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בס"ד
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תושבי גדרה היקרים והיקרות, 
בשנתיים האחרונות שימשתי בין שלל תפקידי הציבוריים  גם כיו״ר מרכז אופק ואני כל כך 

שמח שהתעקשתי לבצע את התפקיד הזה, משום שזכיתי להכיר את הקהילה המדהימה 
של גדרה יותר מקרוב, למדתי להכיר את הרצונות, את החלומות, את השאיפות של כלל 
האוכלוסייה החל מהגיל הרך ועד גיל הזהב. עוד אני שמח על כך שנפלה בזכותי היכולת 
לתרום, לשנות ולשפר בהמון תחומים במרכז אופק, ביחד עם הצוות הנפלא של המרכז 

בניהולה של ליאת בן-גל. 
על אף התקופה הקשה שעברנו עם מגפת הקורונה והאתגרים הביטחוניים, הצלחנו להגדיל 

את כמות החוגים, לשפר את מערכת התפעול של המרכז, לקדם פרויקטים קהילתיים, 
לחגוג אירועי אביב וקיץ, לקדם תהליכים חינוכיים במערכת הגיל הרך, לשפץ ולהקים 

מתקני ספורט רבים לרווחת התושבים ועוד ועוד...

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

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

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

לכלל קהלי היעד - הגיל הרך, ילדים, נוער וגיל הזהב. 
בשנתיים האחרונות עמדנו בפני אתגרים שונים, מגפת הקורונה ומבצע שומר חומות, 

כאשר בימים אלה אנו ממשיכים להתמודד עם סכנת ההתפרצות הנוספת של נגיף 
הקורונה. על אף האתגרים, אנחנו ממשיכים לתת את המענה הטוב ביותר עבורכם, 

להסתגל לשינויים תוך כדי תנועה ולפעול בדרך יצירתית על מנת שנוכל להמשיך ולקיים את הפעילויות כמתוכנן. 
חוברת הפעילות המוגשת בפניכם נבנתה מתוך התפיסה היישובית לפיה אנו רואים את החינוך בראש סדר 

העדיפויות. זאת, מתוך ההבנה כי איכות החיים, עתיד ילדינו ועתידה של גדרה מתחיל בחינוך לערכים כמו ערבות 
הדדית, נתינה וקבלת האחר. בתוך כך, קיים שיתוף פעולה מלא בין החינוך הפורמאלי לחינוך הבלתי פורמאלי, 

שילוב של אגף החינוך היישובי ומרכז אופק הפועלים כמערכת אחת לחינוך מיטבי, מעשיר ומפרה החל מהגיל הרך 
ועד הבגרות בתחומים שונים. 

 תודה ל סגן יו"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

בס"ד

״הצבת מטרות זה החלק הראשון בלהפוך את הבלתי נראה לנראה״

גם בשנה הבאה עלינו לטובה, שנת תשפ״ב, אנו מציבים לעצמינו מטרות במרכז אופק לשפר את השירות לתושב, 
להגדיל את היצע הפעילויות לתושבים, להנגיש את מרכז אופק לכל אחת ואחד מאיתנו, ובעיקר להדגיש את 

החשיבות במסלולי החינוך הבלתי פורמלי לילדים ונוער, מסלול שהוא חלק בלתי נפרד מפיתוח הזהות והאישיות 
של ילדינו.  כפי שאני תמיד נוהג לציין בפני התושבים, הדלת שלי תמיד פתוחה לכל תושבת ותושב  שמעוניין 

להגיע, לשמוע ולהשמיע בכל נושא ובכל עניין.

בהזדמנות זו, בה אנחנו מגישים לכם את המגוון הרב של הפעילויות והחוגים לשנת תשפ״ב, אני רוצה להודות לצוות 
הנפלא של מרכז אופק על מסירות והשקעה אין קץ, למנהלת המרכז ליאת בן גל על שיתוף פעולה פורה, עשייה 
בלתי פוסקת ונתינה אין סופית למען תושבי גדרה, למועצה המקומית גדרה והעומד בראש מר יואל גמליאל על 

שיתוף הפעולה והקצאת משאבים למרכז אופק.
שלכם,

סהר רווח 
סגן ראש המועצה,

 וסגן יו״ר מרכז אופק.

2



טופס רישום ותקנון רישום למעונות היוםרישום לצהרונים רישום לחוגים

נרשמים במקוון!
הקליקו כדי לעבור לרישום באתר

תושבות ותושבים יקרים,
אנו שמחים להגיש לכם את חוברת הפעילות לשנת התשפ"ב הבאה עלינו לטובה,

בחוברת השנה , לצד מבחר פעילויות בקהילות הגיל הרך והילדים, הנוער וגיל הזהב, אנו קשובים לצרכים שלכם 
ופתחנו העשרה לימודית כדי לסייע בצמצום הפערים הלימודיים כתוצאה משנת הקורונה. כמו כן, אנו מתחדשים 

בתחומים כמו תיאטרון לילדים, נוער ומבוגרים, עיצוב אופנה, ריקוד, מוסיקה ותרבות למבוגרים, חוגים טכנולוגיים 
ועוד.  גם השנה נפעל לצד הקורונה תוך השתדלות מיטבית להמשיך בשגרת הפעילויות.

תודה מיוחדת לראש המועצה יואל גמליאל, לסגן ראש המועצה וס.יו"ר אופק סהר רווח , לחברי ההנהלה, 
למתנדבים ,לעובדים המסורים של אופק ולכם תושבים יקרים על האמון שאתם נותנים בנו והשותפות לאמונה 

בדרכנו החינוכית והקהילתית.

להתראות בפעילות הבאה,
ליאת וצוות אופק.

תוכן עניינים:

לידה-46
 מרשמלו, מסגרות לגיל הרך, אמנות, 

העשרה ומדע, ספורט, מנויצ'יק

 בי"ס יסודי12
 אופק בקהילה, אמנות, תיאטרון ומשחק,

העשרה ומדע, ספורט

 חטה"ב ותיכון32
 העשרה, אמנות, תיאטרון ומשחק, ספורט, 

מנהיגות נוער

בוגרים44
 העשרה, אמנות, העשרה, תיאטרון ומשחק

ספורט

גיל הזהב52

אופקטק54
מרכז למידה56
מוסיקה58
מחול62

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 
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 - חוגי העשרה ומדע, מוסיקה, אומנויות

                          ומרכז למידה- 052-2503398

מרכז אופק גדרה:
ofekgedera1@gmail.com -מייל

טלפון- 08-8594555
פקס- 08-8591381

www.gedera.muni.il -אתר

      הערה בנוגע לנגיף הקורונה: קיום הפעילויות  המפורסמות בחוברת שנת הפעילות תשפ"ב
     יהיה בכפוף למגבלות "התו הסגול"  ובהתאם להנחיות המתפרסמות מעת לעת

בס"ד
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בס"ד

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. עד 20 ילדים.
ימי שלישי בשעה 17:30 בסטודיו הקטן.

מחיר כרטיס: 35 ₪ להורה וילד.

סיפור בתנועה-חיה שרעבי
שעת סיפור מוסיקלית עם אביזרים ייחודיים.

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

במעון לב גדרה ובמעון רשפים )לסירוגין(.
מחיר כרטיס: 35 ₪ להורה וילד.
פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

מרשמלו

מסגרות לגיל הרך

אמנות, העשרה ומדע לגן חובה

ספורט לגן חובה

מנויצ'יק

מוסיקה ותיאטרון

אמנויות לחימה

לרישום לחוגים לחצו

להזמנת כרטיסים לחצו

לחצו כאן לרישום באתר <<ייתכנו שינויים בתוכנית ט.ל.ח4 להרשמה בטלפון 08-8594555    

לידה-6

https://h5z.info-cloud.co.il/?p=zIEhPO1oCtw%2BHQ8EHcUkatP7C8yZ%2BWkHKv8JgsK3P0o=
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http://gedera.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1051&branchId=684
http://gedera.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1051&branchId=684


בס"ד

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

לגילאי 2-4.
ימי רביעי בשעה 17:30 באולם מיכל.

מחיר כרטיס: 35 ₪ להורה וילד.
תאריכים יימסרו בהמשך.

חיות וטבע
מפגשי העשרה בנושא טבע, במהלכם הילדים 

נחשפים למגוון בע"ח ואזור מחייתם.
לגילאי 2-4. עד 18 ילדים.

ימי שלישי בשעה 17:30 בסטודיו הקטן.
מחיר כרטיס: 35 ₪ להורה וילד.

תאריכים יימסרו בהמשך.

תיאטרון סיפור – הילה צור
 הפעלה אינטראקטיבית בה הילדים ייקחו חלק 

 וישתתפו, ייחשפו לשפה של הספר, לאיורים 
השונות ותמונות הסיפור. כל הפעלה מלווה בציוד 
מיוחד וססגוני בהתאמה לחגים, עונות השנה וכו'. 

לגילאי 2-4.
ימי שלישי בשעה 17:30 באולם מיכל.

מחיר הכרטיס: 35 ₪ להורה וילד.
תאריכים יימסרו בהמשך.

חוג תנועה ומוסיקה- שרית אורן
 פעילות לסירוגין.

לגילאי 1.5-3
 הילדים ייהנו מחוויית חושים עם מוסיקה בה

ילמדו להכיר את הגוף וכיצד הוא פועל.
לגילאי 3-4

 ייהנו מפעילות ספורט שעובדת על חיזוק
יכולות מוטוריות.

ימי שלישי בשעה 17:30 בסטודיו הקטן.

5 לחצו כאן לרישום באתר <<ייתכנו שינויים בתוכנית ט.ל.ח להרשמה בטלפון 08-8594555    
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בס"ד

מסגרות לגיל הרך
 מעונות אופק: נחלים, רשפים, 

לב גדרה, סחלב
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, למעט מעון סחלב.

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: ברכה פנחסוב, טל' לפרטים: 08-6212425

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

לב גדרה )דרך מנחם בגין 25(
מנהלת: מורן פרנסה, טל' לפרטים: 08-6212410

סחלב )סחלב 16(
מנהלת: ענבל מורד

'

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 החמישית, 	 

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

*התעריפים מתעדכנים מעת לעת ואינם סופיים.

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

לנרשמים עד השעה 17:00.

לרישום למעונות היום לחצו
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בס"ד

חוגי העשרה
לגו-קט  

הדרכה: חברת ד"ר לגו 08-6717191
מה באופק?

מתחילים בקטן בונים עתיד גדול.
־חוג חוויתי בו הילדים לומדים תוך כדי יצירה וב

נית דגמים בלגו הנדסי. החוג מצוין כהכנה לכיתה 
א' ומקדם את הילדים בארבעה תחומי התפתחות 
עיקריים: חברתי - הילדים לומדים לעבוד בצוות 
ובשיתוף פעולה עם חבריהם. רגשי - התמודדות 

עם אתגרים, פתרון בעיות והצלחות. מוטורי - לגו 
 הנדסי מפתח תפיסה טכנית ומשפר את 

המוטוריקה העדינה.  שכלי - תכנית הלימודים 
מעשירת ידע שפותחה ע"י צוות של אנשי מקצוע 

וחינוך. בחוג שלנו הילדים בונים, לומדים ונהנים!

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק195 ש"ח17:15-18:15א'
חשוב לדעת: לילדי גן חובה- גילאי 5-6

 מוכנות רגשית חברתית
מדריכה: אלנה לבן 052-4533530-מדריכת 

קבוצות למיומנויות חברתיות ומטפלת רגשית 
עם וותק של 20 שנה.

מה באופק? האינטראקציה החברתית בין 
הילדים, זיהוי רגשות ושיתוף ברגשות, מודעות 

לגוף למרחב, רכישת חברים והתמודדות במצבי 
קונפליקט. נלמד ע"י שימוש בחומרי יצירה, 

 משחק סוציו-דרמטי, משחקי כדור 
ומשחקים בתנועה.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק260 ש"ח17:00-17:50א'

חשוב לדעת: עד 6 ילדים בקבוצה. לגיל גן חובה. 

חדש!

 מוכנות לימודית וחברתית
 מדריכה: קרן סבאג 050-6490105 

מתמחה בהוראהלגיל הרך, והוראה מותאמת.
מה באופק? נלמד הרגלי עבודה נכונים ללמידה, 

 פיתוח מיומנויות התומכות בתהליך רכישת
הקריאה, חיזוק מוטוריקה עדינה, הכרת המספרים 

וחישוב כמויות, העצמה וחיזוק הבטחון העצמי 
וכישורים חברתיים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק260 ש"ח16:30-17:20ב'
חשוב לדעת: עד 6 ילדים בקבוצה. לגיל גן חובה. 

חדש!

 השף החושב
הדרכה: חברת אומני החשיבה 08-9359935

מה באופק? הצטרפו אלינו לחגיגה של טעמים 
וניחוחות! פיצה ופשטידה יצאו למסיבה, פנקייק 

 ופחזניות מזמינים אתכם לרקוד! 
נלמד איך לחתוך, לרדד, לבצוע, לטרוף, לערבב 

 ולהגיש ובכן שיעור נכין תבשיל חדיש! 
הויטמינים לא נושכים, והמינרלים מקסימים, ועל 
כל סוגי המזון נלמד גם כן המון. התוכנית פותחה 
ע"י תזונאי קליני ומותאמת לילדים, סינר, כובע 

שף ודפדפת מתכונים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק185 ש"ח17:00-18:00ד'
חשוב לדעת: לגיל גן חובה -כיתה ב'

תשלום שנתי למדריך עבור חומרים- 250 ש"ח

אנגלית חוויתית
 מדריכה: ספיר כהן 058-6820052 

מורה מוסמכת, דוברת אנגלית שפת אם.
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
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בס"ד

מוסיקה ותיאטרון

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק160 ש"ח16:30-17:30ד'
סטודיו אפור

  "ART ACT"- תיאטרון ומשחק 
 מדריכה: מיטל עמר 052-6616780 

במאית, תסריטאית ויוצרת מקצועית
מה באופק?

תוכנית אומנותית לילדים, סיפור, משחק, מוזיקה 
ומחול. חוויה תיאטרלית משעשעת ומהנה.

התוכנית הינה לימודית וחושפת את הילד לשפת 
התיאטרון המופלאה. חוויה יצירתית משותפת 

בתיאטרון היא כלי לפיתוח הדמיון , לביטוי אישי 
ולביטחון עצמי כיחיד וכקבוצה. חינוך יצירתי 

שונה, בעל מסר חינוכי ואנושי עם המון סובלנות 
וקבלת האחר.

חדש!

חשוב לדעת: לגיל גן חובה – כיתה ב'

ספורט לגן חובה
קפוארה

מדריך: רונן יוסף-052-3343688 ניסיון של 20 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

גן חובהב', ה'
17:15-18:00

1 - 165 ש"ח
2 - 215 ש"ח

סטודיו רמון

חשוב לדעת: סיום החוג ב31.7.22 ייגבה תשלום 
נוסף ע"י המדריך עבור טקס קבלת חוגרות 

במהלך השנה.

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 4 +ג'
17:15-18:00

סטודיו באולם 180 ש"ח
ספורט "רמון"

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22
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אמנויות לחימה
MMA

מדריכים: לירן נהרי וישראל
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

ט. חובה-חובהא', ד'
16:45-17:30

1 - 165 ש"ח
2 - 215 ש"ח

סטודיו 
ארז

ט. חובה-חובהא', ד'
16:45-17:30

אולם 
שוש

ט. חובה-חובהב', ה'
16:45-17:30

אולם 
שוש

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

ג'ודו
מדריך: רום
מה באופק?

ענף העוסק בלחימה באמצעות הטלות וריתוקים

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

ט. חובה-חובהב'
17:00-17:45

סטודיו 1 - 165 ש"ח
ארז

ט. חובה-חובהג'
17:00-17:45

אולם 1 - 165 ש"ח
שוש

טקוואנדו
מדריך: גילי חיימוביץ'

מה באופק?
ענף אולימפי העוסק בלחימה באמצעות בעיטות

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

ט. חובה-חובהג', ה'
16:30-17:15

1 - 165 ש"ח
2 - 215 ש"ח

סטודיו 
ארז

בס"ד

התעמלות קרקע
מדריכה: מיטל אלגבי מאמנת מקצועית בעל ניסיון 

 רב כמאמנת חוגים ונבחרות. 
בהנהלת שני יונקמן 052-3543446

מה באופק?
פעילות ספורטיבית, אקרובטית, המשלבת תרגילי 

קרקע, אקרובטיקה, חיזוק חגורת הכתפיים, 
רגליים ובטן, גמישות קאורדינציה ושיווי משקל 

תוך הקפדה על מקצועיות והנאה. בחוג נעבוד 
על אלמנטים מעולם ההתעמלות: גלגול, גשר, 

גלגלון,עמידת ידיים ועוד בעזרת מכשור רב 
כגון מזרון מתנפח הקרוי איירטראק/ איירפלור, 

מקפצה, קפצית,ספסל, סולמות, חישוקים, חבלים, 
ארגז ועוד..

מקוםמחיר חודשישעותימים

טרום+חובהב'
16:45-17:30

אולם רמון180 ש"ח

טרום+חובהד'
16:45-17:30

חשוב לדעת: החוג מתקיים פעם בשבוע ביום ב' 
או ד'. סיום החוג ב 31.7.22

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.

מקוםמחיר חודשישעותימים

אולם רמון 260 ש"ח18:00-18:45א',ד'
חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22
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בס"ד

מנויצ'יק

 כרטיס בודד 45 ₪ ׀  מנוי ל-6 הצגות: 200 ₪ 
)לנרשמים עד 30.9.2021(

מידעפעילותתאריך

 התיאטרון הנודד24.10.21
 של אסף

"החופשה"

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

עפ"י ספרו של גלעד סופר.

תיאטרון השעה 28.11.21
הישראלי
"אלאדין"

אלאדין סיפור הרפתקאות הנפלא מסיפורי אלף 
לילה ולילה על אהבתם של אלאדין והנסיכה יסמין, 

על כוחן של משאלות בדמות ג'יני ועל חברות. 
הצגה בשילוב מסך המשלב את דמות השחקן 

בסיפור העלילה.

תיאטרון המדיטק 19.12.21
חולון

"צ'יצה אגדת קצב"

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.

תיאטרון  השעה  23.1.22
הישראלי
"פינוקיו"

יסיפור הילדים המפורסם אודות בובת העץ אותה 
גילף הנגר הזקן ג'פטו מתעוררת לחיים כילד פעלתן 

ושובב הפוגש בדרכו דמויות וחיות המלוות אותו 
במסעו. הצגה בשילוב מסך המשלב את דמות 

השחקן בסיפור העלילה.

תיאטרון ארנה פורת20.2.22
"שבת הזהב"

אגדה יהודית על 
אושר ועושר

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

 יוסף נאמן לדרכו הישרה וזוכה בתמורה 
בכל ה"קופה".

 התיאטרון הנודד 20.3.22
של אסף

"חייל הבדיל"

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 אגדה מאת ה.כ.אנדרסן

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

להזמנת כרטיסים לחצו

יתכנו שינויים בשם ההצגה    |  ילד עד גיל 6 חייב בליווי הורה במהלך ההצגה.    |  מלווה – חייב במנוי.
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בס"ד
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בס"ד

פעילויות לגילאי
בי"ס יסודי

אופק בקהילה

העשרה ואומנות

מוסיקה ותיאטרון

ספורט

אמנויות לחימה

לרישום לחוגים לחצו
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בס"ד

 אופק בקהילה: 
חוגים לכתות א'-ו' בבי"ס היסודיים

 
בית ספר שלהבות

בית ספר מעלות רם

פרטים נוספיםמחירשעהיוםשם החוג

היי טק לגו 
ורובוטיקה

 ד"ר לגו
08-6717191

 כיתות א'-ד'ב'
15:00-16:00

לילדים שאוהבים לבנות להמציא ולשכלל195 ש"ח
לכיתות א –ד מתחילים ומתקדמים בחוג נלמד-  

איך דברים פועלים? מהם העקרונות החוקים 
והכוחות הפועלים. נחקור ונבין - מהו עקרון 

המנוף? איך נחסוך בכוחות? איך להמיר כוחות? 
מה קורה כשדברים מסתובבים? למה חשוב 

לחגור חגורת בטיחות! נבנה דברים גדולים - 
בכל שיעור נמחיש את הנלמד באמצעות בניית 

דגם מרהיב מלגו הנדסי: רובוט מהלך, גלגל ענק, 
מכונית מרוץ, מנופים, תחנות רוח, מסוק ועוד 

דברים שילדים אוהבים
בחוג שלנו הילדים בונים, לומדים ונהנים!

פרטים נוספיםמחירשעהיוםשם החוג

היי טק לגו 
ורובוטיקה

 ד"ר לגו
08-6717191

 כיתות א'-ד'ג'
12:45-13:45

לילדים שאוהבים לבנות להמציא ולשכלל195 ש"ח
לכיתות א –ד מתחילים ומתקדמים בחוג נלמד-  

איך דברים פועלים? מהם העקרונות החוקים 
והכוחות הפועלים. נחקור ונבין - מהו עקרון 

המנוף? איך נחסוך בכוחות? איך להמיר כוחות? 
מה קורה כשדברים מסתובבים? למה חשוב 

לחגור חגורת בטיחות! נבנה דברים גדולים - 
בכל שיעור נמחיש את הנלמד באמצעות בניית 

דגם מרהיב מלגו הנדסי: רובוט מהלך, גלגל ענק, 
מכונית מרוץ, מנופים, תחנות רוח, מסוק ועוד 

דברים שילדים אוהבים
בחוג שלנו הילדים בונים, לומדים ונהנים!
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בס"ד

בית ספר רעות

פרטים נוספיםמחירשעהיוםשם החוג

היי טק לגו 
ורובוטיקה

 ד"ר לגו
08-6717191

כיתות א'-ד'ב'
 קבוצה 1 

13:00-14:00
 קבוצה 2 

14:00-15:00

לילדים שאוהבים לבנות להמציא ולשכלל. 195 ש"ח
 לכיתות א –ד מתחילים ומתקדמים

בחוג נלמד-  איך דברים פועלים? מהם 
העקרונות החוקים והכוחות הפועלים. 

נחקור ונבין - מהו עקרון המנוף? איך נחסוך 
בכוחות? איך להמיר כוחות?  מה קורה 

כשדברים מסתובבים? למה חשוב לחגור 
חגורת בטיחות! נבנה דברים גדולים - בכל 
שיעור נמחיש את הנלמד באמצעות בניית 

דגם מרהיב מלגו הנדסי: רובוט מהלך, גלגל 
ענק, מכונית מרוץ, מנופים, תחנות רוח, 

 מסוק ועוד דברים שילדים אוהבים. 
בחוג שלנו הילדים בונים, לומדים ונהנים!

האקדמיה 
למדע

אומני החשיבה
08-9359935

כיתות א'-ד'א'
13:30-14:15

185 ש"ח

תשלום שנתי 
למדריך עבור 

 חומרים
 ₪ 200 

בכל יום אנו צופים באינספור תופעות 
טבע מדהימות, אך איננו יודעים כיצד הן 

מתרחשות. בחוג אומני המדע אנו מזמינים 
אתכם לחקור את עולמנו! נבין כיצד הדברים 
עובדים, נבצע ניסויים מרהיבים בכל שיעור, 

ננהל מחברת מעבדה, נחקור את תופעות 
הטבע המופלאות וניצור קסמי מדע! נלמד 
על עולם המדע )פיזיקה-כימיה-ביולוגיה(  

בעבר, בהווה ובעתיד !
אולי המדען הבא נמצא בך?
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בס"ד

טכנו טריק

ממריאים-
054-3423535

כיתות א'-ב'ד'
12:45-13:45
כיתות ג'-ד'

13:45-14:45

195 ש"ח

תשלום שנתי 
למדריך עבור 

 חומרים-
 ₪ 385 

קורס טכנולוגי חדשני המשלב לימוד 
תיאורטי בנושאי חוקי הפיזיקה, ההנדסה 

והמכניקה. בניית מודלים ייחודיים בתחום 
הרובוטיקה כגון: דרקון, מטיס טיסנים מנייר, 
רובוט מהלך, דגמים מהמצאותיו של לאונרדו 
דה ווינצ'י: מכונית מונעת, משגרים, מנופים, 

טנק מונע ועוד. הקורס משפר את יכולות 
החשיבה, תורם רבות לפיתוח המוטוריקה 

 העדינה ומקרב את הילדים
לתחומי עניין טכנולוגיים מגוונים

מולטיספורט

החלוץ "חינוך 
דרך הספורט"
054-9747321

כיתות א'-ב'ה'
12:45-13:30
כיתות ג'-ד'

13:30-14:15

פעילות ספורטיבית כללית שמשלבת מספר 180 ש"ח
ענפי ספורט כדורגל, כדורסל, כדורשת, 

מחניים וכושר(. קבוצות הספורט של  
"החלוץ" מהוות מקום איכותי לפעילות 
משחקית וספורטיבית בין ילדים וילדות 

סביב עולם הספורט באוריינטציה חינוכית. 
הקבוצות מודרכות לאור ערכי הרעות 

וההגינות, תוך שימת דגש על העצמתם 
והתפתחותם של על ילדה וילד.

חדש!

חדש!
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בס"ד

בית ספר רימונים

פרטים נוספיםמחירשעהיוםשם החוג

היי טק לגו 
ורובוטיקה

 ד"ר לגו
08-6717191

כיתות א'-ד'ה'
12:45-13:45

לילדים שאוהבים לבנות להמציא ולשכלל. 195 ש"ח
 לכיתות א –ד מתחילים ומתקדמים

בחוג נלמד-  איך דברים פועלים? מהם 
העקרונות החוקים והכוחות הפועלים. נחקור 

ונבין - מהו עקרון המנוף? איך נחסוך בכוחות? 
איך להמיר כוחות?  מה קורה כשדברים 

מסתובבים? למה חשוב לחגור חגורת בטיחות! 
נבנה דברים גדולים - בכל שיעור נמחיש את 

הנלמד באמצעות בניית דגם מרהיב מלגו 
הנדסי: רובוט מהלך, גלגל ענק, מכונית מרוץ, 

מנופים, תחנות רוח, מסוק ועוד דברים שילדים 
 אוהבים. 

בחוג שלנו הילדים בונים, לומדים ונהנים!

טכנו טריק

ממריאים-
054-3423535

כיתות א'-ב'ג'
12:45-13:45
כיתות ג'-ד'

13:45-14:45

195 ש"ח
תשלום שנתי 
למדריך עבור 

 חומרים-
 ₪ 385 

קורס טכנולוגי חדשני המשלב לימוד תיאורטי 
בנושאי חוקי הפיזיקה, ההנדסה והמכניקה. 
בניית מודלים ייחודיים בתחום הרובוטיקה 

כגון: דרקון, מטיס טיסנים מנייר, רובוט מהלך, 
דגמים מהמצאותיו של לאונרדו דה ווינצ'י: 

מכונית מונעת, משגרים, מנופים, טנק מונע 
ועוד. הקורס משפר את יכולות החשיבה, תורם 

רבות לפיתוח המוטוריקה העדינה ומקרב את 
הילדים לתחומי עניין טכנולוגיים מגוונים

מולטיספורט

החלוץ "חינוך 
דרך הספורט"
054-9747321

כיתות א'-ב'א'
12:45-13:30
כיתות ג'-ד'

13:30-14:15

פעילות ספורטיבית כללית שמשלבת מספר 180 ש"ח
ענפי ספורט )כדורגל, כדורסל, כדורשת, 

מחניים וכושר(.
קבוצות הספורט של "החלוץ" מהוות מקום 
איכותי לפעילות משחקית וספורטיבית בין 

ילדים וילדות סביב עולם הספורט באוריינטציה 
חינוכית. הקבוצות מודרכות לאור ערכי הרעות 

וההגינות, תוך שימת דגש על העצמתם 
והתפתחותם של על ילדה וילד.

חדש!

חדש!
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בס"ד

פרטים נוספיםמחירשעהיוםשם החוג

היי טק לגו 
ורובוטיקה

 ד"ר לגו
08-6717191

כיתות א'-ד'ג'
14:15-15:15

לילדים שאוהבים לבנות להמציא ולשכלל. לכיתות 195 ש"ח
 א –ד מתחילים ומתקדמים

בחוג נלמד-  איך דברים פועלים? מהם העקרונות 
החוקים והכוחות הפועלים. נחקור ונבין - מהו 
עקרון המנוף? איך נחסוך בכוחות? איך להמיר 
כוחות?  מה קורה כשדברים מסתובבים? למה 

חשוב לחגור חגורת בטיחות! נבנה דברים גדולים 
- בכל שיעור נמחיש את הנלמד באמצעות בניית 
דגם מרהיב מלגו הנדסי: רובוט מהלך, גלגל ענק, 

מכונית מרוץ, מנופים, תחנות רוח, מסוק ועוד 
דברים שילדים אוהבים. בחוג שלנו הילדים בונים, 

לומדים ונהנים!

אנגלית

ספיר כהן 
058-6820052

כיתות א'-ג'ג'
15:00-15:45

ספיר כהן – מורה מוסמכת, דוברת עברית ואנגלית 195 ש"ח
שפת אם. נלמד לדבר, לקרוא, להבין ולהתנהל 

 בעולם שכולו אנגלית דרך משחק, שיחה ויצירה. 
בסיס מעולה ללימודי האנגלית בכיתות הגבוהות. 

דגש על מיומנויות שיחה ומבטא

גיטרה

גיל דואק
050-873716

כיתות ג'-ה'ה'
13:45-14:30

יש לתאם שיעור לפני הגעה עם המורה. נגינה,  235 ש"ח
 קריאת תווים, לימוד ידע בסיסי בתיאוריה. 

פיתוח שמיעה מוסיקלית. פיתוח חוש קצב, עיבוד 
 שירים בסגנונות שונים, פיתוח קואורדינציה,

שיפור ריכוז ומיומנות נגינה בהרכבים )יכולת 
לשמוע את האחר(

בית ספר גוונים
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בס"ד

בית ספר הבילויים

פרטים נוספיםמחירשעהיוםשם החוג

היי טק לגו 
ורובוטיקה

 ד"ר לגו
08-6717191

כיתות א'-ד'ד'
קבוצה 1

12:45-13:45
קבוצה 2 

13:45-14:45

לילדים שאוהבים לבנות להמציא ולשכלל. 195 ש"ח
לכיתות א –ד מתחילים ומתקדמים בחוג נלמד-  

איך דברים פועלים? מהם העקרונות החוקים 
והכוחות הפועלים. נחקור ונבין - מהו עקרון 

המנוף? מה קורה כשדברים מסתובבים? למה 
חשוב לחגור חגורת בטיחות? נבנה דברים גדולים 
- בכל שיעור נמחיש את הנלמד באמצעות בניית 
דגם מרהיב מלגו הנדסי: רובוט מהלך, גלגל ענק, 

תחנות רוח, מסוק ועוד דברים שילדים אוהבים. 
בחוג שלנו הילדים בונים, לומדים ונהנים!

אנגלית

ספיר כהן 
058-6820052

כיתות א'-ג'ג'
14:00-14:45

ספיר כהן – מורה מוסמכת, דוברת עברית 195 ש"ח
ואנגלית שפת אם. נלמד לדבר, לקרוא, להבין 
ולהתנהל בעולם שכולו אנגלית דרך משחק, 

שיחה ויצירה. בסיס מעולה ללימודי האנגלית 
בכיתות הגבוהות. דגש על מיומנויות שיחה 

ומבטא

טכנו טריק

ממריאים-
054-3423535

כיתות א'-ב'ה'
12:45-13:45
כיתות ג'-ד'

13:45-14:45

195 ש"ח
תשלום שנתי 
למדריך עבור 

חומרים-
 ₪ 385 

קורס טכנולוגי חדשני המשלב לימוד תיאורטי 
בנושאי חוקי הפיזיקה, ההנדסה והמכניקה. 

בניית מודלים ייחודיים בתחום הרובוטיקה כגון: 
דרקון, מטיס טיסנים מנייר, רובוט מהלך, דגמים 

מהמצאותיו של לאונרדו דה ווינצ'י: מכונית 
מונעת, משגרים, מנופים, טנק מונע ועוד. 

גיטרה

גיל דואק
050-873716

כיתות ג'-ה'ד'
קבוצה 1

13:45-14:30
קבוצה 2

14:30-15:15

יש לתאם שיעור לפני הגעה עם המורה :235 ש"ח
נגינה,  קריאת תווים, לימוד ידע בסיסי 

בתיאוריה. פיתוח שמיעה מוסיקלית. פיתוח 
חוש קצב, עיבוד שירים בסגנונות שונים. פיתוח 

קואורדינציה . שיפור ריכוז. מיומנות נגינה 
בהרכבים )יכולת לשמוע את האחר(

האקדמיה 
למדע

 אומני 
החשיבה

08-9359935

כיתות א'-ד'א'
12:45-13:30

185 ש"ח
                                                
תשלום שנתי 
למדריך עבור 

 חומרים
 ₪ 200 

בכל יום אנו צופים באינספור תופעות טבע 
מדהימות, אך איננו יודעים כיצד הן מתרחשות.

בחוג אומני המדע אנו מזמינים אתכם לחקור את 
עולמנו! נבין כיצד הדברים עובדים, נבצע ניסויים 

מרהיבים בכל שיעור, ננהל מחברת מעבדה, 
נחקור את תופעות הטבע וניצור קסמי מדע! 

חדש!
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בס"ד

בית ספר פינס

פרטים נוספיםמחירשעהיוםשם החוג

היי טק לגו 
ורובוטיקה

 ד"ר לגו
08-6717191

כיתות א'-ד'ה'
14:15-15:15

לילדים שאוהבים לבנות להמציא ולשכלל. 195 ש"ח
 לכיתות א –ד מתחילים ומתקדמים

בחוג נלמד-  איך דברים פועלים? מהם 
העקרונות החוקים והכוחות הפועלים. נחקור 

ונבין - מהו עקרון המנוף? איך נחסוך בכוחות? 
איך להמיר כוחות?  מה קורה כשדברים 

מסתובבים? למה חשוב לחגור חגורת בטיחות! 
נבנה דברים גדולים - בכל שיעור נמחיש את 

הנלמד באמצעות בניית דגם מרהיב מלגו הנדסי: 
רובוט מהלך, גלגל ענק, מכונית מרוץ, מנופים, 

 תחנות רוח, מסוק ועוד דברים שילדים אוהבים. 
בחוג שלנו הילדים בונים, לומדים ונהנים!

אנגלית

ספיר כהן 
058-6820052

כיתות א'-ג'ג'
13:00-13:45

ספיר כהן – מורה מוסמכת, דוברת עברית 195 ש"ח
ואנגלית שפת אם. נלמד לדבר, לקרוא, להבין 
ולהתנהל בעולם שכולו אנגלית דרך משחק, 

 שיחה ויצירה. 
בסיס מעולה ללימודי האנגלית בכיתות 

הגבוהות. דגש על מיומנויות שיחה ומבטא

כיתות א'-ב'ב'טכנו טריק
12:45-13:45
כיתות ג'-ד'

13:45-14:45

195 ש"ח
תשלום שנתי 
למדריך עבור 

חומרים-
 ₪ 385 

קורס טכנולוגי חדשני המשלב לימוד תיאורטי 
בנושאי חוקי הפיזיקה, ההנדסה והמכניקה. 

בניית מודלים ייחודיים בתחום הרובוטיקה כגון: 
דרקון, מטיס טיסנים מנייר, רובוט מהלך, דגמים 

מהמצאותיו של לאונרדו דה ווינצ'י: מכונית 
מונעת, משגרים, מנופים, טנק מונע ועוד. הקורס 
משפר את יכולות החשיבה, תורם רבות לפיתוח 
המוטוריקה העדינה ומקרב את הילדים לתחומי 

עניין טכנולוגיים מגוונים

מולטיספורט

החלוץ "חינוך 
דרך הספורט"
054-9747321

כיתות א'-ב'ד'
12:45-13:30
כיתות ג'-ד'

13:30-14:15

פעילות ספורטיבית כללית שמשלבת מספר 180 ש"ח
ענפי ספורט כדורגל, כדורסל, כדורשת, מחניים 

וכושר(. קבוצות הספורט של  "החלוץ" מהוות 
מקום איכותי לפעילות משחקית וספורטיבית בין 

ילדים וילדות סביב עולם הספורט באוריינטציה 
חינוכית. הקבוצות מודרכות לאור ערכי הרעות 

וההגינות, תוך שימת דגש על העצמתם 
והתפתחותם של על ילדה וילד. חדש!

חדש!
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בס"ד

בית ספר קשת

פרטים נוספיםמחירשעהיוםשם החוג

היי טק לגו 
ורובוטיקה

 ד"ר לגו
08-6717191

כיתות א'-ד'א'
15:00-16:00

לילדים שאוהבים לבנות להמציא ולשכלל. 195 ש"ח
 לכיתות א –ד מתחילים ומתקדמים

בחוג נלמד-  איך דברים פועלים? מהם העקרונות 
החוקים והכוחות הפועלים. נחקור ונבין - מהו 
עקרון המנוף? איך נחסוך בכוחות? איך להמיר 
כוחות?  מה קורה כשדברים מסתובבים? למה 

חשוב לחגור חגורת בטיחות! נבנה דברים גדולים 
- בכל שיעור נמחיש את הנלמד באמצעות בניית 
דגם מרהיב מלגו הנדסי: רובוט מהלך, גלגל ענק, 

מכונית מרוץ, מנופים, תחנות רוח, מסוק ועוד 
 דברים שילדים אוהבים. 

בחוג שלנו הילדים בונים, לומדים ונהנים!

אנגלית

ספיר כהן 
058-6820052

כיתות א'-ג'ג'
16:00-16:45

ספיר כהן – מורה מוסמכת, דוברת עברית ואנגלית 195 ש"ח
שפת אם. נלמד לדבר, לקרוא, להבין ולהתנהל 

 בעולם שכולו אנגלית דרך משחק, שיחה ויצירה. 
בסיס מעולה ללימודי האנגלית בכיתות הגבוהות. 

דגש על מיומנויות שיחה ומבטא

גיטרה

גיל דואק
050-873716

כיתות ג'-ה'ה'
14:45-15:3-

יש לתאם שיעור לפני הגעה עם המורה :235 ש"ח
 נגינה,  קריאת תווים, לימוד ידע בסיסי בתיאוריה,

פיתוח שמיעה מוסיקלית, פיתוח חוש קצב, עיבוד 
שירים בסגנונות שונים. פיתוח קואורדינציה, 
שיפור ריכוז,ומיומנות נגינה בהרכבים )יכולת 

לשמוע את האחר(

לחצו כאן לרישום באתר <<ייתכנו שינויים בתוכנית ט.ל.ח20 להרשמה בטלפון 08-8594555    

בי"ס יסודי

https://h5z.info-cloud.co.il/Registration
http://gedera.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1051&branchId=684
http://gedera.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1051&branchId=684


בס"ד

חדש!

מולטיספורט

החלוץ 
"חינוך דרך 

הספורט"
054-9747321

כיתות א'-ב'ב'
12:45-13:30
כיתות ג'-ד'

13:30-14:15

פעילות ספורטיבית כללית שמשלבת מספר 180 ש"ח
ענפי ספורט כדורגל, כדורסל, כדורשת, מחניים 
וכושר(.  קבוצות הספורט של  "החלוץ" מהוות 

מקום איכותי לפעילות משחקית וספורטיבית בין 
ילדים וילדות סביב עולם הספורט באוריינטציה 
חינוכית. הקבוצות מודרכות לאור ערכי הרעות 

וההגינות, תוך שימת דגש על העצמתם 
והתפתחותם של כל ילדה וילד.

האקדמיה 
למדע

אומני 
החשיבה

08-9359935

כיתות א'-ד'א'
14:45-15:30

185 ש"ח

תשלום 
־שנתי למ

דריך עבור 
 חומרים
 ₪ 200 

בכל יום אנו צופים באינספור תופעות טבע 
מדהימות, אך איננו יודעים כיצד הן מתרחשות.

בחוג אומני המדע אנו מזמינים אתכם לחקור את 
עולמנו! נבין כיצד הדברים עובדים, נבצע ניסויים 

מרהיבים בכל שיעור, ננהל מחברת מעבדה, 
נחקור את תופעות הטבע המופלאות וניצור קסמי 

מדע! נלמד על עולם המדע )פיזיקה-כימיה-
ביולוגיה(  בעבר, בהווה ובעתיד !

אולי המדען הבא נמצא בך?

טכנו טריק

ממריאים-
054-3423535

כיתות א'-ב'א'
13:30-14:30
כיתות ג'-ד'

14:30-15:30

195 ש"ח
תשלום 

שנתי 
למדריך 

עבור 
חומרים-
 ₪ 385 

קורס טכנולוגי חדשני המשלב לימוד תיאורטי 
בנושאי חוקי הפיזיקה, ההנדסה והמכניקה. 

בניית מודלים ייחודיים בתחום הרובוטיקה כגון: 
דרקון, מטיס טיסנים מנייר, רובוט מהלך, דגמים 

מהמצאותיו של לאונרדו דה ווינצ'י: מכונית 
מונעת, משגרים, מנופים, טנק מונע ועוד. הקורס 
משפר את יכולות החשיבה, תורם רבות לפיתוח 
המוטוריקה העדינה ומקרב את הילדים לתחומי 

עניין טכנולוגיים מגוונים

חדש!

חדש!
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בס"ד

פרטים נוספיםמחירשעהיוםשם החוג

היי טק לגו 
ורובוטיקה

 ד"ר לגו
08-6717191

כיתות א'-ד'ג'
15:00-16:00

לילדים שאוהבים לבנות להמציא 195 ש"ח
ולשכלל. לכיתות א –ד מתחילים 

 ומתקדמים
בחוג נלמד-  איך דברים פועלים? מהם 
העקרונות החוקים והכוחות הפועלים. 
נחקור ונבין - מהו עקרון המנוף? איך 

 נחסוך בכוחות? 
איך להמיר כוחות?  מה קורה כשדברים 

מסתובבים? למה חשוב לחגור חגורת 
בטיחות! נבנה דברים גדולים - בכל 
שיעור נמחיש את הנלמד באמצעות 

בניית דגם מרהיב מלגו הנדסי: רובוט 
מהלך, גלגל ענק, מכונית מרוץ, 
 מנופים, תחנות רוח, מסוק ועוד

דברים שילדים אוהבים. בחוג שלנו 
הילדים בונים, לומדים ונהנים!

מולטיספורט

החלוץ "חינוך 
דרך הספורט"
054-9747321

פעילות ספורטיבית כללית שמשלבת 180 ש"ח13:30-14:15ה'
מספר ענפי ספורט )כדורגל, כדורסל, 

כדורשת, מחניים וכושר(. קבוצות 
הספורט של "החלוץ" מהוות מקום 

איכותי לפעילות משחקית וספורטיבית 
בין ילדים וילדות סביב עולם הספורט 

 באוריינטציה חינוכית. 
הקבוצות מודרכות לאור ערכי הרעות 

וההגינות, תוך שימת דגש על העצמתם 
והתפתחותם של על ילדה וילד.

בית ספר אוהל שלום

חדש!
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בס"ד

 חוגים לכתות א'-ו'
במרכז אופק

 השף החושב
הדרכה: חברת אומני החשיבה 08-9359935

מה באופק?
הצטרפו אלינו לחגיגה של טעמים וניחוחות!

פיצה ופשטידה יצאו למסיבה, פנקייק ופחזניות 
מזמינים אתכם לרקוד!

נלמד איך לחתוך, לרדד, לבצוע, לטרוף, לערבב 
ולהגיש ובכן שיעור נכין תבשיל חדיש!

 הויטמינים לא נושכים, והמינרלים מקסימים, 
ועל כל סוגי המזון נלמד גם כן המון.

התוכנית פותחה ע"י תזונאי קליני ומותאמת 
לילדים, סינר, כובע שף ודפדפת מתכונים

מקוםמחיר חודשישעותימים

חובה-ב'ד'
17:00-18:00

מרכז אופק185 ש"ח

ג'-ד'
18:00-19:00

שחמט
מדריך: אמיר פורת 050-2231827– בעלים של 

 חברת 'תיבת מוח'  - תמיד בעקבות המדע, 
ההעזה והיצירתיות

מה באופק?
שחמט מאוד משפר את היכולות הקוגניטיביות 

בכל תחומי החיים, וגם משפר מאוד את התקשורת 
החברתית והאינטליגנציה הרגשית של התלמידים.

נלמד את כלי האסטרטגיה הבסיסיים בשחמט 
: מזלג, ריתוק, שיפוד , שח נגלה וכפול, ונצפה 

במשחקים של רבי אומנים שונים ונכיר את 
שיקולי הדעכת של כל אחד מהם. )וכמובן , ברור 
מאליו גם נתנסה בכל אלה ונשחק( בנוסף נלמד 
על הפתיחה בשחמט, תוך שימוש באלגוריה של 

מערכת מלחמה אמיתית )וכך בעצם פותח במקור( 
- הצריח הוא מגדל בקצה הממלכה, הפרש הוא 

הסוס המדלג, הרץ הוא עוזרו של הזוג המלכותי , 
החיילים שואפים להגיע להיות קצינים...וכו. 

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

חשוב לדעת: תשלום למדריך עבור חומרים 250 ש"ח
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בס"ד

 סיירים וארכיאולוגים צעירים
 מדריך: דורון גהלי 052-3613622

ארכיאולוג,גאוגרף ומורה דרך מוסמך.
מה באופק?

החוג לסיירים וארכיאולוגים צעירים, הכרות 
ראשונית מרתקת ופעילה עם עולם הארכיאולוגיה 
ואתרים בארץ ישראל , הפעילות כוללת , פעילות 

ארכיאולוגית בכיתה ובשטח, טיולים בשטח, 
ניווטי משפחות להכרות עם הישוב, פעילות 

יצירתית בתחום שימור ארכיאולוגי וכללי. החוג 
ייגע בנושאים רחבים ומעניינים כמנהיגים, בעלי 

חיים, גאוגרפיה וגאולוגיה, הישרדות בסיסית 
בשטח, היסטוריה והכרות עם עמי האזור והדתות 

השונות שחיו וחיים בארץ ישראל. החוג מקנה 
הכרות מיוחדת במינה עם ארץ ישראל , חידושים 

אחרונים ומפגש הייטק וארכיאולוגיה. פיתוח 
אחריות וכבוד לחברים, לסביבה לטבע ולמשפחה,  

פיתוח מנהיגות וביטחון אישי.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק180 ש"ח17:00-18:00ד'

חשוב לדעת: כתות ד'-ו'
טיולים מחוץ לגדרה בתשלום נפרד

חדש!

 מוכנות רגשית חברתית   
 מדריכה: אלנה לבן 052-4533530

מדריכת קבוצות למיומנויות חברתיות ומטפלת 
רגשית עם וותק של 20 שנה.

מה באופק?
האינטראקציה החברתית בין הילדים, זיהוי רגשות 

ושיתוף ברגשות, מודעות לגוף למרחב, רכישת 
חברים והתמודדות במצבי קונפליקט. נלמד ע"י 

שימוש בחומרי יצירה , משחק סוציו-דרמטי, 
משחקי כדור ומשחקים בתנועה.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק260 ש"ח18:00-18:50א'

חדש!

חשוב לדעת: בקבוצה עד 6 משתתפים – כיתה א'
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בס"ד

אילוף כלבים
 הדרכה: אמיר- 051-5669906 

המלונה – בית לאילוף חכם, בהנהלת אמיר חייט 
ועידו גרינבוים 

מה באופק?
נלמד על עולמו של חברנו הטוב, דרכי חינוך 

של הכלב, דרכי התקשורת בינינו לבינו , תהליך 
הלימוד נעשה בדגש על בניית דינמיקה טובה 

ונכונה המבוססת על הנאה משותפת .נלמד להבין 
כל כלב שנמצא לידך , איך כלב חושב, לעשות 

 טריקים ולהופיע עם הכלב, לחוות אתגרים 
ספורטיביים ביחד איתו.רכישת יכולת התמודדות 

עם קשיים ומצבי לחץ, פיתוח תקשורת בין 
 אישית, יכולת ושליטה עצמית של הילד. 

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

לעולם בעלי החיים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

ג' ומעלהא'
17:00-18:00

מרכז אופק250 ש"ח

חשוב לדעת: עד 15 משתתפים
האימון מתבצע עם כלבי החברה, אימון עם הכלב 

האישי יתאפשר בתיאום עם המדריך בלבד.
 יש ליצור קשר עם המדריך לפני הרישום 

 מוכנות לימודית חברתית   
 מדריכה: קרן סבאג 050-6490105

מתמחה בהוראה לגיל הרך
והוראה מותאמת.

מה באופק?
נלמד הרגלי עבודה נכונים ללמידה, פיתוח 

מיומנויות התומכות בתהליך רכישת הקריאה, 
חיזוק מוטוריקה עדינה , הכרת המספרים וחישוב 
כמויות, העצמה וחיזוק הבטחון העצמי וכישורים 

חברתיים.  מותאם גיל.
מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק260 ש"ח17:30-18:20ב'

חדש!

חשוב לדעת: בקבוצה עד 6 משתתפים – כיתה א'
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בס"ד

 אינג׳ינו )הנדסה(
 הדרכה: חברת אומני החשיבה 08-9359935

מה באופק?
בונים את העתיד!

איך זה עובד? למה זה פועל? כיצד זה בנוי? 
הצטרפו להמציא את העתיד!

בחוג האנג'ינו נרכיב בכל שיעור דגמים הנדסיים 
עם מנועים, נבין כיצד הם פועלים, את העקרונות 

המדעיים שבבסיסם ונקנה למשתתפים ידע 
.STEM-טכנולוגי על בסיס ה

נלמד ונמחיש את החוקים הפיזיקאליים שמאחורי 
הטכנולוגיה באמצעות בנייה של דגמי:

מכוניות, אופנועים, מעליות, גשרים נפתחים, 
מטוסים, ג'יפים ועוד מגוון דגמים!

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק185 ש"ח17:00-18:00א'

חשוב לדעת: כתות א'-ג'
תשלום למדריך עבור ערכה- 350 ש"ח

 אינג׳ינו רובוטיקס – חוג רובוטיקה
הדרכה: חברת אומני החשיבה 08-9359935

מה באופק?
חשבתם פעם איך חיינו היו נראים ללא מעלית? 

 ללא מכונות אוטומטיות? 
 איך מכוניות נוסעות לבד? 

 איך ייתכן שהטייס במטוס יכול ללכת לישון? 
זאת ועוד נגלה בחוג הרובוטיקה... 

נבנה מגוון דגמי רובוטיקה ומכונות משוכללות, 
נלמד על בקרים, חיישנים ותכנות בסיסי 

באמצעות חלקי הרכבה מיוחדים ותכונה ייעודית!
רובוטים קטנים אשר נבנים ע״י ילדים גדולים!

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק185 ש"ח18:00-19:00א'

חשוב לדעת: כיתות ד'-ו'
תשלום למדריך עבור ערכה- 550 ש"ח

מבוכים ודרקונים
 מדריך: עידו ברמן 052-6646334– המדריך 

האהוב ממשיך לחלום איתנו גם השנה
מה באופק?

מבוכים ודרקונים הוא משחק.  תפקידים בו 
המשתתפים מגלמים גיבורים בעולם הפנטזיה 

ומנחה. המשחק מוביל אותם בסיפור מתמשך של 
הרפתקאות. שער לעולם הדמיון. היכנסו לתוך 
עולם קסום, המבוסס על אגדות עם, מיתוסים, 

סיפורי טרובדורים, היסטוריה, ומסתורין. 
האפשרויות בלתי מוגבלות.

מכאן אנו לומדים -עבודת צוות, תוך ניהול 
משאבים נכון, חשיבה אסטרטגית, כריזמה וקסם 

 אישי, ובעיקר הרבה דמיון יצאו גיבורנו
למסע שכולו קסם.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק190 ש"ח17:00-18:30ה'
18:30-20:00

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

אומנות
ציור ורישום

מדריכה: זהבה לביא 052-3688992 – 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: תשלום שנתי למדריכה עבור חומרים:
כיתות א'-ד-200 ש"ח ׀ כיתות ה' ומעלה- 250 ש"ח

קרמיקה לילדים
מדריכה: מירי שליו 050-8896389

מה באופק?
חוג יצירה בחימר טכניקות עבודה בחומר. צביעה 

ופיסול. מעודד חשיבה יצירתית, מחזק ומשפר 
מיומנות מוטורית בעבודת יד.

מקוםמחיר חודשישעותימים

א'-ד'א'
16:30-17:30
17:30-18:30

מרכז אופק250 ש"ח

א'-ד'ד'
16:30-17:30

ה'-ו'
17:30-18:30

חשוב לדעת: כל קבוצה מוגבלת ל8 ילדים בלבד.

יצירה ואומנות שימושית
מדריכה: רני שרה יפרח 054-3150660 -  מנחה 

סדנאות יצירה ועיצוב - לילדים, נוער ומבוגרים. 
קיימת התאמה אישית לכל משתתף בשילוב כלים 
בגישת NLP-הקניית דפוסי חשיבה נכונים לביטוי 

יצירתיות, שיפור הביטחון העצמי ותקשורת 
חיובית.

מה באופק?
נחקור את עולם היצירה ונתנסה בשלל טכניקות 

וחומרים חדשים וממוחזרים, נצבע, נדביק, נגזור, 
נרקום, נקפל ונפסל דרך עונות וחגי השנה, 

נפתחת קשר עין יד, נפתח את היצירתיות ואת 
הביטחון העצמי דרך יצירה עצמאית בהנחיה ויחס 

אישי ולבבי.

מקוםמחיר חודשישעותימים

 כיתות א'-ג'ה'
16:00-17:00

מרכז אופק200 ש"ח

 כיתות ד'-ו'
17:00-18:00

חשוב לדעת: מקסימום 6 משתתפים
תשלום למדריכה עבור חומרים- 400 ש"ח.

חדש!

לחצו כאן לרישום באתר <<ייתכנו שינויים בתוכנית ט.ל.ח28 להרשמה בטלפון 08-8594555    

בי"ס יסודי

https://h5z.info-cloud.co.il/Registration
http://gedera.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1051&branchId=684
http://gedera.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1051&branchId=684


בס"ד

תיאטרון ומשחק

מקוםמחיר חודשישעותימים

גן חובה- ב'ד'
16:30-17:30

מרכז אופק160 ש"ח
סטודיו אפור

כיתות ג'- ו'
17:30-18:30

 "ART ACT"- תיאטרון ומשחק 
 מדריכה: מיטל עמר 052-6616780 

במאית, תסריטאית ויוצרת  מקצועית.
מה באופק?

בית הספר ארט אקט מציג חוויה תיאטרלית 
מקצועית ואיכותית המפגישה אתכם עם הקסם 

של עולם התיאטרון. עמידה מול קהל, חיזוק 
הביטחון העצמי יסודות המשחק, אימפרוביזציה, 

דרמה וקומדיה, עבודה עם טקסטים והנאה מרובה. 

חשוב לדעת: אין צורך בניסיון קודם. 

חדש!

מקוםמחיר חודשישעותימים

 ג'-ו'א'
16:00-17:00

מרכז אופק180 ש"ח
סטודיו אפור

 "ART ACT"- חוג קולנוע 
 מדריכה: מיטל עמר 052-6616780 

במאית,תסריטאית ויוצרת  מקצועית.
מה באופק?

עושים קולנוע מבית הספר ארט אקט של 
הבמאית והיוצרת מיטל עמר. החוג מיועד לילדים 

המתעניינים בעולם הקולנוע והמדייה. החוג חושף 
את התלמידים לעולם המופלא של הקולנוע בו 
הם ילמדו את ההיסטוריה של הקולנוע, יסודות 

הקולנוע, הפקת סרט, בימוי, כתיבת תסריט, 
עבודה מול מצלמה, עבודת צוות,  שבסופו תיערך 

הפקת סרט שכל כולה יצירה של התלמידים.
 

חדש!

מקוםמחיר חודשישעותימים

 א'-ג'א'
16:15-17:45

מרכז אופק220 ש"ח
סטודיו כחול

כיתות ד'- ו'
17:45-19:15

 תיאטרון, שירה, ריקוד ומשחק
 "ON THE STAGE" 

 בניהול אומנותי: סינייה 054-3523338
צוות מדריכים מקצועי

מה באופק?
שירה, ריקוד,  משחק- כל הקסם במקום אחד! 

פיתוח התנועתיות והקואורדינציה, הגשה בימתית, 
אישית וקבוצתית. פיתוח השמיעה המוסיקלית 
והיכולת הווקאלית. יחס אישי לכל ילד וילדה, 

אשר מקבלים הזדמנות שווה להציג את כישוריהם 
בצורה הטובה והמתאימה להם. 

 חשוב לדעת: תשלום שנתי למדריכה עבור
תלבושות והקלטות- 400 ש"ח. 

חדש!
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בס"ד

ספורט
קפוארה

מדריך: רונן יוסף-052-3343688 ניסיון של 20 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 - 165 ש"ח
2 - 215 ש"ח

סטודיו רמון

כיתות ד'-ו'
16:00-17:00

2 - 230 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב31.7.22 
ייגבה תשלום נוסף ע"י המדריך עבור טקס קבלת 

חוגרות 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 31.7.22 

טריקינג ופארקור
מדריך: עידן סרי, B.Ed, מומחה לאמנויות לחימה 

ואקרובטיקה, בוגר וינגייט.
מה באופק?

שני ענפים מאתגרים המשלימים זה את זה. לימוד 
 אלמנטים אקרובטיים ממגוון עולמות- 

התעמלות, אמנויות לחימה, ברייקדאנס ועוד, 
בשילוב התגברות על מכשולי פארקור. עבודה 

בדרגות קושי שונות המותאמות לכל גיל ורמה, 
שימוש במזרנים מתנפחים וציוד מקצועי. העלאת 

תחושת המסוגלות, התמודדות עם קושי, וחיזוק 
הביטחון העצמי.מוזמנים לחווית נינג'ה!

מקוםמחיר חודשישעותימים

כיתות א'-ג'ה'
17:15-18:00

אולם פינס170 ש"ח

כיתות ד'-ח'ה'
18:00-19:00

180 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 
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בס"ד

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

כיתות ד'-ו'ד'
יעודכן 
בהמשך

נתיבי נועם150 ש"ח

 חשוב לדעת: סיום החוג ב30.6.22
תשלום נוסף עבור הסעות וחולצה- 300 ₪

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.

מקוםמחיר חודשישעותימים

כיתות א'-ג'א',ד'
17:15-18:00

אולם רמון 260 ש"ח

כיתות ד'-ו'
16:30-17:15

א',ד'
ט. נבחרת

16:00-18:00
380 ש"ח

א'
ב',ד'

נבחרת
16:00-18:40
16:00-19:40

550 ש"ח

 חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22
השיבוץ לקבוצות בתיאום עם המאמנת. 

התעמלות קרקע
הדרכה: מיטל אלגבי מאמנת מקצועית בעל ניסיון 

רב כמאמנת חוגים ונבחרות.
בהנהלת שני יונקמן 052-3543446

מה באופק?
פעילות ספורטיבית, אקרובטית, המשלבת תרגילי 

קרקע, אקרובטיקה, חיזוק חגורת הכתפיים, 
רגליים ובטן, גמישות קאורדינציה ושיווי משקל 

תוך הקפדה על מקצועיות והנאה.
בחוג נעבוד על אלמנטים מעולם ההתעמלות: 
גלגול, גשר, גלגלון,עמידת ידיים ועוד בעזרת 

מכשור רב כגון מזרון מתנפח הקרוי איירטראק/ 
איירפלור, מקפצה, קפצית, ספסל, סולמות, 

חישוקים, חבלים, ארגז ועוד..

מקוםמחיר חודשישעותימים

כיתות א'-ב'ב',ד'
17:30-18:15

אולם רמון240 ש"ח

כיתות ג'-ו'ד'
18:15-19:00

180 ש"ח  

נבחרת צעירהב',ד'
15:30-16:45

290 ש"ח

ב'
ד'
ו'

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

500 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22
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בס"ד

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 - 180 ש"ח

כיתה ב'א', ד'
17:30-18:15

2 - 280 ש"ח

אופציות 
נוספות:

3 - 420 ש"ח
)45 דקות(

3 - 450 ש"ח
)60 דקות(

4 - 550 ש"ח
)60 דקות(

3 - 600 ש"ח
)90 דקות(

4 - 700 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

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

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

א',ב', 
ג', ד'

1 - 180 ש"ח16:30-17:30
2 - 280 ש"ח
3 - 350 ש"ח

אולם ספורט 
בי"ס פינס

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 
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!
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בס"ד

אמנויות לחימה
MMA

מדריך: לירן נהרי וישראל
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 א'-ג'א', ד'
17:30-18:15

1 - 165 ש"ח
2 - 215 ש"ח

סטודיו ארז

כיתות ד'-ו'
18:15-19:00

כיתות א'-ג'א', ד'
17:30-18:15

1 - 165 ש"ח
2 - 215 ש"ח

אולם שוש

כיתות ד'-ו'
18:15-19:00

כיתות א'-ג'ב', ה'
17:30-18:15

1 - 165 ש"ח
2 - 215 ש"ח

אולם שוש

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

טקוואנדו
מדריך: גילי חיימוביץ'

מה באופק?
 ענף אולימפי העוסק בלחימה באמצעות

בעיטות בלבד

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

כיתות א'-ג'ג', ה'
17:15-18:00

1 - 165 ש"ח
2 - 215 ש"ח

סטודיו ארז

כיתות ד'-ו'
18:00-18:45

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

ג'ודו
מדריך: רום
מה באופק?

 ענף העוסק בלחימה באמצעות הטלות 
וריתוקים לקרקע

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

 מס' אימוניםשעותימים
מחיר חודשי

מקום

כיתות א'-ג'ב'
17:45-18:30

1 - 165 ש"ח
2 - 215 ש"ח

סטודיו ארז

כיתות ד'-ו'
18:30-19:15

כיתות א'-ג'ג'
17:45-18:30

1 - 165 ש"ח
2 - 215 ש"ח

אולם שוש

כיתות ד'-ו'
18:30-19:15
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בס"ד

חוגי העשרה
מבוכים ודרקונים

 מדריך: עידו ברמן 052-6646334 – המדריך 
האהוב ממשיך לחלום איתנו גם השנה

מה באופק?
מבוכים ודרקונים הוא משחק.  תפקידים בו 

המשתתפים מגלמים גיבורים בעולם הפנטזיה 
ומנחה . המשחק מוביל אותם בסיפור מתמשך של 

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

סיפורי טרובדורים, היסטוריה, ומסתורין. 
האפשרויות בלתי מוגבלות.

מכאן אנו לומדים -עבודת צוות, תוך ניהול 
משאבים נכון, חשיבה אסטרטגית, כריזמה וקסם 

אישי , ובעיקר הרבה דמיון יצאו גיבורנו למסע 
שכולו קסם.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק190 ש"ח20:00-21:30א'
מרכז אופק190 ש"ח20:00-21:30ה'

פעילויות לגילאי
 חטה"ב
ותיכון
העשרה ואומנות

מוסיקה ותיאטרון

ספורט

אמנויות לחימה

המרכז- מנהיגות
נוער במושבה

לרישום לחוגים לחצו
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בס"ד

שחמט
מדריך: אמיר פורת 050-2231827 – בעלים של 

 חברת 'תיבת מוח'  - תמיד בעקבות המדע, 
ההעזה והיצירתיות

מה באופק?
שחמט מאוד משפר את היכולות הקוגניטיביות 

בכל תחומי החיים, וגם משפר מאוד את התקשורת 
החברתית והאינטליגנציה הרגשית של התלמידים.

נלמד את כלי האסטרטגיה הבסיסיים בשחמט: 
מזלג, ריתוק, שיפוד , שח נגלה וכפול, ונצפה 

במשחקים של רבי אומנים שונים ונכיר את 
שיקולי הדעכת של כל אחד מהם. )וכמובן , ברור 
מאליו גם נתנסה בכל אלה ונשחק( בנוסף נלמד 
על הפתיחה בשחמט, תוך שימוש באלגוריה של 

מערכת מלחמה אמיתית )וכך בעצם פותח במקור( 
- הצריח הוא מגדל בקצה הממלכה, הפרש הוא 

הסוס המדלג, הרץ הוא עוזרו של הזוג המלכותי , 
החיילים שואפים להגיע להיות קצינים...וכו. 

מקוםמחיר חודשישעותימים

מתחיליםה'
17:00-17:50

מרכז אופק195 ש"ח

מתקדמים
18:00-18:50

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

אילוף כלבים
 הדרכה: המלונה – בית לאילוף חכם, 

 בהנהלת אמיר חייט ועידו גרינבוים.
אמיר- 051-5669906

מה באופק?
נלמד על עולמו של חברנו הטוב, דרכי חינוך 

של הכלב, דרכי התקשורת בינינו לבינו , תהליך 
הלימוד נעשה בדגש על בניית דינמיקה טובה 

ונכונה המבוססת על הנאה משותפת .נלמד להבין 
כל כלב שנמצא לידך , איך כלב חושב, לעשות 

 טריקים ולהופיע עם הכלב, לחוות אתגרים 
ספורטיביים ביחד איתו.רכישת יכולת התמודדות 

עם קשיים ומצבי לחץ, פיתוח תקשורת בין 
 אישית, יכולת ושליטה עצמית של הילד. 

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

לעולם בעלי החיים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק250 ש"ח18:00-19:00א'

חשוב לדעת: עד 15 משתתפים
האימון מתבצע עם כלבי החברה, אימון עם הכלב 

האישי יתאפשר בתיאום עם המדריך בלבד.
 יש ליצור קשר עם המדריך לפני הרישום 
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בס"ד

חוגי אמנות

ציור ורישום
 מדריכה: זהבה לביא 052-3688992

אומנית ומטפלת רגשית. 
מה באופק?

נלמד רישום בעפרונות ושימוש בסוגי צבעים 
שונים, מכחולים וקנבסים. ציור ורישום במגוון 
טכניקות תוך פיתוח סגנון אישי, חיזוק תיאום 

עין יד ומיקוד ראייה, והעיקר חדוות יצירה והרבה 
גאווה. חוג חוויתי ומהנה לילדים ונוער שמה דגש 

על ביטוי והתפתחות אישית , פיתוח חשיבה 
יצירתית ויצירה עם טעם אישי.

מקוםמחיר חודשישעותימים

ה'-ח'ב'
18:00-19:30

מרכז250 ש"ח
אופק

 חשוב לדעת: תשלום שנתי למדריכה עבור 
חומרים- 250 ש"ח.

 עיצוב אופנה וסטיילינג
 מדריכה: רני שרה יפרח  054-3150660

מנחה סדנאות יצירה ועיצוב - לילדים, נוער 
ומבוגרים. קיימת התאמה אישית לכל משתתף 

בשילוב כלים בגישת NLP -הקניית דפוסי 
חשיבה נכונים לביטוי יצירתיות, שיפור הביטחון 

 העצמי ותקשורת חיובית.
מה באופק?

נלמד ונחווה את עולם עיצוב האופנה, נסגל 
תהליכי עיצוב דרך איור אופנה, בדים, צביעה, 
הדפסה, תפירה ידנית, רקמה, חרוזים וגזירה, 
ניצור פריטים בסטייל לחדר וניתן טאץ' אישי 
לבגדים קיימים. נסגל חשיבה עיצובית מחוץ 

לקופסא ונתרגם השראה דרך חומר.

מקוםמחיר חודשישעותימים

ז'-ט'ה'
18:00-19:30

מרכז240 ש"ח
אופק

חשוב לדעת: מקסימום 8 משתתפים
תשלום שנתי למדריכה עבור חומרים- 500 ש"ח.

חדש!
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בס"ד

חוגי תיאטרון ומשחק

מקוםמחיר חודשישעותימים

 ז'-ט'א'
17:00-18:30

מרכז אופק250 ש"ח
סטודיו אפור

 י'-יב'
18:30-20:00

 "ART ACT"- משחק מול מצלמה 
 מדריכה: מיטל עמר 052-6616780 במאית,

תסריטאית ויוצרת  מקצועית.
מה באופק?

מסלול לנוער ולבוגרים +18 
נלמד הכרות עם עולם הקולנוע, הכנה לאודישנים, 
טכניקות משחק, עבודה על מונולוגים ודיאלוגים, 

תסריטאות, בימוי. הפקת סרט לבוגרי מסלול.

חדש!

מקוםמחיר חודשישעותימים

סטודיו רמון320 ש"ח18:00-21:00ד'

 תיאטרון, שירה, ריקוד ומשחק
 "ON THE STAGE" 

 בניהול אומנותי: סינייה סגל 054-3523338 
 ניהול האמנותי, עיבוד מוסיקלי, שירה, 

כוריאוגרפיה ובימוי
מה באופק?

מחזות זמר מקוריים בעיבודים מוסיקליים סוחפים
משולב שירים, דיאלוגים, משחק וריקוד. הפקות 

מקומיות וסיבובי מופעי חוץ סדנאות העשרה, 
הגשה בימתית ,אישית וקבוצתית.

חדש!

הזמנה לאודישן 
 

ב-02/9 

טלפון לרישום

  סינייה
054-3523338 

 חשוב לדעת: תשלום שנתי למדריכה עבור 
תלבושות והקלטות- 1000 ש"ח.
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בס"ד

ספורט
קפוארה

מדריך: רונן יוסף-052-3343688 ניסיון של 20 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

סטודיו רמון2 - 250 ש"ח18:45-20:00ב', ה'
חשוב לדעת: סיום החוג ב31.7.22 

ייגבה תשלום נוסף ע"י המדריך עבור טקס קבלת 
 חוגרות 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

ז'-ח' 
חדשות

נתיבי נועם150 ש"ח

ח'-ט' 
מתקדמות

א'
ג'

תיכון 50
18:30-20:00
19:30-21:00

אולם רמון300 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 30.6.22 
תשלום נוסף עבור הסעות וחולצה- 300 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 31.7.22 
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בס"ד

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 280 ש"ח
הטניס

מתקדמים א', ד'
שנה שנייה+
19:00-20:00

330 ש"ח

כיתה ז+ב', ה'
18:15-19:00

280 ש"ח

מתקדמים ב', ה'
שנה שנייה+
19:00-20:00

330 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

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

א',ב', 
ג', ד'

מתחילים
16:30-17:30

1 - 180 ש"ח
2 - 280 ש"ח
3 - 350 ש"ח

אולם ספורט 
בי"ס פינס

א',ב', 
ג', ד'

1 - 200 ש"ח17:30-19:00
2 - 300 ש"ח
3 - 400 ש"ח א',ב', 

ג', ד
19:00-20:30

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 
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!
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בס"ד

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

סטודיו ארז2 - 280 ש"ח19:00-20:00א',ד'

נבחרת
20:00-21:30

3 - 330 ש"ח
4 - 425 ש"ח

טרום ב',ה'
נבחרת

18:15-19:15

אולם שוש2 - 280 ש"ח

נבחרת
19:15-20:45

3 - 330 ש"ח
4 - 425 ש"ח

אמנויות לחימה

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

טקוואנדו
מדריך: גילי חיימוביץ'

 מה באופק?
 ענף אולימפי העוסק בלחימה באמצעות

בעיטות בלבד

מקוםמחיר חודשישעותימים

ג', ה'
נבחרת 

19:00-20:30
סטודיו ארז2 - 330 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

טריקינג ופארקור
מדריך: עידן סרי- B.Ed. מומחה לאמנויות לחימה 

ואקרובטיקה, בוגר וינגייט
מה באופק?

שני ענפים מאתגרים המשלימים זה את זה. לימוד 
־אלמנטים אקרובטיים ממגוון עולמות- התעמ

לות, אמנויות לחימה, ברייקדאנס ועוד, בשילוב 
התגברות על מכשולי פארקור. עבודה בדרגות 
קושי שונות המותאמות לכל גיל ורמה, שימוש 

במזרנים מתנפחים וציוד מקצועי. העלאת תחושת 
המסוגלות, התמודדות עם קושי, וחיזוק הביטחון 

העצמי. מוזמנים לחווית נינג'ה!

מקוםשעותימים

כיתות ד'-ח'ה'
18:00-19:00

אולם פינס180 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 
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בס"ד

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 לגדרה.
נציגי פרלמנט הילדים הינם חלק ממועצות 

התלמידים בבתי הספר בשונים. פרלמנט הילדים 
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בס"ד

מתכנס אחת לשבוע המפגשים נערכים אחת 
לשבוע במטרה לפעול בחשיבה משותפת של 

כל הנציגים לקידום פעילויות לטובת הקהילות 
השונות בגדרה.

מסיימי כיתות ו' עוברים למועצת הנוער.

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

הכשרת מדריכים צעירים , 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.

*להרשמה והצטרפות למד"צים: מיטל עקיבא – 
רכזת מנהיגות יישובית 052-5632072

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

הכנה לצה"ל -הכשרת בני הנוער לשירות צבאי 
משמעותי או לשירות לאומי - אזרחי. הקניית כלים 

לנתינה, לציונות ולעשייה חברתית וצבאית. מתן 
שירותים כמו ייעוץ אישי, הכוונה וליווי לקראת 
גיוס, עם הגורמים החינוכיים והטיפוליים בעיר 

ועם לשכת הגיוס ונציגי מיטב בצה"ל לצד שילוב 
תוכניות עירוניות קיימות של הכנה לצה"ל. 

לפרטים נוספים: שמוליק איליה, רכז הכנה לצה"ל 
052-4401885

גדרה חושבת נוער והנוער ב"מרכז"– 
מרכז הנוער 

רח' ויצמן 35 מול בי"ס אוהל שלום(
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

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
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בס"ד

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

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 ושישי
מוקד נוסף בגדרה הותיקה, הממוקם צמוד לבית 

ספר "פינס", ופועל בימים שלישי וחמישי
שני המוקדים פונים לכיתות ד'-יב'

נשמח לראותכם בצופים! 

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. 

עזרא
תנועת עזרא - תנועת הנוער התורני לאומי 

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

ג'-ט'. בבית ספר קשת )גדרה הצעירה(

נוער תלם
נוער תלם - תנועת הנוער של התנועה הרפורמית 

 בישראל. הפעולות מתקיימות
 בימי שלישי בבית ספר הביל"ויים.

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. 

 ימי שני בשעה 18:00 במבנה האגודה 
למען החייל. 

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(
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בס"ד

העשרה

פעילויות
בוגרים
גילאי 25 

ומעלה

לרישום לחוגים לחצו

העשרה

תיאטרון ומשחק

ספורט

אומנות

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

אמיר- 051-5669906
מה באופק?

ללמוד איך לתקשר עם חברנו הטוב, להבין את 
שפתו ואיך לדבר אליו, גישות וטכניקות שונות 
באילוף כלבים,בניית מוטיבציה לעבודה, כללי 

 התנהגות והתנהגויות בסיסיות, טריקים
והתנהגויות מתקדמות.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק250 ש"ח18:00-19:00א'

חשוב לדעת: עד 15 משתתפים
האימון מתבצע עם כלבי החברה, אימון עם הכלב 

האישי יתאפשר בתיאום עם המדריך בלבד.
 יש ליצור קשר עם המדריך לפני הרישום 
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מקוםמחיר חודשישעותימים

סטודיו רמון320 ש"ח18:00-21:00ד'

 תיאטרון, שירה, ריקוד ומשחק
 "ON THE STAGE" 

 בניהול אומנותי: סינייה סגל 054-3523338
 ניהול האמנותי, עיבוד מוסיקלי, שירה, 

כוריאוגרפיה ובימוי
מה באופק?

מחזות זמר מקוריים בעיבודים מוסיקליים סוחפים
משולב שירים, דיאלוגים, משחק וריקוד. הפקות 

מקומיות וסיבובי מופעי חוץ סדנאות העשרה, 
הגשה בימתית, אישית וקבוצתית.

חדש!

הזמנה לאודישן 
 

ב-02/9 

טלפון לרישום

  סינייה
054-3523338 

 חשוב לדעת: תשלום שנתי למדריכה עבור 
תלבושות והקלטות- 1000 ש"ח.

בס"ד

 החוג לשוחרי ארכיאולוגיה
מדריך: דורון גהלי 052-3613622 -ארכיאולוג, 

גאוגרף ומורה דרך מוסמך.
מה באופק?

החוג שמיועד לאוהבי ארכיאולוגיה והיסטוריה, 
אוהבי טיולים מיוחדים, ולכל מי שאוהב לשמוע 

את הסיפורים הבוערים, לשמוע על הגילויים 
החדשים והמרתקים וביחד לצאת למסע שנתי בין 

 עתיקות ארץ ישראל ואתריה. 
הידעתם שאינדיאנה ג'ונס המקורי הוא ישראלי?   

שוד עתיקות? האם יש לכם מושג כמה נשדדים 
אתרי עתיקות בישראל בכל רגע נתון? בואו 

לחקור יחד איתי את העבר וההווה שלנו, בחוג 
שלעולם לא נרגע.

פעם בחודש- הרצאות במרכז אופק מלוות 
בסרטונים וממצאים מיוחדים

פעם בחודש- נצא לטיולים חד יומיים הקשורים 
להרצאה החודשית. מחיר כל טיול נע בין 250-300 

ש"ח בהתאם למסלול ולכמות המשתתפים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

ד'
פעם 

בחודש

מנוי ל20:00-22:00
10 מפגשים-

500 ש"ח

מחיר הרצאה 
 ללא מנוי-

 ₪ 55

מרכז 
אופק

הטבה מיוחדת לנרשמים למנוי: טיול חינם יוצא 
דופן לכרם התימנים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז אופק250 ש"ח19:00-20:30ד'
סטודיו אפור

 "ART ACT"- תיאטרון ומשחק 
 מדריכה: מיטל עמר 052-6616780 

במאית,תסריטאית ויוצרת  מקצועית.
מה באופק?

בית הספר ארט אקט מציג חוויה תיאטרלית 
מקצועית ואיכותית המפגישה אתכם עם הקסם 

של עולם התיאטרון. עמידה מול קהל, חיזוק 
הביטחון העצמי יסודות המשחק, אימפרוביזציה, 

דרמה וקומדיה, עבודה עם טקסטים והנאה מרובה. 

חשוב לדעת: לגיל השלישי

חדש!

תיאטרון ומשחק

47 ייתכנו שינויים בתוכנית ט.ל.ח

לידה-6
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בס"ד

אומנות
ציור ורישום

מדריך: אורי ניר 050-2220559 - צייר ואמן פעיל 
שמציג בארץ ובעולם. 

מה באופק?
בחוג נתנסה ברישום בעיפרון, בפחם ובגיר 

צבעוני, נצייר בצבעי שמן ו/או אקוורל )צבעי 
מים(. נלמד מגוון רחב של טכניקות ציוריות, נלמד 

להתבונן לעומק ולתרגם מתלת מימד לדו מימד. 
נכיר ונבין מושגים חשובים באמנות ובציור, נכיר 
אמנים חשובים וזרמים בהיסטוריה של האמנות. 

כשלומדים לצייר לומדים להתבונן, לאחר מכן כל 
העולם נראה אחרת... רואים דברים שקודם לא 

ראינו. הציור מכניס צבע לחיים.
החוג מיועד גם למתחילים וגם למתקדמים.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז335 ש"ח9:30-12:30ג'
אופק

9:30-12:30ה'

מרכז335 ש"ח18:00-21:00ה'
אופק
 חשוב לדעת: המשתתפים רוכשים את חומרים 

וציוד לפי הצורך.
הקבוצה יוצאת לסיורי אמנות בתשלום נוסף למדריך.

Clay קרמיקה- מועדון
מדריכה: מירי שלו 050-8896389

מה באופק?
יצירה בחימר נוזלי ומוצק באמצעות תבניות 

ליצירת כלים וחפצי נוי. בניית תבניות בטעניקות 
צביעה יחודיות לתוצאות יפות . הלמידה בקרמיקה 

מעודד חשיבה יצירתית, מחזק ומשפר מיומנות 
מוטורית בעבודת יד. 

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז470 ש"ח17:00-19:00ג'
אופק

10:00-12:00ה'

 חשוב לדעת: המחיר כולל חומרים.
כל קבוצה מוגבלת ל8 משתתפים בלבד.

קרמיקה ופיסול
מדריכה: נתנה אב 054-4670267

מה באופק?
התיידדות עם החומר: גלגול חוליות וכדורים 

ושילובם ליצירת משטח להנחת כלי חם או תמונה. 
הכנת משטח באותה טכניקה בגודל נתון והפיכתו 

למוצר תלת ממדי. כלי גלילי לסכום או אגרטל.
החוג נותן תחושה של שמחת יצירה ,לימוד פיסול. 

עבודה מהנה ומאתגרת בחומר הנפלא חימר. 
סיפוק נפשי ובריאותי. מפגש חברתי . פעילות 

חשובה לידיים בגיל השלישי ועוד...  

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז470 ש"ח9:00-12:00א'
אופק

9:00-12:00ב'

18:00-21:00ג'

9:00-12:00ד''

 חשוב לדעת: המחיר כולל חומרים.
כל קבוצה מוגבלת ל8 משתתפים בלבד.

ציור ורישום
מדריכה: זהבה לביא 052-3688992 – אומנית 

ומטפלת רגשית. 
מה באופק?

ציור ראליסטי מתוך התבוננות, רישום בפחם, 
אקוורל, הבנת הקומפוזיציה, אור וצל, צבעוניות, 

ציור בצבעי שמן.

מקוםמחיר חודשישעותימים

מרכז335 ש"ח9:00-12:00א'
אופק
 חשוב לדעת: המשתתפים רוכשים את חומרים 
 וציוד לפי הצורך. הקבוצה יוצאת לסיורי אמנות 

בתשלום נוסף למדריכה.
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בס"ד

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

א',ב', 
ג', ד

1 - 200 ש"ח19:00-20:30
2 - 300 ש"ח
3 - 400 ש"ח

אולם ספורט 
בי"ס פינס

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 
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!

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

א',ב', 
ג',ד', 

ה'

20:00-21:00
או

21:00-22:00

1 - 280 ש"ח
2 - 330 ש"ח

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

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

מגרש הוקי2 - 300 ש"ח20:00-21:30ב',ד'

חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 
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חדש במרכז אופק!!!!
קורס NLP  פרקטישינר מבוסס מיינדפולנס!

 שיטת ה -NLP המוכחת כיעילה בהשגת שינוי חיובי
בחייהם של מיליוני אנשים ברחבי העולם - עכשיו בגדרה!!

. IA-NLP  הסמכה בינלאומית מטעם הארגון
.NLP-מסלול לימודים המוכר ע"י הלשכה הישראלית ל

הקורס מיועד לכל מי שרוצה להרחיב את טווח ההשפעה שלו ולהצליח!
מתאים למי שרוצה לעשות שינוי מיטיב בחייו, לשפר תקשורת במערכות יחסים שונות-בעבודה, 
בהורות, בזוגיות ועם כל אדם, מתאים למנחים, מאמנים ומטפלים להרחבת ארגז הכלים המקצועי 

שלהם ולכל אדם שמעוניין לעבור תהליך של התפתחות אישית והגשמה.

 בין תכני הקורס: 
פרקטיקות מעשיות להעצמה 

והתמודדות עם אתגרים, אסטרטגיות 
להשגת מטרות באופן שיטתי ומובנה,  

אימון תודעתי לחופש מחשבתי מחרדות 
ודאגות,  טכניקות לשחרור אמונות 

מגבילות,  כלים לתקשורת אפקטיבית 
 ובונה בזוגיות, בהורות, בעבודה 

ועם כל אדם

מנחת הקורס: 
רו"ח דסה אושרית בעלת תואר 

Trainer NLP מבוסס מיינדפולנס, 
מנחת קבוצות, מאמנת NLP בכירה, 
מומחית בתקשורת ושפת ההשפעה, 

 ,IANLP חברה באיגוד הבינלאומי 
 רואת חשבון וכלכלנית, מנכ"לית

חברות עסקיות בארץ ובחו"ל.

18 מפגשים - ימי רביעי 16:30-22:00
מועד פתיחת הקורס 20.10.2021  

ההרשמה בעיצומה מספר המקומות 
מוגבל בהחלט!

מחיר מוזל לנרשמים עד 10.9.21.

לפרטים נוספים: אושרית 054-3300404



בס"ד

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'(.  

מקוםמחיר חודשישעותימים

סטודיו רמון 250 ש"ח20:15-21:30ב', ה'
חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

ייגבה תשלום נוסף ע"י המדריך עבור טקס קבלת 
חוגרות במהלך השנה 

אמנויות לחימה
מדריך: אלון 052-5779909

מקוםמחיר חודשישעותימים

סטודיו ארז 330 ש"ח19:30-21:00א', ד'
חשוב לדעת: סיום החוג ב 31.7.22 

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, מתרגילים ייעודיים לחיזוק 
הגב, תנועה בלווי נשימה ועוד. 

מקוםמחיר חודשישעותימים

6:00-7:00א', ד'
בבוקר

סטודיו200 ש"ח
רמון
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בס"ד

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: 220 ש״ח בחודש 

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

מקוםשעותימים

מרכז אופק9:00-10:00א', ד'

מרכז אופק20:30-21:30א', ג'

מרכז אופק8:30-9:30ו'

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

מרכז 200 ש"ח19:30-20:30א', ג'
אופק

 זומבה לנשים
מאמנת: עינב ברוך 050-8802419

מה באופק?
הזומבה הינו הפיטנס הלטיני. השיעורים משלבים 

את מגוון המקצבים הלטיניים  והבינלאומיים 
בשילוב עם אירובי וכושר, מעלים את האדרנלין 
ואת האנרגיות וסוחפים אותנו למקום נפלא של 

כושר ואושר.
מטרת הזומבה היא לאפשר לכל אדם להתנסות 

ולהצטרף למסיבה, אין כל צורך בניסיון קודם 
 בריקוד, הריקודים הם פשוטים וקלים לתפיסה, 

על מנת לאפשר לכל אחד ואחד להצטרף וליהנות!

חשוב לדעת: לנשים בלבד

מקוםמחיר חודשישעותימים

סטודיו 150 ש"ח20:30-21:20ג'
רמון

 הגנה עצמית

חשוב לדעת: לנשים בלבד

מקוםמחיר חודשישעותימים

סטודיו 280 ש"ח20:00-21:00ב'
ארז

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 30.6.22 
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בס"ד

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.

ספרדית מדוברת למתחילים
מדריכה: גבריאלה שפירא

מה באופק?
ספרדית הנה השפה השלישית מבין השפות 

המדוברות בעולם ונחשבת לשפה הקלה ללמידה. 
 

מקוםמחירשעותימים

מרכז אופק900 ש"ח9:30-11:00ד'
10 מפגשים – 20 ש"א

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

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

לרישום לחוגים לחצו
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 הרצאות בנושא צוואות וירושה 
מרצה: עו"ד מירב כהן

נושא המפגששעהתאריך

"דיני צוואה וירושה"– 17:00יום ב'
חשיבותה של עריכת 

צוואה

ייפוי כוח מתמשך - 17:00יום ב'
צוואות וירושות

הכניסה חופשית

בס"ד

קורס מחשבים למתחילים
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

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

חוג אנגלית
מדריכה: הגב' אדל פרלוב

מה באופק?
שיעורי אנגלית למבוגרים 

מקוםמחירשעותימים

מתחיליםה'
11:00

מרכז אופקללא תשלום

מתקדמים
9:30

חוג רקמת תכשיטים
  מדריכה: הגב' מזל גמליאל

     מה באופק?
רקמת תכשיטים מרהיבים

מקוםמחירשעותימים

מרכז אופקללא תשלום9:00-11:00ב'

מועדון התנ"ך
מדריכה: חוקר התנ"ך ישראל פיבקו.

מה באופק?
סדרה בת 6 הרצאות ובית מדרש לתנ"ך בעיניים 

אחרות. זהו דיאלוג על שאלות וערכים העולים 
מהתנ"ך והתאמתם לכאן ועכשיו.

פרטים בהמשך
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בס"ד

ילדים ובני נוער

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

מחירמס' מפגשיםשעותימים

 קבוצה 1ד'
כיתות ו'-י'

16:00-17:30

25 מפגשים- 
50 ש"א

2200 ש"ח

 קבוצה 2ד'
כיתות ו'-י'

17:45-19:15

25 מפגשים- 
50 ש"א

2200 ש"ח

אופקטק
 היחידה 

להכשרה טכנולוגית 
וקורסים מקצועיים

לרישום לחוגים לחצו

מועד תחילת הקורס: 20.10.21

פיתוח משחקים למתחילים
מדריך: אסף סהר

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

מחירמס' מפגשיםשעותימים

כיתות ד'-ח'ה'
16:00-17:30

15 מפגשים- 
30 ש"א

1390 ש"ח

מועד תחילת הקורס: 21.10.21
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בס"ד

מבוגרים

 - JavascriptJavascript 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

ספרדית מדוברת למתחילים
מדריכה: גבריאלה שפירא

מחירמס' מפגשיםשעותימים

 חטה"בד'
 ותיכון

17:45-18:45

1290 ש"ח16 מפגשים

מועד תחילת הקורס: 20.10.21

ספרדית מדוברת למתחילים
מדריכה: גבריאלה שפירא

מחירמס' מפגשיםשעותימים

1290 ש"ח16 מפגשים19:00-20:00ד'

מועד תחילת הקורס: 20.10.21
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חדש!

בס"ד

מרכז למידה
לומדים ונהנים  במרכז 
הלמידה במרכז אופק- 

החל מגן חובה

השיעורים והקורסים בקבוצות למידה קטנות 
עד 5 תלמידים לפי שכבת גיל ורמה 

השיעורים והקורסים יועברו  ע"י צוות מורים 
מקצועיים בעלי ניסיון וותק .

מה לומדים?
הכנה לכיתה א' ,אנגלית , מתמטיקה, 
 אסטרטגיות למידה והכנה לבגרויות 

קורסי מצוינות ועוד....

מתי לומדים?
אחרי החגים החל מאוקטובר 

איך נרשמים?
ההרשמה תתבצע מהאתר. 

לרישום לחוגים לחצו
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בס"ד
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בס"ד

 בית הספר
למוסיקה 

לרישום לחוגים לחצו
ימים לשיעורים המורים שלנוכלי נגינה

פרטניים
גיטרה

רועי פאר תופים
052-3353300

ב', ג', ד'

ברוך מרדכיתופים
058-7133017

א' ה'

תופים 
חשמליים

ברוך מרדכי
058-7133017

א',ג'

צילה ברושטייןפסנתר
 052-6975342

א', ב', ג', ד'

טטיאנה גרישביץאורגנית
 054-7902287

א', ב', ג', ד'

פיתוח קול
מגיל 12

מיכל אוקון 
 050-7722619

ב'

 לתיאום שיעורים  נא ליצור קשר ישיר 
עם המורים למוסיקה

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

510 ש"ח 

 שיעורי מוסיקה וחוגים
במגוון כלים עם מורים מצוינים.

כל שיעור מוסיקה כולל בתוכו הקניית 
מיומנות נגינה, קריאת תווים, לימוד ידע 

בסיסי בתיאוריה, פיתוח שמיעה מוסיקלית, 
פיתוח חוש קצב, עיבוד שירים בסגנונות 

שונים, פיתוח קואורדינציה ושיפור הריכוז. 
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בס"ד

רועי פאר -מורה לתופים, בעל ניסיון 
רב במסגרות לימוד ונגינה שונות. יכולת 

נגינה על כלים נוספים )הקשה, כלים 
מלודיים(, בעל נסיון רב עם עבודה עם 
ילדים, נגינה חופשית על הכלי, הלחנה 

קלאסית לסט התופים, לפי שיטת נגינה 
שלי "תיפוף צלילים".

ברוך מרדכי בלוך – מורה לתופים , 
ותק מעל 10 שנים . בוגר קונסרבטוריון 

במגמת תופים, ניסיון רב בהשתתפות 
בפרויקטים מוסיקליים שונים. מלמד 
 לנגן במערכת תופים בסגנונות פופ, 

רוק, בלוז, פאנק ועוד 

המורים שלנו
טטיאנה גרשטיין – תואר שני ותעודת 

הוראה במוסיקה. ותק מעל 30 שנה 
מלמדת אורגנית ופסנתר חשמלי: 

נגינה, יסודות תורת המוסיקה וסולפג', 
עיבודים בסגנונות שונים והלחנה.

צילה ברושטיין – מורה לפסנתר, ותק 
מעל 30 שנה השכלה גבוהה. מלמדת 
מוזיקה קלאסית ופופולרית. מלמדת 

את מבנה הפסנתר, קריאת תווים 
 ויסודות תיאורתיים, קצב, הגשה, 

בניית אקורדים היפוכים ועוד.
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בס"ד

מיכל אוקון -מנצחת על הרכב קולות, 
 זמרת ומנצחת בינלאומית

בעלת נסיון רב. 

מחירשעותימים

מקהלה צעירה 8-11ב'
16:00-17:00

160 ש"ח

הרכב ייצוגי 12-18
17:00-18:45

250 ש"ח

הרכב ייצוגי בוגרים
19:00-21:00

290 ש"ח

הרכב ייצוגי קולות
 מנצחת: מיכל אוקון

 הרכב "קולות" הוא ההרכב הייצוגי בגדרה. 
 הלמידה בהרכב מפתחת זמרים צעירים בעלי

כשרון מוסיקלי וקול. שירה מפתחת את הקול 
 הפנימי, הזיכרון, את הביטחון העצמי, והשירה
המשותפת מפתחת את השמיעה הפנימית של 

הזמרים ומעניקה חוויה חברתית. בהרכב נעשה 
 פיתוח קול מקצועי, ושירה בסגנונות רבים. 

ההרכב מופיע באופן קבוע באירועי המושבה 
ובהופעות מחוצה לה. השתתפות בו מחייבת. 

 ונעשית לאחר מבחני קבלה, ההתמדה, 
מפתח להצלחה.

הזמנה לאודישן 
 
ביום שני-13/9 

טלפון לרישום

  מיכל
050-7722619

 פיתוח קול להרכב
הייצוגי "קולות" לזוג

230 ש"ח

 פיתוח קול להרכב
הייצוגי "קולות" פרטני

460 ש"ח

מומלץ!

מומלץ!

 פיתוח קול לגיל 12-18
מנצחת: מיכל אוקון
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בס"ד

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"ח19:30-22:00ב'

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

 "היוצאים מגדרם"- 
מקהלת המבוגרים של גדרה

מנצח ומנהל מוזיקלי: דותן בראודה בעל נסיון 
בניצוח על מקהלות בוגרים וילדים, מפיק ומלחין.

מקהלת מבוגרים צעירה ברוחה! נשים וגברים, 
חובבי ואוהבי שירה וזמר עברי לומדים, שרים 

ומופיעים בסגנונות מגוונים של שירה, בהתמדה 
והנאה רבה.

מקוםמחיר שנתישעותימים

מרכז אופק240 ש"ח20:00-22:00ד'
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בס"ד

מחיר חודשישעהיוםמקוםמורהשם השיעור

מחול לגיל הרך 
גילאי 4-6 

150 ש"ח18:00-18:45ג'סטודיו רמוןסימה אפרים

טרום בלט 
גילאי 3-4

17:30-18:15א'מרכז דנהדגנית סהר

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

בית ספר למחול
זמן תנועה

לרישום לחוגים לחצו
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מונות: רקדניות ביה"ס למחול
בת

בס"ד

 

מחיר שעהיוםמקוםמורהשם השיעור
חודשי

150 ש"ח16:45-17:30א'מרכז דנהדגנית סהרטרום בלט לגילאי  5-6

18:15-19:05א' בלט א'-ב'

מסלול מקצועי "רקדניות קטנות"
280 ש"ח18:15-19:05א'סטודיו דנהדגנית סהר בלט + אקרובטיקה א'-ב'

 
 אולם מיטל אלגבי

הספורט רמון
17:30-18:15ד'

מרכז אופק- אלן ונטורהבלט + אקרובטיקה ג'-ה'  
סטודיו גדול

290 ש"ח16:00-17:00ב'

16:00-17:00ה'
 אולם מיטל אלגבי

הספורט רמון
140 ש"ח 18:15-19:00ד'

140 ש"ח15:30-16:45ד'אולם רמוןמיטל אלגביאקרובטיקה למחול

בלט
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.
קורל בוסידן- בוגרת סמינר הקיבוצים, תואר B.A במחול, בוגרת ביה"ס למחול "זמן תנועה" ומתמחה 

בהוראת ג'אז ומודרני לגילאי יסודי.

מחול מודרני

150 ש"ח17:30-18:20ב'מרכז דנהקורל בוסידוןמודרני א'-ב' 

160 ש"ח16:30-17:30ב'מרכז דנהקורל בוסידוןמודרני ג'-ה' 
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בס"ד

מסלול להקות
מייצגות את הישוב בתחרויות, כנסים אירועים

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. 

ליגל מלמד- היתה רקדנית בלהקת המחול "פרסקו", הופיעה במשך 6 שנים בתפקידים ראשיים בלהקה. 
קיבלה מעמד של רקדן מצטיין בצה"ל, מורה ותיקה לבלט, מודרני ורפרטואר

דגנית סהר-מנהלת ביה"ס למחול טל' 050-5900372

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

מחיר שעהיוםמקוםמורהשם השיעור
חודשי

 מודרני 
חטיבה ותיכון

160 ש"ח16:00-17:00ד'מרכז דנהעמית מרסינו

להקה ייצוגית 
צעירה

בלט קלאסי
אלן ונטורה

סטודיו גדול וחדש 
מרכז אופק

380 ש"ח17:15-18:30ב'
 לכל 

השיעורים
17:00-18:15ה'

הכנה לפוינט
אלן ונטורה

18:15-18:30ה'

מחול מודרני
הילה חי

15:45-17:00ב'

אקרובטיקה למחול
מיטל אלגבי

140 ש"ח 16:45-17:45ד'

להקה ייצוגית  
אנסמבל

אלן ונטורה, הילה חי 
עומר, עמית מרסינו, 

מורים אורחים

סטודיו גדול וחדש 
מרכז אופק

א', ב',  
ד', ה', ו'

 

להקה ייצוגית  
נטראז' )להקה 

בוגרת(
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בס"ד

מחיר חודשישעהיוםמקוםמורהשם השיעור

היפ הופ א'-ב' 
חדשים

155 ש"ח17:00-17:45ג'מרכז דנה עדן דפנה

היפ הופ א'-ב' 
ממשיכים

155 ש"ח 17:45-18:30ג'מרכז דנהעדן דפנה

170 ש"ח 18:30-19:30ג'מרכז דנהעדן דפנההיפ הופ ג-ד

170 ש"ח16:00-17:00ה'מרכז דנהשי שטריתהיפ-הופ חטיבה

היפ הופ ב'-ג' 
חדשים

מרכז אופק מירב שרר
סטודיו גדול

155 ש"ח18:00-18:45ד'

מרכז אופק מירב שררהיפ הופ ד'-ו'
סטודיו גדול

170 ש"ח17:00-18:00ד'

170 ש"ח16:30-17:30ה'סטודיו דנהשי שטריתהיפ הופ ד'-ו'

170 ש"ח17:30-18:30א'סטודיו רמוןמירב שררהיפ הופ ה'-ו' 

מרכז אופק מירב שררהיפ הופ ו'-ז'
סטודיו גדול

170 ש"ח18:45-19:45ד'

 היפ הופ 
חטיבה ותיכון

170 ש"ח18:30-19:30א'סטודיו רמוןמירב שרר

 עתודה בוגרת
היפ הופ ז'-ח'

מרכז אופק מירב שרר
סטודיו גדול

170 ש"ח16:00-17:00ד'

125 ש"ח17:30-18:30ה'מרכז דנהשי שטרית

מרכז אופק מירב שררהיפ הופ מתקדמים
סטודיו גדול

170 ש"ח19:45-20:45ד'

להקה ייצוגית 
DYVERSITY

 תכנית העשרה
מורים אורחים 

שעתיים בחודש

מוצ"ש/מרכז דנה
שישי 

צהריים

60 ש"ח

420 ש"ח19:30-21:00א'סטודיו רמוןמירב שרר

מרכז אופק שי שטרית
סטודיו אפור

20:00-21:30ה'

להקה ייצוגית ג'וניור
DO- IT CREW

380 ש"ח16:00-17:30א'סטודיו רמוןמירב שרר

18:15-20:00ה'סטודיו אפורשי שטרית 

היפ הופ
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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

תקנון ונהלי הרשמה

בס"ד



לוח חופשות 2021-2022

חוגיםמזכירותתאריך עבריתאריך לועזיימיםמועד

 כט' באלול- 6-8.9.21שני-רביעי ראש השנה
ב' בתשרי

איןסגורה

ט' בתשרי –15-16.9.21רביעי- חמישייום כיפור
י' בתשרי

איןסגורה

איןסגורהיד' - טו' בתשרי20-21.9.21שני- שלישיערב סוכות-סוכות

כרגילעד 16:00טז'-יז' בתשרי22-23.9.21רביעי- חמישיחול המועד סוכות

 חול המועד- 
שמחת תורה

איןסגורהכא' – כב' בתשרי27-28.9.21שני- שלישי

כרגילעד 14:00יג' באדר16.3.22רביעיתענית אסתר

איןסגורהיד' באדר17.3.22חמישיפורים

איןסגורהיד' – כא' בניסן15-22.4.22שישי-שישיפסח וחול המועד

עד 18:00עד 18:00כו' אדר ב'27.4.22רביעיערב יום השואה

עד 18:00עד 18:00ב' באייר3.5.22שלישיערב יום הזיכרון

איןסגורהד' באייר5.5.22חמישייום העצמאות 

איןסגורה ו' בסיוון5.6.22ראשוןשבועות

כרגילעד 14:00י' באב7.8.22ראשוןט' באב
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