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תושבי המועצה היקרים,

לקראת  שפיר  מתנ"ס  פעילות  חוברת  את  בפניכם  להציג  נרגש  אני 
השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

בחוברת תוכלו למצוא קומץ מתוך מגוון הפעילויות המתוכננות לשנה 
ספורט,  פורמאלי,  הבלתי  החינוך  בתחום  פעילויות  על  בדגש  הבאה, 

תרבות והעשרה בתחומים שונים.

בשנה זו החלטנו לתת דגש על פעילויות חדשות, על פי הצעות שהעלו 
תושבים, לצד מגוון רחב של תוכניות קיימות, עשירות ומעניינות. 

יוכל  אני מאמין כי תפקידו של המתנ"ס הינו לשמש כבית שני לתושבים, שם כל אחד 
למצוא את הנישה המתאימה לו ולהתעמק בתחום העניין הקרוב ביותר לליבו, החל מגיל 

פעוטות ועד לגיל הזהב.

אחד  לכל  ומקום  מענה  לתת  כדי  השונים  הפעילות  תחומי  את  ולפתח  לשאוף  נמשיך 
ואחת בקהילה.

אנו עומדים לרשותכם, ונמשיך להיות קשובים לכל הצרכים העולים מן השטח, על מנת 
ליצור עבורכם חיי קהילה ענפים וטובים.

שלכם, 
אדיר נעמן 
ראש המועצה
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אין חוגים29/9-1/10/2019כ״ט אלול-ב’ תשריראשון-שלישיראש השנה

אין חוגים2/10/2019ג’ תשרירביעיצום גדליה

אין חוגים8-9/10/2019ט’-י’ תשרישלישי-רביעייום כיפור

אין חוגים13-21/10/2019י״ד-כ״ב תשריראשון-שניסוכות

אין חוגים22-29/12/2019כ״ד כסלו-א’ טבתראשון-ראשוןחנוכה

אין חוגים7/1/2020י’ טבתשלישיי’ בטבת

אין חוגים9/3/2020י״ג אדר שניתענית אסתר

אין חוגים10-11/3/2020י״ד-ט״ו אדר שלישי-רביעיפורים

אין חוגים7-15/4/2020י״ג-כ״א ניסןשלישי-רביעיפסח

חוגים עד 20/4/202019:00כ״ו ניסןשניערב יום השואה

חוגים כרגיל21/4/2020כ״ז ניסןשלישייום השואה

חוגים עד 27/4/202019:00ג’ איירשניערב יום הזיכרון

אין חוגים28/4/2020ד’ איירשלישייום הזיכרון

אין חוגים29/4/2020ה’ אייררביעייום העצמאות

חוגים עד 12/5/202019:00י״ח איירשלישיל”ג בעומר

חוגים כרגיל21/5/2020כ״ז איירחמישייום ירושלים

אין חוגים28/5/2020ה’ סיוןחמישישבועות

לוח חופשות ותאריכים מיוחדים תש”פ

 * לוח חופשות מתייחס לחוגי הילדים. לחוגי מבוגרים יישלח עדכון.



קהילה יקרה,

אנו שמחים להציג בפניכם את חוברת התוכניות, פעילויות והחוגים של 
מתנ"ס שפיר לשנת תש"פ.

החוברת מציגה מגוון רחב של פעילויות המתקיימות ברחבי המועצה, 
לכלל הגילאים, בהובלת צוות איכותי ומקצועי.

והשקעה  מחשבה  תוך  נבנה  אשר  במערך  להשתלב  אתכם  מזמינה 
מרובה בצרכי הקהילה ובטיפוחה.

זו הזדמנות להודות לאדיר נעמן, ראש המועצה, על התמיכה והסיוע.
ולצוות המתנ"ס המסור שעומל רבות, כדי להביא את הטוב ביותר עבור תושביו.

בברכה, 
מעין כהן
מנהלת מרכז קהילתי ‘שפיר’

הנהלת המתנ"ס:
אדיר נעמן – יו"ר

אלחי איובי
בן ישי שולמית

גואטה טל
גואטה אברהם

אמיר יהודית
כהן עירית

מלכה מאיר
נדיל ניצה

עמוס אשר
עמרם אלון

פרינטה סיגל

ועדת ביקורת:
דנין שי

פריינטה סיגל

צוות המתנ”ס:
כהן מעין - מנהלת המתנ"ס

גבעון לילך – מנהלת חשבונות
גואטה עדי – מזכירה

גואטה עקיבא – מנהל מחלקת תרבות, מנהל השלוחה 
הדרומית באב”ש

קרון עינב – מנהלת מחלקת נוער
זוהר יהודית – אם בית
חמו שולמית – מזכירה

כהן מירב - מנהלת מחלקת גיל רך ומשפחה 
לוי מירב- מנהלת מחלקת ספורט

לוי עגמי רחל – כספים
סבאג קובי – מנהל אולמות

פרידלנד אורי – מנהל מרכז צעירים
פרץ שלמה – אב בית

פרץ מור– מנהלנית
רוטברט חן - מנהלת מחלקת חוגים

שלזינגר גל - רכזת להב"ה



מחלקת גיל הרך ומשפחה

מחלקת גיל רך ומשפחה נותן שירות חינוכי, חברתי וטיפולי לתינוקות, ילדים והוריהם. 
תפיסתנו החינוכית רואה את הילד במרכז, תוך מתן דגש על תחומי ההתפתחות השונים, 

בגישה תואמת התפתחות.

המרכז לגיל הרך באבן שמואל 
היחידה ההתפתחותית 

המרכז הינו יחידה התפתחותית הנותנת מענה טיפולי מקצועי לילדים ולהוריהם 
מגילאי לידה ועד 18. ביחידה ישנו צוות מקצועי ומנוסה של קלינאית תקשורת, 

מרפאה בעיסוק, מדריכת הורים, פיזיוטרפיסטית, פסיכולוגית ועוד טיפולים 
משלימים.

היחידה מוכרת ע”י משרד הבריאות ופועלת באמצעות הסכמים עם קופת חולים 
כללית, כמו כן, ניתנים טיפולים באופן פרטי עם אפשרות להחזר מהקופה.

היחידה פועלת בימים א׳, ב׳, ג׳
בין השעות 08:00-16:00

_______________________

לפרטים: 08-8667949

מנהלת אגף הגיל הרך ומשפחה: מירב כהן | gilrach.shafir@gmail.com | טל. 0523685805
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מעונות יום קהילתיים
רשת ׳התחלה חכמה׳

עין צורים, שפיר, זרחיה, אלומה הירוקה, רווחה ואבן שמואל.

במעונות מתנ”ס שפיר אנו מאמינים בעבודה מיטבית למען ילדי הגיל הרך, תוך 
התמקצעות של הצוותים ושותפות עם הקהילה – הורים ושחקנים נוספים – 

מעונות המתנ"ס מהווים בסיס לקהילה איתנה.

מעונות המתנ"ס פועלים בפיקוח והדרכה של משרד העבודה והרווחה, משרד 
הבריאות, העמותה לבריאות הציבור, רשת 'התחלה חכמה' ומתנ״ס.

לוח חופשות של משרד העבודה והרווחה

ארוחה בשרית בייעוץ תזונאית

ג׳ימבורי במתחם המעון

פעילויות תואמות התפתחות

צוות מחנכות - מטפלות מקצועי ובעל ניסיון

וכמובן המון חום, אהבה ושמחת חיים!
מוזמנים להצטרף אלינו!

* פתיחת המעונות מותנית במספר משתתפים

________________

לפרטים:  053-3350372

נותרו 
מקומות 
בודדים 
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מנויצ׳יק בתנועה - מנוי גדול לקטנטנים
מנוי למפגשי “סיפור בתנועה” 

לקטנטנים והורים שאוהבים מוסיקה ותנועה 

בימי שני 

אבן שמואל
12 מפגשים בין התאריכים – 2.9.19-9.12.19

עין צורים 
12  מפגשים בין התאריכים – 16.12.20-23.3.20

גילאי 3-4 בין השעות 16:30-17:30
גילאי 5-6 בין השעות 17:30-18:30

לא תותר כניסה לילדים מעל הגיל המצוין

אבן שמואל
ילד קטן הלך לגן  02.09.2019

ממושי הארנב  09.09.2019

האריה שאהב תות  16.09.2019

דובי מקבל  23.09.2019
את פני השנה החדשה   

סוכת חברים  07.10.2019

האם הגיע הסתיו  28.10.2019

לבד על המרבד  04.11.2019

הענן של ערן  11.11.2019

עץ בצרה  18.11.2019

אליעזר והגזר  25.11.2019

סלט טוב וטרי  02.12.2019

שון והסביבון  09.12.2019

עין צורים
הלביבה שהתגלגלה  16.12.2019

שירי ביאליק  06.01.2020

איה פלוטו  13.01.2020

נרקיס מלך הביצה  20.01.2020

גשם יורד  27.01.2020

סיפור על גמדים  03.02.2020
ופטריות ומה עוד?   

מר זוטא ועץ  10.02.2020
התפוחים   

האורן הבודד  17.02.2020

הצב של אורן  24.02.2020

סיפור המגילה  02.03.2020
קצת אחרת   

הביצה שהתחפשה  16.03.2020

שלושת הפרפרים  23.03.2020

מפגש בודד: 30 ₪
עלות למנוי של 3 חודשים: 255 ₪ )עלות מפגש  21.20 ₪(

מומלץ לרכוש מנוי
המנוי מבטיח את מקומכם לכל הפעילויות

וחוסך לכם זמן והמתנה.
מוזמנים להירשם באתר המתנ”ס כבר עכשיו

לפרטים: 08-8612777

מנהלת אגף הגיל הרך ומשפחה: מירב כהן | gilrach.shafir@gmail.com | טל. 0523685805
www.matnas-shafir.org.il ההרשמה לפעילות באתר המתנ"ס 6



לקראת לידה
ילדת בעבר ואת שוב בהריון?

מרגישה שאת צריכה ריענון וכלים 
מעשיים? סדנה זו מיועדת לך!

מתנ"ס שפיר בשיתוף "בריאה-נשיות 
מלידה עד בגרות" 

מזמינים אתכן לסדנת נשימה ומרחב 
באגן

מספר סדנאות לאורך השנה, כל מפגש הינו
חד פעמי למשך ארבע שעות.

מנחה: רעות סרוסי, מיילדת

כיבוד קל

ימי שישי, אחת לחודש
בין השעות 08:15-12:00

בתאריכים:

מנויציק הצגות
מנויצ'יק הצגות

מנוי גדול לקטנטנים

מוזמנים להצטרף לחוויה והנאה 
להורים וילדים

יתקיימו 6 הצגות שנתיות שונות 
ממיטב הצגות הילדים

מיועד לגילאי 3-8. 

עלות מנויציק 6 הצגות – 60 ₪
עלות מנויציק 3 הצגות – 45 ₪

עלות מפגש בודד 25 ₪

בימי רביעי בשעה 16:30 – ביישובים 
השונים

פרסום ייצא בקרוב

לפרטים: 08-8612777

מומלץ לרכוש מנוי לכל תוכנית, המנוי 
מבטיח את מקומכם לכל הפעילויות 

וחוסך לכם זמן ברכישה ובהמתנה.

מספר המקומות מוגבל.

מנהלת אגף הגיל הרך ומשפחה: מירב כהן | gilrach.shafir@gmail.com | טל. 0523685805
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במרכז ספורט ופנאי, רחוב נתיבות בעין צורים

עלות: 230 ₪
לפרטים בטל׳: 052-6089960

)רעות סרוסי(

הרשמה באתר המתנ"ס

20.09.19
25.10.19
29.11.19
20.12.19

31.01.20
28.02.20
20.03.20
24.04.20
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האקדמיה להורים
הצטרפו ל"אקדמיה להורים" על כוס קפה ועוגה, סדנאות והרצאות להורים 

ואנשי חינוך. האקדמיה להורים בימי ראשון, עקבו אחר הפרסומים באתר..

סדנא מהילד שבי אל הילד שלי
עין צורים

5 מפגשים שיתקיימו בתאריכים:
24.11 ,17.11 ,10.11 ,3.11 ,27.10

במרכז ספורט ופנאי לגיל הרך בעין צורים
נרחיב ונעמיק בנושאים המעסיקים אותנו כהורים: איך 

הילד שבי משפיע על הקשר עם הילד שלי? מה אני 
אומר ועושה ומה הילד שומע ורואה? איך אפשר להפוך 
את החיכוכים והקשיים למנועי צמיחה לחיים מאושרים 

יותר? מה הילד באמת צריך ורוצה, ואיך מעניקים לו 
את זה באופן טבעי?

עלות עבור חמישה מפגשים: 150 ₪ ליחיד / 250 ₪ 
לזוג. הרשמה באתר המתנ”ס

הסדנא וההרצאה יועברו על ידי שרון כהן: מנחה פינת יעוץ משפחתי בתוכנית טלוויזיה, 
מרצה על הורות והוראה.

סדנא הורות מקרבת
מרכז שפירא

סדנא לרכישת כלים ומיומנויות בתקשורת מקרבת ליצירת הקשבה, הבנה ושיתוף פעולה עם ילדים 
בכל גיל.

3 מפגשים בתאריכים: 1.12, 8.12, 15.12 במרכז שפירא
הסדנא כוללת שלושה מפגשים שבהם נלמד על תקשורת מרחיקה וחסמי תקשורת, קשר בין רגשות 

לבין צרכים, הקשבה אמפתית, ביטוי עצמי מקרב, איך להגיד ‘לא’ לילדים. באמצעות ניתוח סיטואציות 
ותרגול דיאלוג וכלים מקרבים.

מנחה הסדנה: יואב לבנה, מומחה לתקשורת מקרבת במערכות יחסים ומנחה סדנאות בתחום 
להורים, לזוגות ולצוותי הוראה.

עלות עבור שלושה מפגשים: 100 ₪ ליחיד / 170 ₪ לזוג. הרשמה באתר המתנ”ס

מנהלת אגף הגיל הרך ומשפחה: מירב כהן | gilrach.shafir@gmail.com | טל. 0523685805
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הרצאה מהילד שבי
אל הילד שלי 

עין צורים
בתאריך ה-8.9.19, במרכז תרבותא

הרצאה סוחפת ומרתקת, משולבת הומור, 
על הורות, ילדים וחינוך. מעניקה תובנות 

משנות תודעה, היוצרות כלים תואמים 
לאופי הייחודי של כל הורה וילד. בהרצאה 

נלמד מה אני יכול ללמוד עליי מהקשר 
עם הילד? מה מסתתר מאחורי התנהגות 
‘שלילית’ של הילד? מה הופך הורה וילד 

למאושרים? איך מחזקים את הדימוי העצמי 
של הילד? ועוד...

עלות כניסה חד פעמית: 20 ₪.
הרשמה באתר המתנ”ס

קונפליקטים
בגיל הרך

12.1.20  ,  ₪ 10
פרטים באתר המתנ”ס

הרגלי
ניקיון וגמילה
16.3.20  ,  ₪ 10

פרטים באתר המתנ”ס

מריבות אחים - איפה 
אנחנו בכל הסיפור הזה...

10.5.20  ,  ₪ 10
פרטים באתר המתנ”ס
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ביישובים, איתן, אבן שמואל, שפיר ומרכז שפירא
תתקיים פעילות של תנועת בני עקיבא 

בני עקיבא היא תנועת נוער בינלאומית המהווה את תנועת הנוער המרכזית של 
הציבור הדתי לאומי בישראל.

כולו,  בני עקיבא מחנכת את חבריה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם  תנועת 
בבניינה  חלוציים  תפקידים  ולמילוי  ישראל  ומדינת  ישראל  ארץ  לאהבת 
יהודית  והרוחנית, לקראת הגשמת החזון של מדינה  ובהתפתחותה החומרית 

הבנויה על אשיות התורה והמסורה
הפעילות נותנת מענה לתלמידי כיתות ד'-ט' בהדרכה שבועית 

ואילו בכיתות ט'- יב' חבריא ב'- ישנה חלוקה ל-3 צוותים:
נחשון, ארגון והדרכה בהם כל בן נוער מפתח את יכולותיו וכליו.

מיועד לכיתות ז׳-ח׳
ונוער  חברה  מינהל  של  הדגל  מתכניות  אחת  את  מהווה  צעירה  מנהיגות  תוכנית 

ברשויות המקומיות.
בהמלך התוכנית נחשפים בני הנוער לקהילה בה הם חיים ופועלים לפיתוח  מודעות, 

אחריות ומעורבות בקהילה.
נושא הקהילה כסביבה חברתית-תרבותית משמעותית, בה  התוכנית מקדמת את 
את  מטרותיה,  את  המסמן  כציר  והן  התכנית  להפעלת  כבמה  משמשת  הקהילה 

הפרויקטים המיושמים בה ואת הגיוון הסמלי שהיא מייצגת.
במהלך השנה בני הנוער מקבלים הדרכה שבועית מרכזי היישוב. בחודשי הקיץ, בני 

הנוער ישתתפו בסמינר קיץ, המהווה את שיאו החינוכי של תהליך ההכשרה.

* השתתפות בתוכנית מוכרת כשעות למחויבות אישית.
*בסיום התהליך בני הנוער יקבלו תעודת מד"צ מטעם משרד החינוך

מנהלת מחלקת נוער: עינב קרון  |  krone.einav@gmail.com  |  טל. 0509321456
 www.matnas-shafir.org.il ההרשמה לפעילות באתר המתנ"ס

מדריכים צעירים - מד"צים

תנועת בני עקיבא

מחלקת נוער
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תוכנית יחודית שנותנת מענה לנוער במועצות האיזוריות.
מכוונת לראיה מערכתית של נער/ה בוקר עד ערב.

מנהיגות צעירה ביישובי המועצה
מנהיגות צעירה ז'-ח' בשיתוף מנהל חברה ונוער וקק"ל

תתקיים במושב זרחיה
התוכנית כוללת: טיולים מסובסדים ברחבי הארץ, רכישת כלים ומנהיגותיים, ניווט 

שטח וצבעי הסוואה, ערבי קומזיץ וקבלת כרטיס מד"צ בסוף התהליך.
השתתפות בתוכנית מוכרת כשעות למחויבות אישית.

הרשמה מראש לתוכנית לאורך השנה.

ימי פעילות לכיתות ט'-יב.
זבדיאל  שלווה  במושבים  תתקיים  היהודית  הסוכנות  בשיתוף  ז-ט  צעירה  מנהיגות 

ורווחה.
התוכנית כולל פעילות שבועית, פיתוח כלים מנהיגותיים ערבי קומזיץ ועוד.

בנוסף, שני ימי פעילות לכיתות ט'-יב'.

מיועד לכיתות ט'-יב'
פיתוח מנהיגות נוער מועצתית על ידי התנסות והובלת פרויקטים ופעולות למען הנוער 

והקהילה ובכלל
מודל התוכנית: מכל יישוב יבחרו 2 נציגים באופן דמוקרטי על ידי נוער היישוב 

הפעילות תתקיים אחת לחודש – כשעתיים וחצי 
הבחירות יעשו בתיאום עם בני הנוער במושב

בחופשת הקיץ - נציגי המועצה ישלחו לסמינר פיתוח מנהיגות מטעם מנהל חברה 
ונוער

מנהלת מחלקת נוער: עינב קרון  |  krone.einav@gmail.com  |  טל. 0509321456
 www.matnas-shafir.org.il ההרשמה לפעילות באתר המתנ"ס

למען הנוער במרחב הכפרי

מועצת נוער

מיועד לכיתות ז'-ט'
פעילות מועצתית לבני נוער המיועדת

לכיתות ז'-ט' שתתקיים אחת לחודשיים- כשעתיים וחצי.
בתוכנית: סדנאות גיבוש וכיף, הרצאות, טיולים מסובסדים, הפקת אירועים

לנוער ועוד. כל זאת תוך זיהוי חזקות המשתתפים ופיתוחם.
הרשמה מראש אצל רכזי הנוער במושבים. 

פעילי נוער מועצתי

תוכנית להב״ה
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מרכז 
הצעירים

מי אתם?
בני 40-18, חיילים משוחררים, סטודנטים, רווקים או נשואים, מחפשים עבודה או 

עובדים, הורים צעירים, שואלים את עצמם שאלות או סגורים על החיים.

מי אנחנו?
מרכז הצעירים נותן מענה במגוון רחב של תחומים, לאורך כל השנה.

תעסוקה

מועדון 
חופשת לידה
נפתח שוב!

ניהול פיננסי מלגות

תעזרו לנו לעזור לכם
כנס תעסוקה ראשון מסוגו 
הכולל קורסים וסדנאות, 

שיקדמו אתכם, סדנאות על 
מיתוג עצמי ואסטרטגיות 
מציאת עבודה, ייעוץ אישי 

ומקצועי.

עשרה מפגשים סביב
אימהות, נשיות והורות,
מלווה בארוחת בוקר

מפנקת.

מעורבות
ואחריות חברתית
מרכז הצעירים מעודד אתכם 
לקחת חלק פעיל ומשמעותי 
בישובים, במועצה ובמדינה. 

מה צפוי: פורום הנהגה 
צעירה המשפיע על המועצה, 
בית-מדרש חברתי בנושאים 

אקטואליים.ליווי ליוזמות 
אישיות ויישוביות. 

הכנו לכם מספר פעילויות 
מעניינות שיעשו לכם סדר 

במספרים:
שתי הרצאות על ניהול תקציב 

והצבת גבולות לילדים
וסדנא מעמיקה

לניהול תקציב משק בית.

תרבות ופנאי

תחזיקו חזק:
קורס צילום מקצועי בן חמישה
מפגשים, כיתות אמן עם חנן
בן-ארי, נרקיס ועידן חביב.
מסיבת סוף קיץ מטורפת,

סדנת כתיבה יוצרת.

ייעוץ במציאת מלגותף מסלולי 
מלגות מועצה עד 10,000 ₪ 
לסטודנטים שיתרמו שעות

במרכז הצעירים או בפר"ח; 
חפשו בגוגל:

"מלגות מרכז צעירים שפיר".

מנהל מרכז צעירים:  אורי פרידלנד |  Merkaz@shafir.matnasim.co.il | טל. 088612777
www.matnas-shafir.org.il 11ההרשמה לפעילות באתר המתנ"ס



ספטמבר

4/9
ניהול פיננסי: אימוץ 
דפוסי חשיבה והרגלי 

חיים המובילים לצמיחה 
אישית וכלכלית

8/9
 קורס צילום מקצועי
בן 5 מפגשים: יסודות 

וטכניקות 

12/9
כנס תעסוקה - 

מעסיקים, הרצאות 
וסדנאות יישומיות, כלים 

לחיילים משוחררים

19/9

מסיבת סוף קיץ 
מטוווורפת

להקה, D.J וקרחנה אל
תוך הלילה

אוקטובר

6/10
סדנת כתיבה יוצרת

לקראת השנה החדשה

28/10
 מועדון חופשת

10 מפגשים על אמהות,
נשיות והורות

31/10
 מאחורי השירים –

כיתת אמן עם
חנן בן ארי

עושים              בפייסבוק ל'מרכז צעירים שפיר'.

מצטרפים לקבוצות הוואטסאפ השקטות )עדכונים בלבד( – 
תשלחו הודעה למספר 050-7528622.

יש לכם רעיונות, רוצים להיות פעילים?הזה?בכל השפע מתעדכנים איך 
דברו איתנו! אנחנו כאן בשבילכם

אורי פרידלנד, מנהל מרכז הצעירים
merkaz@shafir.matnasim.co.il

דצמבר

4/12
סדנת מיתוג עצמי במקום 

העבודה
לקידום וקבלת הערכה

16/12
ייעוץ פרטני ומקצועי לכתיבת

קורות חיים

19/12
מאחורי השירים

כיתת אמן
עם

עידן חביב

פעילויות מרכז הצעירים:

מנהל מרכז צעירים:  אורי פרידלנד |  Merkaz@shafir.matnasim.co.il | טל. 088612777
www.matnas-shafir.org.il ההרשמה לפעילות באתר המתנ"ס

נובמבר

4/11
אסטרטגיות 

במציאת מקום 
עבודה 

כל הכלים 
שיעזרו לכם 

להתקדם בחיים

6/11
הרצאת ניהול 

פיננסי 
הצבת גבולות 

לילדים

7/11
פורום הנהגה 

צעירה
לצעירים שרוצם 

להשפיע על 
המועצה -מפגש 

ראשון

18/11
בית מדרש 

חברתי
אלישיב רייכנר  

על תקשורת 
ופריפריה

25/11
סדנת ניהול 
פיננסי מבית 

פעמונים
)4 מפגשים(

28/11
מאחורי 
השירים 
כיתת אמן
עם נרקיס
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מחלקת תרבות

סל תרבות

קייטנות

תרבות

פסטיבלים

תרבות יהודית 
תורנית

בתי מדרש

תוכניות תרבות 
בשיתוף מחלקת חינוך 

בבתי הספר והגנים

בית ספר של
החופש הגדול
חנוכה ופסח, 

קייטנות מדעים, 
קייטנה תורנית 
וקייטנות איל״ן 

ושילובים

רכזים מתנדבים מארגנים לוותיקי האזור פעילויות וטיולים 
במהלך השנה. בין הפעילויות, מתקיימים ימי עיון וגיבוש במלונות, 

שבתות גיבוש והרצאות. 
אבן שמואל, לאה יאיר-050-7593005

אלומה-מדרשת למד, מרים כץ-050-4145696
מרכז שפירא, גדעון הוכנברג-05-24844877

עין צורים, תפארת-050-6341807

"לגברים ולנשים 
ברחבי המועצה. 

שיעורים והרצאות. 

הצגות ילדים במושבי 
המועצה, הצגות 
למבוגרים, אירועי 

חודש הספר והקריאה, 
הקרנת סרטים

פסטיבל סוכות וחנוכה

הרצאות, סיורים, שבתות 
גיבוש, בית מדרש, 
חברותא, מלמדים 

במושבים, פעילות בין 
הזמנים לחרדים,

פרוייקט בת מצווה

מנהל מחלקת תרבות: עקיבא גואטה | akiva320@walla.com | טל. 050-8854118
 www.matnas-shafir.org.il ההרשמה לפעילות באתר המתנ”ס

המחלקה לתרבות במתנ"ס שפיר מהווה מרכז חברתי ותרבותי בו כל תושב ימצא מענה 
לצרכיו, שאיפה לפיתוח ערכי, הדדיות וחיבור בין קהילות, כל זאת במקסימום מעורבות 

ושותפות של תושבים, רכזי קהילה, נבחרי ציבור וארגונים שונים במועצה ובכל הארץ.

ותיקים

׳תור הזהב׳  פרוייקט לגילאי +50
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שלומי שבת



רפאל, נער המנסה בכל כוחו למצוא
את הדרך לשוויון וצדק חברתי.

סיפור על חברות אמת, קבלת השונה ואהבת חינם

גילאים: לכל המשפחה 
בימוי: יותם קושניר, ניהול אומנותי: אילת ריפס 

מוסיקה: שולי רנד, תאורה: זיו וילושין
תפאורה: אדם קלר, תלבושות: אלכס קוחמן

היכונו לפסטיבל סוכות
חול המועד סוכות 

יום רביעי /  י"ז תשרי  / 16.10.2019
בשעה 16:00  / במושב עוזה

אירוע מרכזי

שלומי שבת
ולהקתו

מחזמר מאת שולי רנד



מתנ"ס שפיר מגיש לכם מבחר מנויים
להצגות ומופעים

במחירים מיוחדים לתושבי המועצה

מתנ"ס קרית מלאכי 
 6 הצגות במחיר מיוחד ומסובסד - 300 ₪

לפרטים נוספים: 08-8612777

היכל התרבות אשקלון  
5+2 הצגות - נע בין המחירים 484-540 ₪

לפי מיקום
לפרטים נוספים: 08-6718777

היכל התרבות קרית גת
8 הצגות / מופעים

במחיר 340 ₪ ל-30 נרשמים ראשונים.
לפרטים נוספים:  08-6620862/3/4

מנוים
ונהנים



מחלקת ספורט

הקהילה,  לכל  ותחרותי  עממי  ספורט  פעילויות  מקיימת  הספורט  מחלקת 
לאורך השנה, במסגרת אירועים, חוגים, מועדונים יישוביים ובתי הספר.

אנו קוראים לכם לקחת חלק בפעילויות אלו מתוך מטרה לפתח אורח חיים 
בריא, כושר גופני וכישורים חברתיים ואישיים.

להעלאת  וקבוצתי,  אישי  לפיתוח  חשוב  העצמה  כלי  בספורט  רואים  אנו 
הגאווה הישובית ולגישור ולאיחוד הקהילה.

במידה ויש לכם רעיונות או הצעות, נשמח לשמוע.

מנהלת מחלקת הספורט:  מרב לוי |sportshafir@gmail.com | טל. 0508756511
www.matnas-shafir.org.il 17ההרשמה לפעילות באתר המתנ"ס



יום ההליכה העולמי
כ״ו תשרי 25/10/19

מרוץ שפיר ה-10
ע”ש תמר אריאל ז״ל
ז’ באייר, 1/5/2020 

שושן פורים סטריטבול אזורי שפיר-שורק-חבל יבנה
טז’ אדר 11/3/2020

פרסים ומדליות למנצחים בכל קטגוריה

שפיריאדה ה-4
יב׳-יז׳ אב, 2-7/8/2020

ליגות חורף לבוגרים
בכדורגל וכדורסל
יתחילו בינואר 2020

אירועי ספורט
2019-2020

מנהלת מחלקת הספורט:  מרב לוי |sportshafir@gmail.com | טל. 0508756511
www.matnas-shafir.org.il ההרשמה לפעילות באתר המתנ"ס 18



לקהל  פתוח  שפיר  הספורט  באולם  הכושר  חדר 
בשעות נפרדות לנשים ולגברים:

בניית תכנית אישית.
מכשירים חדשים ומגוונים ואווירה ייחודית.

צוות  את  ולהכיר  ניסיון  לאימון  להגיע  מוזמנים 
המאמנים והמאמנות שלנו ללא התחייבות.

מנוי חדר כושר - 150 ז לחודש
מנוי חדר כושר משולב עם חוגי נשים - 220 ז

עקבו אחרי שעות הפתיחה באתר המתנ״ס 

חדר הכושר
מתנ״ס שפיר

חפשו אותנו ב- 
ההרשמה באתר המתנ״ס

טל. 08-8612777



חוגים לגיל הרך

מחלקת חוגים

חוג טיפול בבעלי חיים - קבוצה של עד 6 ילדים 
בחוג נכיר מגוון רחב של בעלי חיים, נלמד בדרכים שונות ומגוונות על אורחות חייהם, מוצאם 

ומאפייניהם. הילדים יקבלו ערך מוסף כמו לקיחת אחריות, דחיית סיפוקים, אמפתיה, סבלנות, סובלנות, 
רגישות לצרכי האחר, שיתוף פעולה, עזרה הדדית, קבלת השונה, ותרנות ועוד.

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

שפיר
גילאי 3-4

שלישי
16:30-17:30

₪ 280

במרכז ספורט
ופנאי בעין צורים 17:30-18:30גילאי 5-6

אבן שמואל
גילאי 3-4

חמישי
מרכז לגיל הרך16:30-17:30

באבן שמואל 17:30-18:30גילאי 5-6

תנועה מעצימה
חוג ספורט אתגרי וקואצ’ינג לגיל הרך - בהדרכת חן רוטברט

פעילות מוטורית המשלבת מסלולי מכשולים מאתגרים לשיפור היכולות 
המוטוריות, חיזוק הביטחון העצמי, העלאת דימוי הגוף והקניית

אורח חיים בריא בשילוב כלים למודעות עצמית ומיצוי הפוטנציאל. 

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

אבן שמואל

2.5-3.5

רביעי

16:25-17:00

קבוצה של עד 8 ילדים170 ₪
3.5-517:00-17:45
5-6.517:45-18:30

18:30-19:15כיתה א׳-ב׳

חוג לפיתוח חשיבה רב גונית וחוג למצוינות בכיתה א׳ 
משחקים, חוויות, יצירה והנאה. החוג יעניק לילדיכם יכולות חשיבה ויעשיר את שפתו 

 ויתרום למימוש הפוטנציאל הגלום בילד להצליח.
העבודה מתקיימת בקבוצות קטנות.

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

שפיר
גילאי 4-5 ״פיתוח חשיבה”

חמישי
16:30-17:30

₪ 220

במרכז ספורט 
ופנאי בעין צורים 17:30-18:30ילדי גן חובה “מצוינות בכיתה א’”

אבן 
שמואל

גילאי 4-5 “פיתוח חשיבה”
שלישי

מרכז לגיל הרך 16:30-17:30
באבן שמואל 17:30-18:30ילדי גן חובה “מצוינות בכיתה א’”
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חדש!
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בית ספר למוזיקה
היכנסו איתנו לתוך עולם קסום של צלילים וחוויה מוסיקלית

המתנ”ס שם לעצמו למטרה לאפשר לתלמידים ליהנות מתהליך לימוד הנגינה באופן 
המקצועי ביותר תוך מתן ביטוי לכישרון האישי, העשרת הנפש והחשיבה היוצרת ופיתוח 

השמיעה המוסיקלית.

מגוון כלים ומורים חדשים ומקצועיים.

מוזמנים להצטרף לשורות הלומדים
מחכים לכם 

שיעור פרטני 45 דקות - 105 ₪
שיעור פרטני 30 דקות - 80 ₪ 

שיעור זוגי 45 דקות - 75 ₪ 

על כל לומד בשיעורי מוסיקה לחתום על נהלי הרשמה.
פרטים נוספים במתנ"ס שפיר.
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חוגי העשרה

לגו ורובוטיקה
נלמד פיזיקה מכניקה ורובוטיקה דרך שימוש בלגו. בחוג נשתמש באמצעי עזר, ניסויים מדעיים 
ובניית מודלים. נלמד על חוקים ועל מדענים וממציאים שונים ברחבי העולם. וכן את שפת הלגו, 

כיצד לקרוא תרשימים וסקיצות ו’על הדרך’ גם חשבון וגיאומטריה.

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

16:00-17:00חמישיא׳-ו׳שפיר
עבודה בקבוצות 160 ₪

לפי גיל  17:30-18:30חמישיא׳-ו׳אבן שמואל

*במידה ויתקבל סבסוד ממשרד המדע תינתן הנחה לנרשמים. 

שחמט
משחק המלכים משלב הנאה עם פיתוח חשיבה עצמאית אסטרטגית 

וטקטית: משפר את הריכוז, התפיסה המרחבית, הזיכרון והיכולת לפתרון 
בעיות. מחזק את ביטחון הילד ביכולתו המנטלית ומשפר הישגים לימודיים. 

בחוג השחמט נלמד לנתח מצבים, לתכנן מהלכים ולקבל החלטות.
זוהי הזדמנות להתנסות בספורט תרבותי וחינוכי.

קבוצת מתחילים וקבוצת מתקדמים

צ’ס – בית הספר לשחמט
הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

שפיר
א׳-ג׳

ראשון
16:00-17:00

כולל ערכת175 ₪
שחמט למשתתף

17:00-18:00ד׳-ו׳

אבן 
שמואל

א׳-ג׳
חמישי 

15:30-16:30

16:30-17:30ד׳-ו׳

*במידה ויתקבל סבסוד ממשרד המדע תינתן הנחה לנרשמים.

בואו לעשות את המהלך המנצח!
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חוג צפרות של החברה להגנת הטבע    
כיתות ג-ו

נכיר מקרוב את ממלכת הציפורים, נצא לתצפיות ונחפש את הציפורים הכי 
מעניינות, הכי מפתיעות, הכי מוכרות והכי נדירות. נלמד לעקוב ולזהות את 

הציפורים, נצא לטיולים בטבע אחת לחודש לתצפיות בסביבה הקרובה ואתרי 
צפרות ברחבי הארץ, בהם נלמד על עולמם של הציפורים דרך מצגות, סרטי 

טבע ותצפיות. 

קורס של 30 מפגשים פרונטליים + 10 ימי טיול 
)כולל 3 ימים לאילת ברישום והשתתפות של 150 ₪ (

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

16:30-17:15שלישיג׳-ו׳שפיר
מוגבל ל- 10 משתתפים 220 ₪

בקבוצה 18:00-18:45שלישיג׳׳-ו׳אבן שמואל

תיאטרונשי ג'וניור בהדרכת רוני נגר
שמחים להזמינכן להצטרף לעולם התיאטרון

באמצעות משחק ודרמה חוויתיים. 

אם את אוהבת להיות על במה, מקומך איתנו! 

עלות שעהיוםגילשלוחה
חודשית

אבן 
שמואל

ה׳-ו׳

חמישי

15:00-16:00

₪ 170
16:00-17:00ג׳-ד׳
17:00-18:00א׳-ב׳
18:00-19:00ז׳-ח׳

מותנה במספר משתתפים

פרטים בקרוב באתר המתנ"ס.
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בואי לעשות
 דרמה 
! ! ! ר ב ד ל  כ מ   

 מסלול מתחילות   מתקדמות   נערות
אל באבן שמו ו  י ד בסטו ד  ו  ב  מי  בי ם  י תקי י   

 בהנהלת רני נגר

 לפרטים והרשמה   רני נגר   052-4295358

050-9974474 פרטים נוספים: גאולה 

^^

משחק    תנועה לבמה    פיתוח קול    כתיבה לבמה

ות
מוכר כגמול השתלמ

מתרחב
ופותח קבוצות חדשות
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חוגי אומנות ויצירה
חדש! חוג ציור ורישום    

בהדרכת אלה רייז
בחוג זה ילמדו הילדים טכניקות שונות ברישום וציור בעזרת תולדות אמנות. נצור מתוך עולמו הדמיוני 

של כל ילד. כל מפגש יפתח לנו עוד חלון בתוך עולם האמנות. נתקדם מעולם הרישום ונכנס לעולם 
הצבע והתלת מימד. 

נושאי הלימוד: רישום בעפרונות, רישום בפחם, אור וצל, תלת מימד, פרספקטיבה, כניסה לעולם 
הצבע, צבעי יסוד וצבעי משלים, עבודה עם צבעי מים ועפרונות מים, טכניקות מעורבות, ציורי נוף, 

סוריאליזם: שינוי פרופורציות, שינוי מצב צבירה. 

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

שפיר
170 16:30-17:30₪ראשוןא׳-ב׳

כולל חומרים
*מותנה במספר 

נרשמים
*במידה ויתקבל סבסוד 

תינתן הנחה

המחיר כולל 
חומרים

15:00-16:30ראשוןג׳-ו׳
17:15-18:45ראשוןז’ ומעלה

אבן 
שמואל

16:30-17:15שניא׳-ב׳
15:00-16:30שניג׳-ו׳

17:15-18:45שניז’ ומעלה 

חדש! חוג עיצוב ומלאכות   
בהדרכת שלומית ארז, מדריכה בוגרת שנקר ותלפיות, עוסקת בעיצוב אופנה שנים רבות.

חולמת לעצב אופנה? אוהבת ליצור? מקומך איתנו!
בואי לעצב את קווי האופנה הבאים ותוך כדי ללמוד מלאכות יד, ציור אופנה, תפירה, טקסטיל, 

רקמה ליצור ולהנות. במסגרת החוג  נצא עם מוצרים מוגמרים כגון חצאית,  חולצות בסיס 
ושדרוגים של מוצרים קיימים. אין צורך בידע קודם.

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

שפיר
180 16:30-18:00₪שלישיד׳-ו׳

*מותנה במספר 
נרשמים

החוג יחל לאחר 
החגים המחיר כולל 

חומרים 17:00-18:30חמישיז׳-ט׳

חדש! חוג אומנות    
בהדרכת נעמה דניאל

לפתוח צוהר לעולם קסום ומופלא. לגירוי הסקרנות והדמיון.
לתת מקום לפיתוח הביטוי האישי דרך מיומנויות היצירה השונות

כגון: ציור, יצירת תבליט, פיסול בתלת מימד, שימוש בחומרים בעלי מרקמים שונים ועוד.
אין צורך בידע קודם

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה
המחיר כולל חומרים180 17:30-18:30₪שניג׳-ו׳אבן שמואל

*מותנה במינימום נרשמים
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חוגי אומנויות לחימה

חדש! טאקוונדו    
אומנות לחימה וספורט אולימפי, המשלבת שימוש רב ברגליים ובידיים, לצורך הגנה עצמית מול 

מספר יריבים או בזירת קרב. 

האימון תורם להעלאת הביטחון העצמי, לשיפור הכושר הגופני, עמידה במצבי לחץ והגנה 
עצמית.

מסלול תחרותי - השתתפות בתחרויות ומבחנים של עמותת דרקון הזהב והמכון הישראלי 
לטאקוונדו, בתוספת תשלום עבור הרשמה )150 ₪( והשתתפות )80-150 ₪(.

מאמן: דמיאן מינה. מאמן טאקוונדו ומדריך אומנויות לחימה מוסמך מטעם משרד החינוך 
והספורט. בעל ותק של 15 שנה בתחום. מאמן את נבחרת מועדון דרקון הזהב. ומאמן בינלאומי 

.WCMAU מטעם ארגון

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

שפיר

גן

שלישי

16:00-16:45

רכישת מדים דרך 145 ₪
המדריך עד 170 ₪  15:15-16:00א׳-ג׳

14:30-15:15ד׳-ו׳

מנהלת מחלקת חוגים: חן רוטברט  |  Shafirhugim@gmail.com  |  טל. 058-7311982
www.matnas-shafir.org.il 25ההרשמה לפעילות באתר המתנ"ס



קארטה  בהדרכת משה מתיתיהו
אומנות לחימה העוסקת בבעיטות ואגרופים.

משמעת עצמית, ביטחון עצמי, יציבה, גמישות קואורדינציה,
כושר גופני וכבוד לזולת. 

MMA לחימה משולבת
בהדרכת משה מתיתיהו

שיטת לחימה אשר מורכבת משלושת אלמנטי הלחימה עמידה, קרקע והאבקות. 

עמידה המורכבת מטאקוונדו קראטה ואיגרוף תאילנדי, קרקע הוא הבסיס
של ג’ודו וג’יו ג’יטסו ברזילאי והאבקות הוא החיבור בין שניהם

רשת “שרעבי אומנויות לחימה” פועלת בכל רחבי הארץ ובעלת צוות גדול של מדריכים מקצועיים 
ומוסמכים בכל ענפי הלחימה.

המוטיב המרכזי של הרשת עוסק בחינוך הילדים, התניית ערכים, שיפור הביטחון והמשמעת 
העצמית תוך כדי מתן כלים להגנה עצמית וחיזוק הגוף

חדש!

חדש!
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הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

אבן 
שמואל

קארטה ג׳-ו׳
שני

16:00-16:45

₪ 145

רכישת מדים דרך 
המדריך:

חליפה+מגני רגליים+ 
מגני שיניים +כפפות 
בעלות של 400 ש’’ח

16:45-17:30קארטה חובה-ב׳

שפיר
קארטה ג׳-ו׳

ראשון
16:00-16:45

16:45-17:30קארטה חובה-ב׳ 

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

אבן 
שמואל

 MMA ג׳-ו׳   
שני

רכישת מדים דרך 145 17:30-18:15₪
המדריך-

חליפה+מגני רגליים+ 
מגני שיניים +כפפות 
בעלות של 400 ש’’ח

MMA18:15-19:15₪ 160 נוער

שפיר
MMA ג׳-ו׳

ראשון
17:30-18:15₪ 145

MMA18:15-19:15₪ 160 נוער

26



קפוארה
קפוארה היא אומנות לחימה אפרו-ברזילאית המשלבת ריקוד,
לחימה, אקרובטיקה, מוסיקה ומשחק ויוצרת שיחה תנועתית.

בהדרכת מתן קהתי, פרופסור דנדה מוסמך מכון ווינגיט ובית הספר לקפוארה חבל הזהב שבסאו 
פאולו ברזיל ושואף להיות בית לחינוך איכותי ומקצועי המעניק מסגרת לימודית, חינוכית וחברתית 

בסביבה בטוחה ומאתגרת.
הילדים לומדים להתמודד עם קשיים, להציב מטרות, להיות חלק מקהילה תומכת שהיא משפחה 

ולהעביר ערכים חינוכיים, בריאותיים וספורטיבים דרך הקפוארה.
החוג פועל מחודש ספטמבר ועד חודש יולי כולל!

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

אבן 
שמואל

גן )4 ומעלה(

ראשון

16:30-17:15

רכישת מדים דרך 160 ₪
המדריך- עד 170 ₪. טקס 

חגורות: 100 ₪. קבוצת 
הגן- 60 ₪.

17:15-18:00א’-ב’ 

18:00-19:00ג’- ה’ 

19:00-20:30ו’ ומעלה

שפיר

גן )4 ומעלה(
חמישי

16:30-17:15

17:15-18:00א’-ב’

230 18:00-19:00₪שני, חמישיג’-ה’

260 19:00-20:30₪שני, חמישיו’ ומעלה

270 20:30-22:00₪שני, חמישימבוגרים

במהלך השנה יתקיימו אירועי שיא - סדנאות אורח עם מדריכים מהארץ ומחו”ל, טקס מדליות, 
טקס חגורות ועוד. חלק מהאירועים יהיו בתוספת תשלום ויתקיימו במשותף לכל הקבוצות.
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חוגי מחול

בית הספר ״עמיתמחה״ במחול מגיע לאבן שמואל
בבית הספר נלמדים מגוון סגנונות המחול תוך דגש על חיבור הדוק בין גוף לנפש. 

כושר - תנועה - נפש 

״הריקוד הוא השפה הסודית של הנפש״ 
תוך כדי חשיפה לעולם המחול, תפיסה חינוכית ותרבותית מובנית.

במהלך השיעור והחזרות צוות המורים מעביר מערכי שיעור מקצועיים,
הדורשים בגרות והתמדה מצד התלמידים.  

ג׳אז מודרני   בהדרכת דנה חסנו
שיעור המשלב את יסודות הבלט הקלאסי )בסיס לכל סגנון ריקוד( בדגש על חוזק, כח,

שליטה, שחרור, יציבה, גמישות, קואורדינציה ופיתוח שמיעה מוסיקלית. 
את הטכניקה נלמד בכמה וריאציות, רצפה ועמידה. 

הנאה מובטחת

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

אבן שמואל

16:30-17:30שלישיא’-ב’

₪ 145
ביגוד: יש לרכוש בגד גוף, 

גרביון שחור ונעליים
)פרטים אצל המדריכה( 

17:30-18:30שלישיג’-ד’ 

18:30-19:30שלישיה’-ו’ 

19:30-20:30שלישיז’-ט’ 

במהלך השנה תפעל תוכנית שנתית נפרדת הכוללת אירועים ופעילויות בתחום המחול.
השתתפות באירועים הינה רשות וכרוכה בתוספת תשלום. האירועים יפורסמו בהמשך השנה.

חדש!
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טרום מחול לגיל הרך בהדרכת ליאל דיין
מגילאי הגן ועד בוגרות.

שיעורים חווייתיים המקנים יכולת אלתור וחיבור תנועתי. היכרות עם הגוף במרחב תוך פיתוח 
היצירתיות והדמיון, שיפור היציבה והגמישות.

השיעור ילווה באביזרים ומשחקי תנועה בדגש על בלט. במהלך השנה יתקיימו שיעורים פתוחים 
להורים ומופע מסכם בסטודיו בסוף שנה.

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

מחול לגיל הרך שפיר
יש להגיע עם בגד גוף, טייץ ונעלי 145 16:45-17:30₪חמישילגילאי  6-4

בלט )פרטים אצל מדריכת החוג(  

מחול מודרני  בהדרכת ליאל דיין
בשיעור ילמדו הרקדניות ממגון סגנונות המחול בדגש על המחול המודרני העכשווי.

תוך שיפור הטכניקה, המוסיקליות והגמישות.

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

א׳-ג׳שפיר
145 15:45-16:45₪חמישימחול מודרני

ביגוד: 
יש להגיע עם בגד גוף וטייץ

)פרטים אצל מדריכת החוג( 

במהלך השנה יתקיים שיעור פתוח להורים ומופע מסכם שנתי. 

היפהופ  בהדרכת ליאל דיין
סגנון ריקוד קצבי ופופולרי בעולם. החוג מתמקד בפיתוח הקואורדינציה והקצב. 

במהלך השנה ישתתפו הרקדניות בהופעות מחול ותחרויות בתשלום נוסף.

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

שפיר
17:30-18:30חמישיד׳-ו׳ היפ הופ

ביגוד:  טייץ שחור, נעלי 145 ₪
ספורט, ובגד גוף. ז׳ ומעלה

18:30-19:30חמישיהיפ הופ

בית הספר - בתנועה מתמדת
פועל במתנ"ס זו השנה ה- 4 ומציע מגוון סגנונות בתחום המחול 

המתאים לכל רקדנית.  מגילאי הגן ועד בוגרות.
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חוגי ספורט
התעמלות קרקע

המרכז להתעמלות קרקע ומכשירים, אקרובטיקה ופירמידות. 
אימונים חוויתיים ומקצועיים בשילוב הופעות, תחרויות, גימניסטרדה, ימי כיף ועוד....

פיתוח עמידה ויציבות, מוטוריקה, אימוני טכניקה וטקטיקה, פיתוח גמישות כושר וכח, קואורדינציה 
ובטחון עצמי. מגוון של ציוד מקצועי ומתקדם

בניהולה המקצועי של לינור ברוך מאמנת מוסמכת מכון וינגייט.
מדריכת שלוחת אבן שמואל: נעמה מלין

מדריכת שלוחת שפיר: לינור ברוך

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

אבן 
שמואל

145 16:45-17:30₪חמישיגן )4 ומעלה(

ביגוד: בגד גוף 
וטייץ שחורים. 

קבוצת הנבחרת: 
בגד גוף 120 ₪ 

וטייץ שחור

עתודה )א׳-ד׳(
16:00-17:00שלישי

₪ 195

14:45-15:45חמישי

א׳-ד׳
17:00-18:00שלישי
15:45-16:45חמישי

טרום נבחרת
18:00-19:00שלישי
17:30-18:30חמישי

נבחרת*
19:00-20:30שלישי

₪ 260
18:30-20:00חמישי

שפיר

145 16:30-17:15₪ רביעיגן )4 ומעלה(

ראשון, א׳-ב׳
 185 14:45-15:30₪רביעי

עתודה וטרום נבחרת 
)ג’ ומעלה( 

ראשון, 
195 ₪ 15:30-16:30רביעי

נבחרת*
16:30-18:00ראשון

₪  260
17:15-18:45 רביעי

האימונים יתקיימו באולם הספורט מול בית ספר יסודי שפיר, ובאולם הספורט באבן-שמואל.
*לצורך רישום באיגוד יש לבצע בדיקות רפואיות במכון מורשה לרפואת ספורט עד סוף ספטמבר.

יציאה לתחרות מותנית בתשלום עבור השתתפות )לפי דרישת האיגוד(.
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ביה”ס לכדורסל – מועדון אליצור שפיר
בניהולו המקצועי של רוברט רוטברט 

קבוצות בית ספר לכדורסל וקבוצות ליגה השייכות למועדון אליצור שפיר 
ופועלות באבן-שמואל, זבדיאל ושפיר.

קבוצת יסודות – אימון מקצועי לקראת השתלבות בנבחרות הבוגרות. האימון 
מתמקד בהטמעת ערכים חינוכיים, חיזוק הביטחון העצמי ויכולות פיזיות 
ומנטליות. נלמד שליטה בכדור, סוגי קליעות ומסירות, פיתוח כושר גופני 

ועבודה בקבוצה.
קבוצת ליגה – קבוצות המשחקות בליגה של איגוד הכדורסל ומייצגות את 

המועצה במשחקי בית וחוץ.
מעבר לתחרות, הרצון לנצח והמקצועיות, דרך המשחק והאימונים ילמדו 
השחקנים והשחקניות התמדה, ערבות הדדית, אחריות אישית וקבוצתית, 
קביעת סדרי עדיפויות, ניהול זמנים וראיית האחר והכל עם הרבה הנאה. 

צוות המאמנים: יהונתן חיון, דניאל סטרובינסקי, חן חדד, גיא גולן, שי גואטה.
אחרי החגים תיבחן חלוקת הקבוצות בהתאם להרשמה.

הערותעלות חודשיתשעהיוםקבוצהשלוחה

אבן 
שמואל

145 17:00-18:00₪רביעייסודות בנות א׳-ג׳

 עלות מדים: 
 ₪ 100

אחרי החגים 
תיבחן חלוקת 

הקבוצות 
בהתאם 
להרשמה.

ייתכנו שינויים 
בימים ובשעות.

195 16:00-17:00₪ראשון, רביעייסודות בנות ד׳-ו׳
145 16:00-17:00₪שלישייסודות בנים א׳-ב׳
195 17:00-18:00₪שלישי, חמישייסודות בנים ג׳-ד׳

יסודות בנים ה׳-ו׳
15:00-16:00שלישי

₪ 195
16:00-17:00חמישי

270 18:00-19:15₪שני, חמישיליגה ו'
 135 20:30-21:30₪ראשוןנשים
135 20:30-21:30₪שלישיגברים

שפיר

145 16:00-17:00₪שלישייסודות בנות א-ג
195 17:00-18:00₪שלישי, חמישייסודות בנות ד-ו
145 17:00-18:00₪שנייסודות בנים א-ב
195 16:00-17:00₪שני, חמישייסודות בנים ג-ד
195 15:00-16:00₪שני, חמישייסודות בנים ה-ו

270 19:00-20:15₪שני, רביעיליגה ה'-ו' 

ליגה ז'-ח'
18:00-19:15ראשון

₪ 270
14:45-16:00שלישי

270 20:15-21:30₪שני, רביעיליגה ט' נערים
135 20:30-21:30₪חמישינשים
135 21:30-22:30₪רביעיגברים

145 16:15-17:15₪רביעייסודותזבדיאל
* ייתכנו שינויים בימים ובשעות.
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כדורגל
לימוד יסודות הכדורגל, קואורדינציה, הקניית ביטחון וערכים

תוך שימת דגש על הערך החברתי
במהלך השנה יתקיימו משחקים בין הקבוצות.

מאמן שלוחת אבן שמואל: אוראל אביטן
מאמן שלוחת שפיר: אלכס מרטיננקו

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

אבן שמואל

א׳-ב׳

ראשון, שלישי

16:00-17:00

₪ 195

מדים:
.₪ 100

רישום אצל 
המדריך

המתנ״ס שומר 
לעצמו את לעצמו 
את הזכות לשינוי 
מקום הפעילות 

בהתאם לשיקולים 
מקצועיים

17:00-18:00ג׳-ד׳

18:00-19:00ה׳-ו׳

שפיר

א׳-ב׳

שני, רביעי

16:30-17:30

15:30-16:30ג׳-ד׳

18:30-19:30ה׳-ו׳

כדורגל בנות 
הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

15:00-16:00ראשון, שלישיה-ואבן שמואל
מדים: 100 ש"ח. 195 ₪

רישום אצל המדריך 17:30-18:30שני, רביעיה-ושפיר

אתלטיקה קלה
בהדרכת אור כרמלי

ענף ספורט הכולל תחרויות ריצה, הליכה, קפיצה וזריקה, ושילוב ביניהם בצורת קרב 
רב. 

עלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

195 14:45-15:45₪שלישי, חמישיה׳-ו׳אבן שמואל

*מותנה במספר נרשמים.
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אופניים
חברת ‘מרחבים’ לפיתוח יכולת אישית, תעביר פעילות 
ייחודית המשלבת בין רכיבת אופניים בשטח ופעילות 

שדאות ייחודית המפתחת התנסות מעשית, בישולי שדה, 
משחקי שטח. הפעילות מקנה ערכים של אורח חיים 

בריא, סובלנות, עזרה הדדית ועמידה מול קשיים ואתגרי 
שטח. 

מאמן שלוחת אבן שמואל: אביחי עזרן
מאמן שלוחת שפיר: יינון שריקי

עלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

אבן שמואל
15:00-16:30ראשוןד’-ו’ 

₪ 250 16:00-17:30שלישיז’-ט’ 

15:00-16:30שלישיד’-ו’ שפיר

קבוצות ריצה בהדרכת טל ביבי
מאמן ריצה וכושר מוסמך, בוגר וינגייט, מרתוניסט. 

שחרור אנרגיה בדרך חוויתית ומהנה, תרגילים לשיפור הגמישות והיציבה, חיזוק שרירי 
ליבה וקואורדינציה, הקניית מודעות לאורך חיים בריא, חיזוק תחושת המסוגלות, 

העצמה והכרה בחוזקות. 

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה

אבן שמואל

ד׳-ו׳

שני

17:45-18:30

₪ 170
קבוצת ריצה לבנים

18:30-19:15ז׳-ט׳

19:15-20:00י׳-יב׳

שפיר

ד׳-ו׳

שלישי

17:45-18:30

18:30-19:15ז׳-ט׳

19:15-20:00י׳-יב׳

*מותנה במספר נרשמים.
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כדורשת - בהדרכת ליאור אפל 
אם את רוצה לקחת חלק במשחק קבוצתי המחזק מיומנויות חברתיות ואישיות, 
בקבוצה פעילה גופנית המפתחת כושר גופני, כוח ודימוי עצמי בחברה והנאה, 

מקומך איתנו. 
המטרה שלנו היא להקים קבוצות ביישובי מועצה אזורית שפיר וקיום משחקי 

ליגה בין היישובים והוספת חיבורים אזוריים בהנאה ותנועה. 
ליאור אפל היא מאמנת מוסמכת למשחק הכדורשת, מטעם המכללה האקדמית 

בוינגייט.

עלות חודשיתשעהיוםקבוצהשלוחה

שפיר
19:30-21:00שלישישפיר

₪ 135
21:00-22:30שלישיעין צורים

מחיר למשתתפות סטודיו מנוי נשים: 120 ₪ 

*מותנה במינימום משתתפות. 
*בימים בהם יתקיים משחק ליגה האימון יתקיים באולם זבדיאל. 

חדש!
פילאטיס לנשים בהריון  בהדרכת יוקדה חבשוש 

שיעור פילאטיס מיוחד להריוניות בהדרכת 
פיזיותרפיסטית ומדריכה מוסמכת.

התעמלות מיוחדת ומותאמת לנשים הרות החל 
משבוע 16 ועד ללידה, נשים דגש על חיזוק 

הגוף-שרירי רגליים, גב, רצפת האגן, שרירי הבטן 
התומכים.

מתיחות והרפייה. עזרה בהקלה על כאבים שונים, 
עצות ותרגילים ללידה פעילה. 

נדרש אישור רופא מטפל לפעילות גופנית בהריון 
וטופס הצהרת בריאות

הערותעלות חודשיתשעהיוםשלוחה
מותנה בהצגת160 9:00-10:00₪שישישפיר

אישור רפואי
*מותנה במינימום נרשמות 
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חוגי נשים
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חדש! סדנאות התעמלות פילאטיס
נשים לאחר הלידה  בהדרכת יוקדה חבשוש

במהלך ההריון והלידה עובר גוף האישה שינויים משמעותיים. הסדנה מתאימה 
לנשים לאחר לידה, החל מ- 6 שבועות ועד שנה לאחר הלידה. המשתתפות יחזקו 

את הגוף בהדרגה בדגש על חיזוק שרירי בטן ורצפת אגן, יציבה נכונה ושימוש נכון 
עם הגוף בפעילות היומיומית. ניתן להגיע עם התינוקות לסטודיו.

לפרטים: יוקדה חבשוש 052-8232356 

הערותעלות חודשיתשעהיוםשלוחה

מותנה בהצגת אישור רפואי160 10:00-11:00₪שישישפיר

*מותנה במינימום משתתפות. 

חדש!
פילאטיס מכשירים בהדרכת יפה לברן      

צעירים,מבוגרים, נשים בהיריון ולגיל הזהב.
פילאטיס הוא אימון העובד על טווח תנועה, חיזוק שרירים, הגמשה, חיטוב,

ומטפל גם בבעיות אורתופודיות שונות.
ניתן להגיע גם אם לא התאמנתם מעולם, זה הזמן להתחיל

עלות חודשית לחוג לפעם בשבוע: 280 ₪
עלות חודשית לחוג לפעמיים בשבוע: 500 ₪

עלות שיעור פרטי: 180 ₪
פרטים נוספים בהמשך…. 
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סטודיו נשים בתנועה 
התעמלות בעזרת מכשירים – אימון גופני בשיטות שונות לשיפור יכולות, חיזוק העצם 

והגמשת מפרקים למניעה וטיפול באוסטאופורוזיס.

פילאטיס – שיטה לאימון גופני המשפרת את היציבה והתפקוד היומיומי של הגוף. 
השיטה משלת חיזוק ומתיחות לרבדים העמוקים של השרירים, עם התמקדות בחיזוק 

שרירי רצפת האגן.

יוגה – שיטה עתיקה המשלבת תרגול גופני, תרגילי נשימה, ריכוז והרפיה. היוגה מחזקת 
ומגמישה את השרירים, ממריצה את מערכת הדם, משפרת את הבריאות, ומפתחת 

מודעות לגוף יחד עם חיבור פנימה. חיבור בין הפן הפיזי, האנרגטי, מבט פנימה ונשימה 
מודעת, היוצרים אימון מקיף ושלם.

זומבה – שיטת אימון גופני אירובי באמצעות ריקוד. השיטה מבוססת על שילוב תנועות 
ריקוד המושפעות מסגנונות שונים לצלילי מוזיקה לטינית, מערבית ומזרחית, במטרה 

להפוך את האימון הגופני למהנה.

ריקודי עם – ריקודים לשירים עבריים שונים, התורמים לשיפור היציבה, גמישות השרירים, 
הקואורדינציה, שיווי המשקל וההתמצאות במרחב.

התעמלות בריאותית – חיזוק שרירים ועצמות, שיפור טווחי תנועה – גמישות, הקלה, 
הפחתת כאבי מפרקים, כלים ומודעות לתרגול נכון, חיבור לגוף והרגשה טובה. התרגול 

מושפע מעולם הפילאטיס, מחול-רליס וטאי-צ’י. 

עיצוב דינמי – עיצוב וחיטוב בתנועה המשלב עבודה עם אביזרים שונים יחד עם תרגילים 
להעלאת הדופק המביאים לשריפת קלוריות מקסימאלית, והכל ברקע מוסיקה קצבית 

ומהנה.

טבטה – אימון טבטה הוא אימון קצר וממוקד, מה שמבטיח מקסימום תוצאות במינימום 
זמן. אימון אירובי המשפר סיבולת לב ריאה. אך בשל עצימותו, מעבר לשיפור היכולת 

האירובית הוא משפר את הכושר האנאירובי ואת מסת השריר.

חדש! מחול מזרחי – בהדרכת דורית שאנל ארובס   

חדש! יוגה איינגר , ווינייאסה– בהדרכה חיה מרום   

חדש! זומבה - בהדרכת טלי נעים  
צוות המדריכות:

אורטל שהם, יוקדה חבשוש, נועה צלה, נירה טל, נירה תנעמי, עדנה עמוס, ענת בקוולד, 
חיה מרום, טלי נעים, דורית שאנל ארובס

מחיר מנוי: 170 ₪ לחודש.

מבצע מנוי פרימיום 
מכון כושר+ סטודיו מנוי נשים : 220 ₪ 

בהתחייבות לתקופת המסלול ללא הקפאה
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חדש!
יוגה Ashtanga  בהדרכת גילעד שפר     

גילעד נפצע במלחמת לבנון השניה. באמצעות היוגה הצליח גילעד להתגבר על שתי 
פריצות דיסק וקיבל מענה הן בהיבט הפיזי-בריאותי והן בהיבט המנטלי. היום בעל תעודת 

הדרכה ביוגה ומאז הוא מעביר את הידע למי שחפצה נפשו וזקוק גופו.

הערותעלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה
18:30-20:00רביעימגיל 18 ומעלה שפיר

התחלה170 ₪
לאחר החגים 20:30-22:00רביעימגיל 18 ומעלהאבן שמואל

 *מותנה במינימום נרשמים.

חדש!
תיאטרון  בהדרכת רענן עמיהוד   

למידת יסודות המשחק באמצעות תרגילים, אביזרים מוסיקה ועוד. במהלך החוג נלמד 
להציג ונקיים הפקות ייחודיות. בוא לגלות את השחקן שבך. 

בוא לגלות על עצמך יכולות שלא הכרת 

עלות חודשיתשעהיוםגילשלוחה
שפיר

שלישימגיל 18 ומעלה
18:30-20:00

₪ 170
20:30-22:00אבן שמואל

 *מותנה במינימום נרשמים.

קפוארה בוגרים  בהדרכת מתן קהתי
קפוארה היא אומנות לחימה אפרו-ברזילאית

המשלבת ריקוד, לחימה, אקרובטיקה ומוסיקה.

עלות חודשיתשעהיוםשלוחה
270 19:30-21:00₪חמישישפיר
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פעילות החוגים תפתח אי”ה ביום ראשון א’ אלול 1/9/2019 . 1
לחוגים  פרט   .30/6/2020 תמוז  ח’  שלישי  ביום  ותסתיים 
שצוינו אחרת ולמעט המועדים המצוינים בלוח החופשות.

כל . 2 נרשמים,  של  מינימלי  במספר  מותנית  החוג  פתיחת 
לגופו. המתנ”ס שומר לעצמו את הזכות לסגור חוג  חוג 
שקבע  למינימום  מתחת  ירד  המשתתפים  מספר  אם 

המתנ”ס.
יש לסמן ברישום האינטרנטי כל בעיה בריאותית ידועה. אי . 3

סימון זה מהווה הצהרה על בריאות הנרשם. 
בעיות . 4 בדבר  והרכז  החוג  מדריך  את  לעדכן  ההורים  על 

בריאות וקשיים אחרים העלולים להשפיע על השתתפות 
הילד בחוג.

המתנ”ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג תלמיד . 5
המפריע למהלכו התקין של החוג.

המתנ”ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים . 6
של החוגים בהודעה מראש.

אם . 7 מדריך  להחליף  הזכות  את  לעצמו  שומר  המתנ”ס 
הנסיבות מחייבות לעשות כך.

באחריות . 8 הילדים  החוג  סיום  ומשעת  החוג  תחילת  עד 
ההורים.

הפסקת לימודים:
תלמיד רשאי להפסיק את לימודיו בתנאים הבאים:. 1

בהתראה של לפחות שבועיים מראש.	 
לא 	  בכתב,  המתנ”ס  למזכירות  ישירות  לפנות  יש 

תתקבל הודעה על-ידי המורה.
תלמיד רשאי לפרוש מהחוג עד סוף חודש מרץ. 2
של . 3 לימודיו  להפסיק  הזכות  את  לעצמו  שומר  המתנ”ס 

שכר  לתשלום  בהתחייבויותיו  יעמוד  ולא  במידה  נירשם 
הלימוד.

לימודים . 4 התחיל/לדחות/הפסיק  לא  רשאי  המתנ”ס 
ירשמו  ולא  במידה  וזאת  בקבוצה  או  יחידנית  במסגרת 
ו יתמעטו במהלך השנה או מכל סיבה  מספיק תלמידים 

אחרת על-פי שיקולו.
המתנ”ס רשאי לשנות את מועד שעות השיעורים במהלך . 5

השנה על-פי שיקולו.
התלמיד . 6 המתנ”ס,  ביוזמת  יופסקו  והלימודים  במידה 

יחוייב בשכר לימוד עד מועד הפסקת הלימודים בלבד.

  תנאי הרשמה ותשלום:
למלא . 1 נרשם  כל  על  המתנ”ס.  באתר  תתקיים  ההרשמה 

טופס הרשמה והצהרת בריאות. 
בכל . 2 בלבד  אחד  ניסיון  שיעור  משתתף/ת  לכל  יתאפשר 

החיוב  לחוג,  ונרשמים  במידה  למוסיקה.  פרט  התחומים 
ייעשה גם על שיעור הניסיון.

הנחות: לנרשמים באתר המתנ”ס עד ה-1/9/2019 וביריד . 3
רק  יינתנו  נוספות  הנחות   .5% של  הנחה  תינתן  החוגים 

דרך המחלקה לשירותים חברתיים.
הנחת 5% תעבור מחוג אחד לשני עד סוף חודש אוקטובר. . 4

באחריות ההורים לדאוג להעברת הרישום.
ההרשמה לחוג מחייבת תשלום במזומן, כרטיס אשראי או . 5

צ’קים. התשלום הוא מראש לכל השנה ואינו כולל ביגוד, 
תשלומים  וטקסים.  העשרה  פעילויות  אישי,  עזר  ציוד 

נוספים מפורטים לכל חוג בנפרד.
במידה ותוקף האשראי עומד לפוג או משתנה יש לעדכן . 6

את המתנ”ס בזמן.
המתנ”ס יחייב בעמלות בעלי חשבון שהתשלומים שלהם . 7

יהיה  התשלומים  יכובדו  ולא  במידה  כן,  כמו  יוחזרו. 
המתנ”ס רשאי להפסיק את ההשתתפות בחוג לאחר מתן 
ייתכנו  ולא  כספים  יוחזרו  לא  ימים.  שבעה  של  התראה 

ביטולים רטרואקטיביים.

מפגשים . 8  32 בסיס  על  מחושבים  החוגים  מחירי  לדעת!  חשוב 
לחוג שנתי המתקיים פעם בשבוע )כ-64 מפגשים לחוג המתקיים 

פעמיים בשבוע( בחלוקה ל-10 תשלומים.
בחשבון  נלקחו  החוג  מחיר  בחישוב  שנתי.  הוא  החוגים  מחיר 
חודשי  פני  על  פרוס  החוגים  עבור  והחופשות. התשלום  החגים 

הפעילות של החוגים ומתומחר לפי מספר מפגשים.
למספר . 9 מתחייב  מאמן/מדריך  כל  אי-נעימות  למנוע  מנת  על 

מפגשים בשנה ע”פ לוח השנה.

נהלי ביטול הרשמה לחוג:
בטלפון . 1 החוג  או מדריך  הילד  ע”י  ביטול  הודעות  לא תתקבלנה 

או בעל-פה. אי הגעה לחוג לא מהווה ביטול הרשמה. באחריות 
ההורים להודיע על ביטול הרשמה בכתב.

הודעת ביטול השתתפות בחוג תתקבל בכתב או במייל במזכירות . 2
המתנ”ס בלבד. הביטול יכנס לתוקף שבועיים מעת קבלת הודעת 

הביטול. משתתף לא יחוייב מתום השבועיים הנ”ל.
ניתן להפסיק השתתפות בחוג עד סוף חודש מרץ, מחודש אפריל . 3

אין אפשרות לבטל השתתפות.
אין ביטול רטרואקטיבי. 4
לביטול חוג מסיבה רפואית יש להציג מסמכים רפואיים מתאימים . 5

לאישור המתנ”ס. 

נהלי הרשמה לחוגי מוסיקה
הרשמה:

תיאום שעת השיעור יעשה מול המורה. 1
עם . 2 שעה  תיאום  לאחר  המתנ”ס  במזכירות  ותשלום  הרשמה 

המורה
לא . 3 והילד  במידה  מראש.  ובהרשמה  בתשלום  הינו  ניסיון  שיעור 

יש להודיע בכתב למזכירות  מעוניין להמשיך לאחר שיעור אחד 
המתנ”ס.

לא יינתן החזר רטרואקטיבי.. 4
ביטול, דחייה והשלמת שיעורים:

היעדרות ללא הודעה משיעור אינה מזכה בהחזר כספי או שיעור . 1
השלמה.

ביטול שיעור מצד התלמידים יתקבל רק עם הודעה עד 24 שעות . 2
לפני מועד השיעור. התלמיד יקבל עד 3 שיעורי השלמה. מעבר 

לכך, על כל ביטול יגבה תשלום מלא ללא השלמה. 
עבור שיעורים שהמורה ביטל יינתן שיעור השלמה במועד שיתואם . 3

ויוסכם בין המורה לתלמיד.

נהלי הרשמה מנוי סטודיו נשים בתנועה
אפשרות . 1 תינתן  כספי.  בהחזר  מזכה  אינה  משיעור  היעדר 

להקפאה במקרה  בריאותי עם אישורים. 
2 .1/9/2019- בין התאריכים  ויחול   תשלום עבור המנוי הינו שנתי 

.31/8/2020
הודעת ביטול תתקבל אך ורק בכתב או במייל במזכירות המתנ”ס . 3

בלבד. הביטול יכנס לתוקף שבועיים מעת קבלת הודעת הביטול. 
משתתפת לא תחוייב מתום השבועיים הנ”ל. 

מנוייה רשאית לפרוש מהמנוי עד סוף חודש אפריל. מחודש מאי . 4
אין אפשרות לבטל את המנוי. 

אין ביטול רטרואקטיבי. . 5
רפואיים . 6 מסמכים  להציג  יש  רפואית  מסיבה  המנוי  לביטול 

מתאימים לאישור המתנ”ס. 
רק  החוגים תתאפשר  ולפעילות  מוסיקה  לחוגי  ותשלום  הרשמה 

לאחר קריאת נהלים אלו.
על  על  חתימה  מחייב  רישום  הנהלים.  את  לקרוא  מבקשים  אנו 

הנהלים. רישום מהווה קריאת והסכמה לנהלים

נהלי הרשמה 
לכל חוגי המתנ”ס כולל חוגי מוזיקה ומנוי סטודיו נשים



חוויתיהפנינג חוגים 

שפיר
27.8 / כ״ו אב

אבן שמואל
29.8 / כ״ח אב

17:00-19:00     הפנינג חוגים - הצגת חוגי העשרה, חוגים לגיל הרך,

אומנות ומוזיקה היכרות והתנסות  דוכני הרשמה לחוגים

בשעה 19:00

20:30

ועוד פרסים נוספים   *מותנה בנוכחות בהגרלהמקום ראשון! שולחן כדורגל ביתילנרשמים לחוגיםהגרלת פרסים יקרי ערךמופע אקרובטיקה מרהיב

מסיזומבה ענק אמהות ובנות  עם טלי נעים ואנג'לה ז'וקובסקי 

אולם ספורט

מגרש כדורגל

סטודיו
ספורט אתגרי )לגילאי -2.5 כיתה ב׳(  14:30-16:00

קפוארה )לגילאי 4 ומעלה(  16:00-17:00
יציאה לאימון אופניים )לכיתות ד׳-ט׳(  17:00

יש להגיע עם אופניים  
מחול - עמיתמחה במחול )לגילאי 4 ומעלה(  17:00-18:00

קארטה )לכיתות גן חובה-ו׳(  18:00-19:00
MMA )לכיתות ג׳ ומעלה(  

כדורגל  )לכיתות א׳-ו׳(  18:00-19:00

התעמלות קרקע )לגילאי 4 ומעלה(  16:00-17:30
כדורסל )לכיתות א׳-ט׳(  17:30-19:00

אולם ספורט

מגרש כדורגל

סטודיו עליון

התעמלות קרקע  )לגילאי 4 ומעלה(  16:00-17:30
כדורסל )לכיתות א׳-ט׳(   17:45-19:00

כדורגל  )לכיתות א׳-ו׳(  18:00-19:00

קפוארה  )לגילאי 4 ומעלה(  16:00-17:00
טאקוונדו )לכיתות גן-ו׳(  17:00-18:00

קארטה )לכיתות גן חובה-ו׳(  18:00-19:00
MMA )לכיתות ג׳ ומעלה(  

סטודיו תחתון
יציאה לאימון אופניים )לכיתות ד׳-ט׳(  17:00

יש להגיע עם אופניים  
מחול - בתנועה מתמדת )לגילאי 4 ומעלה(  17:30-19:00

הנחה

לילדיםכיבוד ואטרקציות

אבן שמואל - באולם ההתעמלות החדש, שפיר - במרכז הכנסים

מתנ"ס שפיר מזמין אתכם להכיר באופן פעיל וחוויתי
את החוגים והמדריכים המעולים שלנו

סדנאות פתוחות חוויתיות עם מיטב המדריכים


