועסטודיו רמון6:15יום א' בוגרים +20
₪240 פעמיים בשבוע 
₪300 3 פעמים ומעלה סטודיו דנה בארז8:30יום א'

סטודיו רמון20:15יום ב'

20:15יום ד'

מאמאנט -ליגת אימהות בכדורשת
בהדרכת: אורלי כהן- 053-7356945

 מה נלמד: משחק המבוסס על חוקי הכדורעף, אין צורך בידע קודם.
למי מיועד: אמהות שיש להן ילדים בבתי ספר. מה חשוב לדעת: סיום החוג 30.06.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪175נתיבי נועםבתיאום עם ביה"סנשים
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חוגי ספורט

התעמלות אומנותית
בהדרכת: נטליה חרקבי- 054-5389990

מאמנת ברמה בינלאומית. 20 שנה בתחום. 
 מה נלמד: ענף ספורט אולימפי אשר מפתח קואורדינציה, 

 גמישות ומשלב עבודה עם אביזרים: חבל, חישוק, כדור, אלות וסרט. 
למי מיועד: גן-כיתה ו'. מה חשוב לדעת: השיבוץ לקבוצות בתיאום עם המאמנת. סיום החוג 31.07.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

א' 3-6
ד'

17:30-18:15
17:30-18:15

אולם ספורט רמון
סטודיו רמון

₪275

א', כיתות א'-ג'
ד'

16:45-17:30
16:45-17:30

אולם ספורט רמון 
סטודיו רמון

₪275

א'כיתות ד'-ו'
ד'

16:00-16:45
16:00-16:45

אולם ספורט רמון 
סטודיו רמון

₪275

₪415אולם ספורט רמון16:30-18:30ב' ,ד'טרום נבחרת יסודי

טרום נבחרת 
מקצועית

א'
ב'
ד'

16:30-18:30
 16:30-18:30
16:30-18:30

₪480אולם ספורט רמון 

 נבחרת 
מקצועית

א' 
ב'
ד'
ו'

16:00-19:00
 16:00-20:00
16:00-20:00
13:00-15:00

אולם ספורט רמון 

סטודיו רמון

₪580
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חוגי ספורט

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪200אולם ספורט רמון16:45-17:30ב' ט.חובה+חובה

16:45-17:30ד' ט.חובה+חובה

₪200אולם ספורט רמון17:30-18:45ב' א'-ב'

17:30-18:15₪265ב',ד' א'-ב'

17:30-18:15₪200ד' ג'-ד'

18:15-19:00₪200ב' ה'-ו'

15:30-16:45₪320ב',ד' נבחרת ג'וניור

ב',ד'נבחרת צעירה
ג'

15:30-17:30
18:15-19:30

אולם ספורט רמון 
סטודיו רמון

₪520

ב' נבחרת ייצוגית
ד'
ו'

18:15-20:30
19:00-20:30
13:00-15:00

₪550אולם ספורט רמון

צוותים )בתיאום עם 
המאמנת(

₪150סטודיו רמון15:30-17:30ג'

התעמלות קרקע ואקרובטיקה
בהדרכת: מיטל אלגבי- 050-9600322, לוטם צינוביץ- 052-6144776, שני יונקמן- 052-3543446

מה נלמד: טכניקה להצלחת גלגלון,עמידת ידיים, גלגול, סוגי גשרים שונים, גמישות, חיזוק חגורת הכתפיים 
ויציבות נכונה. נלמד החזקת גוף נכונה, והפעלת כל שרירי הגוף. נבחרות ההתעמלות מתאמנות בתחום 

האקרובטיקה, פרמידות, ולומדות אלמנטים מתקדמים כגון גלגלון בלי ידיים, סלטות,  פליקפלאק ועוד...
 למי מיועד: גילאי 6-18 מתחילים ומתקדמים. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. 

תשלום נוסף עבור תלבושת )בגד גוף+מכנסון(- ₪150, מופע סיום- ₪60
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חוגי ספורט

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

 פעם בשבוע ₪150סטודיו דנה16:30-17:00א', ד'גיל 3
פעמיים ₪215

 פעם בשבוע ₪180סטודיו דנה17:00-17:45א', ד'ט. חובה-חובה
פעמיים ₪235

 פעם בשבוע ₪180סטודיו דנה17:45-18:30א', ד'א'-ג'
פעמיים ₪235

18:30-19:15ד'-ו'

ג'ודו
בהדרכת: לשה דבלישוילי- 053-8488873 אלוף עולם בג'ודו

 מה נלמד: אומנות לחימה שעובדת על הקרקע, הפלות והכנעות. 
 למי מיועד: גן ובית ספר יסודי. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. 

מותנה בקניית חליפה בטלפון 077-4010375.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

 פעם בשבוע ₪180סטודיו דנה16:30-17:15ג', ה'3-5
פעמיים ₪235

 פעם בשבוע ₪180סטודיו דנה17:15-18:00ג', ה'א'-ג'
פעמיים ₪235

18:00-18:45ד'-ו'

פעמיים ₪360סטודיו דנה18:45-20:15ג', ה'נבחרת נוער

טקוואנדו
בהדרכת: גילי חיימוביץ- 054-9961344 אלוף אולימפי לנוער, אלוף ישראל. 

מה נלמד: ענף אולימפי אשר עובד על בעיטות. עוזר בהקניית כלים להגנה עצמית, שיפור המוטוריקה 
והקואורדינציה, חיזוק שרירי ליבה, משמעת עצמית, כושר וגמישות.

 למי מיועד: גן-כיתה יב'. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. 
מותנה בקניית חליפה בטלפון 077-4010375.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪185אולם ספורט ביה"ס פינס17:15-18:00ה'כיתות א'-ג'

18:00-19:00₪200כיתות ד'-ח'

טריקינג ופארקור
בהדרכת: סרגי מורזחנוב- 054-6296826, עידן סרי- 052-4476699

מה נלמד: נלמד אלמנטים אקרובטיים מעולם הטריקינג והתגברות על מכשולי פארקור.
למי מיועד: כיתות א'-ח'. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023
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חוגי ספורט

קראטה והגנה עצמית
בהדרכת: שי כהן- 050-5729947 מדריך כושר גופני ומאמן לחימה משולבת

 מה נלמד: אמנות לחימה יפנית-אוקינאווית בתנועות בסדר ומקצב ידוע. שימוש יעיל בגוף והמשכיות.
למי מיועד: גן ובית ספר יסודי. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

 פעם בשבוע ₪180בי"ס רימונים17:00-17:45א', ג'ט. חובה-חובה
פעמיים ₪235

 פעם בשבוע ₪180בי"ס רימונים17:45-18:30א', ג'א'-ג'
פעמיים ₪235

18:30-19:15ד'-ו'

קפוארה
בהדרכת: רונן יוסף- 052-3343688. 

מוסמך ע"י המרכז הישראלי לקפוארה. 20 שנה נסיון.
 מה נלמד: אומנות לחימה מברזיל המשלבת אלמנטים 

 של ריקוד,אקרובטיקה, קצב ותנועה.
 למי מיועד: גן-כיתה יב'. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023 

תשלום נוסף במהלך השנה עבור טקס קבלת חוגרות

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

 פעם בשבוע ₪180סטודיו רמון17:15-18:00ב', ה' גן חובה
פעמיים ₪235

 פעם בשבוע ₪180סטודיו רמון18:00-18:45ב', ה' כיתות א'-ג'
פעמיים ₪235

פעמיים 16:00-17:15₪255כיתות ד'-ו'

פעמיים ₪275סטודיו רמון18:45-20:00ב', ה' נוער

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪190סטודיו באולם ספורט רמון16:45-17:30א' גן

₪190סטודיו באולם ספורט רמון17:30-18:15א' א'-ב'

16:00-16:45א' ג' ומעלה

חוג אקסטרים
בהדרכת: אלי בן גוריון- 050-8787287 מאמן בכיר מכון וינגייט, מתמחה בעבודה עם ילדים.

מה נלמד: להכיר את היכולות ולשפר אותן, נפתח תקשורת גופנית, פיזית ומנטלית.
למי מיועד: לגילאי הגן ויסודי. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023
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חוגי ספורט

טניס שדה
 בהדרכת: צחי ארקין- 052-8533334 טניסאי פעיל בליגות הבכירות ותחרויות ארציות לאורך השנים. 

מנהל את מועדון הטניס בגדרה בשנתיים האחרונות.
 מה נלמד: הדרך הטובה ביותר להתחיל לימוד טניס היא להגיע למפגש קצר לניסיון, ללא תשלום, 

ללא התחייבות ותמיד בחיוך מצידנו. תבואו. הצלחה מובטחת!
למי מיועד: לכל הגילאים ולכל הרמות. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪310מגרש הטניס17:30-18:15ב', ה'א'-ב'

16:45-17:30ג'-ד'

16:00-16:45ה'-ו'

18:15-19:00ה'-ו'

17:00-18:00₪485א', ג', ד'ה'-ו' מתקדמים

פעם בשבוע 60₪200 דק'ילדים 
3 פעמים בשבוע ₪485
4 פעמים בשבוע ₪600

פעמיים בשבוע 90₪485 דק'
3 פעמים בשבוע ₪650

₪365מגרש הטניס19:00-20:00ב', ה'ז' ומעלה

18:00-19:00₪485א', ג', ד'ז' ומעלה

19:00-20:00₪485א', ג', ד'תיכון מתקדמים

בוגרים
פעם בשבוע

20:00-21:00א'-ה'
60 דק'

₪300מגרש הטניס

בוגרים
פעם בשבוע

21:00-22:30
90 דק'

₪350
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חוגי ספורט

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

 א',ב', מתחילים
ג', ד'

אולם ספורט 16:30-17:30
ביה"ס פינס

פעם בשבוע ₪205 
פעמיים בשבוע ₪305

3 פעמים בשבוע ₪405 
4 פעמים בשבוע ₪505

נוער+
הישגי

 א',ב', 
ג', ד'

אולם ספורט 17:30-19:00
ביה"ס פינס

פעם בשבוע ₪225 
פעמיים בשבוע ₪325

3 פעמים בשבוע ₪475 
4 פעמים בשבוע ₪575 

 א',ב', בוגרים
ג', ד'

אולם ספורט 19:00-20:30
ביה"ס פינס

פעם בשבוע ₪225
פעמיים בשבוע ₪325

3 פעמים בשבוע ₪475

טניס שולחן
בהדרכת: עידו טל-052-4899961 אלוף מכבי ישראל

 מה נלמד: מי לא אוהב טניס שולחן? טניס שולחן הוא ענף מהיר, קצבי, 
שמשלב מחשבה + כושר גופני וכמובן המון הנאה! 

למי מיועד: מתאים לכל הרמות, גברים נשים כאחד! מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪165נתיבי נועם18:30-20:00ה'כיתות ד'-ו'

₪165נתיבי נועם17:00-18:30ד'ז'-ח' "גדרנט"

18:30-20:00ב'ח'-ט' "לביאות"

א'תיכון "שיר"
ג'

18:30-20:00
19:30-21:00

נתיבי נועם
אולם ספורט רמון

₪330

₪165נתיבי נועם18:30-20:00ד'"פנתרות"

כדורשת ילדות/נערות
בהדרכת: אורלי כהן- 053-7356945, גילה משעל- 050-2121255, רחל קלפה כהן- 052-6220196, רותי ורדי

 מה נלמד: משחק מלהיב מרתק וסוחף המבוסס על חוקי הכדורעף, 
 אולם ניתן לתפוס את הכדור בשתי ידיים, אין צורך בידע קודם. 

 למי מיועד: כיתה ד'-י"ב. מה חשוב לדעת: סיום החוג 30.06.2023. תשלום עבור הסעות- ₪400
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הפועל עירוני גדרה
ממשיכה את ההרשמה

לעונה הקרובה
 ערכים' מקצועיות והשגת יעדים כאבני דרך

משרד - 08-8592-886  אבידן - 053-2219-555 
להרשמה:









בית ספר למחול

דגנית סהר
מנהלת מחלקת מחול

052-33445566

לכל אחד יש את הזכות לרקוד! לנוע, ליהנות, להתחזק, להתגמש, להתבטא!
ביה"ס למחול הוא מקום לצמוח בו אל עבר המצוינות האישית שלך, תוך כדי עבודת 

צוות עם חברי וחברות הקבוצה או הלהקה. ביה"ס למחול הוא מקום שכיף להגיע אליו, 
כולל מורים מקצועיים מהשורה הראשונה בארץ, להקות המייצגות את גדרה בארץ 

ובחו"ל, מקום שייתן לך את ה"פוש" להתקדם ולהצטיין וגם מקום שהוא בית.
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חוגי מחול

זומבה
בהדרכת: לינה פרל- שיעור סוחף וקצבי, שילוב של ריקוד, כושר והנאה.

למי מיועד: נערות ונשים. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםמדריך/הגילאים 

₪125מרכז דנה20:00-21:00ג'לינה פרלנערות ונשים

מחול מודרני
בהדרכת: קורל בוסידון ודגנית סהר. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםמדריך/הגילאים 

קורל בוסידון א'-ג'
ודגנית סהר

₪145מרכז דנה14:00-14:45א'

₪180מרכז דנה20:15-21:30א'דגנית סהרנשים

מחול יצירתי וטרום בלט
 בהדרכת:  קורל בוסידן- בוגרת B.D במחול, בוגרת ביה"ס למחול "זמן תנועה" 

מתמחה בהוראת טרום בלט ומודרני.
למי מיועד: הגיל הרך. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםמדריך/הגילאים 

₪170מרכז דנה17:30-18:15א'קורל בוסידן3-4

5-616:45-17:30
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חוגי מחול

מסלול מקצועי "רקדניות קטנות"
בהדרכת: אלן ונטורה- מורה מקצועית לבלט, תואר ראשון מהאקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים, מגישה 

תלמידות לתחרות מיה ארבטובה, לבחינות רקדן מצטיין בצה"ל, למלגות קרן שרת, לפרסי ביצוע של 
האקדמיה האמריקאית לבלט.

 הילה חי-עומר- רקדנית ומורה למחול מודרני ורפרטואר ללהקות, 
בוגרת האקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים. מגישה תלמידות למבחני קרן שרת.

לוטם צינוביץ- מדריכת אקרובטיקה מוסמכת.
למי מיועד: כיתה א'-י"ב. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023

מחירמיקוםשעות  יוםמדריך/החוג וגילאים 

 מרכז אופק 16:45-17:30ה'הילה חיגן חובה-א'
סטודיו אפור

₪170

ב'אלן ונטורהבלט ב'-ג'
ה'

17:15-18:00
17:15-18:15

 מרכז אופק 
סטודיו גדול

₪290

בלט קלאסי

מחירמיקוםשעות  יוםמדריך/החוג וגילאים 

₪180מרכז דנה18:15-19:05א'קורל בוסידןמודרני א'-ב'

₪180סטודיו רמון18:15-19:05ד'דגנית סהר

מודרני + אקרודאנס 
א'-ב'

₪290מרכז דנה18:15-19:05א'קורל בוסידן

סטודיו רמון16:45-17:30ג'לוטם צינוביץ

₪180סטודיו רמון16:45-17:30ג'לוטם צינוביץחדש! אקרודאנס א'-ג'

₪180מרכז דנה19:05-20:05א'קורל בוסידןמודרני ד'-ו'

מרכז אופק 17:30-18:30ה'הילה חיאקרודאנס ד'-ו'
סטודיו כחול

₪180

מרכז אופק 18:30-19:45ד'עמית מרסינומודרני ט'-יב'
סטודיו כחול

₪180

מחול מודרני
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חוגי מחול

מסלול להקות
הלהקות מייצגות את היישוב בתחרויות, כנסים ואירועים בארץ ובחו״ל. הלהקות משתתפות בתכניות 
ריקוד בסוזן דלל ובפרויקט מצויינות. הלהקה הצעירה זכתה השנה לייצג את ישראל במשלחת לגביע 

העולם בריקוד בספרד!
הקבלה ללהקות הייצוגיות: להקה צעירה, אנסמבל ונטראז', היא על סמך אודישן של צוות המורים.

מיקוםשעות  ימיםמדריך/ה

להקה ייצוגית צעירה

ב'אלן ונטורהבלט קלאסי
ה'

16:00-17:15
17:30-18:30

מרכז אופק 
סטודיו גדול+ 
סטודיו אפור 

16:00-17:15ב'הילה חימחול מודרני

17:30-18:30ה'הילה חיאקרודאנס

להקה ייצוגית אנסמבל   

מודרני ורפרטואר 
לתחרויות

סטודיו רמון16:00-17:30א'ליגל מלמד

מרכז אופק 18:00-19:30ב'אלן ונטורהבלט קלאסי
סטודיו גדול+ 

סטודיו אפור 18:30-20:00ב'הילה חימודרני

ה'הילה חיברוסול וחיזוק

ב'פוינט
ה'

19:30-20:00
20:00-20:15

סטודיו אפור

להקה ייצוגית  נטראז' )להקה בוגרת(

סטודיו רמון 18:45-19:45א'ליגל מלמדבלט קלאסי

מרכז אופק 20:15-21:45ב'אלן ונטורה
סטודיו גדול+ 

סטודיו אפור 18:30-20:00ב'הילה חימודרני

סטודיו רמון 19:45-21:15א'ליגל מלמדמודרני

סטודיו רמון 18:30-19:45ה'הילה חיברוסול וחיזוק

מודרני ורפרטואר 
לתחרויות

20:00-21:30ד'עמית מרסינו

ב'פוינט
ה'

סטודיו אפור
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חוגי מחול

מחירמיקוםשעות יוםמדריך/החוג וגילאים 

₪135היפ הופ כשיעור שני 

₪170מרכז דנה16:15-17:00ג'עדן דפנההיפ הופ כתות א'

₪170מרכז דנה17:00-17:45ג'עדן דפנההיפ הופ כתות ב'

18:00-18:45ה'ליז קרנירהיפ הופ ב'-ג' 

17:45-18:45ג'עדן דפנההיפ הופ ג'-ד'

 היפ הופ ה'-ו'
פעם בשבוע

18:45-19:45ג'עדן דפנה

 חדש!!! היפ הופ 
וברייקדאנס לבנים

גילאי 9-14

₪190מרכז דנה17:30-18:30ד'שי שטרית

בית הספר להיפ הופ
 בהדרכת: שי שטרית- רקדן וכוריאוגרף, רוקד בהרכב של הזמר מרגי, הופיע עם עומר אדם, 

 עדן בן זקן ועוד. מופיע בקליפים ובכוכב הבא.
 ליז קרניר- רקדנית וכוריאוגרפית בסגנון ההיפ-הופ והפיוז'ן בוגרת קורס משחק

UDT ,UDI, מופיעה בקליפים ועם זמרים ברחבי הארץ.
עדן דפנה- מורה וכוריאוגרפית להיפהופ, הופיעה כרקדנית בפסטיבל הילדים ובהצגה המלך שלמה. 

מעבירה סדנאות בסגנון ה"ווג" למורים ותלמידים בכל הארץ.
למי מיועד: כיתה א'-י"ב. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023

22

>>לרישום לחצו <<

https://h5z.info-cloud.co.il/?p=zIEhPO1oCtw%2BHQ8EHcUkatP7C8yZ%2BWkH7ABaTVHmqWA%3D
https://h5z.info-cloud.co.il/?p=zIEhPO1oCtw%2BHQ8EHcUkatP7C8yZ%2BWkH7ABaTVHmqWA%3D


חוגי מחול

מחירמיקוםשעות  ימיםמדריך/ה

טרום להקה 
כיתות ד'-ו' 

פעמיים בשבוע  

ליז קרניר + 
שי שטרית

ב'
ה'

 18:30-19:30
16:00-17:00

₪295מרכז דנה

סדנאות היפ הופ
לכיתות ד'-ו' 

 שישי/מוצ"ש מירב שרר
פעם בחודש

₪45מרכז דנה19:00-20:00

ב'שי שטריתעתודה ייצוגית ז'-ט'
ד'

19:30-20:30
18:45-19:45

₪310מרכז דנה

עמית טכניקה לעתודה
מרסינו

₪130מרכז דנה20:00-21:30ד'

להקה ייצוגית ז'-ט' 
 ULTRA GLOW

₪350מרכז דנה17:15-18:30       ב'שי שטרית

18:45-19:45ה'ליז קרניר

 טכניקה ללהקת
ULTRA GLOW 

17:30-18:45א'ליגל מלמד
  

₪115סטודיו רמון

 D0 IT CREW
ד'-ז'

ב'שי שטרית
ד'

16:00-17:30
16:00-17:15

₪430מרכז דנה

17:00-18:00ה'ליז קרניר

DO IT ₪115סטודיו רמון17:30-18:45א'ליגל מלמדטכניקה ללהקת

 DIVERSITY להקת
ט'-יב'

ב'שי שטרית
ד'

19:45-21:00
   20:00-21:15

₪450מרכז דנה

19:45-21:00ה'ליז קרניר

DIVERSITY עמית מודרני ל
מרסינו

₪140מרכז אופק18:30-19:45ד'

סדנאות היפ הופ 
לחטיבה ותיכון

שישי/מוצ"ש מירב שרר
פעם בחודש

20:00-21:30₪70

להקות ההיפ הופ הייצוגיות
 הלהקות יוצאות לתחרויות, כנסים ומופעים ברחבי הארץ.

זכו השנה בשלושה מקומות ראשונים בשתי תחרויות ארציות!
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פזית כץ,
 מנהלת מחלקת העשרה, פנאי וגיל הזהב

052-2772702

נדירה גנון, 
רכזת מחלקת העשרה ופנאי 

אנו מאמינות שחוגי העשרה ופנאי הם חלק בלתי נפרד בתהליך בניית הזהות והריפוי 
האישי והמשפחתי. מטרתנו היא לקחת חלק פעיל בחייכם ולהעניק לכם תוכן רלוונטי, 

חדשני ואיכותי. כמדי שנה אנו מפתחים תחומים חדשים ומגוונים לגילאים שונים, 
מפעוטות ועד מבוגרים על מנת לספק מענה לכלל האוכלוסיות. בואו להתנסות ולקחת 

חלק בפעילויות שמרכז אופק מציע. 

חוגי העשרה ופנאי

מבוכים ודרקונים
 בהדרכת: עידו ברמן- 052-6646334  בעל ותק של 20 שנה בהדרכת קבוצות, 
 מה נלמד: משחק תפקידים בו המשתתפים מגלמים גיבורים בעולם הפנטזיה. 

נכנס  לתוך עולם קסום, המבוסס על אגדות עם, מיתוסים, סיפורי טרובדורים, היסטוריה ומסתורין. 
למי מיועד: החלוקה לקבוצות אינה גילאית אלא על פי רמת המשחק

מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪215חוגים 17:00-18:304ה'מתחילים

18:30-20:00מתקדמים

₪215חוגים 20:00-21:304ה'נוער

20:00-21:30א'נוער

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪240חוגים 17:00-17:454ג'גן חובה

₪240חוגים 17:45-18:304ג'א'-ב'

16:15-17:00ג'
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חוגי העשרה ופנאי

אנגלית
בהדרכת: ספיר כהן - 058-6820052 מורה מוסמכת, דוברת אנגלית שפת אם.

מה נלמד? אוצר מילים, שירים, סיפורים, יצירה, שיחה, והכל באנגלית!
 למי מיועד: גילאים 3-5. מה חשוב לדעת: מספר נרשמים מוגבל. סיום החוג 30.06.2023. 

החוג פועל לפי חופשות משרד החינוך.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

חדר כנסים  מרכז 17:15-18:00ג'3-5
אופק

₪215

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪260סטודיו קטן  מרכז אופק17:00-17:50א'גן חובה

מוכנות רגשית חברתית לבית ספר
 בהדרכת: אלנה לבן - 052-4533530 מדריכת קבוצות למיומנויות חברתיות ומטפלת רגשית

מה נלמד: האינטראקציה החברתית בין הילדים, זיהוי רגשות ושיתוף ברגשות, מודעות לגוף למרחב, 
 רכישת חברים והתמודדות במצבי קונפליקט. 

 למי מיועד: ילדי גן חובה. מה חשוב לדעת: סיום החוג 30.06.2023 קבוצה קטנה - עד 6 משתתפים. 
המחיר כולל חומרים. החוג ילווה בשתי הדרכות הורים פרטניות לכל זוג הורים בעלות של ₪200.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪240חוגים 17:00-17:454ג'גן חובה

₪240חוגים 17:45-18:304ג'א'-ב'

16:15-17:00ג'

אנגלית בצבעים ומנגינות עם עידן והגיטרה!
בהדרכת: עידן עמרן -  053-3455006 מורה לאנגלית חווייתית, מוזיקאי ואזרח ארה״ב.

מה נלמד: אנגלית המועברת בלמידה חווייתית המאפשרת למידה מיטבית. חשיפה לשפה האנגלית 
הכוללת משחק, יצירה, סיפורים ושירים המלווים בנגינה על גיטרה. נלמד אוצר מילים, הגייה, קריאה 

וכתיבה, דו שיח ותרגול השפה.
למי מיועד: גן חובה עד כיתה ג'. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. המחיר כולל חומרים
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חוגי העשרה ופנאי

אקדמיה למדע
בהדרכת: חברת אומני החשיבה - 08-9359935, 054-9264444

 מה נלמד: חוג מדע הינו מבוא לעולם הכימיה, פיזיקה וביולוגיה 
 באמצעות ניסויים חווייתים ילדים! במהלך החוג נצפה בתופעות טבע, 

 נכיר חומרים כימים ונחקור כלי מעבדה. מידי שבוע הילדים יכינו ניסויים שכוללים:
הר געש מתפרץ, טילים שעפים לשמיים, גלידה מדעית ושיקויים.

 למי מיועד: גן עד כיתה ד'. מה חשוב לדעת: מתחילים ב2.11. סיום החוג 30.06.2023. 
מחיר עלות חומרים שנתית למדריך- 250 ₪

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪200חדר גיל הזהב מרכז אופק17:00-18:00ד'גן חובה-ב'

לגו קט
בהדרכת: חברת ד"ר לגו 08-6717191

 מה נלמד: חוג חוויתי בו הילדים לומדים תוך כדי יצירה ובניית דגמים בלגו הנדסי. 
חוג מצוין כהכנה לכיתה א' ומקדם את הילדים בתחומי התפתחות עיקריים: חברתי, רגשי, מוטורי ושכלי. 

למי מיועד: גן עד כיתה א'. מה חשוב לדעת: סיום החוג 30.06.2023. 

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪215חוגים 16:30-17:304א'גן חובה-א'

אילוף כלבים
 בהדרכת: חב' אמיר המלונה - בית לאילוף חכם, 

בהנהלת אמיר חייט ועידו גרינבוים- 051-5669906
 מה נלמד? איך כלב חושב, לעשות טריקים ולהופיע עם הכלב, 

 רכישת יכולת התמודדות עם קשיים ומצבי לחץ, 
 יכולת ושליטה עצמית של הילד לדימוי עצמי חיובי. 

למי מיועד: גן חובה-כתה ו'
מה חשוב לדעת: סיום החוג 30.06.2023

האימון מתבצע עם כלבי החברה, 
אימון עם הכלב האישי יתאפשר בתיאום עם המדריך.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪250מגרש הוקי חדר שקוף – מרכז אופק18:00-19:00א'גן חובה- ב'

₪250מגרש הוקי חדר שקוף – מרכז אופק17:00-18:00א'ג'-ו'
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חוגי העשרה ופנאי

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

חדר כנסים18:00-19:00א'ב' ומעלה
מרכז אופק

₪200

רובוטיקה
בהדרכת: חברת אומני החשיבה - 08-9359935, 054-9264444

 מה נלמד: חשבתם פעם איך חיינו היו נראים ללא מעלית? 
 איך מכוניות נוסעות לבד? איך ייתכן שהטייס במטוס יכול ללכת לישון?

 זאת ועוד נגלה בחוג הרובוטיקה...   נבנה מגוון דגמי רובוטיקה
 ומכונות משוכללות, נלמד על בקרים, חיישנים ותכנות בסיסי 

באמצעות חלקי הרכבה מיוחדים ותוכנה ייעודית! 
 למי מיועד: כיתות ב' ומעלה. מה חשוב לדעת: מתחילים ב6.11. סיום החוג 30.06.2023.

 מחיר עלות חומרים שנתית למדריך ₪600

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪200חדר כנסים מרכז אופק17:00-18:00א'א'-ג'

אינג׳ינו  )הנדסה(
בהדרכת: חברת אומני החשיבה - 08-9359935, 054-9264444

מה נלמד: בונים את העתיד! איך זה עובד? למה זה פועל? כיצד זה בנוי? בחוג אנג'ינו נרכיב בכל שיעור 
 .STEM-דגמים הנדסיים עם מנועים, נבין כיצד הם פועלים, נקנה למשתתפים ידע טכנולוגי על בסיס ה

נלמד ונמחיש את החוקים הפיזיקאליים שמאחורי הטכנולוגיה באמצעות בנייה של דגמי: מכוניות, 
אופנועים, מעליות, גשרים נפתחים, מטוסים, ג'יפים ועוד

 למי מיועד: כיתות א'-ג'. מה חשוב לדעת: מתחילים ב2.11. סיום החוג 30.06.2023. 
מחיר עלות חומרים שנתית למדריך ₪400

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪200חדר גיל הזהב מרכז אופק18:00-19:00ד'א'-ד'

השף החושב
בהדרכת: חברת אומני החשיבה - 08-9359935, 054-9264444

 מה נלמד: נכיר את עולם המטבח מזוית אחרת, מהם ויטמינים, מינרלים ושאר אבות המזון? 
נתנסה בהכנת מתכונים שונים כגון: פיצות, פסטות, פשטידות וסלטים. 

 למי מיועד: כיתות א'-ד'. מה חשוב לדעת: מתחילים ב2.11. סיום החוג 30.06.2023. 
מחיר עלות חומרים שנתית למדריך ₪300
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חוגי העשרה ופנאי

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪335חדר ציור9:00-12:00ג'בוגרים

ציור ורישום
בהדרכת: אורי ניר- 050-2220559 צייר ואמן פעיל שמציג בארץ ובעולם.

מה נלמד: נלמד מגוון רחב של טכניקות ציוריות ונפתח שפה ציורית אישית.
למי מיועד: גילאי 20 ומעלה מתחילים ומתקדמים. מה חשוב לדעת: סיום החוג 30.06.2023. 
המשתתפים רוכשים חומרים וציוד לפי הצורך והקבוצה יוצאת לסיורי אמנות בתשלום נוסף.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

חדר ציור 16:00-16:45ב'א'-ב'
מרכז אופק

₪220

17:00-17:45₪220ג'-ד'

18:00-19:30₪270ה' ומעלה

₪270חדר ציור17:00-18:30א'ט' ומעלה

₪335חדר ציור9:00-12:00א'בוגרים

ציור ורישום
בהדרכת: זהבה לביא - 052-3688992 אומנית רב תחומית ומטפלת רגשית

 מה נלמד: יסודות הרישום הקלאסי, קומפוזיציה, אור וצל, טכניקות לשילוב בצבע, פיתוח סגנון אישי, 
ציור בצבעי שמן, אקריליק, רישום, פחם, אקוורל ועוד. הכרות עם זרמים באמנות עתיקה ומודרנית.

למי מיועד: ילדים, נוער ומבוגרים. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. 
בחוג לילדים ונוער עלות חומרים לשנה: כיתות א-ד 250 ₪   ה' ומעלה 300 ₪ 

בחוג למבוגרים המשתתפים רוכשים חומרים וציוד לפי הצורך והקבוצה יוצאת לסיורי אמנות בתשלום נוסף.

מעצבות צעירות הדור החדש
בהדרכת: רוני שרה - 054-3150660 מנחה סדנאות יצירה ועיצוב לילדים, נוער ומבוגרים. 

מה נלמד: היכרות עם עולם ותהליכי עיצוב האופנה, התנסות ב-סקיצות, איורים, בדים, צביעה והדפסה, 
תפירה ידנית, רקמה, חרוזים, חוטים וגזירה לבין אנקדוטות וסיפורים על מעצבים מובילים וקולקציות 

פורצות דרך על-פי הטרנדים החמים ועיצובים מקוריים.
למי מיועד:  כיתות ז'-ט'. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. עלות חומרים לשנה: 550₪ למדריכה

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

חדר ציור18:00-19:15ג'ז'-ט'
מרכז אופק

₪ 290

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

מרכז אופק16:30-17:30א'א'-ד'
חדר קרמיקה

₪270

17:30-18:30א'

16:30-17:30ד'

מרכז אופק17:30-18:30ד'ה'-ח'
חדר קרמיקה

₪270

 מרכז אופק17:00-19:00ג'בוגרים 20 +
חדר אמנות

₪470

10:00-12:00ה'

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪470חדר קרמיקה9:00-12:00א'בוגרים 20 +

9:00-12:00ב'

9:00-12:00ג'

18:00-21:00ג'
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חוגי העשרה ופנאי

ציור ורישום
בהדרכת: אורי ניר- 050-2220559 צייר ואמן פעיל שמציג בארץ ובעולם.

מה נלמד: נלמד מגוון רחב של טכניקות ציוריות ונפתח שפה ציורית אישית.
למי מיועד: גילאי 20 ומעלה מתחילים ומתקדמים. מה חשוב לדעת: סיום החוג 30.06.2023. 
המשתתפים רוכשים חומרים וציוד לפי הצורך והקבוצה יוצאת לסיורי אמנות בתשלום נוסף.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

מרכז אופק16:30-17:30א'א'-ד'
חדר קרמיקה

₪270

17:30-18:30א'

16:30-17:30ד'

מרכז אופק17:30-18:30ד'ה'-ח'
חדר קרמיקה

₪270

 מרכז אופק17:00-19:00ג'בוגרים 20 +
חדר אמנות

₪470

10:00-12:00ה'

 קרמיקה -מועדון קליי
בהדרכת: מירי שליו - 050-8896389 מורה לאמנות, קרמיקאית בעלת תעודת קליי דנקן ארה"ב.

 מה נלמד: בחוג ילדים נלמד יצירה בחימר טכניקות עבודה בחומר. צביעה ופיסול. 
בחוג מבוגרים נלמד יצירה בחימר נוזלי ומוצק באמצעות תבניות ליצירת כלים וחפצי נוי. 

 למי מיועד: ילדים, נוער ומבוגרים. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. 
כל קבוצה מוגבלת ל8 משתתפים בלבד. המחיר כולל חומרים

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪470חדר קרמיקה9:00-12:00א'בוגרים 20 +

9:00-12:00ב'

9:00-12:00ג'

18:00-21:00ג'

פיסול קרמי
בהדרכת: נתנה אב- 054-4670267 קרמיקאית ותיקה עם נסיון רב בהוראה.

מה נלמד: עבודה ופיסול בחומר, הכנת מוצרים לבית ולגינה. פעילות טובה לידיים ופגישה חברתית 
נעימה. העבודה בחומר יוצרת רוגע ושמחה. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.08.2023. 

כל קבוצה מוגבלת ל8 משתתפים בלבד. המחיר כולל חומרים
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חוגי העשרה ופנאי

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

חדר ציור16:00-16:45ג'א'-ג'
מרכז אופק

 ₪ 220

17:00-17:45ד'-ו'

יצירה ואומנות שימושית
בהדרכת: רוני שרה - 054-3150660 מנחה סדנאות יצירה ועיצוב לילדים, נוער ומבוגרים. 

 מה נלמד: נחקור את עולם היצירה בעזרת חומרים חדשים וממוחזרים, נדביק, נגזור ונרקום 
תוך הקניית דפוסי חשיבה נכונים.

למי מיועד:  כיתות א'-ו'. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. עלות חומרים לשנה: 500₪ למדריכה

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪250סטודיו כחול16:15-17:45א'א'-ג'

17:45-19:15ד'-ו'

₪380סטודיו אפור18:30-21:30א'נוער ומבוגרים

אומנויות הבמה שירה, ריקוד ומשחק 

"ON THE STAGE"
בהדרכת: סינייה סגל – 054-3523338 ניהול אמנותי, עיבוד מוסיקלי, שירה ובימוי.

 מה נלמד: פיתוח השמיעה המוסיקלית והיכולת הווקאלית, 
תנועתיות וקואורדינציה. מחזות זמר מקוריים בעיבודים מוסיקליים סוחפים.

 למי מיועד: ילדים ונוער. מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. 
 החוג מתקיים גם בשלוחת מזרח גדרה.

כיתות א'-ו' - 500 ₪ תשלום שנתי עבור תלבושות והקלטות למורה בתחילת שנה.
נוער ומבוגרים- 1000 ₪ תשלום שנתי עבור תלבושות והקלטות למורה בתחילת שנה.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪200סטודיו אפור17:30-18:30ד'ד'-ט'

"ART ACT" תיאטרון ומשחק
בהדרכת: מיטל עמר- 052-6616780 במאית, תסריטאית ויוצרת מקצועית.

מה נלמד: תוכנית אומנותית לילדים, סיפור, משחק, מוזיקה ומחול. חוויה תיאטרלית משעשעת ומהנה. 
התוכנית הינה לימודית וחושפת את הילד לשפת התיאטרון. 

למי מיועד: כיתות ד'-ט'.  מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. החוג מתקיים גם בשלוחת מזרח גדרה 
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 בית ספר למוסיקה
"צלילים"
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>>לרישום לחצו <<בית ספר למוסיקה "צלילים"

מחירזמן
320 30₪ דקות
420 ₪ 45 דקות
500 ₪ 60 דקות

515 ₪ 2 שיעורים בשבוע, 30 ד' כל אחד

מחיר שיעורי המוסיקה נקבע לפי משך השיעור:

תופים
בהדרכת: רועי פאר- 052-3353300

 מה נלמד: נגינה על סט תופים מרמה בסיסית ועד למתקדמת. יסודות, תווים, נגינה 
עם שירים ומקצבים. פרט ללימוד הפורמלי, לשיעורי התופים מטרה להשפיע בצורה 

חיובית על הנפש וליצור שינוי לטובה בחיי התלמיד. החוג עד סוף אוגוסט
למי מיועד: מגיל 7

ימים ושעות: ב' + ד' 15:30-21:00

בהדרכת: ברוך מרדכי- 058-7133017
מה נלמד: מקצבים וסגנונות בשילוב לימוד תווים.

למי מיועד: מגיל 8
ימים ושעות: א' + ה'  15:30-20:00

גיטרה חשמלית, אקוסטית, בס ובוזוקי
בהדרכת: יניב מור- 052-8884070

מה נלמד: יסודות כלי הנגינה, טכניקה תאוריה וקצב, דרך שירים וסולואים שאוהבים. 
ביטוי עצמי דרך הכלי )אילתור, כתיבה, הלחנה( התמקצעות על כלי נגינה תורמת 

לביטחון ולדימוי עצמי גבוה, סיפוק אישי רב ובעיקר כיף גדול.
ימים ושעות: א', ה' 16:00-20:00

אורגנית
 בהדרכת: טטיאנה גרשביין- 054-7902287 בעלת תואר PhD במוזיקה ותעודת הוראה. 

ותק בהוראת מוזיקה. מלמדת אורגנית ופסנתר חשמלי.
 מה נלמד: מנגנים יצירות מעולמות מוזיקליים שונים. שיטת הלימוד של טטיאנה 

מסייעתבפיתוח שמיעה, חוש קצב ואף תורמת לשיפור הזיכרון, קשב וריכוז. 
ימים ושעות: א', ב', ג', ד' 14:00-20:00. החוג עד סוף אוגוסט

פסנתר
בהדרכת: צילה בורשטיין - 052-6975342

ימים: א', ג'  14:00-20:00. החוג עד סוף אוגוסט

לתיאום שיעורים 
נא ליצור קשר ישיר

  עם המורים
 למוסיקה
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הרכב ייצוגי  ״קולות״
בהדרכת: מיכל אוקון - 050-7722619 מנהלת מוסיקלית ומנצחת וזמרת בינלאומית. 

 מה נלמד: ההרכב המקצועי ״קולות״ פונה לבעלי כישרון מוסיקלי וקול יפה. 
 ההרכב מייצג את גדרה בהופעות ונמנה עם מיטב ההרכבים בארץ. 

בהרכב נלמד פיתוח קול, שירה בקולות, שירת א-קפלה תוך פיתוח השמיעה ושירה בסגנונות רבים.  
באנסאבל הנשים- נפתח את שירת הא-קפלה ונשיר בליווי כלים ברפרטואר מגוון

לאודישנים ורישום נא לפנות למיכל!

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪250מרכז אופק סטודיו קטן17:00-18:30ב'10-18

₪260מרכז אופק סטודיו קטן19:00-21:00ב'נשים מגיל 20

חבורת הזמר "היוצאים מגדרם" 
במרכז אופק יחד עם המנצח והמעבד החדש שלהם, דותן בראודה מזמינים אתכם להשתתף בפעילות 
 מוזיקאלית איכותית, אשר מתכנסת בכל יום רביעי בערב בשירה ובזמר, ואנו מזמינים אתכם להצטרף 

אל שורת המקהלה.  לפרטים: דותן בראודה: 054-2472562

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪240מרכז אופק – סטודיו קטן )קרקע(20:00-22:30ד'18 +

תזמורת קהילתית גדרה
אשת קשר: אתי גלבוע 050-2175132 מנצח: אי אן-שו

 מיועד לנגנים חובבים בוגרים מגדרה והסביבה.
התזמורת עובדת על רפרטואר קלאסי מגוון ומקיימת כשלושה קונצרטים במהלך השנה.

נשמח שתצטרפו אלינו נגנים בכלים הבאים: כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס, חצוצרה וכלי הקשה.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪60מרכז אופק - אולם מיכל19:30-22:00ב'18 +
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בס"ד



>>לרישום לחצו <<

מסגרות לגיל הרך- עד גיל 6

 מעונות אופק- לב גדרה, נחלים, רשפים, סחלב

מסגרת חינוכית משפחתית ועוטפת עד גיל שלוש. אנו גאים בצוות הניהול שלנו, בשיטות הבקרה 
 והפיקוח. המטפלות שלנו עוברות הכשרה וליווי מקצועי לאורך כל השנה. 

השקיפות היא נר לרגלינו, מוזמנים להגיע ולהכיר.
• צוות המעון כולל: מנהלת, מובילות כיתה, מטפלות, מבשלת, מדריכה פדגוגית ומדריכות 	

חוגים.
• במעון מטבח פעיל. האוכל מבושל במקום בפיקוח תזונאית. 	
• הדרכה חינוכית לצוות, השתלמויות, תוכנית עבודה שנתית, ליווי התפתחותי בתינוקיה ועוד	
•  מחירים בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובסבסוד ע"פ דרגות שכר, 	

למעט מעון סחלב.
• ליווי פסיכולוגית וצוות הנחיית הורים כשירות להורי המעונות ללא תשלום	

 מוזמנים לבקר אותנו, צרו קשר:
 לב גדרה )דרך מנחם בגין 25(, טל' לפרטים: 08-6212410

 נחלים )דרך הנחלים 14(, טל' לפרטים: 08-6212425
 רשפים )ציונה צרפת 9(, טל' לפרטים: 08-9262500

סחלב )סחלב 16(, טל' לפרטים: 077-9995159

5 ימים בשבוע3 ימים בשבועשעות

₪730 לחודש-עד השעה 15:00

₪985 לחודש₪720 לחודשעד השעה 17:00

מיכל מנחם משיח
מנהלת אגף גיל הרך

08-6212411/2

אני מאמינה כי מסגרת חינוכית בטוחה, חמה ומחבקת מבטיחה לילדינו ילדות שמחה, 
מוגנת ויציבה. אנו רואים חשיבות רבה בהעשרה וליווי כל ילד בכל שלבי התפתחותו 

ובקיום קשר הדוק בין הגן לבית ולקהילה. אנחנו כאן בשבילכם

הגיל הרך
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>>לרישום לחצו <<הגיל הרך

אופק בגנים – צהרונים

 בהמשך ישיר ליום הלימודים, בתוך גני הבוקר, אנו מפעילים את צהרוני "אופק בגנים".
השירות כולל: 

• ארוחת צהרים עשירה ובריאה	
• תכנית פדגוגית וחברתית עשירה בליווי צוות מקצועי	
• הצהרונים שלנו פועלים, זו השנה הששית, על-פי תכנית רשת 'צהרים טובים' של החברה 	

למתנ"סים, הצוות עובר הדרכות פדגוגיות חודשיות ומפעיל תוכניות חינוכיות של הרשת
• פיקוח ובקרה על-ידי הצוותים המקצועיים של רשת 'צהרים טובים' ומשרד החינוך.	
• שיתוף פעולה ייחודי עם משרד הבריאות הכולל פיקוח על המזון, הבישול ושעת הארוחה	
• ימי פעילות ארוכים על-פי לוח חופשות משרד החינוך בין השעות 07:30-17:00.	

 בין התוכניות המיוחדות בצהרונים: ימי בישול, המחזה והעלאת הצגות, סדנאות מדע, 
 חוגי תנועה וספורט, 

 פעילות מודרכת, משחק חופשי ובעיקר עוד זמן עם חברים.
 שעות הפעילות: סיום שעות הגן – 17:00. ניתן להירשם גם עד השעה 15:00 בלבד.

מחיר: )מה- 1.9.22 עד 30.6.23(

5 ימים בשבוע3 ימים בשבועשעות

₪730 לחודש-עד השעה 15:00

₪985 לחודש₪720 לחודשעד השעה 17:00

 התעריפים מתעדכנים מעת לעת ואינם סופיים. סבסוד להורים עובדים ע"פ זכאות של משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים, לנרשמים ל- 5 ימים בשבוע עד השעה 17:00.
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פעילויות מועדון 'מרשמלו' 
לגילאי לידה עד 4

חוג סיפור בתנועה
בהדרכת: חיה שרעבי

מה נלמד: במסגרת החוג יועברו תכנים שונים באמצעות מפגש בין עולם התנועה לעולם ספרות 
הילדים, שעת סיפור מוסיקלית עם אביזרים ייחודיים המעשירים את חוויית הילד.

למי מיועד: גילאי 2-4. הפעילות מתקיימת בסטודיו הקטן בשעה 17:15. מחיר 38 ₪ להורה וילד

תאריך יום

1.11.22שלישי

20.12.22שלישי

26.1.22חמישי

14.2.23שלישי

תאריך יום

7.3.23שלישי

20.4.23חמישי

9.5.23שלישי

22.6.23חמישי

מחירמיקוםשעה ימיםגילאים 

מתאריך 8.11.22 2-4
 בימי שלישי 

)כל שבועיים(

38 ₪ להורה וילדסטודיו קטן17:15

חוג חיות וטבע
בהדרכת: אופירה

מה נלמד: מפגשי העשרה בנושא טבע, במהלכם הילדים נחשפים למגוון בע"ח ואזור מחייתם.
למי מיועד: גילאי 2-4.
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חוג חיות וטבע

אנשים לאנשים
רוצים לתרום לשימור כדור הארץ?

בעידן של שפע ורצון להתחדש 

כל הזמן , מרכז אופק פתח את

חנות "אנשים לאנשים" כדי

לאפשר לכם לתרום ולהיתרם

בבגדים ואביזרים איכותיים יד

שנייה ולשמור על הסביבה. 

 

טווח המחירים: 10-20 ₪,

תרומה למיזמים קהילתיים

סביבתיים.

"אנשים לאנשים", רחוב ויצמן פינת רמז גדרה, 08-6175190
שעות פתיחה: 9:30-13:30, 16:00-19:00 , שישי סגור

 

יש לנו מתנה במיוחד עבורך!
אימא יקרה, מזל טוב!

תכנית "אם לאם בקהילה" מציעה לך:

zivitpur@gmail.com :לפרטים נוספים: זיוית פור רכזת "אם לאם בקהילה", 054-5616691 אימייל

את לקראת לידה או אחריה?

מועדון אימהות - תינוקות בחופשת לידה.
מפגשי בוקר של שיח, שיתוף, התייעצות, משחק וסתם אוורור.

ארוחת בוקר וחברותא לאימהות ומרחב פעילות לקטנטנים.
בימים שני ורביעי, מ-9:30-12:30 במרכז אופק.

אם מתנדבת מהקהילה לליווי אחרי לידה.
שעתיים בשבוע של תמיכה, שיתוף וחברה מהנה.



ירדן קורסונסקי
מנהלת מחלקת תרבות

 08-6212418
tarbutofekgedera@gmail.com

מחלקת התרבות במרכז אופק כאן בשבילכם עם אתנחתא להנאה, צחוק וידע.
בואו ליהנות מתוכנית עשירה של מופעים ופעילויות.

תרבות ואירועים
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קונצרטים · קולולם · הצגות · מופעי סטנד אפ · סרטים                         
חגיגות חג קהילתיות · הופעות חיות · פעילויות בשכונות          

חג באופק · ערבי שירה · הרצאות על הבר
41
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מנויים להצגות ילדים 
 מיטב התיאטראות לילדים מגיעים אלינו

למרכז אופק באולם מיכל 

תרבוטף מנוי הצגות לגילאי 3-6

ימי ראשון בשעה 17:30 באולם מיכל

 13.11.22
הארגז של 

ביאליק
תיאטרון אורנה פורת

26.2.23
הרפתקאות 
מוכר הכובעים

תיאטרון באר שבע

11.12.22
הקטר הקטן

שיכול
אסף אלברשטיין

2.4.23
אל הירח 

ובחזרה
תיאטרון באר שבע

22.1.23
שלמה המלך

והדבורה
גדית האגדית

מחיר מנוי לאדם 200 ₪ · הורה +ילד 300 ₪ · כניסה להצגה  בודדת- 45 ₪ 42

תרבות ואירועים



26.2.23
הרפתקאות 
מוכר הכובעים

תיאטרון באר שבע

כמו גדולים מנוי הצגות לגילאי 4-8

ימי ראשון בשעה 17:30 באולם מיכל

27.11.22
הכינה נחמה

מדיטק

26.2.22
הדייג 

ודג הזהב
תיאטרון השעה

1.1.23
גוליבר

מדיטק

14.5.22
איתמר וכובע 

הקסמים
תיאטרון אורנה פורת

12.2.23
שוליית

 הקוסם
תיאטרון אורנה פורת

מחיר מנוי לאדם 200 ₪ · הורה +ילד 300 ₪ · כניסה להצגה  בודדת- 45 ₪
43
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>>לרישום לחצו <<הגיל הרך

לאור הביקוש והקשבה לצרכי התושבים, אנו מנגישים השנה את החוגים לאיזור 
גולדה. מרכז אופק יפעיל את שלוחת מזרח גדרה בשני בתי ספר: רות ורימונים.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

300 ₪ תיכון רות16:30-17:30ב'ג'-ו'

חוג צפרות של כנפי קק"ל 
בהנהלת: יאיר פישמן 054-7716528 ומאיר ברויאר 054-7740286

מה נלמד: 7 ימי טיול )כלולים במחיר החוג!(, מסע לאילת שלושה ימים )לא כלול בתשלום החוג(. חניכות 
וחניכי כנפי קק"ל מקבלים מגדיר ציפורים מקצועי במתנה! משקפת איכותית למשך שנה בהשאלה!

 מה חשוב לדעת: סיום החוג 30.06.2023.
  

 חדש! 
שלוחת מזרח גדרה

מיני קורס לצילום 
בהדרכת: ריקי זהבי- 054-6703355 מדריכת צילום בעלת ותק רב

מה נלמד? צילום בסמארטפון כולל עריכת סטילס ועריכת סרטונים. הלימוד מבוסס על משימות צילומיות, 
שמטרתן להעלות את המודעות לנושאים בצילום כמו אור, זוויות צילום, העמדה ועוד.

מבוגרים - צילום סטילס/ עריכת סרטונים בסמארטפון. מושגים מעולם הצילום ומותאמת לשימוש בנייד, 
יתכן ואחד המפגשים יוקדש לסיור צילומי בשטח. אפשרות להפקת תערוכה בסיום הקורסים.

 מה חשוב לדעת: תחילת הקורס בנובמבר, מינימום 8 משתתפים.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪400 לקורס בן 4 מפגשיםתיכון רות17:00-18:30ב'ו' - י' 

₪500 לקורס בן 5 מפגשיםתיכון רות18:30-20:00ב'20 + 

תיכון רות
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>>לרישום לחצו << שלוחת מזרח גדרה

אקדמיה למדע
בהדרכת: חברת אומני החשיבה - 08-9359935, 054-9264444 משרד

 מה נלמד: חוג מדע הינו מבוא לעולם הכימיה, פיזיקה וביולוגיה באמצעות ניסויים חוויתים ילדים! 
מגוון התוצרים שלנו כולל: הר געש מתפרץ, טילים שעפים לשמיים, גלידה מדעית, ועוד! 

מה חשוב לדעת: מתחילים ב1.11. סיום החוג 30.06.2023. מחיר עלות חומרים שנתית למדריך- 250 ₪

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪200תיכון רות16:45-17:30ב'גן חובה-ב'

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪200תיכון רות17:30-18:30ב'א'-ג'

אינג׳ינו  )הנדסה(
בהדרכת: חברת אומני החשיבה - 08-9359935, 054-9264444

מה נלמד: נרכיב דגמים הנדסיים עם מנועים, נבין כיצד הם פועלים, את העקרונות המדעיים שבבסיסם 
ונקנה למשתתפים ידע טכנולוגי על בסיס ה-STEM.דגמי: מכוניות, אופנועים, מעליות, גשרים נפתחים, 

 מטוסים, ג'יפים ועוד דגמים! מה חשוב לדעת: מתחילים ב1.11. סיום החוג 30.06.2023. 
מחיר עלות חומרים שנתית למדריך ₪400

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪200תיכון רות18:30-19:30ב'ג' ומעלה

רובוטיקה
בהדרכת: חברת אומני החשיבה - 08-9359935, 054-9264444 משרד

מה נלמד: חשבתם פעם איך חיינו היו נראים? איך מכוניות נוסעות לבד? איך ייתכן שהטייס במטוס יכול 
ללכת לישון? זאת ועוד נגלה בחוג הרובוטיקה...נבנה מגוון דגמי רובוטיקה ומכונות משוכללות, נלמד על 

בקרים, רובוטים קטנים אשר נבנים ע״י ילדים גדולים!
מה חשוב לדעת: מתחילים ב1.11. סיום החוג 30.06.2023. מחיר עלות חומרים שנתית למדריך ₪600

לגו הנדסי
בהדרכת: חברת ד"ר לגו 08-6717191

מה נלמד: לגו קט-חוג חוויתי בו הילדים לומדים תוך כדי יצירה ובניית דגמים בלגו הנדסי מקדם בתחום 
 החברתי, רגשי, מוטורי ושכלי. בחוג שלנו הילדים בונים, לומדים ונהנים! 

היי טק לגו- איך דברים פועלים, מהם העקרונות החוקים והכוחות הפועלים, מה קורה כשדברים 
מסתובבים ונבנה: רובוט מהלך, גלגל ענק, תחנות רוח, מסוק ועוד.. 

מה חשוב לדעת: סיום החוג 30.06.2023. 

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪215בית ספר רות17:30-18:30ב'לגו קט: גן חובה-א'

₪215בית ספר רות16:30-17:30ב'היי טק לגו: ב'- ד'
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אנגלית
בהדרכת: UB versity בהנהלת אורי בכור 054-2424647

 מה נלמד? יסודות האנגלית-אותיות צלילים ומילים בסיסיות ע"י משחק. החוג מלווה בחוברת  
ובאפליקציה המאפשרת לימוד בבית בעזרת חדרי בריחה deck.toys וירטואלים.

חשוב לדעת: תשלום למדריך עבור עזרי לימוד- ₪80 

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪200תיכון רות16:20-17:15ב'א'-ג'

TED-דיבור אנגלית למתחילים  
בהדרכת: UB versity בהנהלת אורי בכור 054-2424647

 מה נלמד? חוג אנגלית לנוער- ניתנים גם כלים לעיצוב הרצאה ובונים מערכת אמון וביטחון עצמי, 
 כמו באתר TED המאפשר לאנשים להרצות על נושא אשר הם מומחים בו, או שמציגים אירוע שמשנה חיים.

באפליקציה המאפשרת לימוד בבית בעזרת חדרי בריחה deck.toys וירטואלים.
חשוב לדעת: על התלמידים להיות נגישים לישומי office  במחשב בבית.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪200תיכון רות17:15-18:15ב'ה'-ז'

אילוף כלבים
בהדרכת: חב' אמיר המלונה - בית לאילוף חכם, בהנהלת אמיר חייט ועידו גרינבוים- 051-5669906

 מה נלמד? עולמו של חברנו הטוב, דרכי חינוך של הכלב, דרכי התקשורת בינינו ועוד.
 מה חשוב לדעת: סיום החוג 30.06.2023. עד 15 משתתפים. 

האימון מתבצע עם כלבי החברה, אימון עם הכלב האישי יתאפשר בתיאום עם המדריך בלבד. 

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪250תיכון רות18:00-19:00ב'גן חובה- ב'

₪250תיכון רות17:00-18:00ב'ג'-ו'

רופאים צעירים
בהדרכת: UB versity בהנהלת אורי בכור 054-2424647

 מה נלמד? חולמים להיות רופאים? בחוג נלמד על מערכות גוף האדם, 
עזרה ראשונה וטיפול. נכיר את מקצוע הרפואה ונקבל סטטוסקופ מתנה.

 חשוב לדעת: תשלום למדריך עבור עזרי לימוד- ₪150

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪200תיכון רות18:15-19:15ב'א'-ו'
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>>לרישום לחצו <<הגיל הרך

בית ספר רימונים

שלוחת מזרח גדרה

מבוכים ודרקונים
 בהדרכת: עידו ברמן- 052-6646334  בעל ותק של 20 שנה בהדרכת קבוצות, 

מה נלמד: מבוכים ודרקונים הוא משחק תפקידים בו המשתתפים מגלמים גיבורים בעולם הפנטזיה . 
נכנס  לתוך עולם קסום, המבוסס על אגדות עם, מיתוסים, סיפורי טרובדורים, היסטוריה, ומסתורין. 

חשיבה אסטרטגית, כריזמה וקסם אישי , ובעיקר הרבה דמיון ,במסע שכולו קסם.
למי מיועד: החלוקה לקבוצות אינה גילאית אלא על פי רמת המשחק

מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪210בי"ס רימונים16:00-17:30ד'מתחילים

17:30-19:00ד'מתקדמים

אלקטרוניקה
 בהנהלת: ישי מזרחי- 052-8896968  מחברת אלקטרו-טכני

 מה נלמד: על מעגלים ורכיבים אלקטרוניים. למידה עיונית ועבודה מעשית.
 נבנה פרויקטים כגון: גלגל מזל, רמקול בלוטוס, אורגנית מנגנת, טטריס, אזעקה לחדר ועוד... 

כל הפרויקטים נלקחים הביתה בתוך ארגז כלים מיוחד ואישי! 
מה חשוב לדעת: תשלום עבור חומרים למדריך- ₪300.  תשלום חד פעמי למדריך עבור ארגז כלים- ₪30

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪250בי"ס רימונים16:00-16:45ד'א'-ג'

16:45-17:30ד'ד'-ו'

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪200בי"ס רימונים16:00-17:00ד'ד'-ט'

"ART ACT" תיאטרון ומשחק
בהדרכת: מיטל עמר- 052-6616780 במאית, תסריטאית ויוצרת  מקצועית.

מה נלמד: תוכנית אומנותית לילדים , סיפור, משחק, מוזיקה ומחול.
חוויה תיאטרלית משעשעת, מהנה ויצירתית תוך ביטוי אישי ולביטחון עצמי כיחיד וכקבוצה. 

מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. 
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מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪220בי"ס רימונים16:00-16:50ד'א'-ב'

16:50-18:00₪250ד'ג'-ד'

ציור ורישום
בהדרכת: זהבה לביא - 052-3688992 אומנית רב תחומית ומטפלת רגשית

מה נלמד: יסודות הרישום הקלאסי, קומפוזיציה, אור וצל, טכניקות לשילוב בצבע. פיתוח סגנון אישי.
ציור בצבעי שמן, אקריליק, רישום, פחם, אקוורל ועוד. הכרות עם זרמים באמנות עתיקה ומודרנית.

מה חשוב לדעת: סיום החוג 31.07.2023. 
בחוג לילדים ונוער עלות חומרים לשנה: כיתות א-ד 250 ₪   

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪220 בי"ס רימונים16:30-17:30ד'א'-ד'

₪220בי"ס רימונים17:30-18:30ד'ה' ומעלה

Mixmedia-יצירה בצבע
בהדרכת: איריס שלומוביץ- 050-7898184 בוגרת מכון אבני ומכללת עזריאלי. נסיון של מעל 15 שנה.

מה נלמד: יצירה בצבע, ציור על גבי קנבס, אקססוריז לבית, עיצוב כרטיסי ברכה ועוד.. נעבוד בטכניקות 
 ובעיצובים שונים, מעולם הקולאז' והציור. נשתמש בצבעים כמו: אקריל, מים, פנדה פחם ועוד. 

מה חשוב לדעת: תשלום למדריכה עבור ערכת חומרים- 400 ₪

49

https://h5z.info-cloud.co.il/?p=zIEhPO1oCtw%2BHQ8EHcUkatP7C8yZ%2BWkH7ABaTVHmqWA%3D
https://h5z.info-cloud.co.il/?p=zIEhPO1oCtw%2BHQ8EHcUkatP7C8yZ%2BWkH7ABaTVHmqWA%3D


היחידה להכשרה טכנולוגית וקורסים מקצועיים 

אופקטק

פיתוח ועיצוב משחקים ברובלוקס
מה נלמד: כניסה לעולם פיתוח המשחקים לקראת השליטה עיצוב משחקים. ברובלוקס אנו יוצרים 

 .Lua גרסאות מקוריות למשחקים שונים בתלת מימד, מפתחים מיומנות של כתיבת קוד בשפת תכנות
מה חשוב לדעת: 25 מפגשים - 50 שעות אקדמאיות.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪2200מרכז אופק חדר מחשבים17:30-19:00ב'ה'-ו'

 Python תיכנות ב
מה נלמד: תהיתם איך עובדות אפליקציות כמו אינסטגרם או טיקטוק? כל ענקיות הטכנולוגיה משתמשות 

בשפת התכנות Python. מה חשוב לדעת: 25 מפגשים - 50 שעות אקדמאיות.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪2200מרכז אופק חדר מחשבים17:30-19:00ה'ה'-ו'

₪2200מרכז אופק חדר מחשבים19:00-20:30ב'ז'-י'

Scratch – יסודות התכנות
מה נלמד: יסודות תוכנת הוויזואלית Scratch ונפתח חשיבה אלגוריתמית העומדת בבסיס תחום מדעי 

המחשב. התלמידים יעבדו על פרוייקטים אישיים. כל משתתף יפתח לפחות שני משחקים במהלך הקורס.
מה חשוב לדעת: 25 מפגשים - 50 שעות אקדמאיות.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪2200מרכז אופק חדר מחשבים16:00-17:30ב'ג'-ה'

יסודות האנימציה
מה נלמד: שיטות קלאסיות וגם לא-קונבנציונליות ליצירת אנימציה בטכניקות מגוונות. נכיר תוכנות 

ליצירת סרטי אנימציה, נלמד שלבים ביצירת עלילה ונחקור את עקרונות העבודה עם תכנים חזותיים.
מה חשוב לדעת: 25 מפגשים - 50 שעות אקדמאיות.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪2200מרכז אופק חדר מחשבים16:00-17:30ה'ה'-ו'

>>לרישום לחצו <<אופקטק
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 סייבר 
בהדרכת: אייל שוקר-050-7356952

 מה נלמד: טכנאי מחשבים )מסלול סייבר שנה א'(-התקנת מערכות הפעלה ותוכנות
 תוך הרכבה ופירוק מחשבים נייחים וניידים. 

ניהול רשתות  )מסלול סייבר שנה ב'(-הכרת כל סוגי הרשתות, התקנת שרתים ואבטחת מידע
מה חשוב לדעת: 25 מפגשים - 50 שעות אקדמאיות.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪2200מרכז אופק חדר מחשבים16:00-17:30ד'טכנאי מחשבים ו'-י'

17:45-19:15₪2200ד'ניהול רשתות ו'-י'

ספרדית מדוברת למתחילים
 בהדרכת: גבריאלה שפירא – 054-6909511

מה נלמד: ספרדית הנה השפה השלישית מבין השפות המדוברות בעולם ונחשבת לשפה הקלה ללמידה.
מה חשוב לדעת: מועד תחילת הקורס: 02.11.23. 15 מפגשים

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪1290מרכז אופק חדר 18:00-19:004א'ז' ומעלה

₪1290מרכז אופק חדר 19:15-20:154א'20 +

מיני קורס לצילום 
בהדרכת: ריקי זהבי- 054-6703355 מדריכת צילום בעלת ותק רב

מה נלמד? צילום בסמארטפון כולל עריכת סטילס עריכת סרטונים. הלימוד מבוסס על משימות צילומיות, 
שמטרתן להעלות את המודעות לנושאים בצילום כמו אור, זוויות צילום, העמדה ועוד.

מבוגרים - צילום סטילס/ עריכת סרטונים בסמארטפון. מותאמת לשימוש בנייד, כולל מושגי וירצו להמקצע. 
יתכן ואחד המפגשים יוקדש לסיור צילומי בשטח.

עם אפשרות להפקת תערוכה בסיום הקורסים.
 מה חשוב לדעת: תחילת הקורס ב7.11.22, מינימום 8 משתתפים.

מחירמיקוםשעות  ימיםגילאים 

₪400 לקורס בן 4 מפגשיםתיכון רות17:00-18:30ב'ו' - י' 

₪500 לקורס בן 5 מפגשיםתיכון רות18:30-20:00ב'20 + 
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053-4383100 או˘ר מרחבי  Osher. Barbershop 

חד˘ בגדרה 

, ה ר ד ג  1 ם  י מ ס ˜ ה ד  ב ר מ ב  ו ח ר
ב ה נ ˘ ם  ל ו א ל  ו מ

 מספר˙ גברים וילדים

ם  י ר ו ˙  ˙ ע י ב ˜ ל

˙ ו ר ו פ ס ˙ ה י  ג ו ס ל  כ ב ם  י ח מ ˙ מ ו  נ א



5% הנחה
למציג

מודעה זו

עושים לכם את הקיץ
בשרים  |  עופות  |  דגים

אנטריקוט גדרה
סניף באר טוביה

 אסיף 1
באר טוביה

08-6997395 08-8584358

בתוקף עד
ה-31/08





עבאדי
פרוייקטים 

מלאכי : 053-4309035

: ו נ של ם  תי ו השר

אמין

מקצועי

נקי  

 

 
 

שיפוצים ברמה אחרת 

לפרטים חייגו עכשיו 

מתחייבים לשירות : 

 

בס"ד

  
 

- שיפוצים    
- עבודות בניה 
-  צביעת בתים 

-  בניה קלה
-  עבודה מכול הלב  



חוגים בבתי ספר

חוגים בבתי הספר 
כיתות א'-ו'

בית ספר רימונים

מחירגיל ושעהיוםשם החוג 

היי טק לגו
ד"ר לגו 08-6717191

215 ₪כיתות א'-ג' 13:30-14:30ה'

טכנו טריק 
אביעד ממריאים 054-3423535

כיתות א'-ב' 10:00-13:45ג'
כיתות ג'-ד'  13:35-14:20

₪ 215
 ₪ 435 +

עבור חומרים

אילוף כלבים
אמיר המלונה 051-5669906

250 ₪כיתות ג'-ו' 14:00-15:00א'

קבוצות אורגנית 
טטיאנה גרשביין 054-7902287

235 ₪כיתות א' ומעלה 14:00-15:00א'

קבוצת גיטרה
גיל דואק 050-2873716

235 ₪כיתות ג'-ה' 14:30-15:15א'

 On the stage
אומניות הבמה

סינייה 054-3523338

כיתות א'-ג' 12:00-13:00ו'
כיתות ד'- ו' 13:00-14:00

₪ 180
 ₪ 300 +

עבור הקלטות 
ותלבושות

פרטים בהמשךאומנויות לחימה

פרטים בהמשךכדורסל

לשיעור ניסיון יש להרשם אצל המדריך/ה
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חוגים בבתי ספר

בית ספר רעות

מחירגיל ושעהיוםשם החוג 

היי טק לגו
ד"ר לגו 08-6717191

215 ₪כיתות א'-ג' 13:30-14:30ב'

טכנו טריק 
אביעד ממריאים 054-3423535

כיתות א'-ב' 12:45-13:30ד'
כיתות ג'-ד' 13:30-14:15

₪ 215
 ₪ 435 +

עבור חומרים

אילוף כלבים
אמיר המלונה 051-5669906

250 ₪כיתות ג'-ו' 14:00-15:00א'

פרטים בהמשךאומנויות לחימה

פרטים בהמשךכדורסל

לשיעור ניסיון יש להרשם אצל המדריך/ה

בית ספר הבילויים

מחירגיל ושעהיוםשם החוג 

היי טק לגו
ד"ר לגו 08-6717191

215 ₪כיתות א'-ג' 14:15-15:15ב'

טכנו טריק 
אביעד ממריאים 054-3423535

כיתות א'-ב' 12:45-13:30ה'
כיתות ג'-ד' 13:30-14:15
14:15-15:00                    

₪ 215
 ₪ 435 +

עבור חומרים

אנגלית
ספיר כהן 058-6820052

215 ₪כיתות א'-ג' 14:00-14:45ג'

אלקטרוניקה
ישי מזרחי 052-8896968

כיתות א'-ב' 12:45-13:30ד'
כיתות ג'- ד' 13:30-14:15

₪ 215
 ₪ 350 +

עבור חומרים

קבוצת גיטרה
גיל דואק 050-2873716

235 ₪כיתות ג'-ה' 13:45-14:30ד'

פרטים בהמשךאומנויות לחימה

פרטים בהמשךכדורסל
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חוגים בבתי ספר

בית ספר גוונים

מחירגיל ושעהיוםשם החוג 

היי טק לגו
ד"ר לגו 08-6717191

215 ₪כיתות א'-ג' 14:50-15:50ג'

טכנו טריק 
אביעד ממריאים 054-3423535

כיתות א'-ב' 14:15-15:00ד'
כיתות ג'-ד' 15:00-15:45

₪ 215
 ₪ 435 +

עבור חומרים

אנגלית
ספיר כהן 058-6820052

215 ₪כיתות א'-ג' 15:00-15:45ג'

לשיעור ניסיון יש להרשם אצל המדריך/ה

בית ספר פינס

מחירגיל ושעהיוםשם החוג 

היי טק לגו
ד"ר לגו 08-6717191

כיתות א'-ג' 13:00-14:00ה'
14:15-15:15                  

₪ 215

טכנו טריק 
אביעד ממריאים 054-3423535

כיתות א'-ב' 12:45-13:30א'
כיתות ג'-ד' 13:30-14:15
14:15-15:00                   

₪ 215
 ₪ 435 +

עבור חומרים

אלקטרוניקה
ישי מזרחי 052-8896968

כיתות א'-ב' 12:45-13:30ב'
כיתות ג'- ד' 13:30-14:15

₪ 215
 ₪ 350 +

עבור חומרים

אנגלית
ספיר כהן 058-6820052

215 ₪כיתות א'-ג' 13:00-13:45ג'

 On the stage
אומניות הבמה

סינייה 054-3523338

כיתות א'-ג' 14:00-15:00ד'
כיתות ד'- ו' 15:00-16:00

₪ 180
 ₪ 300 +

עבור הקלטות 
ותלבושות

לשיעור ניסיון יש להרשם אצל המדריך/ה

58

>>לרישום לחצו <<
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חוגים בבתי ספר

בית ספר קשת

מחירגיל ושעהיוםשם החוג 

היי טק לגו
ד"ר לגו 08-6717191

215 ₪כיתות א'-ג' 15:00-16:00א'

טכנו טריק 
אביעד ממריאים 054-3423535

כיתות א'-ב' 13:30-14:15א'
כיתות ג'-ד' 14:15-15:00

₪ 215
 ₪ 435 +

עבור חומרים

אנגלית
ספיר כהן 058-6820052

כיתות א'-ג'ג'
16:00-16:45

₪ 215

 On the stage
אומניות הבמה

סינייה 054-3523338

כיתות א'-ג'ה'
14:00-15:00
כיתות ד'- ו'
15:00-16:00

₪ 180
 ₪ 300 +

עבור הקלטות 
ותלבושות

פרטים בהמשךאומנויות לחימה

פרטים בהמשךכדורסל

לשיעור ניסיון יש להרשם אצל המדריך/ה

בית ספר אוהל שלום

מחירגיל ושעהיוםשם החוג 

היי טק לגו
ד"ר לגו 08-6717191

215 ₪כיתות א'-ג' 14:50-15:50ה'

קבוצת גיטרה
גיל דואק 050-2873716

235 ₪כיתות ג'-ד' 14:30-15:15ה'

לשיעור ניסיון יש להרשם אצל המדריך/ה
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מחלקת נוער

אירועים יישוביים לאורך השנה צעדת הנוער וחתימה על אמנת הנוער, עצרת הנוער לזכרו של יצחק רבין ז"ל, יום 
ורוד להעלאת המודעות לסרטן השד, יום השומר, חג הסיגד, תהלוכת לפידים יישובית, סדר ט"ו בשבט לנוער, יום 
מעשים טובים בהובלת מחלקת הנוער עם מספר שיא של למעלה מ-70 פרויקטים יישוביים! אירוע הוקרה למנקי 
 הרחובות, אירוע פורים לנוער, טקס יום הזיכרון היישובי לשואה ולגבורה, טקס יום הזיכרון ליהודי אתיופיה אשר 

נספו בדרכם לישראל, יום מנהיגות יישובי ע"ש יונתן יוחאי וטקס מצטיינים, מפעלי הקיץ: רחצות ליליות, מסיבות 
בריכה עם מיטב האמנים שבני הנוער בחרו, נסיעות לאטרקציות במחיר מסובסד, לילות לבנים במרכז הנוער ועוד...

 פעילות התנדבות איסוף מזון למשפחות נזקקות, חלוקת סופגניות בבי"ח קפלן, משלוחי מנות לעובדי הניקיון, 
איסוף משלוחי מנות לחיילים.

מנהיגות מועצת הנוער הרשותית, מועצת הנוער מאגדת בתוכה בני נוער מכלל תנועות הנוער, בתי הספר והשכבות 
בגדרה. חברי מועצת הנוער מייצגים את כלל הנוער בכל צורך שעולה מהשטח בנוסף יוזמת, מתכננת ומארגנת 

פעילויות תרבות ופנאי לבני הנוער. הפגישות נערכות במרכז הנוער פעם בשבוע. ההשתתפות בפעילות ללא תשלום, 
מלבד תשלום לאירועי שיא וטיולים. נציגים נבחרים בכיתות ז'-י"ב.

פרלמנט הילדים פרלמנט הילדים גדרה הינה קבוצת המנהיגות הצעירה ביישוב. פרלמנט הילדים קם מתוך מטרה 
לטפח ולהצמיח הנהגת ילדים המושתתת על אחריות, יוזמה, נתינה, קבלת החלטות, כבוד הדדי ועבודת צוות. לצד 

פיתוח מנהיגות דמוקרטית, צעירה ויוזמת אשר מעורבת ומשפיעה על חיי הילדים ביישוב וחיזוק שייכות התלמידים 
והתלמידות לגדרה. נציגי פרלמנט הילדים הינם חלק ממועצות התלמידים בבתי הספר בשונים. פרלמנט הילדים 

מתכנס אחת לשבוע המפגשים נערכים במטרה לפעול בחשיבה משותפת של כל הנציגים לקידום פעילויות לטובת 
הקהילות השונות בגדרה. מסיימי כיתות ו' עוברים למועצת הנוער.

קורס מד"צים תכנית המד"צים )מדריכים צעירים( של משרד החינוך, מנהל חברה ונוער-הכשרת מדריכים צעירים, 
תהליך ההכשרה מתחלק לשני חלקים עיקריים: שלב ההכשרה– קורס הכשרה שנתי המיועד לתלמידי כיתות ט' ושלב 

ההשמה והעצמה – שיבוץ בוגרי קורס המד"צים במסגרות ההדרכה השונות תוך שמירה על היותם קבוצת מדריכים 
והעצמתם בתכנים ובפעולות שונות. ההשתתפות בפעילות הינה ללא תשלום,  מלבד תשלום לאירועי שיא וסמינרים. 

הפעילות מתאימה לכיתות ז'-י"ב. 
*להרשמה והצטרפות למד"צים: מיטל עקיבא – רכזת מנהיגות יישובית 052-5632072

פרויקט נמ"ש חברתי נמ"ש – נוער מוביל שינוי( "אימוץ" גני הילדים של החינוך המיוחד ע"י פגישות שבועיות 
ופעילויות שונות. 

הכנה לצה"ל הכשרת בני הנוער לשירות צבאי משמעותי או לשירות לאומי - אזרחי. הקניית כלים לנתינה, לציונות 
ולעשייה חברתית וצבאית. מתן שירותים כמו ייעוץ אישי, הכוונה וליווי לקראת גיוס, עם הגורמים החינוכיים 

והטיפוליים בעיר ועם לשכת הגיוס ונציגי מיטב בצה"ל לצד שילוב תוכניות עירוניות קיימות של הכנה לצה"ל. 
לפרטים נוספים: שמוליק איליה, רכז הכנה לצה"ל 052-4401885

גדרה חושבת נוער והנוער ב"מרכז" מרכז הנוער )רח' ויצמן 35 מול בי"ס אוהל שלום( מהווה בית לכלל בני הנוער 
ביישוב ולקבוצות המנהיגות וההתפתחות האישית. המרכז מיועד לבני נוער ) כיתות ז'-יב'(, ונותן מענה בתחומים של 
מנהיגות ומעורבות חברתית )מועצת נוער, מד"צים, פרלמנט ילדים( ובתחומי תרבות ופנאי )ימי שיא, טיולים, חוגים - 

כדורגל, בישול, מרכז למידה ועוד( המרכז פתוח בימים א'-ה' בין השעות 16:00-21:00

מחכים לכם: 
חגית אמסלם – מנהלת אגף ילדים, נוער וקהילה, 

שמוליק איליה – רכז נוער יישובי, מנחה מועצת הנוער ופרלמנט הילדים, רכז הכנה לצה"ל, 
מיטל עקיבא – רכזת מנהיגות יישובית, מנחת מד"צים

מנהיגות נוער במושבה
גדרה חושבת נוער

מחלקת הנוער גדרה ממשיכה להוביל את בני הנוער ביישוב בשלל פעילויות 
ערכיות ופעילויות פנאי, במשך כל השנה.
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מחלקת נוער

מכבי הצעיר תנועת נוער של תנועת ה"מכבי" והיא תנועה חינוכית הנשענת על ערכי הציונות, היהדות 
והספורט. ומאז ועד היום מכוונת ומחנכת את חבריה לשירות בכל שטחי החיים, לפי צווי שעה בדרכי 

 יוזמה אישית יוצרת.הפעילות מיועדת לשכבות ג'-יב' ומתבצעת בשני מוקדים: 
בסניף ברחוב הורוביץ )ליד בי"ס פינס(, ובבית ספר רעות )האירוס 5(.

ימי פעילות: שלישי, 16:00-17:30, שישי, 15:00-16:30

 שבט שחר - צופים תנועת הנוער הגדולה בישראל. בגדרה, ישנם 2 מוקדים לשבט הצופים "שבט שחר". 
מוקד בגדרה החדשה, הממוקם צמוד לבית ספר "רימונים", מוקד נוסף בגדרה הותיקה, הממוקם צמוד 

לבית ספר "פינס", ימי פעילות: שלישי וחמישי. לכיתות ד'-יב'. נשמח לראותכם בצופים! 

בני עקיבא תנועת בני עקיבא היא הגדולה בתנועות הנוער הדתיות בארץ ובעולם.
ימי פעילויות: כיתות ג'-ט' בימים שלישי / חמישי ושבת.  

כיתות ט-י"ב – פעמיים בשבוע )משתנה לעת לעת( ימי ראשון, בית מדרש. ויצמן 19, )בי"ס אוהל שלום(

עזרא  תנועת הנוער התורני לאומי הראשונה בישראל.
בגדרה, הסניף פועל בימים חמישי ושבת, לכיתות ג'-ט' בבית ספר קשת )גדרה הצעירה(

נוער תלם תנועת הנוער של התנועה הרפורמית בישראל.הפעולות מתקיימות בימי שלישי בבית ספר 
הביל"ויים. ליצירת קשר: 052-6070276

אינטראקט גדרה הבילויים הינו מועדון לבני נוער בגילאי 14-18 הנתמך ע"י מועדון רוטרי.
חברי המועדון פועלים בקהילה ובמקביל יוצרים קשר עם בני נוער במועדוני אינטראקט שונים בארץ 

ובעולם על מנת ליצור מיזמים שונים. ימי שני בשעה 18:00 במבנה האגודה למען החייל. 

תנועות נוער הפועלות ביישוב
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גיל הזהב מועדון לחבר +50
הנכם מוזמנים להצטרף לקהילה הגדולה של תושבים אזרחים וותיקים הממלאים את 

זמנם בעיסוקים ובתחביבים חדשים ומלאי משמעות ונהנים משירות ומענה ביישוב 
בנושאי איכות חיים, ספורט, פנאי, מפגשים חברתיים, שלישי אקדמי, הרצאות, 

הופעות, טיולים והתנדבות.  שלכם, פזית כץ-  052-2772702

שישיחמישירביעישלישישניראשון

 7:15
מתיחות

אדווה יפהר
סטודיו גדול כחול

 7:15
התעמלות גברים

אדווה יפהר
סטודיו חדש 

אפור

 7:15
מתיחות

אדווה יפהר
סטודיו גדול 

כחול

 7:15
מתיחות

אדווה יפהר
סטודיו גדול 

כחול

 8:00
התעמלות כסאות 

אדוה יפהר
סטודיו חדש 

אפור+זום

 8:00
יוגה

הילה שגיב
סטודיו גדול 

כחול

 8:00
התעמלות

אדווה יפהר
סטודיו גדול

כחול+זום

 8:00
התעמלות

אדוה יפהר
סטודיו חדש 

אפור

 8:00
צ'יקונג

טל נחום
סטודיו חדש

 8:00
התעמלות

אדווה יפהר
השיעור יועבר 

רק בזום

 8:15
התעמלות

פזית כץ
סטודיו גדול כחול

 8:00
התעמלות 
אדוה יפהר

סטודיו חדש 
אפור+זום

 8:15
התעמלות

פזית כץ
סטודיו גדול  

כחול +זום

 8:10
התעמלות

אדווה יפהר
סטודיו גדול 

כחול

 8:50
התעמלות נשים

אדווה יפהר
סטודיו חדש אפור

 9:00
יוגה נשים

יעל קעטבי
סטודיו גדול 

כחול

 8:50
התעמלות נשים

אדווה יפהר
סטודיו חדש 

אפור

 9:00
מתיחות

אדווה יפהר
סטודיו גדול 

כחול+זום

10:00
ריקודי עם 

יוליה מיכאליין
 כניסה 

חד פעמית ₪25
סטודיו גדול כחול

 9:00
מתיחות 

אדווה יפהר
סטודיו חדש 

אפור

מערכת חוגי ספורט
מחירים לחודש כולל שיעורי זום: 1-3 פעמים בשבוע  ₪140 · 4 פעמים ₪180 · 5 פעמים בשבוע ₪200

מי שלא רשום לא יוכל להשתתף בשיעורי הזום

חדש!

חדש!

חדש!

מחירמיקוםשעות  ימים

₪1290 לקורסחדר כנסים- מרכז אופק19:15-20:15א'

מחירמיקוםשעות  ימים

₪40 לחודשמרכז אופק – מועדון של ריקה11:00ה'

מחירמיקוםשעות  ימים

בימי החורף 17:00-19:00 א', ג', ה'
בימי הקיץ 18:00-20:00

במגרשי הפטאנק, 
מאחורי מרכז אופק 

 ללא 
תשלום

מחירמיקוםשעות  ימיםרמה

 מרכז אופק 9:30-11:00ב', ד'מתחילים
חדר מחשבים

₪190 לקורס

9:30-11:00ב', ד'מתקדמים

מחירמיקוםשעות  ימים

₪40 לחודשמרכז אופק – חדר אומנות9:00-11:00ד' 62
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ספרדית מדוברת למתחילים
בהדרכת: גבריאלה שפירא - טל 

 מה נלמד: ספרדית הנה השפה השלישית מבין השפות המדוברות בעולם 
ונחשבת לשפה קלה ללמידה. קורס בן 15 מפגשים. 

מחירמיקוםשעות  ימים

₪1290 לקורסחדר כנסים- מרכז אופק19:15-20:15א'

חוג אנגלית למתחילים
בהדרכת: הגב' אדל פרלוב

מחירמיקוםשעות  ימים

₪40 לחודשמרכז אופק – מועדון של ריקה11:00ה'

מועדון הפטנאנק
אחראי/ מנהל הקבוצה: יגאל - 054-6718890. אין צורך בידע קודם 

מחירמיקוםשעות  ימים

בימי החורף 17:00-19:00 א', ג', ה'
בימי הקיץ 18:00-20:00

במגרשי הפטאנק, 
מאחורי מרכז אופק 

 ללא 
תשלום

קורס מחשבים
בהדרכת: אייל שוקר- 050-7356952

 ,WORD-מה נלמד: מתחילים- הפעלת מחשב, פתיחת תיקיות, שמירת מסמכים, כתיבה ב 
 גלישה באינטרנט.  מתקדמים- אינטרנט, אימייל, פייסבוק, מנועי חיפוש, העלאת תמונות ועוד. 

קורס בן 5 מפגשים- 10 שעות אקדמיות.

מחירמיקוםשעות  ימיםרמה

 מרכז אופק 9:30-11:00ב', ד'מתחילים
חדר מחשבים

₪190 לקורס

9:30-11:00ב', ד'מתקדמים

חוג רקמת תכשיטים
בהדרכת: הגב' מזל גמליאל - יוצרת תכשיטים.

מה נלמד: יצירת תכשיטים מחרוזים מיוחדים - שרשראות, צמידים, עגילים ועוד..
מה צריך לדעת: החומרים ירכשו עצמאית ע"י המשתתפים. מינימום 4 בקבוצה 

מחירמיקוםשעות  ימים

₪40 לחודשמרכז אופק – חדר אומנות9:00-11:00ד'
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הרצאות בנושא צוואות וירושה
 מרצה: עו"ד מירב כהן. ימי שני במרכז אופק

מחירנושא המפגששעות  תאריך

ללא יפויי כוח מתמשך7.11.2217:00-18:00
תשלום

 "דיני צוואה וירושה" 21.11.2217:00-18:00
חשיבותה של עריכת צוואה 

באים לטוב
שעה-שעתיים בשבוע. זה הכל. התנדבות!

בואו להתנדב ב"באים לטוב – באופק" המערך הלאומי למתנדבים במשרד לשוויון 
 אזרחי מגוון התכניות רחב ביותר, לדוגמה : זה"ב בגן, תמיכה במעונות יום, 

צהרוני סבאסבתא, קריאה בהנאה בבתי ספר  יסודיים, תומכי למידה לעזרה פרטנית 
 בבתי ספר יסודיים, חטיבה ותיכון, הפעלת ספרייה שכונתית לילדי האיזור, 
 הדרכות בתחומי מחשב, טלפונים, לימודי אנגלית ומפגשי שיחה באנגלית, 

 קבוצת סריגה קהילתית, יצירה בחרוזים, תמיכה טלפונית לקשישים 
להפגת הבדידות, מעגלי הקשבה ועוד ועוד. 

ניתן גם לפנות אלי לקבלת פרטים נוספים ולקביעת פגישה.  
 דורית ברעם -רכזת מתנדבים יישובית  - גדרה 

 תנועת "באים לטוב" מרכז אופק
טל: 0544-252421

ריקודי עם
בהדרכת: יוליה מיכאליין 054-7554763

מה נלמד: ריקוד היא פעילות גופנית בעלת יתרון בולט שמאמנים גם את המוח, ומקטינים את הסיכוי 
לפתח דמנציה. הריקוד מהנה מאוד, גם אם אינכם עוסקים בפעילות גופנית, קל להתמיד בה.

מחירמיקוםשעות  ימים

תשלום חד פעמי 25 ₪ באולםמרכז אופק - סטודיו כחול -גדול10:00-11:00א'

ערבית מדוברת
בהדרכת: גולן ברהום-052-3229890 חוקר, מרצה ופרשן לערבית.  

מחירמיקוםשעות  ימים

's10:30-12:004 ₪140 לחודשמרכז אופק - חדר
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סדנאות
יתקיימו בימי א'  ב18:30-20:00 בחדר ציור- מרכז אופק

בהדרכת: זהבה לביא אמנית רב תחומית ומדריכת אמנות מנוסה-  052-3688992 

סדנא לפיסול בעיסת נייר כדים, פסלים, קישוטים יחודיים, 
בובות ועוד. נלמד להכין את העיסה מחומרי מיחזור.

6.11.22-4.12.22 סדנת עיסת נייר
5 מפגשים.

 יסודות הרישום הקלאסי, קומפוזיציה, אור וצל, טכניקות
לשילוב בצבע, ציור בצבעי שמן, אקריליק, רישום, פחם, ועוד.

מיני קורס ציור 1.1.23-19.2.23
8 מפגשים.

סדנא חוויתית לסריגת סלים ולא רק...... תיקים, תיקי ערב, 
סלסלאות, כלי לעציצים, בובות ועוד

סדנת סלים 12.3.23-26.3.23
3 מפגשים. 

אמנות שימושית במגוון חומרים וטכניקות.  תוצרים עם דגש על 
מיחזור וחשיבה מקורית. שילוב ושיבוץ שברי זכוכית, קרמיקה, 

אבנים וחומרים שונים

סדנת פסיפס 7.5.23-28.5.23
4 מפגשים.

6.11.22-קורס מתנדבי המשמר האזרחי ייפתח בגדרה ב

נקודת גדרה-משטרת ישראל 
!קוראת לכם להתנדב לפעילות מאתגרת מצילה חיים 

,  פעילות לבלימת פשע, בואו לקחת חלק ולהשתתף בפעילות משטרתית
וליהנות מהטבות ייחודיות.. עבודה עם נוער ועוד

!תושבי גדרה היקרים

לפרטים והרשמה 
):בוואצאפהשארת הודעה (

מירי בר-ס גדרה ”מב
050-6273308

:קריטריונים לקבלה
ומעלה21גיל 

פטור/ שירות צבאי 
ללא עבר פלילי
בריאות תקינה

מעבר הכשרה מתאימה

קורס מתנדבי המשמר האזרחי ייפתח בגדרה ב 6.11.22

65

>>לרישום לחצו <<מועדון 50 +

https://h5z.info-cloud.co.il/?p=zIEhPO1oCtw%2BHQ8EHcUkatP7C8yZ%2BWkH7ABaTVHmqWA%3D
https://h5z.info-cloud.co.il/?p=zIEhPO1oCtw%2BHQ8EHcUkatP7C8yZ%2BWkH7ABaTVHmqWA%3D


*3622

האקדמית אחוה
אינספור הזדמנויות להגשים חלומות

תואר ראשון - אפשרות לשילוב לימודים ועבודה
.B.Sc במערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים*

תואר ראשון במדעי הרוח והחברה רב תחומי
תואר שני - מסלול לימודים היברידי

.M.A פסיכולוגיה חינוכית*  חדש!

.M.A תרבות עם ישראל

.M.A מינהל מערכות חינוך

.M.A ייעוץ חינוכי*

הסבת אקדמאים להוראה בשנה במגוון תחומים

*קבלת התואר מותנית באישור המל”ג

ועוד מגוון הזדמנויות 
לתארים נוספים



*3622

האקדמית אחוה
אינספור הזדמנויות להגשים חלומות

תואר ראשון - אפשרות לשילוב לימודים ועבודה
.B.Sc במערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים*

תואר ראשון במדעי הרוח והחברה רב תחומי
תואר שני - מסלול לימודים היברידי

.M.A פסיכולוגיה חינוכית*  חדש!

.M.A תרבות עם ישראל

.M.A מינהל מערכות חינוך

.M.A ייעוץ חינוכי*

הסבת אקדמאים להוראה בשנה במגוון תחומים

*קבלת התואר מותנית באישור המל”ג

ועוד מגוון הזדמנויות 
לתארים נוספים

 פרטים נוספים: 
דודי רונן 054-5773311

 מיקום:

גדרה, מרכז אופק כנפי נשרים 3
 בין השעות:

21:00-18:00
 מועד הקורס:

ימי ב׳ החל מ-24.10.22

 לא ירחק היום
 בו לא יחיו בינינו
 שורדי השואה 

 מי יספר את סיפורם 
לדורות הבאים?

 דודי רונן
מייסד המיזם "בגוף ראשון"

 נעם אלמוג
מנחה סדנאות ושותף בחברת
הייעוץ וההדרכה אלמוג-רונן

 תומר שרון 
שחקן ומנחה

סדנאות משחק

 אסתי זקהיים 
שחקנית ומנחת
סדנאות משחק

 לימור גולדשטיין
שחקנית ומנחת
סדנאות משחק

 עמי סמולרצ'יק 
שחקן ומנחה

סדנאות משחק

 מירי שחם 
 עורכת תוכן ומנחת 

סדנאות כתיבה 

* פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 18 משתתפים

צוות המנחים:

 תושבי גדרה בני הדור השני והשלישי 
ובעלי עניין אחרים, מוזמנים:

 קורס הכשרת שגרירי זיכרון - 
 מספרים את סיפור שורדי השואה בגוף ראשון

 הקורס בן תשעת המפגשים מועבר בסגנון "כיתת אומן" 
 ע"י אנשי מקצוע מהשורה הראשונה - תחקירנים, כותבים, 

 מאמנים ושחקנים, ובמסגרתו תלמדו לבצע תחקיר, לאסוף עדויות, 
 לכתוב ולערוך את הסיפור ולהציגו בפני קהל. 

בוגרי הקורס יזכו בליווי וסיוע בשיבוצם בטקסים ומפגשים בקהילה.

 מחיר מיוחד
 לתושבים:

₪600



שלישי אקדמי
 מפגשים מרתקים בנושאים שונים ומגוונים של מיטב המרצים המובילים, כולל קפה ומאפה. 

 ימי שלישי בשעות 9:00-11:00 
 מחיר מנוי: רישום מוקדם עד 10.9.22- ₪810 רישום מאוחר- ₪850  חד פעמי ₪50  

שמירת מקומות ישיבה עד ה30.9.22. ניתן להירשם גם באתר. 

שם המרצההרצאהתאריך

מופע פתיחת שנה, דורי בן זאב ורוביק רוזנטל: "אין עלייך אחותי"25.10

נועם גרשונימהקופסה השחורה למדליית זהב "כיצד מייצרים ניצחונות"?8.11

ד"ר דן ביילסקיתקשורת ואקטואליה 15.11

ענת שפרן אורחוויה מהסרטים - הרצאה מקדימה והקרנת סרט באורך מלא.22.11

פרופ' ידידיה גפני"תעתועי המוח" מדוע מוחנו אינו רואה מציאות?29.11

זיו אלכסנדרוניקיצור תולדות הקומדיה הרומנטית6.12

סוד המוסיקה- צלילי חיינו וסוד כוחם-חוויה מוסיקלית 13.12
מעשירה 

אפרת בן מנחם

יריב פלדאקטואליה ומזרחנות 27.12

־הרצאה הומוריסטית עם ערך מוסף, "צחוק צחוק אבל ברצי3.1
נות"

דוקטורנט שי 
גלבר

מנחם פרי הרדיו הישראלי מאז ועד היום - חוויתיו כשדרן רדיו 6 עשורים10.1

רפי דוידובצוחקים ונהנים עם רפי דוידוב והחצוצרה במופע מוסיקלי 17.1

רבקה חגגאהבה ונאמנות במגילת רות24.1

פרופ' עוזי רביסעודיה - מסע של בן סלמאן אל המאה ה - 31.121

"מנפולי עד סביליה" - אופרה ושירים בהשראת איטליה 7.2
וספרד

מירב ברק

"חילוץ בדרך לפיסגה"- ההחלטה הגורלית שקיבל המטפס 14.2
הצעיר   

נדב בן יהודה

יואב יוכפז השפעת המוזיקה על תפקוד המוח ואיכות החיים21.2

טלי ווינברג תקשורת בין אישית מנצחת 28.2
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תיאטרון סיפור- "מר יודע כל"- סיפורו הקלאסי של סומרסט 14.3
מוהם

יניב שטרייפלר

ד"ר שמעון אתיקה ומוסר - "לעשות את הדבר הנכון" 21.3
אזואלי 

"לה צ'נרטולה" רוסיני - סיפור סינדרלה פמינסטי בגרסת בל 28.3
קנטו

מירב ברק

יום השואה- פיצוץ מסתורי באישון לילה- סיפור מותח ומרגש 18.4
מזווית החוקר

צביקה קרוכמל

דוקטורנט עופר שינויי אקלים ופלישת מינים ביולוגיים לישראל2.5
ניסים 

חנה ארבל"קלוד מונה" - אבי האימפרסיוניסטים9.5

יריב פלדאקטואליה ומזרחנות 16.5

אישה מהמדברמופע סטנד אפ מצחיק, מרגש, אינטראקטיבי, מעצים וחכם23.5

גרי פאל"במשיכת קולמוס" - הסיפורים המרתקים שמאחורי הביטויים30.5

פרופ' עוזי רביהמזה"ת - מה שרואים מכאן לא רואים משם6.6

ד"ר דן ביילסקיתקשורת ואקטואליה13.6

יואל שתרוגפריז - "הסיפור שאינו נגמר"20.6

ד'"ר יקיר ליאתהביולוגיה של האושר27.6

מופע סיום- אוסנת וישינסקי4.7
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21.9.22 טיול לעכו בהדרכת ירדן הרוש.
טיול לעכו דתות, אבירים ואסירי מחתרות. נתחיל בעכו העתיקה, אחת הערים המרשימות 
 בעולם, נשמע על חיי האבירים הצלבנים, נבקר בבית הכנסת הטוניסאי לג'ריבה היפיפה. 

נבקר במוזיאון אסירי המחתרות ונסיים בגנים הבהאים בעכו.
עלות הטיול ₪185.

19.10.22 טיול לרמלה וסביבתה. בהדרכת ירדן הרוש.
נבקר במוזיאון ברמלה, במסגד – האם הוא מסגד או כנסייה? נמשיך אל השוק התוסס לסיור 

טעימות. נבקר בכנסיית יוסף הרמתי, נצעד למגדל המרובע ובבריכת הקשתות נצא לשייט. 
נמשיך ללוד למוזיאון החדש של הפסיפס. נסיים בתל גזר ונשמע על מפעל המים הגדול 

מתקופת שלמה המלך. עלות הטיול ₪150

16.11.22 טיול לדרום ים המלח ולמצדה. בהדרכת ירדן הרוש.
נתחיל בתל ערד, נעלה לראש המצודה המקראית המרשימה. נמשיך אל תצפית זוהר ומשם 

למרכז המבקרים החדש של חברת האשלג ע"ש משה נובומייסקי, נגלה על הקשר שלו לגדרה... 
אחרי ארוחת הצהריים נעלה ברכבל למצדה ונשמע את סיפורה ההיסטורי המיוחד. עלות ₪190

14.12.22 טיול לצפון הנגב ולבאר שבע. בהדרכת אורלי קבילי.
הידעתם שבאר שבע היא העיר היחידה בארץ שנבנתה על ידי העותמנים? בטיול נכיר אנשים, 
לוחמים ותושבים שחיו וחיים באזור צפון הנגב ובבאר שבע. את הבוקר נפתח במפגש ברקמת 

 המדבר בלקיה. לאחר מכן נבקר באנדרטת הנגב, שתוכננה ע"י דני קרוון חתן פרס ישראל. 
נבקר במרכז אנז"ק ונראה את הקטר מבאר שבע. נבקר לסיום בבאר אברהם. עלות הטיול ₪220.

25.1.23 טיול פריחה לדרום אדום. בהדרכת ירדן הרוש.
נתחיל את היום בחוות נעמה, חוות צאן עם סיפור מיוחד. נתארח במרכז המבקרים עוז בנגב. 
אחרי ארוחת הצהריים נמשיך אל יער בארי לצפות בפריחה המדהימה ונמשיך לביקור מעניין 

במורשת צאן וברזל. עלות הטיול ₪230

קהילה מטיילת- באים לטוב
תוכנית טיולים 2022-2023
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25.3.23 טיול  חידושים בשפלת יהודה. בהדרכת ירדן הרוש.
נפתח בתצפית במצפה משואה. נמשיך אל חירבת מדרס/בורגין לסיור פריחה שיכלול גם 

חידושים בארכיאולוגיה וסיפור מרתק על האתר. לאחר ארוחת הצהריים ניסע לגן לאומי מרשה 
בית גוברין לסיור מיוחד בארץ המערות. נסיים בתצפית מתל עזקה.

עלות הטיול  ₪200.

29.3.23  טיול להר הגלבוע והעמקים - פריחת אירוס הגלבוע. בהדרכת ירדן הרוש.
נתחיל את הטיול בדרך הנוף בגלבוע, תצפית בהר ברקן/כתף שאול וספור המקום. נרד לעמק 

חרוד לסיור בגן היפני ולאחר מכן נבקר בבית הכנסת העתיק בבית אלפא. לאחר ארוחת הצהריים 
נערוך תצפית בתל יזרעאל ונרד לעין יזרעאל, נשמע על אחד המלכים הגדולים הנזכרים בתנ"ך 

ונסיים בתה מתוק על שפת המים הצלולים. עלות  הטיול ₪210 

19.4.23  עמק חפר והסביבה. בהדרכת ירדן הרוש.
נתחיל את היום בקיבוץ גבעת חיים איחוד בביקור מרתק ומרגש במוזיאון "בית טרזין". משם 
נמשיך לגלריה זוזו להנעה תרבותית. לאחר ארוחת צהריים ניסע לביקור וטעימות במבשלת 

"בירה אלכסנדר" ונסיים בהליכה לאורך נחל אלכסנדר וגשר הצבים.
עלות הטיול  ₪230 

17.5.23 טיול לאשדוד קהילות וקולינריה. בהדרכת ירדן הרוש.
נתחיל את טיולנו בואדי סוכריר- גשר עד הלום. נמשיך לביקור מרתק במוזיאון הפלישתים. 

נבקר ברובע ו' ריחות וטעמים של שלל העדות שמרכיבות את השילוב  האנושי המיוחד 
באשדוד. נתכבד בטעימות כארוחה מיוחדת. נמשיך אל מאורות- מרכז מבקרים חוויתי לסיפור 

העם היהודי. עם השקיעה נצעד לביקור במצודת אשדוד לחזיון האור קולי. עלות הטיול – 220 ₪ 

21.6.23 דרום רמת הגולן וקטיף הדובדבנים. בהדרכת ירדן הרוש.
 נפתח את הטיול במתחם תחנת הרכבת ההיסטורית של צמח. נמשיך לעין פיק 

 ונשמע על הישוב היהודי שהיה. נמשיך לקטיף דובדבנים בחוות הסוס והדובדבן. 
לסיום נכיר את קצרין העתיקה. עלות הטיול ₪240 

כל הטיולים יוצאים ממרכז אופק וחוזרים אליו בסוף הטיול.
לכל טיול להגיע עם: נעליים נוחות, כובע, מים ומצב רוח טוב.

מצפות לראותכם בטיולים 
רחל וולצוק רכזת קהילה מטיילת מרכז אופק.

 פזית כץ מנהלת מחלקת אזרחים ותיקים. 

73

>>לרישום לחצו <<מועדון 50 +

https://h5z.info-cloud.co.il/?p=zIEhPO1oCtw%2BHQ8EHcUkatP7C8yZ%2BWkH7ABaTVHmqWA%3D
https://h5z.info-cloud.co.il/?p=zIEhPO1oCtw%2BHQ8EHcUkatP7C8yZ%2BWkH7ABaTVHmqWA%3D


כללי
עם פתיחת שנת הפעילות תשפ"ג ולקראת ההרשמה לחוגים ולפעילויות מרכז אופק , להלן מפורטים תנאי ונהלי 

ההרשמה המחייבים. אנא קראו בעיון רב את התנאים והנהלים המפורטים להלן. רישום לחוג מהווה הסכמה מצדכם 
לאמור להלן: 

תנאי הרשמה
שיעור שיבוטל על ידי המדריך, יתקיים במועד אחר. בכל מקרה בו יוחזרו שיעורים, לא יוחזר תשלום למשתתפים.. 1
 משתתף שיעדר עקב מחלה/ שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת לא יקבל החזר כספי תמורת הפגישה בה . 2

לא השתתף. אם חלה במחלה ממושכת )שבועיים לפחות( או נפגע ח"ו בתאונה, תימסר הודעה על כך בכתב למרכז 
אופק ויצורף אישור רפואי מתאים מתאריך האירוע. במקרים אלו, יזוכה המשתתף בחלק היחסי מהתשלום החודשי 

של החוג.
אי הופעה לחוג או פעילות אינה משחררת מתשלום.. 3
יש לנהוג בכפוף לכללי ההתנהגות בחוג. ילד שיפר כללים אלו, המשך השתתפותו בחוג תיבחן מחדש.. 4

תשלום
 התשלום לחוגים יבוצעו מראש לכל תקופת הפעילות ויעשה באמצעות צ'קים/כרטיס אשראי . 1

)ל- 1,15 או 20 לכל חודש( או הוראת קבע חתומה על ידי הבנק )ל- 10 לכל חודש(.
את התשלום בגין הפעילות בחוגים ניתן לשלם בתשלומים חודשיים שווים, ללא ריבית והצמדה.. 2
 משתתף שלא עומד בתשלומים, תהיה הנהלת מרכז אופק רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר. 3

 התראה של 7 ימים.
משפחה החייבת כסף למרכז אופק בשל חוגים או פעילויות קודמות, לא תוכל להירשם לחוגים או כל פעילות . 4

אחרת מבלי שהסדירה את חובה לפני כן. 
תשלום חוזר יחויב בדמי עמלה שישולמו ע"י הלקוח לפי תעריף הבנק.. 5

הנחות
 הרשמה ליותר מחוג אחד במשפחה תזכה את הנרשם בהנחה של 3% על כל חוג נוסף )הזול מבין שניהם(. . 1

הנחה זו לא כוללת סמינרים, אירועים, מנויים, פעילות חברתית ופעילות חד- פעמית. כמו כן, לא יהיה כפל הנחות.
 חוגי מוסיקה, אומנות מבוגרים, מעונות, צהרונים, אירועי תרבות, "שלישי אקדמי", אופקטק וסדנאות אינם . 2

נכללים בהסדרי ההנחות ובוועדת ההנחות.
השתתפות בפעילות חברתית אינה מזכה בהנחה כחוג נוסף.. 3
 במקרים מיוחדים ניתן לפנות לוועדת הנחות, בכפוף למילוי טופס ועדת הנחות והגשת מסמכים רלוונטיים. . 4

התשלום לחוג משולם באופן מלא וככל שתינתן הנחה יקוזז משלומים עתידיים . )ניתן להגיש עד ה 31/3/23(

ביטולי חוגים
לא ניתן לבטל חוג רטרואקטיבית. . 1
משתתף המפסיק את פעילותו בחוג יוכל לעבור לחוג אחר על בסיס מקום פנוי ובאישור מנהל התחום.. 2
ביטול חוג/ סדנא יעשה על פי הנוהל  במילוי טופס ביטול ואישור מנהל התחום.. 3
לא ניתן לבטל חוג לאחר ה- 31 במרץ 2023.. 4
 הודעה על הפסקת פעילות עד אמצע החודש, תחייב בתשלום עד ה-15 לחודש. . 5

ביטול לאחר ה-15 לחודש יחייב בתשלום עד סוף  החודש.

קורונה 
 1.1 מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, ככל שהצדדים יאחרו בקיום איזו מהתחייבויותיהם כתוצאה מנסיבות שייגרמו   

     מהתפשטות נגיף ה COVID-19 )הידוע כנגיף הקורונה(, לרבות השבתות כוללניות ו/או חלקיות ברשויות
     ו/או כל  סיבה אחרת אותה לא ניתן לצפות בהערכה סבירה ולא ניתן לרפא את ההפרה "לכאורה" בדרך אחרת– 

    לא ייחשב הדבר להפרת התחייבויות מי  מהצדדים ולא יזכה את הצד השני בסעדים כלשהם.
 1.2  יובהר בזאת כי עובדת קיומו של הנגיף ידועה לצדדים בעת עריכת הסכם זה אך תוצאות קיומו, 

    היקפו ו/או תוצאותיו אינן ולא יכולות להיות ידועות לצדדים בנקודת זמן זו ולא ניתן לצפותן.

תקנון ונהלי הרשמה
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לוח חופשות תשפ"ג

חוגיםמזכירותתאריך עבריתאריך לועזיימיםמועד

ערב ראש השנה – 
ראש השנה  

כט' באלול – ב' 25-27.9.22ראשון - שלישי
בתשרי

חופשה חופשה 

ערב יום כיפור - 
יום כיפור

חופשהחופשהט' – י' בתשרי4-5.10.22שלישי - רביעי

חופשהחופשה יד' – טו' בתשרי9-10.10.22ראשון - שניערב סוכות-סוכות

 שלישי – חול המועד סוכות
רביעי-חמישי

כרגילעד 14:00טז' – יח' בתשרי11-13.10.22

חופשה חופשהכא'  בתשרי16.10.22ראשון שמחת תורה

כרגילעד 14:00יג' באדר6.3.23שניתענית אסתר

חופשה חופשהיד' באדר7.3.23שלישיפורים

יד בניסן - כא' 4-12.4.23רביעי-רביעיפסח
בניסן

חופשהחופשה

עד כרגילכו בניסן18.4.23שנייום השואה
19:00

עד כרגילג' באייר24.4.23יום שנייום הזיכרון 
19:00

חופשהחופשהה' באייר26.4.23יום רביעייום העצמאות 

חופשהחופשהה' בסיוון25.5.23יום חמישיערב חג שבועות 

כרגילעד 14:00ט' באב27.7.23חמישיט' באב 
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במעמד ראש המועצה יואל גמליאל
נבחריה ועובדיה

מופע מרכזי
כוכבת הילדים

שיעורים פתוחים
דוכני מידע

פרטים נוספים בעמודי הפייסבוק, האינסטגרם ואתר מרכז אופק והמועצה

מגרש רמון

בס"ד

 

 מתנפחים / מגלשת מים / בועות סבון  עמדת יצירה  ואיפור 
  כדורי ים ועוד... לפרטים: סימה 052-3562732

אירוע פתיחת השנה תשפ"ג

הפנינג חוגים
יום רביעי, 24.8.22

בין השעות 17:30-20:00, אולם הספורט רמון

הכניסה חופשית!

בין הנרשמים
לחוגים

סוגרים את הקיץ בגדול:

יוגרל חוג חינם
לכל השנה!

ת  ו ל י ע פ
אקסטרים

עלות: 20 ש"ח לילדים ונוער
                  30 ש"ח מגיל 18 ומעלה

ההשתתפות עם נעלי ספורט ולבוש ספורטיבי בלבד!

ימים ב'-ד' - 22-24/8
15:00-22:00
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