
שם 
 החוג

גילאי/מס'   רכז חוג הסבר על החוג
פעמים 
 בשבוע 

משך 
 פעילות 

ימים 
 פעילות
 /מיקום

תשלום  עלות
 נוסף

סיום 
 חוג

MMA 
ג'יו'גיטסו + 

 ברזילאי
 נבחרת

MMA- :לחימה משולבת 

 
קרב פנים ענף ספורט המדמה 

, שבו מותר השימוש אל פנים
במגוון רחב של שיטות לחימה 

גופנית ללא נשק, כאשר 
החוקים מאפשרים למשתתף 

, היאבקותבטכניקות  להשתמש
 , בריחים ועודיגרוףא
 

 ג'יהוג'יטסו ברזילאי:
 

ענף העוסק בלחימה בקרקע 
אלא בלי שימוש במכות 

 בהכנעה על ידי בריך או חניקה

 –מאור קזלקופי 
מנהל רכז חוגים  

 ומאמן ראשי 
9777114-050 

 חגורה שחורה
מוסמך מטעם מכלת 

 3וינגיט, מקום 
באליפות עולם 
 7בקראטה, מקום 

, ג'יו'גיטסובעולם 

 עלוף ישראל ב
 ג'יו'גיטסו ברזילאי

וקראטה ולוחם 
MMA 

-052מעוז שרעבי: 
57779907 

חגורה שחורה, 
אלוף ישראל 

בקראטה, מנהל 
מועדון אומנויות 

 לחימה
 
 

 בשבוע 2/4 –יסודי 
 2/4 –נוער/מבוגרים 

 

 דקות 60
 
 

ימי א'+ג' 
ג'יהוג'יטסו 

 ברזילאי
 MMימי ב'+ד' 
 ימי ה'+ו'

 אימוני ספרינג
סטודיו נבחרת  

MMA  + 
ג'יהוג'יטסו 

 ברזילאי
 במרכז אופק

 ו'-ימים א'
 
 

280 ₪ 
280 ₪/ 

 425 ₪ 
 

עבור מבחני 
חוגות במהלך 
 השנה למדריך

31/07/2020 
)אופציה גם 

 באוגוסט(

MMA  קרב פנים ענף ספורט המדמה
, שבו מותר השימוש אל פנים

במגוון רחב של שיטות לחימה 
גופנית ללא נשק, כאשר 

החוקים מאפשרים למשתתף 
, היאבקותבטכניקות  להשתמש

 , בריחים ועודיגרוףא

 בשבוע 1-2 –גן חובה  לירן נהרי
 בשבוע 1-2 –יסודי 
 בשבוע 2 –יסודי 

 2/3/4 –נוער/מבוגרים 
 
 

 דקות 45
 דקות 45
 דקות 60
 דקות 60
 
 

אולם ספורט 
 "שוש מייזל"

-ימי א'+ד'
 טאקוונדו

 MMA -ימי ב'+ה'

165 ₪ 
215 ₪ 
280 ₪ 
280 ₪/350 

 ₪/425 ₪ 
 

  

ענף אולימפי העוסק בלחימה  טקוואנדו
 באמצעות בעיטות בלבד.

 לירן נהרי
 
 

 –גילי חיימוביץ 
 מאמן טאקוונדו.

 בשבוע 1-2 –גן חובה 
 בשבוע 1-2 –יסודי 
 בשבוע 2 –יסודי 

 2/3/4 –נוער/מבוגרים 
 נבחרות

 דקות 45
 דקות 45
 דקות 60
 דקות 60
 דקות 60

סטודיו נבחרת 
טאקוונדו בשוש 

 מייזל
 א'+ד'ימים 

 ימים ג'+ו'

165 ₪ 
215 ₪ 
280 ₪ 
350 ₪ /425 ₪ 
280 ₪ 

בור מבחני ע
חוגות במהלך 
 השנה למדריך

31/07/2020 
)אופציה גם 

 באוגוסט(

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%90%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%AA_(%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%90%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%AA_(%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A3


ענף לחימה במימד העמידה  קראטה
 אשר מקורו מצוי ביפן

נלמדים בו אגרופים בעיטות 
 והטלות.

 בשבוע 2 –גן חובה  שלומי חי
 בשבוע 2 –יסודי 

 

 דקות 45
 דקות 45
 

בית הספר 
 רימונים

 ימים א'+ד'

165 ₪ 
215 ₪ 

 

עבור מבחני 
חוגות במהלך 
 השנה למדריך

31/07/2020 
)אופציה גם 

 באוגוסט(

ענף העוסק בלחימה באמצעות  ג'ודו
 הטלות וריתוקים לקרקע

 בשבוע 2 –גן חובה  רום תמיר
 בשבוע 2 –יסודי 

 

 דקות 45
 דקות 45
 

בית הספר 
 רימונים

 ימים ג'+ו'

165 ₪ 
215 ₪ 

 

עבור מבחני 
חוגות במהלך 
 השנה למדריך

31/07/2020 
)אופציה גם 

 באוגוסט(

איגרוף 
 תאילנדי 

אשר מקורה ומנות לחימה א
עוסקת בבעיטות בתאילנד אשר 

 ואגרופים

 בשבוע 2 –גן חובה  דימה וזניוק
 בשבוע 2 –יסודי 

 

 דקות 45
 דקות 45
 

בית הספר 
 רימונים

 ימים ב'+ה'

165 ₪ 
215 ₪ 

 

עבור מבחני 
חוגות במהלך 
 השנה למדריך

31/07/2020 
)אופציה גם 

 באוגוסט(

          
קפוארה הינה אומנות לחימה  קפוארה

מברזיל אשר משלבת אלמנטים 
קצב  אקרובטיקה, של ריקוד,

ותנועה, יחד עם כלים אתניים 
. החוג מפתח ברזילאיים

 חוש קצב, קואורדינציה,
. ומתאים לכל הגילאים

הקפוארה ביסודה אינה 
על תחרותית והדגש בה הוא 

חיבור בין אנשים בעזרת כל 
 ריקוד, האלמנטים הנ"ל ) קצב,

תנועה וכו'(.  נוכחתי לדעת כמה 
קפוארה מפתחת את יכולות 
הילדים, הן במובן הפיזי, והן 

 במובן החברתי

-052רונן יוסף:
. ניסיון של 3343688

 שנה 17

 בשבוע 1-2 –גן חובה 
 בשבוע 1-2 –יסודי 
  –וער/מבוגרים /ניסודי

 פעמיים 

 דקות 45
 דקות 45
 

 דקות 75
 

  ₪ 200/₪ 160 ב' וה' 
160 ₪/200 ₪  

 
230 ₪/250 ₪ 

 
  

עבור מבחני 
חוגות במהלך 
 השנה למדריך

31/07/2020  

          
חוג אופניים המשלב מיומנות  אופניים

 מקנה לילדגופנית וחברתית 
מיועד  וביטחון עצמי.עצמאות 

)בחלוקה  'וא' עד לילדי כיתות 
בכל רמות  לקבוצות גיל(

אוהבי ספורט אתגר הרכיבה 
 .וטבע

חיזוק ערכי חברות, עזרה  
 הדדית, סובלנות ועבודת צוות. 

 יציבה  - שיפור וחיזוק
 , שיווי משקל,נכונה

וטכניקות  הקואורדינצי
 רכיבה.

  תחזוקת לימוד
אופניים וטיפול 

 -אבי בר זוהר 
מדריך רכיבה 

מוסמך ומקצועי, 
בעל ניסיון וותק של 

שנים בחוגים  9
 רכות אופניים והד

מועדוני  5מוביל 
רכיבה לילדים 

ונשים,  וקבוצה 
תחרותית זוכת 

 פרסים.
תעודת הדרכה  של 

משרד החינוך 
ללימוד רכיבה 

 דקות 60 יסודי
 דקות 90

 ₪ 170 ד'
220 ₪ 

 

 31/07/2020 



בשטח, התמודדות עם 
ם, זהירות מכשולי
 בדרכים.

 תזונה הכוונה ל
ובניית כושר  נכונה
 ונפח רכיבה. גופני

  ,התגברות על פחדים
 תכנון וחשיבה קדימה

לאורך השנה פעילויות רוכבים 
הורים, טיולי משפחות, 

השתתפות באירועי אופניים 
 .אזוריים ותחרותיים

 

וזהירות בדרכים  
 בבתי ספר

 850 99 33 - 050    
 

         
התעמלות 

 קרקע
שיפור גמישות, כוח, קורדינציה, 

שיווי משקל וביטחון בתנועה, 
הלימוד והתרגול לפי רמת הילד 

בחוג נלמד אלמנטים  .וגילו
 מעולם ההתעמלות כגון:

ות ידיים גלגלונים גשרים, עמיד
 תפירמידו, סלטות

המתעמלים לומדים לעבוד .וכו'.
בצוות ואורח חיים ספורטיבי 

דים להחוג מאפשר לי.ובריא
הגוף  פוטנציאללהבין את 

 םלהישגישלהם ולהגיע 
 

-050  מיטל עובדיה
9600322 
-052 –שני יונקמן 
3549446 

 בשבוע 1 –גן חובה 
 בשבוע 2–יסודי 
 בשבוע 2–יסודי 

 
 נבחרת 

 דקות 45
 דקות 45
 דקות 60
 

בתאום עם 
 המאמנת

 

 ב' וד' 
 
 

 ב',ד', יום נוסף

180 ₪  
240 ₪  
290 ₪  

 
 

480 ₪ 
 
  

 31/07/2020 

         
התעמלות 
 אומנותית

התעמלות אומנותית הינו 
ספורט אולימפי לבנות המשלב 
 מוסיקה, ריקוד ואקרובאטיקה.

ספורט זה מפתח בקרב הבנות 
מודעות לגוף, קואורדינציה 

 5-וגמישות. באמצעות שימוש ב
מכשירים: כדור, סרט, חישוק, 

 חבל ואלות.
 

-054נטלי 
5389990 

 בשבוע 2 –גן חובה 
 בשבוע 2–יסודי 
 בשבוע 2–יסודי 

 נבחרת 

 דקות 45
 דקות 45
 דקות 60

בתאום עם 
 המאמנת

 

 250 ₪  
250 ₪  
280 ₪  

?????? 
 

 31/07/2020 

         
 -מאמאנט 

ליגת 
אימהות 

 בכדורשת

ליגת כדורשת שמיועדת 
שיש להן ילדים בבתי  לאמהות

ספר, המטרה ליצור קבוצה 
מגובשת שמייצגת את בית 

 אורלי כהן
053-7356945 

 30/06/2020   ₪ 140  דקות 90 פעם בשבוע



הספר.  משחק מלהיב מרתק  
וסוחף המבוסס על חוקי 

הכדורעף, אולם ניתן לתפוס את 
הכדור בשתי ידיים, אין צורך 

 בידע קודם.
 

         
 -כדורשת

 ילדות/נערות
משחק מלהיב מרתק וסוחף 

המבוסס על חוקי הכדורעף, 
אולם ניתן לתפוס את הכדור 
בשתי ידיים, אין צורך בידע 

 י"ב.-גילאים מכיתה ד קודם.
 

 אורלי כהן
053-7356945 

 בשבוע 1 –יסודי 
 בשבוע 2 –נוער 

 דקות 90
 דקות 90

 140 ₪ 
140 ₪ 

 

עבור הסעות 
ורישום לליגה 

300 ₪ 
 

30/06/2020 

         
חוג כדורגל 
בבתי הספר 

 היסודיים

הפעילות תתקיים מיד בתום יום 
 הלימודים .

החוג משלב : חינוך , חברה 
 והנאה.

פיתוח כישורים : לימוד יסודות 
הכדורגל , קואורדינציה 

,תנועתיות, ביטחון עצמי, 
 יציבה.

 

מאמן  -מאיר שלמה 
כדורגל בכיר  

UEFA A 050-
8174241 

 

 דקות 45 בשבוע 1 –יסודי 
 

בתאום עם 
 ביה"ס

140 ₪  30/06/2020 

         
משחק הכדור יד מקנה ביטחון  כדור יד

עצמי ויכולות מנטליות חזקות. 
משלב קורדינציה, פיתוח יכולות 

מוטוריות, חשיבה יצירתית, 
תכנון אסטרטגי וכושר גופני. כל 
שחקן יקבל חולצת משחק וכדור 

 יד.

 סעדוןדוראל בן 
054-4667652 

 בשבוע 1 –יסודי 
 פעמים -נוער 

 דקות 45
 

בתאום עם 
 ביה"ס

 ₪ 200ביגוד  ₪ 200
 חד פעמי

30/06/2020 

         

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

פארקור, ברייקדאנס ועוד. 
 חווית נינג'ה אמיתית!!

. , B.Ed -עידן סרי
בוגר המכללה 

לחינוך גופני במכון 
וינגייט. מייסד  

איגוד הטריקינג 
FTK מומחה ,

לאמנויות לחימה 
ואקרובטיקה, בעל 

 דקות 45 בשבוע 1 –יסודי 
 דקות 60
 דקות 75
 

 ₪ 170 א'
180 ₪ 
190 ₪ 

 

 31/07/2020 



תעודות הסמכה 
רבות ומגוונות 

 ייט.מטעם וינג
         

ענף משחק ספורט קבוצתי  הוקי רולר
ממנו  ,הוקי קרחהדומה ל
החוג משלב ספורט התפתח. 

והנאה ותורם לפיתוח 
הקואורדינציה, 

המחשבה, זריזות  מהירות
 .ויציבה

 

 –אנדריי שטפוצה 
קפטן נבחרת 
ישראל, בוגר 

תואר שני חינוך 
 גופני

052-6754475 

 בשבוע 2 –יסודי 
 בשבוע 2–נוער 

 בשבוע 2–מבוגרים 

 דקות  90
 דקות 90
 דקות 90

 ₪  300 ב' וד'
300  ₪ 
300  ₪ 

 

 30/06/2020 

         

חוג ספורט תנועתי במיוחד  קפוץ ואות
 תקוגניטיביהמשלב למידה 

כחלק מהכנה לכיתה א': 
אותיות, מספרים, צורות 

גאומטריות ועוד....למידה 
 ומשחקית במיוחד!!! תחווייתי

 

סימה אפרים 
052-3562732 
מורה לספורט 
בוגרת גבעת 

וושינגטון, גננת 
במקצועה עם 

התמחות בהכנה 
 לכיתה א'

 1 – קבוצת חינוך מיוחד
 בשבוע

 בשבוע 1 –טרום חובה 
 בשבוע 1 –חובה 

 דקות 45
 דקות 45
 דקות 45

 ₪ 165 ג'
 

 30/06/2020 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%97

