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רישום לחוגים

טופס רישום ותקנון

רישום למעונות היום

רישום לצהרונים

נרשמים במקוון!
הקליקו כדי לעבור לרישום באתר

תושבות ותושבים יקרים,
במהלך החודשים האחרונים הוכחתם לנו פעם אחר פעם את שותפותכם האמיתית לקהילת גדרה בכלל ולמרכז 

אופק בפרט. עשרות מכם נרתמו למען האחר שהזדקק לעזרתנו כחברה ומאות רבות עמדו לצד מרכז אופק בשעות 
לא פשוטות והצביעו ברגליים בהתמדתם בפעילות המרכז – ועל כך תודתנו הכנה. כל אלה, נטעו בנו את הרצון 

להמשיך במרץ קדימה גם בשגרת הקורונה.
לפניכם היצע רחב ומגוון של פעילויות וחוגים שבנינו במיוחד עבורכם לשנת תשפ"א, בהם גם מבחר של פעילויות 

 חדשות דוגמת: קונצרטים לילדים, "על כנפי יונה"- מוסיקה ממזרח ומערב למבוגרים,
  "40 )+ -(" – תכנית תרבות ייחודית, מועדון "סרט נע", טניס שולחן ושדה, ברייקדאנס, 

"משחק החיים"- חינוך פיננסי לילדים ומבוגרים, חוג שילוב אמנויות- פיסול בנייר, פסיפס, ציור ועוד.
כמו כן, אנו שוקדים על תכנית לציון שלושים שנה לעליית "מבצע שלמה", בהובלת תושבים פורצי דרך יוצאי 

קהילת אתיופיה.

 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 ב "אופק הבית של כולנו".
ליאת והב בן גל, 

מנהלת אופק והצוות.

תושבי גדרה שלום רב,
אנו מגישים  לכם את חוברת הפעילות לשנת תשפ״א בעיצומם של ימים הבוחנים את 
החוזק של עם ישראל ובוחנים את החוזק של הקהילה בגדרה. תושבי גדרה הוכיחו כי 

הקהילה פה היא מאוד חזקה ומאוד מיוחדת והוכיחו כי ערבות הדדית קודמת לכל. צפיתי 
בנו, עוזרים אחד לשניה ברגעי משבר, בסיוע עם מזון וציוד, לאילו שאין להם ואילו 

שנכנסו לבידוד או חלו במחלה שעצרה את השיגרה של כולנו- הקורונה.
מרכז אופק משרת נאמנה את תושבי גדרה בכלל תחומי החיים, ימי הקורונה הבליטו את 

 החשיבות של מרכז אופק ואת הנחיצות בתרבות הפנאי, 
בחינוך בלתי פורמלי ובעוד מגוון פעילויות שבעבור רבים מאיתנו הם כמו אוויר לנשימה. 
הפעילויות של מרכז אופק חולשות על כל שכבות הגיל בגדרה, החל מהגיל הרך עד גיל 

הזהב ובשלל תחומים, ספורט, חינוך, תרבות, טכנולוגיה ועוד. 
כולי תקווה כי בשנה הקרובה נוכל לחזור לשיגרה הכל כך מבורכת ולהיות פה למענכם עם הפעילויות המוצגות 
בחוברת זאת. זה הזמן להודות למועצה המקומית גדרה ובראשה ראש המועצה יואל גמליאל על תמיכה במרכז 

אופק, למנהלת מרכז אופק ליאת והב בן-גל על תרומה בלתי פוסקת למרכז ולעובדי מרכז אופק שמשקיעים יום 
וליל כדי לשרת את תושבי גדרה.

כמו תמיד אסיים בדברים שאני הכי מאמין בהם, אני מאמין בשיתוף וחיזוק הקהילה ולכן אני קורא לתושבי גדרה 
לפנות אלינו בכל רעיון או יוזמה שתקדם את השירותים של מרכז אופק ותהפוך אותו לבית של כולם.

בברכת שנת בריאות טובה ומוצלחת,
סהר רווח

סגן ראש המועצה
יו״ר מרכז אופק

תוכן עניינים:

לידה-46
 מרשמלו, מסגרו לגיל הרך, אמנות, העשרה 

ומדע לגן חובה, ספורט לגן חובה, תרבוטף

בי"ס יסודי12
אמנות, העשרה ומדע, ספורט

 חטה"ב ותיכון26
 אמנות, העשרה ומדע, ספורט, 

מנהיגות נוער

בוגרים36
אמנות, העשרה ומדע, ספורט

גיל הזהב48
 חוגים, מועדון +50, שלישי אקדמי, 

טיולים, נופשים

אופקטק54
מוסיקה56
מחול58

צוות אופק: 
המחלקה לגיל הרך - 08-6212412

ליזה אטיאס - מנהלת אגף גיל רך- 050-6781685
אירית פרחן - צהרונים - 050-5900508

חגית אמסלם - ילדים נוער וקהילה - 052-4481510 
יפעת לוז - תרבות ואירועים - 050-8506010

אורלי כהן - מחלקת הספורט - 053-7356946
דגנית סהר - ביה"ס למחול 'זמן תנועה' - 050-5900372

יסמין קירשן - גיל הזהב ואזרחים בוגרים,
                      אופקטק - 050-2002196

 אירית שטרית - רכזת חוגים - 052-2503398

מרכז אופק גדרה:
ofekgedera1@gmail.com -מייל

טלפון- 08-8594555
פקס- 08-8591381

www.gedera.muni.il -אתר

תושבות ותושבים יקרים,
שנת תשפ"א בפתח והמועצה המקומית גדרה, יחד עם התאגיד העירוני, עמותת מרכז 

אופק )ע"ר(, פועלים להביא לכם מגוון רחב של פעילויות לכלל קהלי היעד, החל מהגיל
הרך ועד גיל הזהב. השנה האחרונה, הציבה בפנינו ובפניכם אתגרים ושינויים רבים 

שנאלצנו להסתגל אליהם תוך כדי תנועה בכל תחומי החיים. אתגרים שעברנו ואנו עוברים 
יחד כקהילה ואשר מוכיחים שוב את כוחה, אחדותה ומעורבותה של קהילת גדרה. על אף 

שאנחנו עדיין בתקופה מאתגרת זו, שבה יש אי וודאות לגבי הנחיות והגבלות בהמשך, אנו 
נערכים עם מגוון פעילויות רחב אשר כולי תקווה שיוכלו להתקיים השנה.

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. 

זאת, במקביל להיצע רחב של תחומים הקיים במרכז אופק לטובת פיתוח חשיבה יצירתית, יוזמה, אמנות, פיתוח 
בתחומי דעת שונים, העשרת סל תרבות ועידוד אורח חיים בריא וספורטיבי.

לצורך מימוש פעילויות מגוונות בתחומים השונים, ובהתאם לצמיחתה ולהתקדמותה של גדרה, הוקמו מתקני ציבור 
שונים בגדרה הכוללים מתקני ספורט, תרבות, חינוך, פנאי וכושר. מתקנים אלה נותנים מענה לפיתוח ענפי הספורט 

השונים, למימוש סל התרבות המגוון ולפעילויות פנאי לרווחת התושבים.

תודה ליו"ר מרכז אופק, סגן ראש המועצה, סהר רווח, למנהלת 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

 הערה בנוגע לנגיף הקורונה: קיום הפעילויות   
  המפורסמות בחוברת שנת הפעילות תשפ"א

  יהיה בכפוף למגבלות "התו הסגול" 
 ובהתאם להנחיות המתפרסמות מעת לעת
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פעילויות לגילאי
לידה עד 6

מרשמלו
חוג נגיעות במדע 

פיתוח חשיבה ניסוי וחקר הסביבה.
 בכל מפגש יהיה נושא אחר. 

לדוגמא- מחזור המים בטבע, שמיים וארץ, 
הר געש, אש, גלגולו של פרפר ועוד.

לגילאי 3-4
ימי ראשון בשעה 17:30 בסטודיו הקטן.

מחיר כרטיס: 35 ש"ח להורה וילד.
מועד פתיחה: נובמבר

סיפור בתנועה-חיה שרעבי
שעת סיפור מוסיקלית לקטנטנים

לגילאי 2-4. 
ימי ראשון בשעות 17:00 ו 18:00 

בסטודיו הקטן.
מחיר כרטיס: 35 ש"ח להורה וילד.

שם הסיפור/הצגהתאריכים

סיפור הבלונים18.10.20

ארנבת ברכבת15.11.20

הזברה והפיג'מה20.12.20

הים של מרים10.1.21

שטויות במיץ פטל7.2.21

הביצה שהתגלגלה והתחפשה7.3.21

הקיפוד שמוליק18.4.21

מתקשרים לאבא2.5.21

מה מצא אורן בגינה13.6.21

שם הסיפור/הצגהתאריכים

האריה והתות25.10.20

תירס חם חם22.11.20

הגינה של חנן17.1.21

נרקיס מלך הביצה21.2.21

איילת מטיילת לה23.5.21

איפה הכלב פלוטו29.6.21

תאטרון סיפור "בונה" -אושרי מזרחי
המחשת סיפור לילדים, פיתוח והעצמת הילד/ה

לגילאי 2-4
ימי ראשון בשעה 17:30 בסטודיו הקטן.

מחיר כרטיס: 35 ש"ח להורה וילד.

20.10.203.11.20תאריכים

10.11.2017.11.201.12.20

22.12.205.1.2112.1.21

2.2.219.2.2116.2.21

2.3.219.3.216.4.21

20.4.214.5.2111.5.21

1.6.218.6.2115.6.21

חיות וטבע
 מפגשי העשרה בנושא טבע, במהלכם

הילדים נחשפים למגוון בע"ח ואזור גדילתם

לגילאי 2-4
ימי שלישי בשעה 17:30 בסטודיו הקטן.

מחיר כרטיס: 35 ש"ח להורה וילד.

שעת סיפור עם נדירה 
המחשת סיפור בשיתוף הילדים ובשילוב יצירה

לגילאי 2.5-5
ימי שלישי בשעה 17:30 בסטודיו הקטן.
הכניסה חופשית. מס' המקומות מוגבל.

שם הסיפור/הצגהתאריכים

אליעזר והגזר27.10.20

לילה חשוך אחד24.11.20

לבד על המרבד29.12.20

המטרייה הגדולה של אבא26.1.21

מפלצת סגולה23.2.21

שלושת הפרפרים27.4.21

ויהי ערב25.5.21

כספיון הדג הקטן22.6.21

סדנת אור וחושך בסימן חנוכה 
הפעלה בנושא בע"ח פעילי יום לעומת פעילי לילה 

וכן בנושא שמן והפקתו.

לגילאי 2-4
8.12.20 בשעה 17:30 בסטודיו הקטן.

מחיר כרטיס: 35 ש"ח להורה וילד.

סדנת בצק סוכר בסימן ט"ו בשבט
 הפעלה ע"י בצק סוכר בדוגמאת

סלסלה עם פירות/ עציץ. 

לגילאי 3-5
19.1.21 בשעה 17:30 בסטודיו הקטן.

מחיר כרטיס: 35 ש"ח להורה וילד.

סדנת כיסנאי דואה בסימן פסח 
הפעלת טבע מיוחדת ובה נכיר את הכיסנאי בעל 

הכיסים. בסיום יקבל כל ילד סינר עם כיס ליצירה.

לגילאי 3-5
16.3.21 בשעה 17:30 בסטודיו הקטן.

מחיר כרטיס: 35 ש"ח להורה וילד.

מרשמלו

מסגרות לגיל הרך

אמנות, העשרה ומדע לגן חובה

ספורט לגן חובה

תרבוטף

מוסיקה ותיאטרון

אמנויות לחימה

לרישום לחוגים לחצו

45 לחצו כאן לרישום באתר <<להרשמה בטלפון 08-8594555    ייתכנו שינויים בתוכנית ט.ל.ח

לידה-6 לידה-6

https://h5d.info-cloud.co.il:4443/Registration
http://gedera.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1051&branchId=684
http://gedera.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1051&branchId=684


מסגרות לגיל הרך
מעונות אופק: נחלים, רשפים, לב גדרה

מסגרת חינוכית חמה ומחבקת המבטיחה לילדי 
גדרה ילדות שמחה, מוגנת, משפחתית וחמה. 

אנו גאים בצוות הניהול שלנו, בשיטות הבקרה 
והפיקוח. 

המטפלות שלנו עוברות הכשרה לאורך כל השנה, 
בין היתר בתחומי עזרה ראשונה, משחק, פדגוגיה. 
השקיפות היא נר לרגלינו, מוזמנים להגיע ולהכיר. 

צוות המעון כולל: מנהלת, מובילות כיתה, 	 
מדריכה פדגוגית, מדריכות חוגים מוסמכות, 

מטפלות, טבחית. 
במעון מטבח פעיל. האוכל מבושל במקום 	 

בפיקוח תזונאית. האוכל כשר, טרי וטעיםםםם. 
תכנית פדגוגית המשלבת בין התורות 	 

המתקדמות בעולם בחינוך לגיל הרך. 
מחירים בפיקוח משרד העבודה, הרווחה 	 

 והשירותים החברתיים ובסבסוד 
ע"פ דרגות שכר.

בין התוכניות שלנו: ספריית פיג'מה, ליווי 	 
התפתחותי אישי-קבוצתי בתינוקייה, קטנטנים 
וממחזרים ועוד פרוייקטים ייחודיים בכל אחד 

מהמעונות לבחירת הצוות.

איך נרשמים: נותרו מספר מקומות לשנת תשפ"א 
 להרשמה ניתן לפנות למזכירות מרכז אופק 

 או ליצור קשר עם המעון הרצוי 
לתיאום ביקור היכרות. 

מוזמנים לבקר אותנו, צרו קשר:
נחלים )דרך הנחלים 14(

מנהלת: יערית אזולאי, טל' לפרטים: 08-6212425

רשפים )יונה צרפת 9(
מנהלת: קרן סבאג, טל' לפרטים: 08-9262500

לב גדרה )דרך מנחם בגין 25(
מנהלת: ג'ני קלצקי, טל' לפרטים: 08-6212410

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 הרביעית, 	 

ע"פ  תכנית רשת 'צהרים טובים' של החברה 
למתנ"סים, הצוות עובר הדרכות פדגוגיות 

חודשיות ומפעיל תוכניות חינוכיות של הרשת;
פיקוח ובקרה ע"י הצוותים המקצועיים של 	 

רשת 'צהרים טובים', משרד החינוך;
שת"פ ייחודי עם משרד הבריאות הכולל פיקוח 	 

 על המזון הבישול ושעת הארוחה, 
ומשרד הרווחה;

ימי פעילות ארוכים ע"פ לוח חופשות משרד 	 
החינוך בין השעות 17:00-7:30

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 להרשם גם עד השעה 15:00 בלבד.

מחיר )מה1.9.20 עד 30.6.21(

5 ימים בשבוע3 ימים בשבועשעות

עד השעה 
15:00

693 ש"ח  _
לחודש

עד השעה 
17:00

720 ש"ח 
לחודש

935 ש"ח 
לחודש

הערה: סבסוד להורים עובדים ע״פ זכאות של 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

לנרשמים עד השעה 17:00.

אמנות, העשרה ומדע
 לגן חובה

אנגלית  
מדריכה: ספיר כהן – מורה מוסמכת, דוברת 

אנגלית שפת אם, מדריכה אצלנו בהצלחה את 
החוג זו השנה השנייה

מה באופק?
שירים, סיפורים, יצירה ושיחה והכל באנגלית! 

הכי טבעי שיש.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק195 ש"ח17:15-18:00ג'
חשוב לדעת: עד 10 ילדים בקבוצה

לגו-קט  
הדרכה: חברת ד"ר לגו 

מה באופק?
 חוג חוויתי בו הילדים לומדים תוך כדי יצירה

ובניית דגמים בלגו הנדסי. החוג מצוין כהכנה 
לכיתה א' ומקדם את הילדים בתחומים: חברתי, 

רגשי, מוטורי ושכלי. בחוג בונים, לומדים ונהנים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק195 ש"ח17:15-18:15א'
חשוב לדעת: לגילאי גן חובה בלבד

מוסיקה ותיאטרון

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק185 ש"ח17:30-18:30ב'

בראבו  - מחזות זמר
מורה: ורה קלינג

מה באופק?
מחזות זמר שירה, רקוד ודרמה. החוג מפתח 
מוזיקליות, יצירתיות ותורם לביטחון העצמי. 

הילדים יופיעו על הבמה במזות זמר שונים כגון 
"צלילי המוזיקה" , "סינדרלה" וכו'.

חוג אפייה 'יאמי ממי'  
מדריכה: נורית סכולטס

מה באופק? בחוג אפייה נלמד להכין בצקים, 
עוגיות,קישים ועוד... בכל מפגש יקבל כל ילד 

קערה אישית עם ערכה מוכנה של המצרכים 
לאותה פעילות. הילדים לשים ויוצרים בעצמם.

בסיום המפגש הילדים חוזרים הביתה עם 
התוצרת לפעמים להמשך אפייה ביתית.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק180 ש"ח17:00-17:45ד'
חשוב לדעת: לגילאי 5-7.

עלות חומרים נלווים: 350 ₪ לשנה

חדש! לרישום למעונות היום לחצו
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ספורט לגן חובה
קפוארה

מדריך: רונן יוסף-052-3343688 ניסיון של 18 שנה 
מה באופק?

קפוארה הינה אומנות לחימה מברזיל אשר 
משלבת אלמנטים של ריקוד, אקרובטיקה, קצב 

 ותנועה, יחד עם כלים אתניים ברזילאיים. 
 החוג מפתח קואורדינציה, חוש קצב, 

 ומתאים לכל הגילאים. 
הקפוארה ביסודה אינה תחרותית והדגש בה הוא 
על חיבור בין אנשים בעזרת כל האלמנטים הנ"ל  

 )קצב, ריקוד, תנועה וכו'(.  
נוכחתי לדעת כמה קפוארה מפתחת את יכולות 

הילדים, הן במובן הפיזי, והן במובן החברתי

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

1 - 160 ש"ח17:15-18:00ב', ה'
2 - 200 ש"ח

מרכז אופק

חשוב לדעת: לגילאי גן חובה. סיום החוג ב31.7.21 
ייגבה תשלום נוסף ע"י המדריך עבור מבחני 

 חוגות במהלך השנה.

התעמלות קרקע
הדרכה: מיטל עובדיה  050-9600322
             שני יונקמן – 052-3549446

 מה באופק?
חוג התעמלות קרקע ואקרובטיקה פיתוח חוזק 
גופני ומנטלי בשילוב גמישות ולימוד מיומנויות 

יסוד בהתעמלות. בשילוב מכשירים : מזרון אויר 
מיוחד , קפצית , ספסל סולמות וחבלים. 

עבודה על אלמנטים מעולם ההתעמלות: גלגול, 
גלגלון, עמידת ידיים ועוד..

בהדרכת צוות מאמנים מקצועי אוהב ומכיל. 
בחוג קבוצות מתחילים וקבוצות מתקדמים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

אולם רמון180 ש"ח16:45-17:30ב'
16:45-17:30ד'

חשוב לדעת: לגילאי גן טרום חובה-חובה.
 החוג מתקיים פעם בשבוע ביום ב' או ד'.

סיום החוג ב 31.7.21

MMAMMA
מדריך: לירן נהרי

מה באופק?
ענף ספורט המדמה קרב פנים אל פנים, שבו מותר 

השימוש במגוון רחב של שיטות לחימה גופנית 
ללא נשק, כאשר החוקים מאפשרים למשתתף 

להשתמש בטכניקות היאבקות, איגרוף,
בריחים ועוד

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

1 - 165 ש"ח16:00-16:45א', ד'
2 - 215 ש"ח

אולם שוש

חשוב לדעת: לגילאי גן טרום חובה-חובה.
סיום החוג ב 31.7.21

טקוואנדו
הדרכה: לירן נהרי וגילי חיימוביץ'

 מה באופק?
 ענף אולימפי העוסק בלחימה באמצעות

בעיטות בלבד

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

1 - 165 ש"ח16:45-17:30ג', ה'
2 - 215 ש"ח

בי"ס 
רימונים

חשוב לדעת: לגילאי גן טרום חובה-חובה.
סיום החוג ב 31.7.21

ג'ודו
מדריך: 

מה באופק?
 ענף העוסק בלחימה באמצעות הטלות 

וריתוקים לקרקע

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

1 - 165 ש"ח16:45-17:30א', ד'
2 - 215 ש"ח

סטודיו
חדש

16:45-17:30ב', ה'

חשוב לדעת: לגילאי גן טרום חובה-חובה.

סיום החוג ב 31.7.21

אומנויות לחימה

התעמלות אומנותית
 מדריכה: נטליה חרקבי- 054-5389990 

מאמנת ברמה בינלאומית. 20 שנה בתחום. 
מה באופק?

התעמלות אומנותית הינו ספורט אולימפי 
לבנות מגיל 4-12 המשלב תנועות בלט, מחול, 

אקרובטיקה ועבודה עם מכשירי יד: חישוק, סרט, 
 כדור, אלות וחבל. 

מפתח גמישות, קואורדינציה, נחישות והתמדה.
בחוג קבוצות מתחילים וקבוצות מתקדמים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

אולם רמון250 ש"ח18:00-18:45ב', ד'
חשוב לדעת: לגילאי גן טרום חובה-חובה.

סיום החוג ב 31.7.21 
השיבוץ לקבוצות בתיאום עם המאמנת.

קפוץ ואות
 מדריכה: סימה אפרים 052-3562732 

 מורה לספורט בוגרת גבעת וושינגטון, 
גננת במקצועה עם התמחות בהכנה לכיתה א'.

מה באופק?
חוג ספורט תנועתי במיוחד המשלב למידה 

קוגניטיבית כחלק מהכנה לכיתה א': אותיות, 
 מספרים, צורות גאומטריות ועוד....

למידה חווייתית ומשחקית במיוחד!!!

מקוםמחיר חודשישעותימים

גילאי 3-4א'
17:15-18:00

מרכז אופק165 ש"ח

גילאי 5-6
18:00-18:45

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 
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תרבוטף

כרטיס בודד 45 ₪ ׀  מנוי ל-5  מופעים 200 ₪ )לנרשמים עד 30.9.2020(

מידעפעילותתאריך

חייל הבדיל 29.11.20
התיאטרון הנודד

של אסף אלברשטיין

חייל בדיל פיסח נזרק מחלון חדר הצעצועים 
אל מסע ארוך ומסוכן והוא יעשה הכול כדי 

לפגוש את אהובתו הבלרינה. האם יצליח 
 לשוב לחדרו? 

ע"פ האגדה מאת ה.כ.אנדרסן

"חברים על הגשר"27.12.20
 תיאטרון

ארנה פורת

שני חברים טובים העוזרים זה לזה בעבודה 
רבים בשל דבר פעוט. בעקבות המריבה 

 החברים לא רוצים לדבר ובטח לא להתראות. 
בזכות נגר חביב וחכם שמגיע לכפר הם 

לומדים בדרך מפתיעה שחברות הינה דבר 
יקר מאוד ולא שווה לפגוע בה בעד שום 

סיבה גדולה או קטנה

"צ'יצה אגדת קצב"31.1.21
 תיאטרון 

המדיטק חולון

תופי הכפר מספרים את סיפורה של צ'יצה. 
ילדה שלמדה לרקוד לפני שלמדה ללכת. 
גיברה פלאית המתמודדת עם קושי גדול 

ויכולה לו. הצגה מוזיקאלית מלב ליבה של 
אפריקה. מוסיקה מרגשת,ריקודים סוחפים 

וקסם קדום ההופך כלי נגינה לחיות פרא.

"שבת הזהב"28.2.21
אגדה יהודית על 

אושר ועושר
 תיאטרון 

ארנה פורת

יוסף איש צנוע ונדיב שעובד קשה ותמיד 
עוזר לאחרים. בניגוד לשכנו העשיר שהוא 

 קמצן גדול. 
 יוסף נאמן לדרכו הישרה וזוכה בתמורה  

בכל ה"קופה"

"החופשה"14.3.21
התיאטרון הנודד

 של אסף אלברשטיין

מה יעשה מספר הסיפורים כשהאווז בספר בו 
 הוא קורא מסרב לדלג לדפים הבאים? 

עפ"י ספרו של גלעד סופר.

בימי ראשון בשעה 17:30 
מנוי הצגות לגילאי 4-8

קונצרט ילדים- יצירות קלאסיות מוכרות מתעוררות לחיים באמצעות המנצח, 
 התזמורת, הכלים, אמצעי המחשה וסיפורים. 

חוויה מרגשת ומיוחדת במינה לילדים ולכל המשפחה.  מועד יפורסם בהמשך....
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לגו הנדסי     גיטרה     אנגלית     אקדמיה למדע

פרטים בהמשך...

אופק בקהילה: 

ביה"ס רעות

ביה"ס הבילויים

ביה"ס גוונים

פעילויות לגילאי
בי"ס יסודי

אופק בקהילה

העשרה ואומנות

מוסיקה ותיאטרון

ספורט

אמנויות לחימה

חוגים לכתות א'-ו' בבי"ס היסודיים:

ביה"ס פינסביה"ס קשת

ביה"ס אהל שלום

ביה"ס שלהבות

ביה"ס רימונים

לרישום לחוגים לחצו
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לפרטים והרשמה: 077-4010375
שרעבי אומנויות לחימה

שרעבי 
אומנויות לחימה

פותחים את עונת ההרשמה!

 המועדון מוציא ספורטאים
 אשר מייצגים את המדינה

בתחרויות בינלאומיות ואולימפידות.
אימונים ע"י מיטב המדריכים 

המובילים בתחום!

חיזוק הגוף 
 מנזקי 
המדיה

חיזוק 
הביטחון 
העצמי        

עידוד אורח 
חיים בריא 
וספורטיבי

חיזוק חגורת 
הכתפיים ושרירי 

הליבה
משמעת, 
התמדה 
ושאיפה 

למצוינות      

MMA

טאקוונדו

חוגי ספורט בביה"ס
כדורגל בבתי הספר

מה באופק?
 הפעילות תתקיים מיד בתום הלימודים.

החוג משלב חינוך, חברה והנאה, פיתוח כישורים, 
לימוד יסודות הכדורגל, קורדינציה, תנועתיות 

ובטחון עצמי.

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

פעם בשבועבהתאם לבתי הספר
145 ש"ח

בתי הספר

חשוב לדעת: סיום החוג ב 30.6.21

כדוריד בבתי הספר
מה באופק?

 הפעילות תתקיים מיד בתום הלימודים.
משחק הכדור יד מקנה ביטחון עצמי ויכולות 

מנטליות חזקות. משלב קורדינציה, פיתוח יכולות 
 מוטוריות, חשיבה יצירתית, תכנון אסטרטגי

וכושר גופני. 

מקוםמחיר חודשישעותימים

בתי הספר200 ש"חבהתאם לבתי הספר

חשוב לדעת: סיום החוג ב 30.6.21
תוספת תשלום- 200 ש"ח עבור תיק כדור וסט 

ביגוד גוף

ייתכנו שינויים בתוכנית ט.ל.ח14

בי"ס יסודי



העשרה
אילוף כלבים

 הדרכה: המלונה – בית לאילוף חכם, 
בהנהלת אמיר חייט ועידו גרינבוים 

מה באופק?
שילוב והרמוניה בין הילד לכלב, לדימוי עצמי 
חיובי, ביטחון עצמי, אמפתיה, שליטה ואהבה 

לעולם בעלי החיים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק250 ש"ח17:00-18:00א'
חשוב לדעת: עד 15 משתתפים

מיועד לתלמידי כיתות ג' ומעלה
האימון מתבצע עם כלבי החברה, אימון עם הכלב 

האישי יתאפשר בתיאום עם המדריך בלבד.

שחמט
מדריך: אמיר פורת – בעלים של חברת 'תיבת 

מוח'  - תמיד בעקבות המדע, ההעזה והיצירתיות
מה באופק?

ללמוד את רזי המשחק האסטרטגי המוביל בעולם, 
לדעת לתכנן, להיות מרוכז, לחשב ולנצח. 

מקוםמחיר חודשישעותימים

מתחיליםה'
17:00-18:00

מרכז אופק195 ש"ח

מתקדמים
18:00-19:00

חשוב לדעת: כולל תחרויות וטורנירים. החלוקה 
לקבוצות נקבעת על פי רמת המשחק בלבד

חוג אינג'ינו
הדרכה: חברת אומני החשיבה

מה באופק?
מכניקה, חשמל, הנדסה , קינמטיקה וחשבון 

בהקשרים של היסטוריה , המצאות ומוטוריקה. 

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק185 ש"ח17:00-18:00א'
חשוב לדעת: כתות א'-ג'

מחיר עלות ערכה למדריך 350 ש"ח

מבוכים ודרקונים
מדריך: עידו ברמן – המדריך האהוב ממשיך 

לחלום איתנו גם השנה
מה באופק?

שער לעולם הדמיון. היכנסו לתוך עולם קסום, 
המבוסס על אגדות עם, מיתוסים, סיפורי 

 טרובדרים, היסטוריה, ומסתורין. 
האפשרויות בלתי מוגבלות.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מתחיליםה'
17:00-18:30

מרכז אופק185 ש"ח

מתקדמים
18:30-20:00

 חשוב לדעת: החלוקה לקבוצות אינה גילאית
אלא על פי רמת המשחק

חוג רובוטיקה
הדרכה: חברת אומני החשיבה

מה באופק?
דלת כניסה לעולם הרובוטיקה והתכנות. מודלים 

לרובוטים המסוגלילם לפעול בהתאם לפקודות 
אשר הוגדרו מראש.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק185 ש"ח18:00-19:00א'
חשוב לדעת: כתות ד'-ו'

מחיר עלות ערכה למדריך 550 ש"ח

חוג אפיה 'יאמי ממי'
מדריכה: נורית סכולטס

מה באופק?
בחוג אפייה נלמד להכין בצקים, עוגיות,קישים 

ועוד... בכל מפגש יקבל כל ילד קערה אישית עם 
ערכה מוכנה של המצרכים לאותה פעילות .

הילדים לשים ויוצרים בעצמם .
בסיום המפגש הילדים חוזרים הביתה עם התוצרת 

לפעמים להמשך אפייה ביתית.

מקוםמחיר חודשישעותימים

גן חובה-ב'ד'
17:00-17:50

מרכז אופק180 ש"ח 

כיתות ג'-ו'
18:00-18:50

חשוב לדעת: עלות חומרים נלווים-350 ש"ח לשנה

חוג הוראה מתקנת
פרטים בהמשך..

קורס 'משחק החיים'
הדרכה:  ויקטור )ויקו( ברצלבסקי

יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה, מדריך להתפתחות 
אישית בגיל ההתבגרות ובעולם הצעירים

מה באופק?
קורס היכרות עם העולם הפיננסי יאפשר לנו 

להצליח ולהתמצא בחיים העצמאיים הכלכליים 
בגיל ההתבגרות ובחיים בכלל. 

בקורס נלמד מושגים כגון ההיסטוריה של הכסף 
ועתידו, תרבות הצריכה, כיצד מתמודדים? מושגי 

מפתח בהתנהלות כלכלית, משמעות חיסכון 
והשקעה, עולם הפינטק )הי- טק פיננסי(
הקורס מועבר בעזרת משחקים מגוונים 

ופעילות קבוצתית.

מקוםמחירשעותימים

מרכז אופק450 ש"ח17:30-18:30א'
חשוב לדעת: עשרה מפגשים. לכתות ה'-ו'

חדש!

חדש!

חדש!
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מתוך המופע "אי שם" מחווה לשירי אילנית בהשתתפות חוג חיות הבמה

בואו לגלות 

את השחקן

שבכם!

אומנות
ציור ורישום

מדריכה: זהבה לביא – אומנית, מטפלת רגשית 
מה באופק?

ציור ורישום במגוון טכניקות תוך פיתוח סגנון 
אישי, חיזוק תיאום עין יד ומיקוד ראייה, 

והעיקר חדוות יצירה והרבה גאווה

מקוםמחיר חודשישעותימים

כיתות א'-ב'ב'
16:00-16:45

מרכז200 ש"ח
אופק

כיתות ג'-ד'
17:00-17:45

כיתות ה' ומעלה
18:00-19:30

250 ש"ח

חשוב לדעת: עלות חומרים לשנה )יימסר למדריכה(
כיתות א'-ד-200 ש"ח ׀ כיתות ה' ומעלה- 250 ש"ח

קרמיקה לילדים
מדריכה: מירי שליו

מה באופק?
קרמיקה ופיסול לילדים טכניקות לימוד יחודיות 

לחווית יצירה. 

מקוםמחיר חודשישעותימים

16:30-17:30א'
17:30-18:30

מרכז אופק230 ש"ח

16:30-17:30ד'
17:30-18:30

חשוב לדעת: כל קבוצה מוגבלת ל8 ילדים בלבד.

אומנות שימושית
מדריכה: זהבה לביא- ציירת ואמנית רב תחומית

מה באופק?
מפגש שבועי לילדים יצירתיים ואוהבי אומנות, 

 בשילוב חומרי מחזור וחומרים מן הטבע. 
דגש על ביטוי אישי ופיתוח חשיבה יצירתית

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק250 ש"ח16:30-18:00ד'

מוסיקה ותיאטרון

עקב נגיף קורונה חלק מהשיעורים יועברו בזום 
עד להודעה חדשה.

מקהלת "קולות" לוקחת חלק באירועים ביישוב 
לאורך השנה

"קולות"- מקהלה ייצוגית
מנצחת: מיכל אוקון

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק250 ש"ח16:30-18:30ב'

חוג 'חיות במה'
מדריך: שמוליק אליה

מה באופק?
פיתוח כישורי משחק, שפת גוף, פיתוח קול 

ועבודה על אינטונציות, עמידה מול קהל, טכניקות 
לבנית דמות, אימפרוביזציה , חשיבה מהירה 

במהלך השנה, יעלו משתתפי החוג את "התשמע 
קולי" מחזמר מקורי משירי "החלונות הגבוהים".

מקוםמחיר חודשישעותימים

מתחיליםד'
16:30-17:30

מרכז אופק220 ש"ח

מתקדמים
17:30-18:30

מקוםמחיר חודשישעותימים

גן חובה- ב'ב'
17:30-18:30

מרכז אופק185 ש"ח

כיתות ג'- ו'
18:30-19:30

בראבו  - מחזות זמר
מורה: ורה קלינג

מה באופק?
מחזות זמר שירה, רקוד ודרמה. החוג מפתח 
מוזיקליות, יצירתיות ותורם לביטחון העצמי. 

הילדים יופיעו על הבמה במזות זמר שונים כגון 
"צלילי המוזיקה" , "סינדרלה" וכו'.

חשוב לדעת: כיתות ג'-ח'.
עלות חומרים לשנה- 300 ש"ח
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כדורשת ילדות
מדריך: אורלי כהן 053-7356945

 מה באופק?
משחק מלהיב מרתק וסוחף המבוסס על חוקי 
הכדורעף, אולם ניתן לתפוס את הכדור בשתי 

ידיים, אין צורך בידע קודם. 

מקוםמחיר חודשישעותימים

נתיבי נועם150 ש"חפרטים בהמשך       
חשוב לדעת: סיום החוג ב30.6.21 

תשלום נוסף עבור הסעות וחולצה- 300 ₪

ספורט
קפוארה

מדריך: רונן יוסף-052-3343688 ניסיון של 18 שנה 
מה באופק?

קפוארה הינה אומנות לחימה מברזיל אשר 
משלבת אלמנטים של ריקוד, אקרובטיקה, קצב 

 ותנועה, יחד עם כלים אתניים ברזילאיים. 
 החוג מפתח קואורדינציה, חוש קצב, ומתאים 

 לכל הגילאים. 
הקפוארה ביסודה אינה תחרותית והדגש בה הוא 
על חיבור בין אנשים בעזרת כל האלמנטים הנ"ל  

 )קצב, ריקוד, תנועה וכו'(.  
נוכחתי לדעת כמה קפוארה מפתחת את יכולות 

הילדים, הן במובן הפיזי, והן במובן החברתי

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

כיתות א'-ג'ב', ה'
18:00-18:45

1 - 160 ש"ח
2 - 200 ש"ח

מרכז אופק

כיתות ד'-ו'
16:00-17:00

2 - 230 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב31.7.21 
ייגבה תשלום נוסף ע"י המדריך עבור מבחני 

 חוגות במהלך השנה.

הוקי רולר
 מדריך: אנדריי שטפוצה – 052-6754475

 מאמן נבחרת ישראל בהוקי ובהוקי רולר, 
בוגר תואר שני חינוך גופני

מה באופק?
ענף משחק ספורט קבוצתי הדומה להוקי קרח, 
ממנו התפתח. החוג משלב ספורט והנאה ותורם 

 לפיתוח הקואורדינציה, מהירות המחשבה, 
זריזות ויציבה

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

מתחיליםב',ד'
17:00-18:30

מגרש הוקי300 ש"ח

מתקדמים
18:30-20:00

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 

טריקינג
מדריך: עידן סרי- B.Ed. בוגר המכללה לחינוך 

 ,FTK גופני במכון וינגייט. מייסד  איגוד הטריקינג
 מומחה לאמנויות לחימה ואקרובטיקה, 

בעל תעודות הסמכה רבות ומגוונות מטעם וינגייט.
מה באופק?

ענף אקרובטיקה המשלב סלטות, ברגים 
ומיומנויות מעולם אמנויות הלחימה, פארקור, 

ברייקדאנס ועוד. חווית נינג'ה אמיתית!!

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

כיתות א'-ג'א'
16:30-17:15

אולם פינס170 ש"ח

כיתות ד'-ו'
17:15-18:15

180 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב31.7.21 
האימונים מבוצעים על גבי ציוד אקרובטיקה 

התעמלות אומנותיתייחודי ומקצועי.
מדריכה: נטליה חרקבי- 054-5389990 מאמנת 

ברמה בינלאומית. 20 שנה בתחום.
מה באופק?

התעמלות אומנותית הינו ספורט אולימפי 
לבנות מגיל 4-12 המשלב תנועות בלט, מחול, 

אקרובטיקה ועבודה עם מכשירי יד: חישוק, סרט, 
 כדור, אלות וחבל. 

מפתח גמישות קואורדינציה, נחישות והתמדה.

מקוםמחיר חודשישעותימים

כיתות א'-ג'ב',ד'
17:15-18:00

אולם רמון 250 ש"ח

כיתות ד'-ו'
16:30-17:15

ב',ד'
ו'

ט. נבחרת
16:30-18:30
13:00-14:30

380 ש"ח

א'
ב',ד'

ו'

נבחרת
16:00-18:00
16:30-19:30
13:00-15:00

520 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21
השיבוץ לקבוצות בתיאום עם המאמנת. 

התעמלות קרקע
הדרכה: מיטל עובדיה  050-9600322
             שני יונקמן – 052-3549446

מה באופק?
חוג התעמלות קרקע ואקרובטיקה פיתוח חוזק 
גופני ומנטלי בשילוב גמישות ולימוד מיומנויות 

יסוד בהתעמלות. בשילוב מכשירים : מזרון אויר 
מיוחד , קפצית , ספסל סולמות וחבלים. 

עבודה על אלמנטים מעולם ההתעמלות: גלגול, 
גלגלון, עמידת ידיים ועוד..

החוג מתקיים באולם הספורט החדש רמון 
בהדרכת צוות מאמנים מקצועי אוהב ומכיל. 
בחוג קבוצות מתחילים וקבוצות מתקדמים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

כיתות א'-ב'ב',ד'
16:45-17:30

אולם רמון240 ש"ח

כיתות א'-ב' ב'
)מגזר דתי(

17:30-18:15

180 ש"ח

כיתות ג'-ו'ב'
18:15-19:00

כיתות ג-ו ד'
)מגזר דתי(

17:30-18:15

ב'
ד'

נבחרת קטנות
17:30-19:00
15:30-16:45

310 ש"ח

נבחרת צעירהב',ד'
15:30-16:45

290 ש"ח

אקרובטיקה א',ד'
לרקדנים

18:15-19:00

260 ש"ח

א'
ד'
ו'

נבחרת
16:00-18:00
18:15-20:30
12:30-15:00

530 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21
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טניס שדה
 מדריך: אבי גולנדר 052-3695286

בן 43 מאמן טניס זה כבר 20 שנים, משתתף 
בפעילויות ותחרויות טניס בארץ זה כבר 25 שנים. 

בוגר ביה"ס למאמנים של מכון וינגייט ותואר 
ראשון במדעי-ההתנהגות של המכללה למינהל.

מה באופק?
בין אם אתם שחקני עבר בטניס, או מתחילים 

מאפס, בין אם אתם צעירים בגיל, או צעירים רק 
ברוח.. הדרך הטובה ביותר להתחיל לימוד טניס 

 היא להגיע למפגש קצר לניסיון, ללא תשלום, 
ללא התחייבות ותמיד בחיוך מצידנו.

ניתן להצטרף לפעילות הקיימת שלנו בכל שלב 
במשך השנה בחורף וגם בקיץ ואנו נדאג לכם 

 לציוד המתאים להתנסות )מחבטים(. 
אז למה אתם מחכים ??

התקשרו לטלפון, או שלחו הודעה בוואטסאפ, 
את כל השאר אנחנו כבר נעשה עבורכם.

מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

כיתה א'ג'
18:15-19:00

מגרש טניס1 - 200 ש"ח

כיתה ב'א', ד'
17:30-18:15

2 - 300 ש"ח
3 - 420 ש"ח

)45 דקות(
3 - 530 ש"ח

)60 דקות(
4 - 700 ש"ח

)60 דקות(
3 - 795 ש"ח

)90 דקות(
4 - 990 ש"ח

)90 דקות(

כיתות ג'-ד'
16:45-17:30
כיתות ה'-ו'

16:00-16:45
כיתה ב'ב', ה'

17:30-18:15
כיתות ג'-ד'

16:45-17:30
כיתות ה'-ו'

16:00-16:45

אופניים
 מדריך: אבי בר זוהר - 050-3399850 

מדריך רכיבה מוסמך ומקצועי, בעל ניסיון וותק 
של 10 שנים בחוגים והדרכות אופניים.  מוביל 5 
מועדוני רכיבה לילדים ונשים, וקבוצה תחרותית 

 זוכת פרסים. 
תעודת הדרכה  של משרד החינוך ללימוד רכיבה 

וזהירות  בדרכים  בבתי ספר
מה באופק?

חוג אופניים המשלב מיומנות גופנית וחברתית 
מקנה לילד עצמאות וביטחון עצמי. מיועד לילדי 

כיתות א' עד ו' )בחלוקה לקבוצות גיל( בכל רמות 
הרכיבה אוהבי ספורט אתגר וטבע.

חיזוק ערכי חברות, עזרה הדדית, סובלנות 	 
ועבודת צוות.

שיפור וחיזוק - יציבה נכונה, שיווי משקל, 	 
קואורדינציה וטכניקות רכיבה.

לימוד תחזוקת אופניים וטיפול בשטח, 	 
התמודדות עם מכשולים, זהירות בדרכים.

 הכוונה לתזונה נכונה ובניית כושר גופני 	 
ונפח רכיבה.

התגברות על פחדים, תכנון וחשיבה קדימה	 

לאורך השנה פעילויות רוכבים הורים, טיולי 
 משפחות, השתתפות באירועי אופניים 

אזוריים ותחרותיים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

כיתות א'-ג'ד'
17:30-18:30

מרכז גוזלן 170 ש"ח

כיתות ד'-ו'
16:00-17:30

 270 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 

MMA
מדריך: לירן נהרי

מה באופק?
ענף ספורט המדמה קרב פנים אל פנים, שבו מותר 

השימוש במגוון רחב של שיטות לחימה גופנית 
ללא נשק, כאשר החוקים מאפשרים למשתתף 

להשתמש בטכניקות היאבקות, איגרוף,
בריחים ועוד

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

כיתות ד'-ו'א', ד'
16:45-17:30

אולם שוש2 - 215 ש"ח

כיתות א'-ג'ב', ה'
16:00-16:45

טקוואנדו
הדרכה: לירן נהרי וגילי חיימוביץ'

 מה באופק?
 ענף אולימפי העוסק בלחימה באמצעות

בעיטות בלבד

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

כיתות א'-ג'ג', ה'
16:00-16:45

1 - 165 ש"ח
2 - 215 ש"ח

בי"ס 
רימונים

כיתות ד'-ו'
17:30-18:30

280 ש"ח

ג'ודו
מדריך: 

מה באופק?
 ענף העוסק בלחימה באמצעות הטלות 

וריתוקים לקרקע

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

כיתות א'-ג'א', ד'
16:00-16:45

1 - 165 ש"ח
2 - 215 ש"ח

סטודיו חדש

כיתות א'-ג'ב', ה'
16:00-16:45

כיתות ד'-ו'א', ד'
17:30-18:30

2 - 280 ש"ח

כיתות ד'-ו'ב', ה'
17:30-18:30

אמנויות לחימה

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 
חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 
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טניס שולחן- מתחילים
 מדריך: עידן טל-052-4899961 בוגר מכון ווינגיט

מאמן ראשי, שחקן באחת הליגות המובילות 
בישראל, בעל ניסיון של 15 שנים בענף.

מה באופק? חוג טניס שולחן )פינג פונג( מקצועי 
ענף ספורט אולימפי המשלב כושר גופני, חוזק 

מנטלי, כוח פיזי, טכניקה, הקניית ערכים חינוכיים 
 ומוסריים. המתאמנים זוכים לאימון מקצועי

ויחס אישי. 

מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

1 - 180 ש"ח16:30-17:30א',ג' 
2 - 280 ש"ח
3 - 350 ש"ח
4 - 400 ש"ח

אולם ספורט 
בי"ס פינס

16:30-17:30ב', ד'

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 
כל נרשם מקבל ערכת טניס שולחן מתנה - 

מחבט, כדור, וחולצה
 מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות

ילדים, נשים וגברים!
במהלך השנה יתקיימו תחרויות, מחנות אימונים 

וגיבושים קבוצתיים!

ייתכנו שינויים בתוכנית ט.ל.ח24

בי"ס יסודי



סדנת אפיה 'יאמי ממי'
מדריכה: נורית סכולטס

מקוםמחירשעותימים

מרכז אופק800 ש"ח19:30-21:00ד'

חדש!

חשוב לדעת: 10 מפגשים.
המחיר כולל חומרים. מותנה ב 10 נרשמים

העשרה ואומנות
מבוכים ודרקונים

מדריך: עידו ברמן – המדריך האהוב ממשיך 
לחלום איתנו גם השנה

מה באופק?
שער לעולם הדמיון. היכנסו לתוך עולם קסום, 

המבוסס על אגדות עם, מיתוסים, סיפורי 
 טרובדרים, היסטוריה, ומסתורין. 

האפשרויות בלתי מוגבלות.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק185 ש"ח19:30-20:30א'

פעילויות לגילאי
 חטה"ב
ותיכון
העשרה ואומנות

מוסיקה ותיאטרון

ספורט

אמנויות לחימה

המרכז- מנהיגות
נוער במושבה

לרישום לחוגים לחצו

שחמט
מדריך: אמיר פורת – בעלים של חברת 'תיבת 

מוח'  - תמיד בעקבות המדע, ההעזה והיצירתיות
מה באופק?

ללמוד את רזי המשחק האסטרטגי המוביל בעולם, 
לדעת לתכנן, להיות מרוכז, לחשב ולנצח. 

מקוםמחיר חודשישעותימים

מתחיליםה'
16:00-17:00

מרכז אופק195 ש"ח

מתקדמים
17:00-18:00

חשוב לדעת: כולל תחרויות וטורנירים. החלוקה 
לקבוצות נקבעת על פי רמת המשחק בלבד

אמנות שימושית
מדריכה: זהבה לביא – אומנית, מטפלת רגשית 

מה באופק?
מפגש שבועי של יצירה ייחודית ומגוונת בשילוב 

 חומרי מיחזור וחומרים מן הטבע.
דגש על ביטוי אישי ופיתוח רעיונות באומנות, 

עיסת נייר, פיסול בנייר, פסיפס במיחזור, עיטור 
וציור על עץ, סריגה במיחזור ותכשיטים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק285 ש"ח18:00-20:00ד'
חשוב לדעת: עלות חומרים לשנה- 350 ש"ח

גילאים: ט-מבוגרים 

ציור ורישום
מדריכה: זהבה לביא – אומנית, מטפלת רגשית 

מה באופק?
ציור ורישום במגוון טכניקות תוך פיתוח סגנון 

אישי, חיזוק תיאום עין יד ומיקוד ראייה, 
והעיקר חדוות יצירה והרבה גאווה

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז250 ש"ח18:00-19:30ב'
אופק
 חשוב לדעת: הקבוצה מיועדת לגילאי ה' – ח'

עלות חומרים לשנה )יימסר למדריכה(: 250 ש"ח 

מקהלה
מנצחת: מיכל אוקון

מוסיקה ותיאטרון

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק250 ש"ח16:30-18:30ב'

חוג 'חיות במה'
מדריך: שמוליק אליה

מה באופק?
פיתוח כישורי משחק, שפת גוף, פיתוח קול 

ועבודה על אינטונציות, עמידה מול קהל , 
טכניקות לבנית דמות, אימפרוביזציה , חשיבה 

מהירה וסדנאות אומן. 
במהלך השנה, יעלו משתתפי החוג את "התשמע 
קולי" מחזמר מקורי משירי "החלונות הגבוהים".

מקוםמחיר חודשישעותימים

מתחיליםד'
16:30-17:30

מרכז אופק220 ש"ח

מתקדמים
17:30-18:30

קורס 'משחק החיים'
הדרכה:  ויקטור )ויקו( ברצלבסקי

יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה, מדריך להתפתחות 
אישית בגיל ההתבגרות ובעולם הצעירים

מה באופק?
קורס היכרות עם העולם הפיננסי יאפשר לנו 

להצליח ולהתמצא בחיים העצמאיים הכלכליים 
בגיל ההתבגרות ובחיים בכלל. 

בקורס נלמד מושגים כגון ההיסטוריה של הכסף 
ועתידו, תרבות הצריכה, כיצד מתמודדים? מושגי 

מפתח בהתנהלות כלכלית, משמעות חיסכון 
והשקעה, עולם הפינטק )הי- טק פיננסי(
הקורס מועבר בעזרת משחקים מגוונים 

ופעילות קבוצתית.

מקוםמחירשעותימים

מרכז אופק450 ש"ח19:30-21:30א'
חשוב לדעת: חמישה מפגשים. לכתות י'-יב'

מותנה ב-10 משתתפים

חדש!
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ספורט
קפוארה

מדריך: רונן יוסף-052-3343688 ניסיון של 18 שנה 
מה באופק?

קפוארה הינה אומנות לחימה מברזיל אשר 
משלבת אלמנטים של ריקוד, אקרובטיקה, קצב 

 ותנועה, יחד עם כלים אתניים ברזילאיים. 
 החוג מפתח קואורדינציה, חוש קצב, ומתאים 

 לכל הגילאים. 
הקפוארה ביסודה אינה תחרותית והדגש בה הוא 
על חיבור בין אנשים בעזרת כל האלמנטים הנ"ל  

 )קצב, ריקוד, תנועה וכו'(.  
נוכחתי לדעת כמה קפוארה מפתחת את יכולות 

הילדים, הן במובן הפיזי, והן במובן החברתי

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק 250 ש"ח18:45-20:00ב', ה'

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 
ייגבה תשלום נוסף ע"י המדריך עבור מבחני 

 חוגות במהלך השנה.

כדורשת נערות
מדריך: אורלי כהן 053-7356945

 מה באופק?
משחק מלהיב מרתק וסוחף המבוסס על חוקי 
הכדורעף, אולם ניתן לתפוס את הכדור בשתי 

ידיים, אין צורך בידע קודם. 

מקוםמחיר חודשישעותימים

חטיבה
פרטים 

בהמשך..

נתיבי נועם150 ש"ח

א'
ג'

קבוצת שיר
18:30-20:00
19:30-21:00

300 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 30.6.21 
תשלום נוסף עבור הסעות וחולצה- 300 ש"ח

התעמלות קרקע
הדרכה: מיטל עובדיה  050-9600322
             שני יונקמן – 052-3549446

מה באופק?
חוג התעמלות קרקע ואקרובטיקה פיתוח חוזק 
גופני ומנטלי בשילוב גמישות ולימוד מיומנויות 

יסוד בהתעמלות. בשילוב מכשירים : מזרון אויר 
מיוחד , קפצית , ספסל סולמות וחבלים. 

עבודה על אלמנטים מעולם ההתעמלות: גלגול, 
גלגלון, עמידת ידיים ועוד..

החוג מתקיים באולם הספורט החדש רמון 
בהדרכת צוות מאמנים מקצועי אוהב ומכיל. 
בחוג קבוצות מתחילים וקבוצות מתקדמים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

נערות ז+ב'
19:00-20:15

אולם 210 ש"ח
רמון

א'
ד'
ו'

נבחרת
16:00-18:00
18:15-20:30
13:30-15:30

530 ש"ח

טריקינג
מדריך: עידן סרי- B.Ed. בוגר המכללה לחינוך 

 ,FTK גופני במכון וינגייט. מייסד  איגוד הטריקינג
 מומחה לאמנויות לחימה ואקרובטיקה, 

בעל תעודות הסמכה רבות ומגוונות מטעם וינגייט.
מה באופק?

ענף אקרובטיקה המשלב סלטות, ברגים 
ומיומנויות מעולם אמנויות הלחימה, פארקור, 

ברייקדאנס ועוד. חווית נינג'ה אמיתית!!

מקוםשעותימים

אולם פינס190 ש"ח18:15-19:30א'
חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 

האימונים מבוצעים על גבי ציוד אקרובטיקה 
ייחודי ומקצועי.

טניס שדה
 מדריך: אבי גולנדר 052-3695286

בן 43 מאמן טניס זה כבר 20 שנים, משתתף 
בפעילויות ותחרויות טניס בארץ זה כבר 25 שנים. 

בוגר ביה"ס למאמנים של מכון וינגייט ותואר 
ראשון במדעי-ההתנהגות של המכללה למינהל.

מה באופק?
בין אם אתם שחקני עבר בטניס, או מתחילים 

מאפס, בין אם אתם צעירים בגיל, או צעירים רק 
ברוח.. הדרך הטובה ביותר להתחיל לימוד טניס 

 היא להגיע למפגש קצר לניסיון, ללא תשלום, 
ללא התחייבות ותמיד בחיוך מצידנו.

ניתן להצטרף לפעילות הקיימת שלנו בכל שלב 
במשך השנה בחורף וגם בקיץ ואנו נדאג לכם 

 לציוד המתאים להתנסות )מחבטים(. 
אז למה אתם מחכים??

התקשרו לטלפון, או שלחו הודעה בוואטסאפ, 
את כל השאר אנחנו כבר נעשה עבורכם.

מקוםמחיר חודשישעותימים

כיתה ז+א', ד'
18:15-19:00

מגרש 300 ש"ח
הטניס

מתקדמים ב', ה'
שנה שנייה+
19:00-20:00

370 ש"ח

הוקי רולר
 מדריך: אנדריי שטפוצה – 052-6754475

 מאמן נבחרת ישראל בהוקי ובהוקי רולר, 
בוגר תואר שני חינוך גופני

מה באופק?
ענף משחק ספורט קבוצתי הדומה להוקי קרח, 
ממנו התפתח. החוג משלב ספורט והנאה ותורם 

 לפיתוח הקואורדינציה, מהירות המחשבה, 
זריזות ויציבה

מקוםמחיר חודשישעותימים

מתקדמיםב',ד'
18:30-20:00

מגרש הוקי300 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 
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MMA
מדריך: לירן נהרי

מה באופק?
ענף ספורט המדמה קרב פנים אל פנים, שבו מותר 

השימוש במגוון רחב של שיטות לחימה גופנית 
ללא נשק, כאשר החוקים מאפשרים למשתתף 

להשתמש בטכניקות היאבקות, איגרוף,
בריחים ועוד

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

נוערב', ה'
16:45-17:30

אולם שוש2 - 215 ש"ח

א', ב'
ד'

נבחרת ג'
17:30-18:30

330 ש"ח

א', ד'
ה'

נבחרת ב'
18:30-19:30

א', ב'
ד, ה'

נבחרת א'
19:30-21:00

425 ש"ח

טקוואנדו
הדרכה: לירן נהרי וגילי חיימוביץ'

 מה באופק?
 ענף אולימפי העוסק בלחימה באמצעות

בעיטות בלבד

מקוםמחיר חודשישעותימים

ג'
ו'

נבחרת ב'
18:30-19:30
14:00-15:30

בי"ס 300 ש"ח
רימונים

ג'
ו'

נבחרת א'
19:30-21:00
14:00-15:30

330 ש"ח

מועדון הכדורגלאמנויות לחימה
הפועל עירוני גדרה

נפתחה עונת ההרשמה!

מני שחר בניהולו שלמהטובים בתחום, צוות מאמנים 
המנהל המקצועי

08-8592886 לפרטים 
והרשמה:

 למועדון קיימת אקדמיה לכדורגל החל מגילאי 4 
והיא בעלת 7 קבוצות ליגה משנתונים 2004-2005 ועד 2011.

 קבוצת
גנים

שתי קבוצות 
עתודה

שתי קבוצות 
הכנה לליגה

קבוצת 
בוגרים

טניס שולחן- מתקדמים / נוער
 מדריך: עידן טל-052-4899961 בוגר מכון ווינגיט

מאמן ראשי, שחקן באחת הליגות המובילות 
בישראל, בעל ניסיון של 15 שנים בענף.

מה באופק? חוג טניס שולחן )פינג פונג( מקצועי 
ענף ספורט אולימפי המשלב כושר גופני, חוזק 

מנטלי, כוח פיזי, טכניקה, הקניית ערכים חינוכיים 
 ומוסריים. המתאמנים זוכים לאימון מקצועי

ויחס אישי. 

מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

1 - 200 ש"ח17:30-19:00א',ג'
2 - 300 ש"ח
3 - 450 ש"ח
4 - 550 ש"ח

אולם ספורט 
בי"ס פינס

17:30-19:00ב',ד'

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 
כל נרשם מקבל ערכת טניס שולחן מתנה - 

מחבט, כדור, וחולצה
מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות, נשים וגברים!
במהלך השנה יתקיימו תחרויות, מחנות אימונים 

וגיבושים קבוצתיים!
חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 

ייתכנו שינויים בתוכנית ט.ל.ח30

חטה"ב ותיכון



לפרטים נוספים: 052-4401885

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...

מחלקת 
הנוער גדרה 

 מנהיגות 
נוער במושבה 

)ה'-י"ב(
גדרה חושבת נוער
מחלקת הנוער גדרה ממשיכה 

להוביל את בני הנוער ביישוב בשלל 
פעילויות ערכיות ופעילויות פנאי, 

במשך כל השנה.
מופעים, טיולים, קבוצות מנהיגות, 

הכנה לצה"ל ותנועות נוער.

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 . על הנציגים להיות 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 במושבה.

חברי פרלמנט הילדים מתכנס אחת לשבוע 
במטרה לפעול בחשיבה משותפת של כל הנציגים 
לקידום פעילויות לטובת הקהילות השונות בגדרה 

)פרויקט יום הולדת וירטואלי בימי קורונה, פרויקט 
מתנות קטנות - איסוף מתנות לילדים חולים, 

אימוץ מנקי הרחובות(.

קורס מד"צים - תכנית המד"צים )מדריכים 
צעירים( של משרד החינוך, מנהל חברה ונוער-

הכשרת מדריכים צעירים , קורס הדרכה והדרכה 
בפועל של קבוצות מנהיגות. 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.

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. 

גדרה חושבת נוער והנוער ב"מרכז"– 
מרכז הנוער 

)רח' ויצמן 35 מול בי"ס אוהל שלום(
מרכז הנוער מהווה בית לכלל בני הנוער ביישוב 

ולקבוצות המנהיגות וההתפתחות האישית. המרכז 
מיועד לבני נוער בגילאי 12-18 ) 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
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נוער בחירום – עזרה בשעת חירום, איוש מוקד 
106, התנדבות בני נוער במעונות ובגנים, התנדבות 

בני נוער בשיחות עם בני הגיל השלישי, חלוקת 
חבילות למבודדים ועזרה במסגרות הגיל הרך.

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

תנועות נוער הפועלות ביישוב

מכבי הצעיר
ה"מכבי הצעיר" הינה 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 מתקיימים פעמיים בשבוע:

שלישי, 16:00-17:30
שישי, 15:00-16:30

לפרטים נוספים: 054-6792024 / 054-6792023

שבט שחר - צופים
צופים היא תנועת הנוער הגדולה בישראל.

בגדרה, ישנם 2 מוקדים לשבט הצופים "שבט 
שחר". מוקד בגדרה החדשה, הממוקם צמוד לבית 

ספר "רימונים", ופועל בימים שלישי בין השעות 
16:30-18:30 ושישי 14:30-16:00

מוקד נוסף בגדרה הותיקה, הממוקם צמוד לבית 
ספר "פינס", ופועל בימים שלישי וחמישי בין 

השעות 17:00-19:00
שני המוקדים פונים לכיתות ד'-יב'

 נשמח לראותכם בצופים! 
ליצירת קשר: בר 054-2441228

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(
 ליצירת קשר: 

תהל סופר, קומונרית הסניף 054-3216101

הנוער העובד והלומד
הנוער העובד והלומד היא תנועת הנוער המגוונת 

בישראל. הקן פועל בגדרה לכיתות ג'-יב' מידי 
יום.

הפעילות מתקיימת במבנה בית הספר הבילויים.
מעבר להדרכה ולחוויית תנועת נוער עוזרים 

מדריכי הקן בנושא זכויות נוער בעבודה כגוף 
היציג של בני הנוער בנושא זה בישראל. 

ליצירת קשר: סי 054-6734187

עזרא
תנועת עזרא - תנועת הנוער התורני לאומי 

הראשונה בישראל.
בגדרה, הסניף פועל בימים חמישי ושבת, לכיתות 

ג'-ט'. בבית ספר קשת )גדרה הצעירה(
אביטל כהן – מרכזת הסניף 052-6070276 

נוער תלם
נוער תלם - תנועת הנוער של התנועה הרפורמית 
בישראל. הפעולות מתקיימות בימי שלישי בבית 

ספר הביל"ויים.
מצפים לראותכם, ליצירת קשר:

נעמי ייבין, רכזת הסניף 052-3846609

אינטראקט
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. בני 

הנוער מנהלים בעצמם את המועדון ועוברים 
הכשרות שונות בנושא מנהיגות.

האינטראקט נפגשים מדי יום שני בשעה 18:00 
במבנה האגודה למען החייל. 

לפרטים נוספים: 
אורי שרן, נשיא אינטראקט גדרה 052-4647481
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אומנות

התפתחות אישית

ציור ורישום
מדריכה: טלילה גרוס – אומנית, בוגרת בצלאל 

מה באופק?
ציור ורישום במגוון טכניקות ומגוון חומרים, למי 

שהאמנות הפלסטית זורמת בעורקיו. 

מקוםמחיר חודשישעותימים

8:30-11:30א'
17:00-20:00

מרכז335 ש"ח
אופק

 חשוב לדעת: 
המשתתפים רוכשים את חומרים וציוד לפי הצורך

הקבוצה יוצאת לסיורי אמנות בתשלום נוסף למדריכה.

קרמיקה ופיסול
מדריכה: נתנה אב

מה באופק?
פיסול קרמי בטכניקות שונות ומגוונות.  

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז450 ש"ח9:00-12:00א'
אופק

ב'

18:00-21:00ג'

Clay קרמיקה- מועדון
מדריכה: מירי שלו

מה באופק?
קרמיקה יחודית בעזרת תבניות, עם חימר נוזלי 

לתוצאת יצירות יפות ומקצועיות.  

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז450 ש"ח17:00-19:00ג'
אופק

10:00-12:00ה'

 חשוב לדעת: 
כל קבוצה מוגבלת ל8 משתתפים בלבד.

פעילויות
בוגרים
גילאי 25 

ומעלה

לרישום לחוגים לחצו

 NLPNLP PRACTITIONERPRACTITIONER קורס 
מבוסס מיינדפולנס

חדש!

מנחת הקורס: רו"ח אושרית דסה, מנהלת עסקית 
 TRAINER NLP בארץ ובחו"ל, בעלת תואר

מבוסס מיינדפולנס מאוניברסיטת בר אילן וחברה 
.IA-NLP באיגוד הבינלאומי

מה באופק? בואו לגלות את המפתחות ליצירת 
איזון רגשי, לשחרור מדפוסים מעכבים, אמונות 

מגבילות ומצבי תקיעות וגלו תהליך המוביל 
להגשמה ולהצלחה בחייכם האישיים והמקצועיים.

בין תכני הקורס נלמד: אסטרטגיות מצוינות 
והצלחה, כלים לבניית תקשורת אפקטיבית 

ומקדמת,טכניקות ליצירת שינוי והשפעה על הלא 
מודע, חיבור למשאבים ועוצמות פנימיות ועוד...

למסיימי הקורס תוענק תעודה בסטנדרטים 
.IA-NLP הגבוהים ביותר של האיגוד הבינלאומי

מועד פתיחת הקורס 19.10.2020 
לפרטים נוספים: אושרית 054-3300404

מקוםמחירשעותימים

מרכז אופק17:00-22:30ב' 

אמנות שימושית
מדריכה: זהבה לביא – אומנית, מטפלת רגשית 

מה באופק?
מפגש שבועי של יצירה ייחודית ומגוונת בשילוב 

 חומרי מיחזור וחומרים מן הטבע.
דגש על ביטוי אישי ופיתוח רעיונות באומנות, 

עיסת נייר, פיסול בנייר, פסיפס במיחזור, עיטור 
וציור על עץ, סריגה במיחזור ותכשיטים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק285 ש"ח18:00-20:00ד'
חשוב לדעת: עלות חומרים לשנה- 350 ש"ח

גילאים: ט-מבוגרים 

אומנות

ספורט

תרבות

התפתחות אישית
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קפוארה
מדריך: רונן יוסף-052-3343688 ניסיון של 18 שנה 

מה באופק?
קפוארה הינה אומנות לחימה מברזיל אשר 

משלבת אלמנטים של ריקוד, אקרובטיקה, קצב 
 ותנועה, יחד עם כלים אתניים ברזילאיים. 

 החוג מפתח קואורדינציה, חוש קצב, ומתאים 
 לכל הגילאים. 

הקפוארה ביסודה אינה תחרותית והדגש בה הוא 
על חיבור בין אנשים בעזרת כל האלמנטים הנ"ל  

 )קצב, ריקוד, תנועה וכו'(.  
נוכחתי לדעת כמה קפוארה מפתחת את יכולות 

הילדים, הן במובן הפיזי, והן במובן החברתי

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק 250 ש"ח20:15-21:30ב', ה'
חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 

ייגבה תשלום נוסף ע"י המדריך עבור מבחני 
 חוגות במהלך השנה.

טניס שדה
 מדריך: אבי גולנדר 052-3695286

בן 43 מאמן טניס זה כבר 20 שנים, משתתף 
בפעילויות ותחרויות טניס בארץ זה כבר 25 שנים. 

בוגר ביה"ס למאמנים של מכון וינגייט ותואר ראשון 
במדעי-ההתנהגות של המכללה למינהל.

מה באופק?
בין אם אתם שחקני עבר בטניס, או מתחילים 

מאפס, בין אם אתם צעירים בגיל, או צעירים רק 
ברוח.. הדרך הטובה ביותר להתחיל לימוד טניס 

היא להגיע למפגש קצר לניסיון, ללא תשלום, ללא 
התחייבות ותמיד בחיוך מצידנו.

ניתן להצטרף לפעילות הקיימת שלנו בכל שלב 
במשך השנה בחורף וגם בקיץ ואנו נדאג לכם לציוד 
המתאים להתנסות )מחבטים(. אז למה אתם מחכים 

?? התקשרו לטלפון, או שלחו הודעה בוואטסאפ, 
את כל השאר אנחנו כבר נעשה עבורכם.

מקוםמחיר חודשישעותימים

א',ב', 
ג',ד', 

ה'

20:00-21:00
או

21:00-22:00

שעה בשבוע
280 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 

ספורט
טניס שולחן- בוגרים

 מדריך: עידן טל-052-4899961 בוגר מכון ווינגיט
מאמן ראשי, שחקן באחת הליגות המובילות 

בישראל, בעל ניסיון של 15 שנים בענף.
מה באופק? חוג טניס שולחן )פינג פונג( מקצועי 

 ענף ספורט אולימפי המשלב כושר גופני, 
חוזק מנטלי, כוח פיזי, טכניקה, הקניית ערכים 

חינוכיים ומוסריים. המתאמנים זוכים לאימון 
מקצועי ויחס אישי. 

מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

1 - 200 ש"ח19:00-20:30א',ג'
2 - 300 ש"ח
3 - 450 ש"ח
4 - 550ש"ח

אולם ספורט 
בי"ס פינס

19:00-20:30ב',ד'

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 
כל נרשם מקבל ערכת טניס שולחן מתנה - מחבט, 
כדור, וחולצה. מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות, 

נשים וגברים! במהלך השנה יתקיימו תחרויות, 
מחנות אימונים וגיבושים קבוצתיים!

הוקי רולר
 מדריך: אנדריי שטפוצה – 052-6754475

 מאמן נבחרת ישראל בהוקי ובהוקי רולר, 
בוגר תואר שני חינוך גופני

מה באופק?
ענף משחק ספורט קבוצתי הדומה להוקי קרח, 
ממנו התפתח. החוג משלב ספורט והנאה ותורם 

 לפיתוח הקואורדינציה, מהירות המחשבה, 
זריזות ויציבה

מקוםמחיר חודשישעותימים

מגרש הוקי300 ש"ח20:00-21:30ב',ד'
חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.21 
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פילאטיס ועיצוב הגוף )נשים(
 מאמנת: פזית כץ- 2772702 - 052

Be.d בחינוך גופני, מדריכת עיצוב, פילאטיס 
ובונה עצם.  
מה באופק?

חיזוק ועיצוב הגוף, שיפור הכושר הגופני,
הגמישות והיציבה. מתאים גם לסובלות מבעיות 

גב וברכיים.
מנוי חופשי ללא הגבלה במחיר: 200 ש״ח בחודש 

 )שיעור הנו 60 דק'(.
הקבוצה מיועדת לנערות ונשים

מקוםשעותימים

מרכז אופק9:00-10:00א', ד'

סטודיו רמון20:30-21:30ב', ד'

מרכז אופק8:30-9:30ו'

וינאנסה יוגה
מדריך: מישאל אשד-2292121 054 

מה באופק?
ויניאסה יוגה תרגול לגוף ולנשמה. דינמיות 

ועבודה פיזית ומצד שני רוך בתנועה תוך הגברת 
הגמישות, שיפור טווח התנועה, תרגילי נשימה, 

חיזוק רצפת האגן ועוד. 

מקוםמחיר חודשישעותימים

6:00-7:00א', ד'
בבוקר

סטודיו180 ש"ח
רמון

התעמלות נשים
 מאמנת: פזית כץ- 2772702 - 052

Be.d בחינוך גופני, מדריכת עיצוב, פילאטיס 
ובונה עצם.  
מה באופק?

חוג המשלב פילאטיס, עיצוב הגוף ובונה עצם
לנשים בעצימות נמוכה-בינונית.

מקוםמחיר חודשישעותימים

סטודיו180 ש"ח19:30-20:20ב', ד'
רמון

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

מה באופק?
ליגת כדורשת שמיועדת לאמהות שיש להן 

ילדים בבתי ספר, המטרה ליצור קבוצה מגובשת 
 שמייצגת את בית הספר.  

משחק מלהיב מרתק וסוחף המבוסס על חוקי 
הכדורעף, אולם ניתן לתפוס את הכדור בשתי 

ידיים, אין צורך בידע קודם.

מקוםמחיר חודשישעותימים

נתיבי נועם 160 ש"חיפורסם בהמשך..
חשוב לדעת: סיום החוג ב 30.6.21 
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כרטיס בודד 70 ש"ח ׀ מנוי ל- 5 מופעים 300 ש"ח

"קרוב וטוב" )40-+(

בימי חמישי בשעה 20:00 באולם רמון

תרבות מבוגרים

קרוב לבית והכי טוב שאפשר. 
סדרת מופעים מגוונת שמגיעה אלינו ממש עד לפתח הבית.

מידעפעילותתאריך

טרנטה גרוב 5.11.20
מאשין

מופע קצב

טרנטה היא לא הופעה היא תופעה! טרנטה גרוב מאשין היא חגיגת קצב 
מכל העולם, עם שילובים אקזוטיים מבלקני למרוקאי קולומביאני ועד 

ברזיל לג׳אמייקה דרך יוון ותימן כאשר הכל עטוף בקצב עכשווי.

חיים במסכות3.12.20
מופע בידור

חיים במסכות, מופע בידור משעשע וסוחף בשיתוף הקהל. השחקנית 
רינת גליקו מגלמת באמצעות המסכות דמויות מהחברה הישראלית. 

 מופע עטור שבחים. 
כתיבה ומשחק: רינת גליקו עיצוב מסכות- יהודית גרינשפן

עידו גרינברג 7.1.21
הרצאה

 הרצאתו של מנהל הקריאטיב ואיש הטלוויזיה עידו גרינברג. 
האיש שיצר את ההאשטאג# משפטאחדביום. ושבעה חודשים אחרי 

 הפך את ההלצה: #משפטאחדביום# הקולקציה#בקרוב, 
.@mismas למותג חולצות מודפסות בכיתוב עברי

 הרצאה על הגשמת חלום שלא נחלם, על מיתוג, מוטיבציה. 
הרצאה על חדוות היצירה.

יונתן וולצ'יק 4.2.21
והרכב ג'אז 

+זמרת
מופע ג'אז

 יונתן וולצוק, מוסיקאי: נגן טרומבון , מלחין ומעבד.
בוגר הפילהרמונית הצעירה, מצטיין תלמה ילין, מצטיין תזמורת צה"ל, 

 זכה 10 שנים ברציפות במלגות.
 General, Performance Music ,סיים בהצטיינות תואר ראשון
 באוניברסיטת: UNIVERSITY SCHOOL NEW  בניו- יורק - ארה"ב.

מופיע בישראל ובעולם , מלמד ומלווה הרכבים ב"תלמה ילין", 
הקונסרבטוריון, רמון ועוד...

 COME  בשנת 2009 הוציא את אלבום הביכורים שלו כיוצר ומעבד 
TO MORE שקיבל שבחים רבים וזכה לתואר "תקליט הביכורים של 

 השנה" מטעם מגזין הג'אז האמריקאי
VOICE VILLAGE בשנת 2009 הוציא בניו- יורק את אלבומו השני

יואב קוטנר4.3.21
הרצאה 

מוזיקלית

אריק איינשטיין- סיפורו האישי של אריק איינשטיין הוא סיפורה של 
המוזיקה הישראלית: מהלהקה הצבאית, דרך "שלישיית גשר הירקון", 

"החלונות הגבוהים" ועד עשרות אלבומי המופת.
מהפכת הרוק והחזרה לשירי ארץ ישראל הישנה והטובה, שירי 

המשוררים ושירי הילדים. איינשטיין השפיע על המוזיקה הישראלית 
שוב ושוב בזכות המפגשים המוזיקליים המגוונים שלו- עם שמוליק 

קראוס, עם שלום חנוך, מיקי גבריאלוב, שם טוב לוי, יוני רכטר, יצחק 
קלפטר ועוד.  בערב הקרנת חומרים נדירים והמון מוזיקה וצחוק

קונצרט מבוגרים
 תזמורת גדרה 

 בניצוחו של אי אן שו 
פרטים בהמשך...
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"על כנף יונה" ניגונים ממזרח וממערב
פרויקט מרגש אשר מציע לשומעיו מסע מוזיקלי רב תרבותי

כרטיס בודד 70 ש"ח ׀ מנוי ל- 6 מופעים 360 ש"ח
מידעפעילותתאריך

שירת פרס22.10.20
מורין נהדר

 זמרת יוצרת פייטנית ומלחינה ישראלית המגישה 
 פיוטים בסגנון יהודי אירן. מופיעה בעולם בפסטיבלים

 נחשבים. הוציאה שלושה אלבומים וזוכה להדים 
חיוביים מאוד על פועלה.

מופע אתיופי12.11.20
להקת הוואן

הוואן )התחלה חדשה באמהרית( מופע בהרכב של 7 נגנים 
וזמרים. ביניהם אבי וואסה וינקלה סגל יוצאי הפרויקט של 

עידן רייכל. המופע מציג את העולם המוזיקאלי העכשוי של 
הצעירים באתיופיה, מוזיקה אתיופית פופולרית ועיבודים 

לשירים מסורתיים.ובנוסף שירים מקוריים.
מופע שלוקח אותנו למסע תרבותי מהנה במיוחד בזמן.

מופע לדינו 24.12.20
ושירי א"י 

אהרון פררה

שירים וסיפורים מהחצר הירושלמית,
מופע שירי לאדינו ושירי ארץ ישראל.

 קטעי הומור וסיפורים 
 מאחורי הקלעים של הרדיו. 

מחווה לעוזי חיטמן ויגאל בשן ז"ל

פיוטי תימן21.1.21
גילה בשארי

גילה בשארי- אחד הקולות הבולטים והמרכזיים בשירת 
יהדות תימן לגווניה. נולדה למשפחה מוסיקאלית, לאביה 

הייתה להקת חתונות וממנו למדה שירת נשים וגם את 
שירת הפיוט והתפילה. היא שרה שירי חול וקודש מספרת 

 באמצעות שיריה בנדיבות וברגישות את המסורת
התימנית האותנטית.

טברנה יוונית 18.2.21
יהודה סליאס

 מופע טברנה מרגש אשר סוחף את הקהל לשירי יוון 
המוכרים והאוהבים. מופע בריח מלח, ים, בוסתן ואוזו.

נוסטלגיה לנצח18.3.21
שם טוב מוראדי

להיטי תום ג'ונס, אנגלברט, אלוויס, מחרוזת אריס סאן, 
שירים נפוליטנים ונוסטלגיה ישראלית. חוויה מרגשת

תרבות מבוגרים

בימי חמישי בשעה 20:00

תרבות מבוגרים

מרכז אופק בברכת ראש המועצה מר יואל גמליאל ומחזיק תיק הקליטה אסף דרבה, 
מובילים קבוצת חשיבה משותפת עם תושבים לקראת חגיגות 30 שנה לעליית יהודי 

אתיופיה "מבצע שלמה" מאי - 2021.
התכנית שמה לה למטרה לחשוף באופנים שונים את יופייה המיוחד והעשיר של 
התרבות האתיופית.  סיפור חלומם של בני העדה לעלות וליישב את אדמת ארץ 
ישראל, המסע הקשה המלווה בתלאות ובאבדן טראגי של ילדים, נשים וגברים. 

וסיפורים פורצי דרך של אושיות בקהילה. סיפור עליית יהודי אתיופיה עשיר בטעמים, 
ניחוחות, סיפורים, מוסיקה אותנטית, כלי נגינה מיוחדים, ריקודים ומלבושים. כל אלה 
ועוד יוצרים קסם מיוחד ומעניין. במסע זה, נפתח צוהר אל עולם של חוויה תרבותית 

מיוחדת במינה.

הפעילות רב גילאית ומיועדת לכלל קהילת גדרה
מועדי הפעילויות יפורסמו בהמשך.

30 שנה לעליית יהודי אתיופיה - מבצע שלמה
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"מועדון הסרט הנע"

בימי חמישי בשעה 20:00 באולם רמון 

מחיר כרטיס 20 ש"ח  ׀  סרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

 פרויקט "מובילים קולנוע" ביוזמת מפעל הפיס ובשיתוף האקדמיה הישראלית
  לקולנוע וטלוויזיה מקדמים ומובילים החל מ2017 הקרנות של סרטים ישראלים מגוונים

 בשילוב שיח ישיר מפרה ומעניין.
חווית צפייה מרגשת שמוכיחה את עצמה שנה אחר שנה.

מידעפעילותתאריךתרבות מבוגרים

"אישה עובדת"27.8.20
+ 

מפגש עם 
השחקנית לירון 
בן שלוש זוכת 

פרס אופיר

החיים בעבודה של אורנה הופכים לבלתי נסבלים. הבוס שלה בחברת הנדל״ן, 
בני, מעריך ומקדם אותה, אך בה בעת מנסה לפתותה ומטריד אותה. בעוד 

המסעדה החדשה שפתח בעלה לא מתרוממת, אורנה הופכת למפרנסת 
העיקרית לשלושת ילדיהם. כאשר עולמה מתנפץ, היא נאלצת לאסוף את 

שבריה, ולהילחם בדרכה שלה על עבודתה, ועל ערכה העצמי.

"מוטלים בספק"   3.9.20
+

מפגש עם הבמאי 
והתסריטאי 
אלירן אליה

בעקבות תאונת אופנוע המשורר והתסריטאי אסי תל נידון לעבודות שירות 
ונשלח להדריך "חוג קולנוע" לנערים שהיו מעורבים בפלילים במקלט בעיירת 

פיתוח בדרום הארץ.
בתחילה אסי נתקל בחומת התנגדות ובחוסר תקשורת, אך הוא בוחר להתמיד 
ומצליח להתחבר אליהם. הוא מפתח קשר קרוב ומיוחד עם עדן, מתבגר הנתון 
במעצר שאוסף בקבוקים כדי להגשים חלום: לפתוח מסעדה עבור אימו. אסי 
מזהה את הדמיון בינהם ומנסה לעזור לו לשרוד ולפלס דרך החוצה מהמצוקה 

בה הוא חי.
יוצר הסרט )במאי ותסריטאי( אלירן אליה כתב את התסריט בהשראת רצח גדי 
ויכמן שנרצח ע"י נער בזמן שהדריך קולנוע בקבוצת נוער בסיכון. את הנערים 

בסרט מגלמים 11 נערים מעיירות פיתוח שאותרו ועברו הכשרה לשחק.
הסרט היה מועמד לפרסי אופיר ב-9 קטגוריות וזכה בקטגוריות הבאות:

 סרט הביכורים הטוב ביותר, הצילום הטוב ביותר, 
ציון לשבח לשחקן הטוב ביותר ופרס הליהוק

"ביחד לבד"10.9.20
סרט דקומנטרי   

+
מפגש עם 
הבמאית 

והשחקנית 

רוית מקדישה את כל זמנה החופשי לחיבוק תינוקות נטושים. ללא חום ומגע. 
תינוקות עזובים אינם מתפתחים ואף עלולים שלא לשרוד. היא תמיד קיוותה 

לילד משלה אך החיים רצו אחרת. ללא זוגיות וללא ילדים חשה רוית צורך 
להרעיף אהבה על כל מי שהיא יכולה. היא מבשלת מדי יום ארוחות למאות 

נזקקים וחסרי בית וגורמת להם להרגיש שיש להם לאן לחזור. 
לקראת גיל 50 שגרת חייה נקטעת בפתאומיות ורוית מוצאת את עצמה נטושה. 

היא מבינה שלא רק תינוקות זקוקים לחיבוק והיא, יוצאת לחפש אחריו.

"עיניים שלי"24.9.20
+  

מפגש עם 
השחקן ערן נעים 

 – זוכה
  פרס אופיר

קצין משטרה ותיק ומוערך שבמסגרת עבודתו מתמודד עם מצבים אלימים 
על בסיס יומיומי. נשוי לאישה העוברת טיפולי פוריות בניסיון להביא עמו ילד. 

במקביל, אופיו הקשוח של רשי מתנגש עם אופיה המרדני של בתו החורגת 
וחיי המשפחה סובלים מריבים המעכירים את האווירה בבית. המצב מתדרדר 

כששני נערים הנחשדים במכירת סמים מעלילים על רשי שהטריד אותם מינית, 
וכתוצאה מכך הוא מושעה מעבודתו וניצב תחת חקירה של מח"ש. איבוד 

השליטה ההדרגתי על חייו דוחף אותו לקצה.
הסרט הוקרן בבכורה עולמית בפסטיבל ברלין ובבכורה ארצית בפסטיבל 

הקולנוע ירושלים, בו פתח את התחרות לקולנוע ישראלי עלילתי] וזכה בפרס 
הסרט הטוב ביותר, השחקן הטוב ביותר וחביב הקהל כמו כן, הסרט זכה בפרס 

אופיר לבמאי הטוב ביותר ולשחקן הראשי הטוב ביותר
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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, מסיבות, 
הרצאות, הופעות, טיולים ונופשים.

 קורס ספרדית מדוברת 
למתחילים/ מתקדמים

מדריכה: גבריאלה שפירא
מה באופק?

ספרדית הנה השפה השלישית מבין השפות 
המדוברות בעולם ונחשבת לשפה הקלה ללמידה. 

 
מקוםמחירשעותימים

מרכז אופק1290 ש"ח18:30-19:30ד'
16 מפגשים 

קורס ציור למתחילים
מדריך: שלמה לוי

מה באופק?
לימוד טכניקות ציור שונות למתחילים: עקרונות 
הרישום, פרופורציה, אור וצל, טקסטורה, צבעים 

משלימים וטכניקות צביעה, פרספקטיבה, 
קומפוזיציה נק' עניין במרחב ועוד...

מקוםמחירשעותימים

מרכז אופק900 ש"ח17:00-19:00ד'
10 מפגשים – 20 ש"א

מועד תחילת הקורס: 28.10.20

קורסים וחוגים
לימוד שפות בגילאים מאוחרים מסייע לנו לשמר 

 ולשפר את הזיכרון ולהפחית את הסיכון 
למחלות דמנטיות. פעילויות

גיל הזהב
ואזרחים בוגרים

קורסים וחוגים

בריאות בקהילה

שלישי אקדמי

מועדון 50+

טיולים

קורס מחשבים למתחיליםלרישום לחוגים לחצו
מדריך: אייל שוקר

מה באופק?
הפעלת מחשב, פתיחת תקיות, שמירת מסמכים, 

כתיבה ב-WORD, גלישה באינטרנט.

מקוםמחירשעותימים

מרכז אופק190 ש"ח9:30-11:00ב', ד'
5 מפגשים – 10 ש"א

מועד תחילת הקורס: 26.10.20

קורס מחשבים למתקדמים
מדריך: אייל שוקר

מה באופק?
 אינטרנט, אימייל, פייסבוק, מנועי חיפוש, 

העלאת תמונות ועוד.

מקוםמחירשעותימים

מרכז אופק190 ש"ח9:30-11:00ב', ד'
5 מפגשים – 10 ש"א

מועד תחילת הקורס: 28.10.20

חוג אנגלית
מדריכה: הגב' אדל פרלוב

מה באופק?
שיעורי אנגלית למבוגרים 

מקוםמחירשעותימים

מתחיליםג'
11:00

מרכז אופקללא תשלום

מתקדמים
9:30

חוג רקמת תכשיטים
  מדריכה: הגב' מזל גמליאל

מקוםמחירשעותימים

מרכז אופקללא תשלום9:00-11:00ב'

הרצאות בנושא צוואות וירושה 
)בזום(

מרצה: עו"ד מירב כהן

נושא המפגששעהתאריך

יום ב'
26.10

"דיני צוואה וירושה"– 17:00
חשיבותה של עריכת 

צוואה

יום ב'
9.11

ייפוי כוח מתמשך - 17:00
צוואות וירושות

הכניסה חופשית

מועד פתיחה: 1.9.20

מועד פתיחה: 7.9.20
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בריאות בקהילה
טיולים

פרטים בהמשך..

 שילוב התעמלויות למבוגרים עם מיטב המדריכות לחוגי: 
פילאטיס, יוגה, התעמלות בונה עצם, פלדנקרייז, צ'יקונג ועוד.

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

7:20 התעמלות 
באוויר הפתוח

7:20 התעמלות 
באוויר הפתוח

7:20 התעמלות 
באוויר הפתוח

7:20 התעמלות 
באוויר הפתוח

7:20 התעמלות 
באוויר הפתוח

 7:15
פלדנקרייז

ליאת שניידר
סטודיו גדול

 8:00
יוגה

הילה שגיב
סטודיו גדול

 8:10
התעמלות

אדוה יפהר
סטודיו גדול

 8:00
התעמלות

דורית בגוגן
סטודיו חדש

 8:00
צ'יקונג

טל נחום
סטודיו חדש

 8:00
התעמלות 
איריס כהן

סטודיו חדש

9:00
יוגה נשים

יעל קעטבי
סטודיו גדול

 8:00
התעמלות
איריס כהן

סטודיו קטן

 8:15
התעמלות

אדוה יפהר
סטודיו גדול

 8:15
פילאטיס
פזית כץ

סטודיו גדול

 9:00
מתיחות

אדוה יפהר
סטודיו חדש

 8:15
פילאטיס
פזית כץ

סטודיו גדול

 9:00
מתיחות

אדוה יפהר
סטודיו חדש

 8:50
התעמלות נשים

איריס כהן
סטודיו חדש

8:50
התעמלות נשים

דורית בגוגן
סטודיו חדש

 8:50
התעמלות

אדוה יפהר
סטודיו חדש

מועדון 50 + 

עלות: 120 ₪ לחודש

ימים א' - ה' בשעות הבוקר.  1-3 פעמים התעמלות בשבוע
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32 מפגשים מרתקים בנושאים שונים ומגוונים
 של מיטב המרצים המובילים, כולל קפה ומאפה.

מכללת "שלישי אקדמי "

פרטים בקרוב...
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ילדים ובני נוער

טכנאי מחשבים )מסלול סייבר שנה א'(
מדריך: אייל שוקר

מחירמס' מפגשיםשעותימים

כיתות ו'-י'ד'
16:00-17:30

25 מפגשים- 
50 ש"א

2200 ש"ח

ניהול רשתות )מסלול סייבר שנה ב'(
מדריך: אייל שוקר

מחירמס' מפגשיםשעותימים

כיתות ו'-י'ד'
17:45-19:15

25 מפגשים- 
50 ש"א

2200 ש"ח

אופקטק
 היחידה 

להכשרה טכנולוגית 

וקורסים מקצועיים

לרישום לחוגים לחצו

מועד תחילת הקורס: 2.9.20

מועד תחילת הקורס: 2.9.20

הגנה התקפה )מסלול סייבר שנה ג'(
INT מדריך: חברת

פרטים בקרוב..

פיתוח משחקים למתחילים אונליין
מדריך: אסף סהר

התלמידים לומדים לפתח ולעצב משחק תוך 
 )constract( שימוש בתוכנה מובנת

מחירמס' מפגשיםשעותימים

כיתות ה'-ח'ה'
16:00-17:30

15 מפגשים- 
30 ש"א

1390 ש"ח

מועד תחילת הקורס: 29.10.20

 - Javascript תכנות ב 
כתיבת קוד ופתוח משחקים אונליין

מדריך: אסף סהר
 

מחירמס' מפגשיםשעותימים

כיתות ז'-יב'ה'
17:30-19:30

25 מפגשים- 
50 שעות

2200 ש"ח

מועד תחילת הקורס: 29.10.20

ספרדית מדוברת למתחילים
מדריכה: גבריאלה שפירא

מחירמס' מפגשיםשעותימים

כיתות ז'-יב'ד'
17:30-18:30

1290 ש"ח16 מפגשים

מועד תחילת הקורס: 28.10.20
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בית הספר 
למוסיקה 

 שיעורי מוסיקה וחוגים 
במגוון כלים עם מורים מצוינים.
 כל שיעור מוסיקה כולל בתוכו 

 הקניית מיומנות נגינה, פיתוח שמיעה 
 ולמידת תיאוריה. 

מתנה לחיים שנשארת לעד.

מחיר שיעורי המוסיקה נקבע ע"פ משך השיעור:

מחירזמן

310 ש"ח30 דקות

410 ש"ח 45 דקות

495 ש"ח 60 דקות

2 שיעורים בשבוע, 
30 ד' כל אחד

495 ש"ח 

לרישום לחוגים לחצו
ימים לשיעורים המורים שלנוכלי נגינה

פרטניים
גיל דואקגיטרה

050-2873816
ד', ה'

רועי פאר תופים
052-3353300

ב', ג', ד'

ברוך מרדכיתופים
058-7133017

א' ה'

תופים 
חשמליים

ברוך מרדכי
058-7133017

ג

צילה ברושטייןפסנתר
 052-6975342

א', ב', ג', ד'

טטיאנה גרישביץאורגנית
 054-7902287

א', ב', ג', ד'

יפים טופוזסקסופון
  054-5701988

ב'

כינור

מיכל אוקון פיתוח קול
 050-7722619

ב'

יפים טופוז חצוצרה
 054-5701988

ב'

קלרינט

 לתיאום שיעורים 
נא ליצור קשר ישיר עם המורים למוסיקה

תזמורת גדרה
מנצח: אי אן שו-ראש מחלקת ניצוח בפקולטה 

למוסיקה ע"ש זובין מהטה באוניברסיטת תל 
אביב, מנצח על התזמורות הטובות בארץ ובעולם 

וגם אצלנו במרכז אופק.
מה באופק? תזמורת גדרה הוקמה ביוזמת תושבים 
מגדרה והסביבה, כולם נגנים חובבים המתייחסים 

למוסיקה במלוא הרצינות. 
התזמורת מקיימת קונצרטים במהלך השנה לקהל 

הרחב והשנה גם לקהל של ילדים 4-8.
דרושים נגנים בכלים הבאים:

 כלי קשת )כינורות, צ'לו, קונטרבס, ויולה(,
כלי נשיפה )טרומבון חצוצרה( וכלי הקשה.

ההצטרפות כרוכה באודישן.
לפרטים ינקי שון: 052-8747821
         דלית רומם: 050-6242364

מקוםמחיר שנתישעותימים

מרכז אופק550 ש"ח19:30-22:00ה'

חשוב לדעת: תשלומים לוועד התזמורת לטובת   
כיבוד והוצאות נוספות ייגבו בתשלום חד פעמי.

הרכב "קולות"-מקהלה ייצוגית
מנצחת: מיכל אוקון

מקוםמחירשעותימים

מרכז אופק250 ש"ח16:30-18:30ב'

 חשוב לדעת: עקב נגיף הקורונה, חלק 
 מהשיעורים יועברו בזום עד להודעה חדשה.

מקהלת "קולות" לוקחת חלק באירועים ביישוב 
לאורך השנה. במסגרת החזרות מתקיים פיתוח 

 קול מקצועי ושירת רפרטואר מגוון. 
 גילאי 10-18 ומקהלת בוגרים

פיתוח קול
מנצחת: מיכל אוקון

מקוםמחירשעותימים

330 ש"ח בתיאוםב'
לאחד

מרכז אופק

חשוב לדעת: לגילאי 10-18. למידה בזוגות בלבד
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בתמונות: רקדניות ביה"ס למחול

מחיר חודשישעהיוםמקוםמורהשם השיעור

מחול לגיל הרך 
גילאי 3-4 

סימה אפרים

מתחילים 
ב14.10

150 ש"ח17:30-18:10ד'סטודיו רמון

מחול לגיל הרך 
גילאי 4-5 

18:15-19:00

טרום בלט 
גילאי 3-4

סטודיו גדול דגנית סהר
אופק

17:15-18:00ג'

מחול לגיל הרך
סימה אפרים- מורה מוסמכת למחול לגיל הרך מטעם וינגייט.

בית ספר למחול
זמן תנועה

לרישום לחוגים לחצו

 

מחיר שעהיוםמקוםמורהשם השיעור
חודשי

150 ש"ח17:30-18:15א'סטודיו רמוןדגנית סהרטרום בלט לגילאי  4-5

סטודיו חדשטרום בלט לגילאי  5-6
מרכז אופק

18:00-18:45ג'

18:15-19:05א'סטודיו רמוןכיתה א'-ב' בלט

חדש! חוג משולב אקרובטיקה ומחול

260 ש"ח18:15-19:05א'סטודיו רמוןדגנית סהרכתה א'-ב' בלט + אקרובטיקה 
 

שני יונקמן 
ומיטל אלגבי

 אולם 
הספורט רמון

18:15-19:05ד'

בלט כתות ג'-ד' )שלב 2( - 
פעמיים בשבוע

מרכז אופק- אלן ונטורה
סטודיו גדול

290 ש"ח17:00-18:00 ב'

17:00-18:15ה'
310 ש"ח15:45-17:15ב', ה'בלט בלבד נבחרת

אלן ונטורה נבחרת מסלול מלא  4.75 ש'
יסמין וייס

הילה חי

ב', 
ד'

ה' 

460 ש"ח

בלט
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אקרודאנס

מחיר חודשישעהיוםמקוםמורהשם השיעור

 יסמין וייסאקרודאנס להקות
 

 סטודיו חדש
באופק

160 ש"ח19:15-20:15ד'

16:30-17:30אקרודאנס גילאי ד'-ו'

18:30-19:30אקרודאנס לחטיבה
20:30-21:30

17:30-18:30ג'אקרובטיקה כתות ב-ג

יפורסםאקרובטיקה כתות ד-ו
בהמשך..

סטודיו 
ברחוב ארז

16:30-17:30
18:30-19:30אקרובטיקה חטיבה ותיכון

אקרובטיקה חטיבה ותיכון 
מתקדמים

19:30-20:30

140 אקרובטיקה כשיעור שני

130אקרובטיקה כשיעור שלישי

יסמין וייס- מורה לאקרודנס ומחול מודרני, בוגרת המסלול להכשרת רקדנים בביכורי העיתים , רקדנית 
ויוצרת הופיעה בתאטראות ופסטיבלים רבים, בינהם, קרקס פלורנטין, קרקס סנדסיאל, תאטרון מחול 

ממובאי ועוד  

מסלול להקות

הקבלה ללהקות הייצוגיות: עתודה, להקה צעירה, אנסמבל ונטראז'-על סמך אודישן של צוות המורות.

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

 עמית מרסינו-מורה בכיר למודרני ורפרטואר,  רקדן  הלהקה הקיבוצית לשעבר, 
רקדן להקת ענבל פינטו לשעבר. 

טל קרת- מורה למודרני וג'אז, בוגרת תואר ראשון מהאקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים.
מנהלת ביה"ס למחול דגנית סהר- טל' 050-5900372

מחיר שעהיוםמקוםמורהשם השיעור
חודשי

סטודיו גדול וחדש  נבחרת צעירה
מרכז אופק

 ב', ד', ה'

אלן ונטורה, הילה חי עומר, להקה צעירה
טל קרת, יסמין וייס, עמית 

מרסינו, מורים אורחים

א', ב',  ד', 
ה', ו'

 

אנסמבל 

נטראז'- בוגרת 
8.5 ש'

 

מחול מודרני

150 ש"ח16:30-17:30א'סטודיו רמוןדגנית סהרמודרני ג'-ה' 

אלן ונטורה- מורה מקצועית לבלט, תואר ראשון מהאקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים, מגישה 
תלמידות בהצלחה מרובה לתחרות מיה ארבטובה, לבחינות רקדן מצטיין בצה"ל, למלגות קרן שרת, 

לפרסי ביצוע של האקדמיה האמריקאית לבלט.
דגנית סהר- מורה מקצועית לגיל הרך ולכיתות א'-ב', תואר ראשון מהאקדמיה למוזיקה ומחול 

בירושלים מוסמכת למחול לגיל הרך מטעם וינגייט.
חשוב לדעת: כשיעור שני 130 ש"ח

מחיר חודשישעהיוםמקוםמורהשם השיעור

מרכז אופק דגנית סהרמחול לנשים
סטודיו גדול

170 ש"ח20:30-22:00ג'
מתחיל ב 14.10

 מחול מודרני 
מסלול פתוח

גילאי +18 

200 ש"ח20:00-21:30ה'הילה חי

חדש!שיעורי מחול לנשים
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מחיר חודשישעהיוםמקוםמורהשם השיעור

מרכז אופק טל קרתג'אז לחטיבה 
סטודיו גדול

180 ש"ח16:00-17:30ד'

170 ש"ח17:30-18:45ג'אז לתיכון

 150 ש"ח 17:30-18:15ג' סטודיו רמון עדן דפנההיפ הופ א'-ב'

היפ הופ א'-ב' 
קבוצה 2

18:15-18:30

 170 ש"ח 16:30-17:30היפ הופ ג'-ד'

אופק בתנועה  שי שטריתהיפ הופ ב'-ג'
רחוב הארז

17:00-18:00ה'

16:30-17:30ב'סטודיו רמוןמורן קורןהיפ הופ ד'-ו' 

אופק בתנועה  שי שטריתהיפ הופ ד'-ו'
רחוב הארז

16:00-17:00ה'

היפ הופ ד'- ה'
)ג'-ד' של שנה קודמת(

17:00-18:00ה'סטודיו רמוןמירב שרר

היפ הופ ד'-ו'
)ג'-ה' של שנה קודמת(

מרכז אופק
סטודיו גדול

170 ש"ח17:15-18:15א'

היפ הופ ה'-ו'
)ד'-ו' של שנה קודמת(

18:15-19:15

היפ הופ ט'-י' 
)ח'-ט' משנה קודמת(

מרכז אופק מירב שרר
סטודיו גדול

19:15-20:15א'

היפ הופ חטיבה
)ז'-ח' משנה קודמת(

16:00-17:00ה'''סטודיו רמון

19:15-20:15ה'סטודיו רמוןהיפ הופ מתקדמים

להקה ייצוגית 
CRAZY-D

מירב שרר, 
מורן קורן

סטודיו רמון 
ומרכז אופק

20:15-21:45ה'

להקה ייצוגית 
DIVERSITY

מרכז אופק מירב שרר 
סטודיו חדש

250 ש"ח20:00-21:30א'

125 ש"חהיפ הופ מוכר כשיעור שני פרט לשיעורי להקות

125 ש"ח18:30-19:30ב'סטודיו רמוןמורן קורןהיפ הופ להקה

אקרודאנס ל
DIVERSITY

מרכז אופק יסמין וייס
סטודיו חדש

הנחה לפי ד'
מס' השיעורים

ג'אז והיפ-הופ

מחיר חודשישעהיוםמקוםמורהשם השיעור

להקת ג'וניור- ייצוגית
 )4 מורים(

550 ש"ח16:00-17:15א'מירב שרר

18:30-19:30ב'מורן קורן

18:00-19:00ה'שי שטרית

יסמין וייס/ 
אלן ונטורה/

טל קרת

ד'

 דן דפנה- בוגרת קורס מורי היפהופ של וינגייט, בוגרת המסלול להכשרת רקדנים של נדין בומר, 
מופיעה בהצגות ילדים והפקות בארץ.

מירב שרר- מורה בכירה להיפ-הופ וסטפס, מנהלת מקצועית של להקות ההיפהופ הייצוגיות במרכז אופק.
 מורן קורן- מורה בכירה להיפהופ. מלמדת בקורס למורים בוינגייט, בעלת תואר ראשון במחול, 

שופטת בכירה בתחרויות.
שי שטרית- מורה מנוסה להיפהופ. רקדן בהרכב של הזמר מרגי, מופיע בקליפים ותוכניות טלוויזיה.
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כללי
עם פתיחת שנת הפעילות תשפ"א 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 לא . 2

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 התראה של 7 ימים.. 3
משפחה החייבת כסף למרכז אופק בשל חוגים או פעילויות קודמות, לא תוכל להירשם לחוגים או כל פעילות אחרת . 4

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 נכללים . 2

בהסדרי ההנחות ובוועדת ההנחות.
במקרים מיוחדים ניתן לפנות לוועדת הנחות, בכפוף למילוי טופס ועדת הנחות והגשת מסמכים רלוונטיים.. 3

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 2021.. 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 
מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, ככל שהצדדים יאחרו בקיום איזו מהתחייבויותיהם כתוצאה מנסיבות שייגרמו . 1

 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

לוח חופשות 2020-2021תקנון ונהלי הרשמה

חוגיםמזכירותתאריך עבריתאריך לועזיימיםמועד

איןסגורהב' בתשרי20.9.20ראשון ראש השנה

ט' בתשרי –27-28.9.20ראשון - שנייום כיפור
י' בתשרי

איןסגורה

יד' - טו' בתשרי4-5.10.20ראשון – שניחול המועד סוכות

יח' – כ' בתשרי6-8.10.20שלישי – חמישי

כרגילכרגילכג' בתשרי11.10.20ראשוןאיסרו חג

כז' בכסלו –13-17.12.20ראשון - חמישיחנוכה
ב' בטבת

כרגילכרגיל

כרגילסגורהיג' באדר25.2.21חמישיתענית אסתר

איןסגורהיב' – כא' בניסן25.3-3.4.21חמישי - שבתפסח וחול המועד

כרגילכרגילכב' בניסן4.4.21ראשוןאיסרו חג

עד כרגילכה' בניסן7.4.21רביעיערב יום השואה
19:00

כרגילכרגילכו' בניסן8.4.21חמישייום השואה

עד עד 16:00א' באייר13.4.21שלישיערב יום הזיכרון
18:00

איןסגורהב' באייר14.4.21רביעייום הזיכרון 

איןסגורהג'' באייר15.4.20חמישייום העצמאות 

איןסגורהה' – ו' בסיוון16-17.5.21ראשון – שני ערב שבועות

כרגילכרגילז' בסיוון18.5.21שלישיאסרו חג
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