
2017-18ח "תשע- ל "שנה- טבלת פעילות חוגים  

' מס

סידורי
מחירמקום החוגשעותימיםטלפוןה/שם המדריכקבוצת גילשם החוג

1

אומנות בעידן 

/ הדיגיטלי 

ציור ופיסול

250ס תפוז'בייפורסם בהמשךשני053-2811359רחל אביבי'ו- ' ג

2

אומנות 

שימושית  

חומרים )

(בתשלום נוסף

'ו- ' א

          אאידה       

אירית לב )     

(זוהר

210ס תפוז'בי17:00-18:00שני052-8802645

200שטח16:00-18:00שני050-9777097מנש ליבשטיין'ח- ' כיתות אאופני שטח3

4

אלקטרונאי 

ערכה )צעיר 

וחומרים 

(בתשלום נוסף

185ס תפוז"בי16:30-17:30ראשון050-2007766אמיר בורוכוביץ'ו- ' כיתות א

אנגלית5
- גן טרום חובה 

'כיתות ד

החוגים של - אלון

חוגלי
190ס תפוז"בייפורסם בהמשךשני054-6543745

'ו- ' כיתות גאסקייפ רום6
החוגים של - אלון

חוגלי
190ס תפוז"בייפורסם בהמשךשני054-6543745

1



7
אפרוחי וצעירי 

פרדסיה
11:45-13:20שישי050-9949433סוזי גבאיומעלה' א

חדר )אולם ספורט 

(מבורי'הג
190

ס לכדורגל"בי8
פעם )' ז- גן חובה 

(בשבוע
פעם בשבוע050-3997777לירן דיין

בהתאם למערכת 

שעות
170מגרש כדורגל

240מגרש כדורגל17:00-17:55ראשון ושלישי050-3997777לירן דייןגןס לכדורגל"בי9

210מגרש כדורגל17:00-18:00ראשון ושלישי050-3997777לירן דיין'כיתה אס לכדורגל"בי10

210מגרש כדורגל17:00-18:00ראשון ושלישי050-3997777לירן דיין'כיתה בס לכדורגל"בי11

240מגרש כדורגל18:00-19:15ראשון ושלישי050-3997777לירן דיין'כיתות גס לכדורגל"בי12

240מגרש כדורגל18:00-19:15ראשון ושלישי050-3997777לירן דיין'כיתות דס לכדורגל"בי13

ראשון ושלישי050-3997777לירן דיין'ז- ' כיתות הס לכדורגל"בי14

-18:00ראשון 

 שלישי 19:15

16:30-17:45

240מגרש כדורגל

14:00-15:00שני וחמישי052-8415858ארז חוטר'כיתה אס לכדורסל"בי15
אולם ספורט 

ומגרשי חוץ
210
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שלישי וחמישי052-8415858ארז חוטר'כיתה גס לכדורסל"בי16

-13:30שלישי 

 חמישי 14:30

15:00-16:00

אולם ספורט 

ומגרשי חוץ
210

שלישי וחמישי052-8415858ארז חוטר'כיתה דס לכדורסל"בי17

-14:30שלישי 

 חמישי 15:30

16:00-17:00

אולם ספורט 

ומגרשי חוץ
210

ראשון ורביעי052-8415858ארז חוטר'כיתה בס לכדורסל"בי18

-12:45ראשון 

 רביעי 13:45

13:30-14:30

210אולם ספורט

14:00-15:00שני וחמישי052-8415858ארז חוטרגן חובהס לכדורסל"בי19
אולם ספורט 

ומגרשי חוץ
210

145סטודיו למחול16:30-17:15שלישי052-3203263יערה ברושטרום טרום חובהבלט לגיל הרך20

145סטודיו למחול17:15-18:00שלישי052-3203263יערה ברושטרום חובהבלט לגיל הרך21

145סטודיו למחול18:00-18:45שלישי052-3203263יערה ברושגן חובהבלט לגיל הרך22

180סטודיו למחול19:45-21:15רביעי054-2015875שירלי גרוברנשיםבלט מודרני23

195סטודיו למחול16:45-17:30ראשון ושלישי 052-2809647אתי רוזנצוויג'ב- ' כיתות אבסיס בלט24
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ראשון ושלישי052-2809647אתי רוזנצוויג'ד- ' כיתות גבסיס בלט25

-17:30ראשון 

18:15 15:45-

16:30

195סטודיו למחול

26
+ בלט קלאסי 

מודרני
'כיתות ה

אתי רוזנצוויג ועדי 

אמיר
שני וחמישי052-2809647

פרטים אצל רכזת 

המחול אתי 

רוזנצוויג

230סטודיו למחול

27
+ בלט קלאסי 

מודרני
'כיתות ו

אתי רוזנצוויג ונטע 

הדר
052-2809647

שלישי , ראשון

וחמישי

פרטים אצל רכזת 

המחול אתי 

רוזנצוויג

405סטודיו למחול

28

, בלט קלאסי

, מודרני

, פוינט,היפהופ

, קומפוזיציה

להקות

'יב- ' כיתות ז

אתי רוזנצוויג וכול 

צוות המורים 

במרכז למחול

שישי- ראשון 052-2809647

פרטים אצל רכזת 

המחול אתי 

רוזנצוויג

סטודיו למחול
בהתאם למספר 

השיעורים

היפהופ/ אז'ג29
פעם ' כיתות ב

בשבוע
145סטודיו למחול16:45-17:30שני052-2783114ורד מונטיאלגרה

195סטודיו למחול16:00-16:45שני וחמישי052-2783114ורד מונטיאלגרה'ד- ' כיתות גהיפהופ/ אז'ג30

שני וחמישי052-2783114ורד מונטיאלגרה'ה- ' כיתות דהיפהופ/ אז'ג31

 18:15-19:00 שני 

-16:45חמישי 

17:30

195סטודיו למחול

195סטודיו למחול15:15-16:00שני וחמישי052-2783114ורד מונטיאלגרה'ז- ' כיתות והיפהופ/ אז'ג32

195סטודיו למחול17:30-18:15שני וחמישי052-2783114ורד מונטיאלגרה'כיתות חהיפהופ/ אז'ג33
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16:45-17:30חמישי050-5406465סיון חקלאי'א- גן חובה ודו'ג34
חדר )אולם ספורט 

(אומנויות לחימה
150

17:30-18:15חמישי050-5406465סיון חקלאיטרום חובהודו'ג35
חדר )אולם ספורט 

(אומנויות לחימה
150

18:15-19:00שני וחמישי050-5406465סיון חקלאי'ג- ' כיתות בודו'ג36
חדר )אולם ספורט 

(אומנויות לחימה
200

19:00-20:00שני וחמישי050-5406465סיון חקלאיומעלה' כיתות דודו'ג37
חדר )אולם ספורט 

(אומנויות לחימה
200

14:00-15:30רביעי050-9949433סוזי גבאיגן חובהגוזלי פרדסיה38
חדר )אולם ספורט 

(מבורי'הג
190

365ס תפוז"ביבתיאום מראש050-7156863חגי שלזינגרלכול המעוניין' ד45גיטרה 39

הוקי גלגיליות40
לימוד ' ד- ' כיתות א

החלקה
17:15-18:30חמישי054-4290412סרגיי פטיב

מגרש הספורט מול 

הסטודיו
175

הוקי גלגיליות41
ומעלה ' כיתות ב

הוקי מתקדמים
18:30-20:00חמישי054-4290412סרגיי פטיב

מגרש הספורט מול 

הסטודיו
195

42
התעמלות 

אומנותית
16:45-17:30ראשון052-3915039אילנה אוסטרובסקי'א- גן חובה 

חדר )אולם ספורט 

(אומנויות לחימה
150
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43
התעמלות 

אומנותית
16:00-16:45ראשון052-3915039אילנה אוסטרובסקי'ג- 'כיתות ב

חדר )אולם ספורט 

(אומנויות לחימה
150

44
התעמלות 

אומנותית
15:00-16:00ראשון052-3915039אילנה אוסטרובסקיומעלה' כיתות ד

חדר )אולם ספורט 

(אומנויות לחימה
150

45
התעמלות 

קרקע

פרטים יפורסמו 

בהמשך
'יהודה וחגית שות

פרטים יפורסמו 

בהמשך

פרטים יפורסמו 

בהמשך

פרטים יפורסמו 

בהמשך

פרטים יפורסמו 

בהמשך

פרטים יפורסמו 

בהמשך

46
חבורת הזמר 

"יובלים"
300מועדון אפרסק20:30-22:30שני052-2548867אמיר פרוהליךמבוגרים

170ס תפוז"בי11:50-12:35שישי052-4824366אינה פלדשטיין'ב- ' כיתות אחושבים בכיף47

ראשון ורביעי050-5501301רותי טאובהנערות ונשיםחיטוב גוף48

 - 20:00ראשון 

 רביעי 21:00

20:00-20:45

סטודיו למחול - שני

אולם ספורט- רביעי
170

49
- טיסנאות 

מתחילים
"הארה"חברת ומעלה' כיתות ג

09-7601433/ 

052-7498302
220ס תפוז"בי16:00-17:00ראשון

טניס50
' מתחילים כיתות א

'ג- 
220מגרשי טניס16:30-17:15ראשון ורביעי050-2999520ענבר דואק

טניס51
ריבועים שנה שניה 

'כיתות ד
220מגרשי טניס17:15-18:00ראשון ורביעי050-2999520ענבר דואק

6



טניס52
שנה שלישית 

'רביעית כיתות ה
220מגרשי טניס18:00-18:45ראשון ורביעי050-2999520ענבר דואק

טניס53
מגרש מלא כיתות 

'ט- ' ו
220מגרשי טניס18:45-19:30ראשון ורביעי050-2999520ענבר דואק

220מגרשי טניס19:30-20:30ראשון ורביעי050-2999520ענבר דואקנבחרת בוגרתטניס54

170סטודיו למחול21:15-22:15שני052-6658848אורית רומנומבוגריםערב- יוגה 55

170סטודיו למחול08:15-09:15רביעי052-6658848אורית רומנומבוגריםבוקר-יוגה 56

57

כדורסל 

מבוגרים 

פעילות )

(חופשית

אולם ספורט22:00-24:00ראשון ורביעימבוגרים
 10כרטיסיה עם 

 50₪כניסות 

58
כדורסל נוער 

'יא
052-8788269יוסי אלקבץ'כיתות יא

שני , ראשון

ורביעי (משחק)

-19:00ראשון 

 רביעי 20:30

18:30-20:00

320אולם ספורט

59
כדורסל נוער 

'יב
052-8415858ארז חוטר'כיתות יב

, (משחק)שני 

רביעי וחמישי

-17:30רביעי 

 חמישי 19:00

18:30-20:00

320אולם ספורט

140אולם ספורט21:00-22:30שלישי054-2076955רחלי מוצרפינשיםכדורשת נשים60
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'ה- ' כיתות אלגו אתגרי61
      נועה דדוש      

(אורי גור)
185ס תפוז"בי16:15-17:30חמישי054-6688740

62
- ליגת כדורסל 

בנות
052-8415858ארז חוטרומעלה' כיתות ג

שני ושלישי שישי 

(משחק)

 17:00-18:30שני 

-17:30שלישי 

19:00

אולם ספורט 

ומגרשי חוץ
320

63
ליגת כדורסל 

בוגרים
052-8788269יוסי אלקבץ

ראשון רביעי 

(משחק)

-20:30ראשון 

22:00
אולם ספורט

64
ליגת כדורסל 

'ילדים ב
שישי ושבת, שני054-9986108גל יוסף'כיתות ז

 17:30-19:00שני 

-12:30שישי 

 שבת 14:00

19:00-21:00

אולם ספורט 

ומגרשי חוץ
320

65
ליגת כדורסל 

'נערים א
שלישי ושישי, ראשון052-2400427נדב שאלתיאל'כיתות י

-19:00ראשון 

 שלישי 20:30

19:30-21:00 

-11:00שישי 

אולם ספורט 

ומגרשי חוץ
320

66
ליגת כדורסל 

'נערים ב
רביעי ושישי, ראשון054-8120330אשר רינסקי('ט+ ' ח)כיתות 

-17:30ראשון 

 רביעי 19:00

17:30-19:00 

-13:00שישי 

אולם ספורט 

ומגרשי חוץ
320

67
ליגת כדורסל 

'קטסל א
052-8415858ארז חוטר'כיתה ו

שלישי , שני, ראשון

ורביעי (משחק)

-17:17ראשון 

-16:30 שני 18:50

 רביעי 18:00

16:00-17:30

אולם ספורט 

ומגרשי חוץ
320

68
ליגת כדורסל 

'קטסל ב
052-8415858ארז חוטר'כיתה ה

, רביעי, ראשון

 (משחק)שלישי 

וחמישי

-13:45ראשון 

 רביעי 15:15

14:30-16:00 

-17:00חמישי 

אולם ספורט 

ומגרשי חוץ
320

פעם בשבוע050-4001388רחלי בלליומעלה' כיתות אמרכז למידה69
בהתאם למערכת 

שעות
120מרכז למידה

8



פעמיים בשבוע050-4001388רחלי בלליומעלה' כיתות אמרכז למידה70
בהתאם למערכת 

שעות
190מרכז למידה

רביעי/שני050-4001388רחלי בללי'מוכנות לכיתה אמרכז למידה71
בהתאם למערכת 

שעות
140מרכז למידה

72

משחקי 

חשיבה 

ותכנות בכיף

210ס תפוז"בי12:45-13:30שישי052-4824366אינה פלדשטיין'ו- ' ג

73

עיצוב אופנה 

וסטיילינג 

חומרים )

(בתשלום נוסף

'ו- ' א
        אאידה         

(אירית לב זוהר) 
210ס תפוז'בי18:00-19:00שני052-8802645

לכול המעונייןפטנק74
עמותת הפטנק 

אהוד שעיבי
מגרשי הפטנקבשעות הערברביעי ושישי, שני052-4440527

18:00-19:00ראשון ורביעי054-7368377מיה מנדהנערות ונשיםפילאטיס75
חדר )אולם ספורט 

(אומנויות לחימה
185

76
פלאי מדע 

וחקר החלל
'א+ גן חובה 

 כרמלה וולטר 

(מנהלת החוג)
195ס תפוז"בי17:15-18:00שלישי054-2241000

77
פלאי מדע 

וחקר החלל
'ג- 'ב

 כרמלה וולטר 

(מנהלת החוג)
195ס תפוז"בי16:30-17:15שלישי054-2241000

265ס תפוז"ביבתיאום מראשבתיאום מראש050-7156863גליה קיטנברגלכול המעוניין' ד30פסנתר 78
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ראשון050-7156863גליה קיטנברגומעלה' כיתות ב' ד45פסנתר 79

בתיאום מראש 

החל מהשעה 

13:30

365ס תפוז"בי

365ס תפוז"ביבתיאום מראשבתיאום מראש050-7156863גליה קיטנברגלכול המעוניין' ד60פסנתר 80

81

- פרוגרס

התעמלות 

לגיל הרך

3-4גילאים 
איתי / סיוון ארבל

שובל

054-5286557 

052-8759050
16:30-17:15שלישי

חדר )אולם ספורט 

(אומנויות לחימה
200

82

- פרוגרס

התעמלות 

לגיל הרך

4-5גילאים 
איתי / סיוון ארבל

שובל

054-5286557 

052-8759050
18:00- 17:15שלישי

חדר )אולם ספורט 

(אומנויות לחימה
200

83

- פרוגרס

התעמלות 

לגיל הרך

5-6גילאים 
איתי / סיוון ארבל

שובל

054-5286557 

052-8759050
18:45- 18:00שלישי

חדר )אולם ספורט 

(אומנויות לחימה
200

84
פרוייקט כלי 

נשיפה זוגי
220ס תפוז"ביבתיאום מראשבתיאום מראש050-7156863יפה גמליאללכול המעוניין

85
פרוייקט כלי 

נשיפה יחיד
240ס תפוז"ביבתיאום מראשבתיאום מראש050-7156863יפה גמליאללכול המעוניין

86
אנברה      'צ

(סייף יפני)
150ס תפוז"בי16:30-17:15רביעי052-8788418יוסי בן טובומעלה' כיתות ג

87
אנברה      'צ

(סייף יפני)
150ס תפוז"בי17:15-18:00רביעי052-8788418יוסי בן טוב'כיתות ב- גן 
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88
קורס הגנה 

עצמאית
20:00-21:30חמישי054-2190812אופיר הורוביץמערות ונשים

חדר )אולם ספורט 

(אומנויות לחימה

חמישה מפגשים 

499₪ 

89

אמן , קסמים

חושים 

וטלפתיה

180ס תפוז"בי17:30-18:30רביעי052-3303336עידן חכמוןגן חובה ומעלה

קפוארה90
טרום חובה וגן 

חובה
שלישי054-5838032כרם גבע

-16:45טרום חובה 

 גן חובה 17:30

17:30-18:15

150מועדון אפרסק

ראשון ושלישי054-5838032כרם גבע'ב- ' כיתות אקפוארה91

-16:15ראשון 

 שלישי 17:00

18:15-19:00

200מועדון אפרסק

200אולם ספורט19:00-20:30 ראשון ושלישי050-5642560יגאל הורוביץומעלה' כיתות זקראטה92

200ס תפוז"בי18:00-19:30רביעי וחמישי050-5642560יגאל הורוביץ'ו- ' כיתות דקראטה93

200סטודיו למחול21:00-22:00ראשון052-3111444בטי דיאמנטנשיםריקודי בטן94

חינםמועדון אפרסק17:00-18:00שני050-5362302יוני יוסףמגיל הליכהריקודי עם95

96
ריקודי עם 

למבוגרים
מועדון הנוער20:30-24:00רביעי050-5362302יוני יוסףמבוגרים

התשלום במקום 

לכניסה

11



97
שירה על 

המפה
050-2029958יפתח ביבר ומעלה20גילאי 

פרטים יפורסמו 

בהמשך

פרטים יפורסמו 

בהמשך

ספריה - בית טלי 

קהילתית

 15- ל ₪ 75עלות 

מפגשים

98
-תאטרו נשים 

ותיקה
נשים

גלפז - מיכל מרון 

(משה מלכא)
20:30-23:15רביעי052-5793151

ספריה - בית טלי 

קהילתית
270

195מועדון אפרסק18:45-20:00ראשון052-8556000יעל המלי קוגן'ו- ' כיתות דתאטרון ילדים99

100

תאטרון 

- מבוגרים 

מעורבת

20:30-23:45שלישי052-5793151גלפז- מיכל מרון נשים וגברים
ספריה - בית טלי 

קהילתית
270

240מועדון אפרסק20:00-21:30ראשון052-8556000יעל המלי קוגןומעלה' זתאטרון נוער101

102
-תאטרון נשים 

 מתחדשת
18:00-20:15רביעי052-5793151גלפז- מיכל מרון נשים

ספריה - בית טלי 

קהילתית
270

265ס תפוז"ביבתיאום מראשבתיאום מראש050-7156863חגי שלזינגרלכול המעוניין' ד30תופים 103

365ס תפוז"ביבתיאום מראשבתיאום מראש050-7156863חגי שלזינגרלכול המעוניין' ד45תופים 104

105

תכנות 

מחשבים 

LOOP

ס תפוז"בי16:30-18:00ראשון054-3170952ואסים אבו סאלםומעלה'  כיתות ו
עשרה מפגשים 

1500₪ 
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