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דבר ראש המועצה
ויו"ר הנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים,
קיץ	2016	היה	קיץ	מעולה	מכל	הבחינות:	גדוש	במופעים,	אמנים,	אטרקציות,	טיולים,	סרטים,	
	גופנית.	השתתפות	אלפים	מכם	בפעילויות	הרבות	מהווה	עבורנו	 הרקדות	ושלל	הפעלות	

הוכחה	ומדד	להצלחה.	

ומגוונת	 להיות	עשירה	 צפויה	 זו	 עומדים	בפתחה	של	שנת	פעילות	חדשה.	שנה	 אנו	 כעת	
פי	כמה	בזכות	המתנ"ס	כזרוע	המבצעת	של	המועצה	בתחומי	התרבות	והפנאי,	בשותפות	

מחלקות	החינוך,	הנוער,	הספורט	והשירותים	החברתיים	של	המועצה	המקומית.	

מערכת	 בין	 ופעילות	 תוכן	 רצף	 שיוצרת	 ורחבה,	 גדולה	 ישובית	 למערכת	 שותפים	 המקצועיים	 צוותיו	 על	 המתנ"ס	
החינוך	הפורמלית	למערכת	הבלתי-פורמלית.	

יותר	 קרוב	 נכבד	מהפעילויות	מתקיים	 ולקהילה,	חלק	 בין	המתנ"ס	למערכת	החינוך	 ולחיבור	 אלו	 הודות	למסגרות	
אליכם	לבית	-	במתקנים	הפזורים	ברחבי	הישוב,	בשלוחות	המתנ"ס,	בבתי	הספר,	באולמות	ובמגרשי	הספורט.		

אנו	מייחסים	חשיבות	רבה	למשובים	שמתקבלים	מכם,	כקהל	הלקוחות	של	המתנ"ס	ומבקשים	לתת	מענה	טוב	יותר	
ניתוח	מגמות	השתתפות.	 יוצא	בסקרים	ומפרסם	שאלוני	דעת	קהל,	תוך	 לצרכים	שעולים	מכם.	לשם	כך	המתנ"ס	

למעשה	כפי	שתיווכחו,	גם	רעיונות	ותכנים	רבים	שעולים	מכם,	מאומצים	ומיושמים	במהלך	השנה.

ידי	העשרת	המאגר	 על	 לציבור,	 מגוון	השירותים	 את	 נרחיב	 אנו	 קוראים.	 לאלפי	 בית	 הספרייה	המרכזית	משמשת	
בספרים	העדכניים	והמבוקשים	ביותר,	מפגשי	סופרים,	שעת	סיפור	לילדים	ושיעורי	עזר	תומכי	למידה.	

ולכל	השותפים	לפעילות	העניפה.	 גוטמן	 גב'	אורית	 יבנה,	לעומדת	בראשו	 גן	 בשמכם	אני	מבקש	להודות	למתנ"ס	
איחולים	להמשך	הצלחה	והישגים	לקבוצות	התחרותיות	המייצגות	את	גן-יבנה	ומביאות	לה	כבוד.

בברכת פעילות מהנה לכולכם
שלכם	ובשבילכם,

 דרור אהרון
ראש	המועצה	המקומית	גן	יבנה

ויו"ר	הנהלת	המתנ"ס
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נושאי תפקידים

הנהלת המתנ"ס:
דרור אהרון, ראש	מועצת	גן	יבנה,	יו"ר	הנהלת	המתנ"ס

אמיר גברה, קב"ט	מועצת	גן	יבנה,	מ"מ	יו"ר	הנהלת	המתנ"ס
אריה מוסקוביץ,	עו"ד,	חבר	הנהלת	המתנ"ס

גבי גולדשטיין,	מנהל	המחלקה	לשרותים	חברתיים,	חבר	הנהלת	המתנ"ס
מירב נחמיאס,	חברת	הנהלת	המתנ"ס

סיגל אסולין, עו"ד,	חברת	הנהלת	המתנ"ס
סיגל פריינטה,	סגנית	מנהל	מחוז	דרום,	החברה	למתנ"סים,	חברת	הנהלת	המתנ"ס

עוזי מנצור,	חבר	הנהלת	המתנ"ס
קובי שרון,	מנהל	מחוז	דרום,	החברה	למתנ"סים,	חבר	הנהלת	המתנ"ס

רחמים שרים,	מנהל	מחלקת	החינוך	במועצת	גן	יבנה,	חבר	הנהלת	המתנ"ס

ועדת ביקורת:
שרון אוחנה,	עו"ד	יו"ר	ועדת	ביקורת

ציפי שילוח, חברת	ועדת	ביקורת
אורנה סיסו,	חברת	ועדת	ביקורת

רכזים ותפקידם:
orit.gutm@gmail.com מנהלת	המתנ"ס  גב' אורית גוטמן 
eva@ganyav.matnasim.co.il צהרונים	 אלון אוה	
hilazika@gmail.com זיקה	 אלחיאני הילה	
noar@gan-yavne.co.il מנהלת	יחידות	הנוער	 ברנר מאיה	
mantas.ganyavne@gmail.com הגיל	הרך	 דגורקר אורה	
oshri310@gmail.com תרבות	תורנית	 טובי אושרי	
moran.matnas@gmail.com רכזת	חוגים	ורכש  לוי מורן 
mantas.ganyavne@gmail.com אחזקה	 ניזרי אורי	
daliaoved@walla.com גיל	הזהב	 עובד דליה	
ziva@ganyav.matnasim.co.il הספרייה	 עופר זיוה	
shlomi113@gmail.com מנהלת	מחלקת	הספורט	 שלומי מיכל	
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תקנון ונהלי הרשמה

החוגים יחלו את פעילותם ב- 1.9.16 ויסתיימו ב- 30.6.17 אלא אם פורסם אחרת.
המתנ"ס	מתחייב	למינימום	32	מפגשים	שנתיים	בחוג	שבועי	או	64	מפגשים	שנתיים	בחוג	דו	שבועי	במהלך	
השנה.	בכל	מקרה	של	ביטול	חוג	עקב	מחלה	או	היעדרות	של	מורה	החוג,	יעשה	המורה	כל	שביכולתו	על	מנת	
לקבוע	שיעור	השלמה.	במקרה	של	ביטול	חוג	עקב	אירוע	קהילתי	של	המתנ"ס	תצא	על	כך	הודעה	מוקדמת	
לכל	משתתפי	החוג.	את	לוח	החופשות	השנתי,	ואת	פירוט	המפגשים	על	פי	ימים	ניתן	למצוא	באתר	המתנ"ס:	

www.matnasganyavne.org

כללי
פתיחת	חוג	מותנית	במספר	מינימום	של	10	נרשמים,	אלא	אם	צוין	אחרת.	פעילות	ללא	מינימום	משתתפים	
תבוטל.	כל	חוג	רשאי	לקבוע	את	מספר	המקסימום	של	משתתפים	ומעליו	לא	יתקבלו	משתתפים	נוספים.	
ובמיקומן	מסיבות	שאינן	תלויות	במתנ"ס.	המתנ"ס	 בזמני	הפעילות	 ייתכנו	שינויים	 במהלך	שנת	הפעילות	
שומר	לעצמו	את	הזכות	לבטל	שיעורים	במהלך	השנה	בגלל	אילוצים	כגון	–	מילואים,	מחלה,	אירוע	יישובי	–	
ובלבד	שיהיו	32	שיעורים	שנתיים	בכל	חוג	המתקיים	אחת	לשבוע.	כל	משתתף	זכאי	להשתתף	בשיעור	ניסיון	
אחד	לכל	חוג.	במידה	והמשתתף	ממשיך	בחוג,	הוא	יחויב	עבור	שיעור	הניסיון.	במידה	ולא,	ישלם	עבור	שיעור	

הניסיון	בלבד.	אנו	אחראים	על	המשתתף	מרגע	כניסתו	לחדר	הפעילות	ועד	לרגע	יציאתו	מחדר	הפעילות.

הרשמה
לכל	החוגים	ניתן	להירשם	באמצעות	האתר	או	במזכירות	המתנ"ס.	הרשמה	בטלפון	מהווה	הסכמה	לפעול	
הצהרת	 על	 לחתום	 המשתתפים	 יתבקשו	 גופנית,	 פעילות	 הכוללים	 החוגים	 בכל	 הרישום.	 לנהלי	 בהתאם	
בריאות.	חלק	מפעילויות	הספורט	מחייבות	גם	אישור	רופא.	כל	משתתף	רשאי	להתנסות	בשיעור	אחד	לפני	
ביצוע	הרישום	בעלות	של	20	₪.	חוגים	שונים	מחייבים	תוספת	תשלום	על	ביטוח	עפ"י	חוק	הספורט	ו/או	על	

חומרים	וציוד/	דמי	העשרה.	לא	ניתן	להירשם	לחוג	מבלי	לשלם	גם	את	התוספת	הנדרשת.

תשלום
דמי	השתתפות	לפעילויות	השונות,	ישולמו	ב	-10	תשלומים	רצופים	ושווים	)אלא	אם	צוין	אחרת(.	התשלום	

יתבצע	בהוראת	קבע	או	כרטיס	אשראי.	לא	תכובד	התחייבות	חלקית,	ולא	יתקבל	תשלום	חלקי	לחוגים.
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תקנון ונהלי הרשמה

ביטול השתתפות
ביטול	השתתפות	במהלך	הפעילות,	ואחרי	פרק	הזמן	לניסיון	יתבצע	רק	על	פי	פניה	מנומקת	במילוי	טופס	
דרך	אתר	המתנ"ס	בלשונית	טפסים	ובצירוף	האישורים	המתאימים	שיוגשו	למזכירות	המתנ"ס.	במקרה	של	
ביטול	חוג	בחודשים	ספטמבר	אוקטובר	2016	יחויב	המשתתף	בגין	שווי	המתנה	אותה	קיבל	במעמד	הרישום	
דמי	 ייגבו	 זה	 מועד	 לאחר	 	,15.3.17 עד	 החוגים	תתקבלנה	 פעילות	 להפסקת	 בקשות	 המוקדמת.	 בהרשמה	
יציאה	כמחצית	מעלות	החוג	לכל	חודש	עד	תום	שנת	הפעילות.	בקשה	לביטול	שתגיע	לאחר	ה-	1	לחודש,	
תכנס	לתוקפה	בחודש	העוקב.	המתנ"ס	שומר	לעצמו	את	הזכות	לבטל	את	השתתפותו	של	כל	אדם,	מסיבות	
של	משמעת,	הפרעה,	או	דרישה	מנומקת	של	המדריך.	במקרה	כזה	ייגבה	תשלום	רק	על	התקופה	בה	השתתף	
לביטול	 סיבה	 תהווה	 לא	 לפעילות,	 הופעה	 אי	 ו/או	 ההשתתפות,	 ביטול	 על	 בכתב	 הודעה	 אי	 בחוג.	 האדם	
חוב	שהיה	למשתתף	 כל	 לאחר	הסדרת	 רק	 לתוקפו	 ייכנס	 ביטול	ההשתתפות	 כספי.	 ולהחזר	 ההשתתפות	
כלפי	המתנ"ס.	לא	יהיה	ביטול	רטרואקטיבי	של	חוג,	ולא	יתקבל	החזר	בגין	התקופה	שלפני	ההודעה	בכתב	
על	הביטול.	בקשה	להחזר	כספי	מסיבה	רפואית,	תוגש	בכתב,	בצירוף	אישור	רפואי.	במידה	והבקשה	תאושר,	

יבוצע	ההחזר	מיום	קבלת	הבקשה	במתנ"ס.

ביטוח
1.	כל	המשתתפים	הרשומים	בפעילויות	השונות	במתנ"ס	מבוטחים	בביטוח	צד	שלישי.

2.	ישנם	חוגי	ספורט	המחייבים	ביטוח	תאונות	אישיות.	לא	ניתן	להירשם	לחוג	מבלי	לשלם	עבור	ביטוח	זה.
3.	ביטוח	תאונות	אישיות	לספורטאים	עונה	לקריטריונים	הנקבעים	מעת	לעת	על	ידי	משרדי	החינוך,	התרבות	

והספורט	במסגרת	חוק	הספורט.

נוהל הנחות
1.	הנחות	קבועות:	ילד	ראשון	-	תשלום	מלא,	ילד	שני	10%,	ילד	שלישי	15%,	ילד	רביעי	20%	)פרט	לליגות(.

2.	הנחה	של	70	₪	ממחיר	החוג	לבעלי	צרכים	מיוחדים	מגיל	18	ומעלה	בהצגת	האישורים	המתאימים.
3.	הנחות	נוספות	לזכאים	עפ"י	קריטריונים	המפורסמים	באתר	המתנ"ס.

4.	ההנחה	תינתן	אך	ורק	למשלמים	מראש	לכל	השנה	לתקופה	של	10	חודשים.
5.	בכל	מקרה	ההנחות	יוענקו	מהתעריף	הנמוך	יותר.

6.	ביטול	חוג	במהלך	השנה	יחייב	תשלום	הפרש	ההנחה	שניתנה.	

*ערב	יום	הזכרון,	ערב	יום	השואה	וערב	ל"ג	בעומר,	החוגים	מסתיימים	בשעה	19:00
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חוגים לפי גילאים

מבוגריםנוערילדים
קרמיקה

אומנות פלסטית
טיסנאות ותעופה

טכנוטריק
רובוטיקה 
לגו הנדסי

אומני המדע
קומי קומיקס

מבוכים ודרקונים
מוכנות לכיתה א'

יצירה ומסורת
עמית תנועת ילדים 
להקת בנים ייצוגית

אורגנית / גיטרה / דרבוקות
תיאטרון בימת נוער

קידספורט
התעמלות אומנותית

התעמלות קרקע
מרכז למחול
ספורט אתגרי

קפוארה
קראטה

MMA אומנות לחימה
כדורגל
טניס

כדורעף לבנות
הוקי גלגיליות

קרמיקה
אומנות פלסטית
ביה“ס למנהיגות

MATIC שיעורי תגבור מתמטיקה ואנגלית

להקת בנים ייצוגית
אורגנית / גיטרה / דרבוקות

תיאטרון בימת נוער
התעמלות אומנותית

התעמלות קרקע
מרכז למחול
ספורט אתגרי

קפוארה
קראטה

MMA אומנות לחימה
כדורגל

ליגת כדורגל
טניס

כדורעף לבנות
כדורעף חופים לבנים ובנות

כדורעף חופים

קרמיקה
מועדון צילום

שפות - איטלקית ואנגלית
צ‘י קונג

אומנות מכל שטות
ריקוד החיים לנשים

קראטה
התעמלות בונה עצם

מאמאנט - ליגת האמהות

http://www.matnasganyavne.org/Book/
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קרמיקה

לימוד  והגלזורות,  הצבעים  החומרים  עם  היכרות 
שיטות עבודה, פיתוח חשיבה ויצירתיות.

הדרכה: טלי הראל, 050-8811476

בעלת	 העתיקה",	 "יפו	 לאומנות	 המכללה	 בוגרת	
התמחות	בפיסול	וציור,	לימודי	חוץ	בבצלאל	וניסיון	

רב	בהוראה.

8

ילדים - 185 ₪ לחודש
מבוגרים - 300 ₪ לחודש

* המחיר כולל חומרים

אומנות
והעשרה

מיקום גילאים שעות יום

בי"ס	סיני,
רח'	השופטים

גן	חובה	-	ב' 18:00-17:00
ב'

ג'	ומעלה 19:00-18:00
גן	חובה	-	ב' 18:00-17:00

ג'	ומעלהג' 19:00-18:00
מבוגרים	+20 22:00-20:00
גן	חובה	-	ב' 18:00-17:00

ד'
ג'	ומעלה 19:00-18:00

http://www.matnasganyavne.org/Book/
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היכרות עם אומנים, פיתוח הדמיון והיצירה, התנסות 
במגוון רחב של חומרים כגון: גבס, צבעי גואש, צבעי 
גרוטאות  בעץ,  פיסול  קרמיקה,  פנדה,  צבעי  מים, 

ועוד.

הדרכה: טלי הראל, 050-8811476

בעלת	 העתיקה",	 "יפו	 לאומנות	 המכללה	 בוגרת	
התמחות	בפיסול	וציור,	לימודי	חוץ	בבצלאל	וניסיון	

רב	בהוראה.

185 ₪ לחודש
* המחיר כולל חומרים

9

אומנות
והעשרה אומנות פלסטית

מיקום גילאים שעות יום

בי"ס	סיני,
רח'	השופטים

גן	חובה	-	ב' 18:00-17:00
ג'	ומעלהא' 19:00-18:00
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המשלב  ביותר,  הנפוץ  התחביב  היא  הטיסנאות 
לפיתוח  התורמות  גבוהות,  טכניות  יכולות 
מיומנויות חשובות, כגון: כושר ריכוז, דיוק, שיפור 

המוטוריקה והקואורדינציה.

מהיד  השלכה  מטיסן  החל  שונים  ניבנה  בחוג 
וכלה בטיסן פרופלור ענק תחרותי.

הדרכה: אייל רז, 052-6006941

העשרה	 חוגי	 בניהול	 עשיר	 הדרכה	 ניסיון	 בעל	
והובלת	צוותי	הדרכה	מקצועיים	בתחום	הטיסנאות	

והתעופה,	והתחום	הטכנולוגי	וההנדסי.

תינתן  וספטמבר  אוגוסט  בחודשים  לנרשמים 
הנחה של 50% לחודשים ספטמבר אוקטובר.

175 ₪ לחודש
+ 325 ₪ לחומרים, תשלום חד-פעמי 

אומנות
טיסנאות ותעופהוהעשרה

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,	הרצל	40 כיתות	א'	-	ד' 18:00-17:00 ב'
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תינתן  וספטמבר  אוגוסט  בחודשים  לנרשמים 
הנחה של 50% לחודשים ספטמבר אוקטובר.

180 ₪ לחודש
+ 355 ₪ לחומרים, תשלום חד-פעמי

תיאורטי  לימוד  המשלב  חדשני  טכנולוגי  קורס 
והמכניקה.  ההנדסה  הפיזיקה,  חוקי  בנושאי 
בניית מודלים ייחודיים בתחום הרובוטיקה כגון: 
מהלך,  רובוט  מנייר,  טיסנים  מטיס  דינוזאור, 
ווינצ'י:  דה  לאונרדו  של  מהמצאותיו  דגמים 
עם  חללית  מנופים,  משגרים,  מונעת,  מכונית 

שלט ועוד.

יכולות החשיבה, תורם רבות  הקורס משפר את 
לפיתוח המוטוריקה העדינה ומקרב את הילדים 

לתחומי עניין טכנולוגיים מגוונים,

הדרכה:  אייל רז, 052-6006941

העשרה	 חוגי	 בניהול	 עשיר	 הדרכה	 ניסיון	 בעל	
והובלת	צוותי	הדרכה	מקצועיים	בתחום	הטיסנאות	

והתעופה,	והתחום	הטכנולוגי	וההנדסי.

חדש!

אומנות
והעשרה טכנוטריק

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,	הרצל	40 כיתות	א'	-	ד' 19:00-18:00 ב'
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דגמים  בניית  המשלב  חדשני,  טכנולוגי  חוג 
המופעלים  ורובוטיקה  מכניקה  וכלי  חשמליים 
במהלך  חכם.  טלפון  אפליקציית  באמצעות 
השנה בונים התלמידים דגמים שונים אשר בכל 
דגם יוצג אתגר של הרכבה והבנה תלת מימדית.

הדרכה: אריק - חכמולוגי, 050-3368822

168 ₪ לחודש
+ 380 ₪ תשלום חד פעמי עבור חומרים 

)יגבה ע"י החברה המפעילה(

רובוטיקה אומנות
והעשרה

מיקום גילאים שעות יום

בי"ס	אילן	רמון,
רח'	מנחם	בגין	7

כיתות	א'-ג' 17:00-16:00
א'

כיתות	ד'-ו' 16:00-15:00

בי"ס	בן-גוריון,	רח'	
תורה	ועבודה	7

כיתות	א'-ג' 18:00-17:00
ד'

כיתות	ד'-ו' 19:00-18:00

בי"ס	אהוד	מנור,
רח'	רח'	צה"ל	26

כיתות	א'-ג' 16:00-15:00
ה'

כיתות	ד'-ו' בתום	הלימודים
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מהנה  בצורה  והרובוטיקה  הטכנולוגיה  המדע  לתחומי  חשיפה 
במטרה  כיף,  זה  ופיזיקה  שמדע  לגו  בעזרת  הממחישה  וחווייתית 

לפתח את ילדי דור העתיד של המדענים והייטק של ישראל

הדרכה: אפי גלבוע, 054-4571943

בחינוך	 העשרה	 בתחום	 שנים	 	23 של	 ותק	 בעלת	 לגו	 ד"ר  חברת	
הבלתי	פורמאלי	,	מצליחה	להביא	חוגים	מתקדמים	המשלבים	מדע,	
ברחבי	 סקרנים	 ילדים	 אלפי	 אל	 ורובוטיקה	 ההנדסה	 הטכנולוגיה,	
הארץ	בצורת	משחק	חוויתי	בעזרת	אבני	לגו	בשילוב	עזרים	חכמים.	
העשרה	 בחוגי	 משתתפים	 הארץ	 רחבי	 בכל	 א-ו	 בכיתות	 ילדים	
מיוחדים	להקניית	למידה	משמעותית	בהבנת	"כיצד	דברים	פועלים"	

ויצירתיות	לפיתוח	ילדי	העתיד	-	ילדי	ההייטק.

170 ₪ לחודש

13

אומנותלגו הנדסי
והעשרה

מיקום גילאים שעות יום

בי"ס	בן-גוריון,
רח'	תורה	ועבודה	7

כיתות	א'	-	ד'
)מעורב(

17:30-16:15
18:45-17:30 ה'
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אומני המדע אומנות
והעשרה

מדען זו דרך מחשבה!

אז מה זה מדעים בשבילנו? סקרנות! תעוזה! וניסויים... או במילים אחרות: 
כדורים  הכנת  המעופפת,  הרחפת  הלייזרים,  מלחמת  פיצוצים,  שיקויים, 

קופצים, מחולל הברקים, טילים ובעיקר חוויה בלתי נגמרת.

חלוק מעבדה ומשקפי מגן לכל נרשם )בחוג ישנה עלות חומרים(

הדרכה: איתמר הייזלר – מנהל שיווק והדרכה, 054-3544447

170 ₪ לחודש
+ 200 ₪ לחומרים, תשלום חד-פעמי

חדש!

14

מיקום גילאים שעות יום

בי"ס	אילן	רמון,
רח'	מנחם	בגין	7  כיתות	א'-ו' משעת	סיום	

הלימודים ג'

מתנ"ס,	הרצל	40
גן	חובה	-	כיתה	ב' 17:30-16:30

ה'
כיתות	ג'-ד' 18:30-17:30
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אומנותקומי קומיקס
והעשרה

15

170 ₪ לחודש
+ 75 ₪ לחומרים, תשלום חד-פעמי

חדש! עולם שלם בקצה העפרון!

לצייר  נלמד  להשתולל,  לדמיון  ניתן  בואו 
מכשפות,  פיראטים,  מגניבות,  דמויות  מגוון 
בדיחות  על,  גיבורי  מרובע  מכנס  ספוג  בוב 

וסיפורי קומיקס קצרים.

אומן  ע"י  יחודית  בשיטה  פותח  הקורס 
הקומיקס "דדי" מאייר ספרי קופיקו החדשים, 
מספר  יכינו  הילדים  הציור,  לשיטות  בנוסף 

תוצרי קומיקס מגניבים במהלך השנה!

הדרכה: איתמר הייזלר – מנהל שיווק והדרכה, 
054-3544447

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,	הרצל	40 כיתות	ב'	
ומעלה 19:30-18:30 ה'
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מבוכים ודרקונים

16

במיטבו,  הפנטזיה  עולם  את  לפגוש  בואו 
משחק תפקידים דמיוני מסביב לשולחן.

הדרכה: עידו ברמן, 052-6646334

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,	הרצל	40
כיתות	ב'-ד' 18:00-16:30

ד'
כיתות	ה'-ח' 19:30-18:00

חדש!

180 ₪ לחודש

אומנות
והעשרה

16
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אומנות
והעשרה

1717

מוכנות לכיתה א'

מוכנות לכיתה א בשילוב תנועה ויוגה 

חוג חוויתי ומהנה אשר תורם למעבר קל וחלק לכיתה א'. 
תורמים  ויוגה, אשר  תנועה, משחקים  באמצעות אביזרים, 
על  ידע  הילדים  ירכשו  הלמידה,  בתהליך  נעימה  לחוויה 
אותיות, קשר אות-צליל וצירופי הצלילים למילים. בתחום 
המספרים,  שמות  את  הילדים  ילמדו  בחשבון  המוכנות 

מושגי כמות, גודל ופעולות חשבון בסיסיות.

הדרכה: נורית בנסקי, 052-2681842

הקריאה,	 בהוראת	 רב	 נסיון	 בעלת	 הרך,	 לגיל	 בכירה	 מורה	
הכתיבה	והחשבון.	

185 ₪ לחודש, כולל חומרים

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,	רח'	הרצל	40 גן	חובה 18:00-17:15 א'

החל מנובמבר 2016
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אומנות
והעשרה

18

יצירה ומסורת

60 ₪ לחודש

מועדון המעשים הטובים. מפגש חברתי, 
ערכי המסורת בהגשה ייחודית ומסקרנת, 

משחקים, סיפורים ועוד.

בהנהלת הרב שניאור,	052-3603219 

מדריכות	בוגרות	קורס	מד"ציות	חב"ד

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,
רח'	הרצל	40 כיתות	א'-ד' 17:45-16:15 ה'

18
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אומנות
והעשרה

19

MATIC

מרכז תרגול במתמטיקה ואנגלית 

תגבור במהלך השנה כולל מפגש שבוע קבוע של שעתיים 
אקדמיות )שעה וחצי שעון( ביום ושעה קבועה. השיעורים 
בצורה  תלמיד  לכל  לעזור  במטרה  תגבור  שיעורי  הנם 

האופטימלית.

הדרכה: מוקד בירורים, 053-8411294

חברת	MATIC	מפעילה	מזה	כעשור	מרכזי	תגבור	במתמטיקה	
ואנגלית	בכ-	14	בתי	ספר	בארץ.

מיקום גילאים שעות יום

שלוחת	לב	המושבה
ומתנ"ס,	רח'	הרצל	40 כיתות	ז'-י"ב 20:00-14:00 א'-ה'

395 ₪ לחודש
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עמית -
תנועת ילדים

אומנות
והעשרה

20

תנועת ילדים מקומית שהוקמה ע"י קבוצת המד"צים 
ומקיימת פעילות חווייתית חד שבועית, תוך הקניית 
לטיולים,  הילדים  יצאו  הפעילות  במסגרת  ערכים. 
יתגבשו בקבוצות גיל, יעברו פעולות מהנות עם דגש 
יחשפו  הילדים  זאת  במסגרת  ערכיים.  מסרים  על 

לתכנים שיחזקו אותם פיזית ורגשית. 

הדרכה: מאיה ברנר, 052-9409607

רכזת	תחום	הנוער	בגן	יבנה

מיקום גילאים שעות יום

שלוחת	"ארגמן" כיתות	א'-ג' 19:00-17:30 ג'

50 ₪ לחודש
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100 ₪ לחודש

הכשרה מקצועית בצילום לציבור הרחב 
גבוהה  ברמה  בצילום  ולמתעניינים 
מלוות  פרונטאליות  הרצאות  מהרגיל. 
וביקורת  במצגת, צילומים, צילום מעשי 

עבודות.

הדרכה: ניסים ג'רסי, 050-6271245

עצמאי,	 צלם	 בצילום.	 מוסמך	 הנדסאי	
בצילום	 וטיולים	 קורסים	 ומדריך	 מארגן	
צילום	 בהדרכת	 רב	 וידע	 ניסיון	 בעל	

וניסיון	בתחום	הצילום.

הקורס יתקיים אחת לשבועיים:

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,
רח'	הרצל	40 מבוגרים 21:30-19:00 ב'

אומנות
והעשרה

21

מועדון צילום

21

חדש!
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שפות אומנות
והעשרה

22

חד שבועי 160 ₪ לחודש
דו שבועי 200 ₪ לחודש

איטלקית ואנגלית למתחילים ובינוניים 
ונינוחה.  נעימה  באווירה  לימודים 
או  לטיול  ליוצאים  במיוחד  מתאים 

לעבודה בחו"ל.

הדרכה: אופירה הוברמן, 052-3622370

מדריכת	שפות	איטלקית	אנגלית	ברמת	
שפת	אם.

חדש!

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,
רח'	הרצל	40 מבוגרים

09:30-08:30 א'

20:00-19:00 ד'
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אומנות
והעשרה

23

צ'י קונג

הרמוניות  תנועות  בתנועה,  מוטיבציה 
פשוטות לאיזון גוף ונפש. חיזוק השרירים, 

הגמשת מפרקים ואיזון אנרגטי.

הדרכה: אופירה הוברמן 052-3622370

מדריכה	ותיקה	בתחום,	בוגרת	קורס	מורים	
בצ'י	קונג.

דו שבועי - 200 ₪ לחודש
חד שבועי - 160 ₪ לחודש

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,
רח'	הרצל	40 מבוגרים	 11:00-10:00 א',	ד'

חדש!

23
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אומנות
והעשרה

100 ₪ לחודש
חד-שבועי

שילוב אמנויות למבוגרים

מכל  באמנות,  שונות  טכניקות  לימוד 
סוגי החומרים בשילוב מיחזור.

הדרכה: מרים וקנין, 050-2604396

אמנית,	בעלת	3	תעודות	הוראה	בתחומים	
שנים	 ל-45	 מעל	 לאמנות	 מורה	 שונים.	
13(	ולאחרונה	עוסקת	גם	באמנות	 )מגיל	

למען	איכות	הסביבה.

חדש!

24

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,
רח'	הרצל	40 מבוגרים

10:45-10:00 ב'

20:00-19:15 ה'

אמנות מכל שטות
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תיאטרון 
בימת הנוער

180 ₪ לחודש

שפת  את  נלמד  הנוער  בימת  בתיאטרון 
ע"י  חוויתי  באופן  בה  ונתנסה  התיאטרון 

משחקי תיאטרון ודרמה יוצרת מסוג חדש. 

הדרכה: נטע לירן, 052-2219636

לאומנויות	הבמה	 בביה"ס	 בימוי	 מגמת	 בוגרת	
בסמינר	הקיבוצים.

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,
רח'	הרצל	40

כיתות	ה'-ו' 18:00-16:30
ב'

כיתות	ז'	ומעלה 19:30-18:00

שלוחת	מכבים,
רח'	חשמונאים כיתות	ד'-ו' 17:30-16:00

ג'
מתנ"ס,

רח'	הרצל	40 כיתות	ג'-ד' 19:15-17:45

החל מנובמבר 2016
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http://www.matnasganyavne.org/Book/


26

מוסיקה
בית הספר למוסיקהואומנות הבמה

אורגנית
לעולם  דלת  לכם  לפתוח  מעוניינים  אנו 
והמרתק  המרגש  המופלא,  המוזיקה 
ופרטני  קבוצתי  באופן  אורגנית  בלימודי 

בהתאם לבחירתם של ילדיכם

הדרכה: מוזיקנסקי, 08-8554317

30	שנה	 בית	הספר	מוזיקנסקי	מלמד	כבר	
נגינה	על	כלים	שונים	ופיתוח	קול	ומעסיק	
ומנוסים	 מקצועיים	 ומדריכים	 מורים	
ומכשירי	 נגינה	 בכלי	 הלימודים	 בתחום.	

הגברה	מהטובים	בשוק.

הלימודים	יתקיימו	באופן	קבוצתי	או	פרטני	
קבוצות	 )פתיחת	 הנבחר	 למסלול	 בהתאם	

תהיה	מותנית	ב	-4	משתתפים(.

26

קבוצתי 263 ₪ לחודש

פרטני )30 דק'( 305 ₪ לחודש

פרטני )50 דק'( 473 ₪ לחודש
מיקום גילאים שעות יום

שלוחת	מכבים,	
רח'	חשמונאים

גן	חובה	
ומעלה 20:00-15:00 א',	ה'
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מוסיקהבית הספר למוסיקה
ואומנות הבמה

גיטרה
לימודי נגינה על גיטרה חשמלית, אקוסטית, 

קלאסית ובס לפי בחירתו של הילד

הדרכה: מוזיקנסקי, 08-8554317

שנה	 	30 כבר	 מלמד	 מוזיקנסקי	 הספר	 בית	
ומעסיק	 קול	 ופיתוח	 שונים	 כלים	 על	 נגינה	
מורים	ומדריכים	מקצועיים	ומנוסים	בתחום.	
הגברה	 ומכשירי	 נגינה	 בכלי	 הלימודים	

מהטובים	בשוק.

הלימודים	יתקיימו	באופן	קבוצתי	או	פרטני	
קבוצות	 )פתיחת	 הנבחר	 למסלול	 בהתאם	

תהיה	מותנית	ב	-4	משתתפים(.

קבוצתי 263 ₪ לחודש

פרטני )30 דק'( 305 ₪ לחודש

פרטני )50 דק'( 473 ₪ לחודש

קבוצתי 263 ₪ לחודש

פרטני )30 דק'( 305 ₪ לחודש

פרטני )50 דק'( 473 ₪ לחודש

27

מיקום גילאים שעות יום

שלוחת	מכבים,	
רח'	חשמונאים

כיתות	ב'	
ומעלה 20:00-15:00 ב',	ה'
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מוסיקה
ואומנות הבמה

28

בית הספר למוסיקה

דרבוקות
עד         של  בקבוצות  דרבוקות  על  נגינה 

10 ילדים

הדרכה:  מוזיקנסקי, 08-8554317

בית	הספר	מוזיקנסקי	מלמד	כבר	30	שנה	
נגינה	על	כלים	שונים	ופיתוח	קול	ומעסיק	
ומנוסים	 מקצועיים	 ומדריכים	 מורים	
ומכשירי	 נגינה	 בכלי	 הלימודים	 בתחום.	

הגברה	מהטובים	בשוק.

חדש!

מיקום150 ₪ לחודש גילאים שעות יום

שלוחת	מכבים,	
רח'	חשמונאים

כיתות	
ו'-ח' 17:00-16:00

ג'
כיתות	

א'-ג' 18:00-17:00

כיתות	
ד'-ה' 19:00-18:00

מעורב 20:00-19:00
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להקת בנים
ייצוגית דתית

מוסיקה
ואומנות הבמה

29

בסגנון  השרה  דתית,  ייצוגית  בנים  להקת 
במהלך  משולב.  ומזרחי  פופ  דאנס,  ישראלי, 
ועבודה  קול  פיתוח  שיעורי  מתקיימים  השנה 

פרטנית באולפן הקלטות משוכלל.

הדרכה:   אורלי בן שבת, 050-7948597

מוזיקלית	כעשרים	שנה,	בעלת	 ומנהלת	 מפיקה	
יידע	בתחום	ואולפן	הקלטות.	מזה	13	שנה,	מפיקה	
ירושלים"	 "יום	 המסורתי	 הזמר	 פסטיבל	 את	

ומנהלת	את	להקת	פרחי	גן	יבנה	במתנ"ס.

140 ₪ לחודש

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,
רח'	הרצל	40 מעורב 19:30-18:30 א'
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קצבית,  בלט  תנועת  הממזגת  אומנותית  התעמלות 
אקרובאטיקה ומחול משולבת עם מכשירי יד כדוגמת 

חישוק, כדור, אלות וסרט.

הדרכה: ילנה ויינבלט, 050-7603269

מאמנת	ראשית	בעלת	תואר	ראשון	בחינוך	גופני,	מאמנת	
וינגרייט	 במכון	 אומנותית	 להתעמלות	 בכירה	 מוסמכת	

ובעלת	ניסיון	רב	בניהול	חוגים,	נבחרות	וצוות	מורות.

רק לנבחרת: 
רפואית,	 בדיקה	 אישי,	 ספורטאים	 ביטוח	 כולל:	 אינו	 *	התשלום	
אימונים,	 )מחנות	 מיוחדים	 ואירועים	 בתחרויות	 השתתפות	 דמי	
הופעות	מסויימות	וכד'(,	ציוד	אישי	כמו	בגד	גוף	אביזרים,	נעליים	

וכד',	תחרויות	בחו"ל.
*	רוב	התחרויות	מתקיימות	בימי	שישי	ושבת.

ספורט,
התעמלות אמנותיתבריאות וכושר

30

מיקום מחיר שעות גילאים יום

אולם	בי"ס	
"רבין",

רח'	חלמיש

	₪	195 17:10-16:20 גילאי	10-7 א',	ד'

	₪	195 18:00-17:10 גילאי	6-4 א',	ד'

שלוחת	מכבים,
רח'	החשמונאים

	₪	195 19:20-18:30 גילאי	7-5 ב',	ה'

	₪	195 20:10-19:20 גילאי	9	ומעלה ב',	ה'

אולם	בי"ס	
"רבין",

רח'	חלמיש

₪	245 16:50-15:00 נבחרת גדולות
בתיאום	עם	

המנהלת

א',	ד'

₪	245 18:45-16:50 נבחרת קטנות
בתיאום	עם	

המנהלת

א',	ד'
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ספורט,
בריאות וכושר

התעמלות קרקע,
אקרובטיקה ואמנות קרקס

31

גמישות  נכונה,  יציבה  הגופני,  הכושר  מרכיבי  שיפור 
חיזוק  קורדינציה,  התנועה,  יכולת  שיפור  הגוף,  וחוזק 
השונים  במכשירים  התנסות  הילד  של  הביטחון העצמי 

כגון: קפיצת ארגז, מתח, קורה, סולמות אייר טראק וכו'.

הדרכה: דניאלה שרפי, 052-2904477

בעלת	תואר	ראשון	בחינוך	גופני,	ומאמנת	קבוצות	ונבחרות	
של	ההתעמלות	קרקע	ואקרובטיקה	12	שנים.

*	המחירים	לנבחרות	אינם	כוללים	תשלום	עבור:	ביטוח	ספורטאים	
אישי,	בדיקה	רפואית,	דמי	השתתפות	בתחרויות	ואירועים	מיוחדים	

)מחנות	אימונים,	הופעות	מסוימות	וכד'(

מיקום מחיר שעות ימים גילאים

אולם	הספורט
בי"ס	בן-גוריון

	₪	195 18:30-17:30 א',	ד' גיל	4	–	כיתה	א'

	₪	195 17:30-16:30 א',	ד' כיתות	ב'	–	ה'	

	₪	195 17:30-16:30 ג' כיתות	ו'	–	ט'

	₪	195 19:30-18:30 ה'	 כיתות	ו'	–	ט'

₪	280 16:30-15:00 א',	ד',	ה' נבחרת	1-2

₪	280 20:00-18:30 א',	ד',	ה' נבחרת	3-4 

₪	280 21:00-19:30 א',	ד' נבחרת	4

₪	280 21:30-20:00 ה'	 נבחרת	4

	₪	240 18:30-17:30 א',	ד',	ה' נבחרת	קטנות

	₪	370 21:00-19:30 ג' נבחרת	ייצוגית
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ספורט,
בריאות וכושר

מרכז למחול
AVIVIT DANCE ART

בהנהלת אביבית אלמלם,
נייד: 054-4573531

מרכז למחול מקצועי הפועל ביישוב שנים 
לכל  מגוונת  מחול  מסגרת  ומספק  רבות 

הגילאים, עם יחס אישי וחם. 

מרווח,  בסטודיו  מתקיימות  הפעילויות 
מהשורה  ומיומן  מוסמך  מורים  צוות  ע"י 

הראשונה.

המרכז מציע מגוון רחב של סגנונות ריקוד: 
מודרני,  מחול  פלמנקו,  קלאסי,  בלט  ג'אז, 

היפ הופ וברייקדאנס. 

המאפשר  מקצועי  מסלול  קיים  כן,  כמו 
לעיסוק  ומכוונת  מקיפה  מעמיקה,  למידה 
ארוך טווח במחול. מסלול זה מחייב ארבעה 
במסגרת  שבועיים.  שיעורים  חמישה  עד 
את  ייצגו  אלה  קבוצות  השנתית  הפעילות 

גן-יבנה במופעים שונים בארץ ובחו"ל.
נסיון  בעלות  י"ב,   - ד'  מכיתה  למעוניינות 
במחול ורצון להתמקצע בתחום,  אודישנים 
ללהקות המחול, ביום שישי 9/9 בין השעות 

14:00 - 18:00 בסטודיו המרכזי הרצל 40.

32

צוות המחול

אביבית אלמלם
מנהלת	המרכז	למחול,
	מורה	למודרני	וג'אז

דליה פרבר
מורה	בכירה	לקלאסי

אורית דרימר
מורה	לג'אז

טל שדה
מדריכת	פלמנקו

רחלי ליבר
מדריכה	לריקוד	החיים

עמית עזרן
מדריכת	היפ	הופ	וג'אז

שקד בן סימון
מדריך	ברייקדאנס

דולב עובד
מדריכת	ג'אז

נועם דויטש
מדריכת	מודרני	עכשיו

עדי צור
מדריכת	היפ	הופ	וג'אז

לילך לוי
מורה	לג'אז	ופאנקי

ליטל וקסלר לוי
מורה	למחול	לגיל	הרך

יעל סגל
מורה	לבלט	קלאסי



33

ספורט,
בריאות וכושר

מרכז למחול
AVIVIT DANCE ART

33

הכשרון
ריך מקום טוב,

צ
שיעזור לו
לצמוח ולפרוח

מחיר  מקום ימים שעות  מורה סגנון קבוצה 

210	ש"ח	

סטודיו 
מרכזי למחול - 

מתנ"ס,
רח' הרצל 40

יום	ב'	|	17:30 – 18:20 
יום	ה'	|	17:30 – 18:20

לילך	לוי
אורית	דרימר

ג'אז		בסיס
ג'אז	בסיס

כיתות		א'-ב'	

215	ש"ח	 יום	ב'	|	16:30 – 17:30
יום	ה'	|	16:30 - 17:30

עדי	צור	+	עמית	עזרן
אורית	דרימר

היפ	הופ
ג'אז

כיתות		ג'-ד'

215	ש"ח	 יום	ג'	|	16:30 – 17:30
יום	ה'	|	18:20 – 19:20

לילך	לוי
אורית	דרימר

פאנקי
ג'אז	מודרני

כיתות	ה'	

215	ש"ח יום	ב'	|	17:30 – 18:30
יום	ה'	|	19:20 – 20:20

עדי	צור	+	עמית	עזרן
אורית	דרימר

היפ	הופ
ג'אז

כיתות		ו'	

215	ש"ח יום	ב'	|	18:20 – 19:20
יום	ד'	|	16:30 – 17:30

לילך	לוי
אביבית

פאנקי
מודרני/	ג'אז

כיתות	ז'

215	ש"ח יום	ב'	|	19:20 – 20:20
יום	ד'	|	17:30 – 18:30

לילך	לוי
אביבית

פאנקי
מודרני/	ג'אז

ח'-י'

ניתן להוסיף שיעור שלישי מרשימת השיעורים במסלול החד שבועי – במחיר 95 ש"ח לשיעור השלישי

מסלול חוגים  דו שבועי - לפי גילאים
סטודיו מרכזי מתנ"ס
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מחיר  מקום ימים שעות  מורה סגנון קבוצה 

145	ש"ח

סטודיו מרכזי 
למחול - מתנ"ס,

רח' הרצל 40

יום	ג'	|	17:15 - 18:00

שיר	בקר

צעדים	ראשונים	
במחול

טרום	חובה	
5-4

יום	ג'	|	18:00 - 18:45 טרום	ג'ז גן	חובה	6-5

סטודיו צפוני - 
אולם הספורט 

תיכון נעמי שמר,
רח' גרינברג 24

יום	ד'	|	17:00 – 17:45 

ליטל	וקסלר

צעדים	ראשונים	
במחול

טרום	חובה	
4.5-3.5

יום	ד'	|	17:45 – 18:30  טרום	ג'אז גן	חובה	6-4.5

מחול לגיל הרך

ספורט,
בריאות וכושר

מרכז למחול
AVIVIT DANCE ART

34

מחיר  מקום ימים שעות  מורה סגנון קבוצה 

215	ש"ח	

סטודיו למחול -
אולם ספורט תיכון 

נעמי שמר, רח' 
גרינברג 24

יום	ב'	|	17:30 – 18:15 
יום	ה'	|	17:30 – 18:15

דולב	עובד
עדי	צור

ג'אז		בסיס
היפ	הופ	בסיס

כיתות		א'-ב'	

215	ש"ח	 יום	ב'	|	18:15 – 19:15
יום	ה'	|	18:15 – 19:15

דולב	עובד
עדי	צור

ג'אז
היפ	הופ

כיתות		ג'-ד'

215	ש"ח	 יום	ב'	|	16:30 - 17:30
יום	ה'	|	16:30 - 17:30

דולב	עובד
עדי	צור

ג'אז
היפ	הופ

כיתות	ה'-ו'	

מסלול חוגים  דו שבועי - לפי גילאים
 סטודיו צפוני אולם הספורט תיכון נעמי שמר

ניתן להוסיף שיעור שלישי מרשימת השיעורים במסלול החד שבועי – במחיר 95 ש"ח לשיעור השלישי

לשמחה,הוא דרך חיים...הריקוד
כושר ואושר!
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ספורט,
בריאות וכושר

מרכז למחול
AVIVIT DANCE ART

35

מחיר מקום פעילות ימים ושעות  מורה  קבוצת גיל סגנון

145	ש"ח

סטודיו 
מרכזי למחול - 

מתנ"ס,
רח' הרצל 40

יום	ב'	|	18:30 – 19:30 עדי	צור
+	עמית	עזרן כיתות	ה'-ז'		 היפ הופ

145	ש"ח	 יום	ג'	|	18:30 – 19:30 ענבל	גפניאל	 חט"ב+תיכונים היפ הופ

150	ש"ח יום	ד'	|	17:30 – 18:30 שקד	בן	סימון כיתות	ב'-ד' ברייקדאנס

150	ש"ח		 יום	ד'	|	18:30 – 19:30 שקד	בן	סימון כיתות	ה'–ז' ברייקדאנס

150	ש"ח	 יום	ה'	|	17:30 – 18:30 טל	שדה כיתות	ג'–ה' פלמנקו 

150	ש"ח	 יום	ה'	|	18:30 – 19:30 טל	שדה כיתות	ו'–ח' פלמנקו

150	ש"ח	 יום	ה'	|	19:30 – 20:30 טל	שדה נערות	ונשים פלמנקו 

145	ש"ח	 יום	א'	|	17:15 – 18:15 דליה	פרבר	 כיתות	ב'–ד' בלט קלאסי 

150	ש"ח	 יום	א'	|	18:15 – 19:30 דליה	פרבר כיתות	ה'–ז' בלט קלאסי 

170	ש"ח	 יום	ב'	|	20:30 – 21:45 רחלי	ליבר	 נשים ריקוד החיים

מסלול חוגים  חד שבועי - לפי סגנון וגיל
היפ הופ, ברייקדאנס, פלמנקו, בלט קלאסי, ריקוד החיים

מקום ימים שעות  גילאים להקה 

סטודיו תחתון 
במתנ"ס, הרצל 40

יפורסם	בתחילת	השנה	לרקדניות	
הלהקה כיתות	י'-י"ב להקה	בוגרת

מסלול	דו	שבועי	לפי	גילאים
+	יום	להקות	מרוכז	–	יום	א'

כיתות	ז'-ט' להקה	צעירה

כיתות	ד'-ו' להקה	צעירונת

מסלול מקצועי - להקות
בתאום עם מנהלת המרכז , אביבית – 054-4573531

אודישן ללהקות המחול

בסטודיו המרכזי, רח' הרצל 40

 ביום שישי 9/9

בין השעות 14:00 - 18:00

לבנות עם נסיון ורצון מכיתה ד'–י"ב

נא להגיע בבגד גוף שחור, גרביונים 

לבנים ונעלי בלט

אירועים יישובייםהופעות בטקסי ביה"סג'מנסטרדה ארציתתחרויות ברחבי הארץפסטיבל צעדים במחולפסטיבל מחול באילתמשלחת רקדנים לחו"ל

אז בואו לרקוד!
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ספורט,
ספורט אתגריבריאות וכושר

את  שמציבה  בשיטה  ומיומנויות  חיים  כישורי  המלמד  ואתגרי,  שמח  חוג 
מעולם  שמגיעים  רבים  תכנים  משלבת  בחוג  הפעילות  הכל!  מעל  האתגר 
ועוד.  חשיבה  משחקי  הרך,  לגיל  תנועה  קרקע,  התעמלות  הכדור,  משחקי 
ייחודים  אביזרים  של  עצום  במגוון  מתנסים  אתגרי  ספורט  בחוג  הילדים 

ומותאמים אשר יוצרים גיוון הנאה ואתגר כמובן.

הדרכה: ארד סקוול, 053-8334100

בעל	חברת	ספידאיט,	בן	31,	מדריך	מזה	11	שנים	בתחום	פיתוח	קואורדינציה,	
תנועה	לגיל	הרך	והילדים.

פעם בשבוע - 200 ₪ לחודש
פעמיים בשבוע - 250 ₪ לחודש

חדש!

36

מיקום גילאים שעות יום

שלוחת	מכבים,
רח'	חשמונאים

גילאי	9-7 17:00-16:00
א',	ד'

גילאי	6-4 17:45-17:00

גילאי	12-10 19:30-18:00 ג'

מעורב 15:30-14:00 ו'
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ספורט,
בריאות וכושר קפוארה

הגנה  המשלבת  ברזילאית  לחימה  אומנות 
עצמית, מוזיקה, נגינה ואקרובטיקה.

הדרכה: תמי גלוסקינוס, 054-4804865

ומעלה,	 	4 לגילאי	 ותיקה	 קפוארה	 מאמנת	
תלמידתו	של	איזק.

תשלום	בסך	120	₪	עבור	מסיבת	סיום	יגבה	
במהלך	השנה

195 ₪ לחודש

37

מיקום גילאים שעות יום

בי"ס	סיני,
רח'	השופטים

גילאי	6-4.5 17:00-16:15

ב',	ה'
גן	חובה	–	א' 17:45-17:00

כיתות	ב'–ג' 18:30-17:45

כיתות	ד'	
ומעלה

19:15-18:30

http://www.matnasganyavne.org/Book/
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ספורט,
קראטהבריאות וכושר

38

עצמית,  משמעת  לשיפור  תורם  הקראטה 
גמישות,  ומעצים  מפתח  נכונה,  ויציבה 

קואורדינציה, כושר גופני וכבוד לזולת.

הדרכה: מיכאל )מיקי( כהן 050-4277277

בעל	 וינגייט,	 בוגר	 מאמן	 כהן,	 מיכאל	 סנסאי	
חגורה	שחורה	דאן	6	בקארטה.

ילדים 205 ₪ לחודש
נוער ומבוגרים 240 ₪ לחודש

מיקום גילאים שעות יום

שלוחת	מכבים,
רח'	חשמונאים

גילאי	4.5-6 18:30-17:45

גילאי	7-10א',	ד' 19:15-18:30

גילאי	11-13 20:15-19:15

בי"ס	סיני,
רח'	השופטים

נוער	14-18 20:30-19:00
ב',	ה'

מבוגרים 22:00-20:30



39

ספורט,
בריאות וכושר

אומנות לחימה
MMA

39

עצמית,  הגנה  ג'יטסו,  ג'ו  תאילנדי,  אגרוף 
אגרוף מקצועי. מפתח הגנה עצמית, שיפור 
הביטחון העצמי, יכולות עמידה עם מצבים 

מסוכנים והתמודדויות עם מצבי לחץ.

הדרכה: דוד סרף, 052-8311838

מאמן	 תעודת	 בעל	 וינגייט	 מכון	 בוגר	
לאומנויות	לחימה	משולבת.

39

195 ₪ לחודש

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,
רח'	הרצל	40

כיתות	א'-ג' 17:15-16:30 ב',	ה'

גילאי	3-6 18:00-17:15 ב',	ה'

כיתות	ד'-ו' 18:45-18:00 ב',	ה'

כיתות	ז'	
ומעלה

19:30-18:45 ב',	ה'
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ספורט,
ביה"ס לכדורגלבריאות וכושר

גוווווווול!!!

40

בואו להתרגש...
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ספורט,
בריאות וכושר ביה"ס לכדורגל

פס,  הכוללים:  המשחק  יסודות  למידת 
נגיחה, בעיטה נכונה. השתתפות בטורנירים 
ויציאה למשחקים, משחקים משותפים של 

הורים וילדים.

קבוצת כדורגל תחרותי, בליווי צוות מנוסה 
ומקצועי.

מנהל מקצועי: מוטי בוהדנה, 052-3631030

מאמן	כדורגל	מוסמך,	שחקן	נבחרת	ישראל	
והדרכה	 בפיתוח	 רב	 ניסיון	 בעל	 לשעבר,	

בבתי	ספר	לכדורגל	ברחבי	הארץ.

41

מיקום גילאים שעות יום

מגרש	
הכדורגל,	

רח'	המגינים

גן	חובה,
וכיתות	א'-ב' 17:00-16:00

כיתות	ג'-ד'ב',	ד' 18:00-17:00

כיתות	ה'-ז' 205 ₪ לחודש19:00-18:00
+ 200 ₪ תשלום חד פעמי לביגוד



42

ספורט,
ליגת כדורגלבריאות וכושר

למידת יסודות המשחק הכוללים: פס, נגיחה, 
ויציאה  בטורנירים  השתתפות  נכונה.  בעיטה 
הורים  של  משותפים  משחקים  למשחקים, 

וילדים.

מנוסה  צוות  בליווי  תחרותי,  כדורגל  קבוצת 
ומקצועי.

מנהל מקצועי: מוטי בוהדנה, 052-3631030

ישראל	 נבחרת	 שחקן	 מוסמך,	 כדורגל	 מאמן	
לשעבר,	בעל	ניסיון	רב	בפיתוח	והדרכה	בבתי	

ספר	לכדורגל	ברחבי	הארץ.

מיקום ימים ושעות קבוצות

מגרש	הכדורגל,	
רח'	המגינים

בתיאום	מול	המאמן	
והמנהל	המקצועי

נערים	א'

נערים	ג'

ילדים	א'

ילדים	ב'

ילדים	ג'

305 ₪ לחודש
+ 470 ₪ תשלום חד פעמי לביגוד
+ ₪55 מחיר כרטיס לשחקן חדש

+ ₪55 מחיר ביטוח

42

650 ₪ לשנה
לא כולל ביטוח

בימי	ג'	22:00-20:30
מול	 תיאום	 לפי	 ו'	 ובימי	

המאמן	והקבוצה

ליגת ותיקי גן יבנה
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חוויה ספורטיבית של אתגר למידה והנאה 

חווייתית,  מוטורית  פעילות  כולל  החוג 
אתגרית, מהנה ומגוונת, בשילוב עם מוסיקה, 
החוג  מטרת  ייחודיים.  ואביזרים  מכשירים 
היא פיתוח יכולות מוטורויות העלאת דימוי 
חיים  אורח  והקניית  עצמי  וביטחון  הגוף 

פעיל ובריא.

הדרכה: סיגל חדד הרשטיין, 052-6706677

עם	 הגופני,	 בחינוך	 ראשון	 תואר	 בעלת	
התמחות	בגיל	הרך	ובחינוך	המיוחד.

מיקום שעות יום גילאים

דו-שבועי
בי"ס	בן-גוריון,	

רח'	תורה	
ועבודה	7

18:45-18:00 ב'	
כיתות	א'-ג'

מתנ"ס,
רח'	הרצל	40 18:55-18:10 ד'

חד-שבועי

מתנ"ס,
רח'	הרצל	40

18:05-17:20

ד'

גילאי	6-5

17:15-16:30 גילאי	4-3

18:55-18:10 כיתות	א'-ג'

חד שבועי - 160 ₪ לחודש
דו שבועי - 210 ₪ לחודש

ספורט,
בריאות וכושר קידספורט

43
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ספורט,
בריאות וכושר

ביה"ס לכדורעף
בנות

אנו מזמינים אתכם להצטרף למסגרת ספורטיבית 
מדהימה ומרגשת שנבנית אצלנו בישוב.

ענף הכדורעף הינו אחד מענפי הכדור הפופולאריים 
בעולם ומשלב עבודת צוות ויכולות אישיות של חברי 
הקבוצה. בכדורעף אין מגע בין שחקני הקבוצות ולכן 
לכדורעף  בביה"ס  הפעילות  לאלימות.  מעודד  אינו 
 - כגון  בחיים  להצלחה  נהדרים  כלים  לילדך  תקנה 
תחרותיות  להישגיות,  חינוך  צוות,  לעבודת  לימוד 
והוגנות, חיזוק יכולת הריכוז וההתמדה ותרגול של 
הצבת מטרות והשגתן, כל זאת בנוסף לעבודה על 

היכולות האתלטיות, קואורדינציה וזריזות.

שבועיים  אימונים  שני  יתקיימו  החוג  במסגרת 
ומשחקי ליגה תחרותיים באיגוד הכדורעף.

הדרכה: אלכס בובריק, 054-7551438
מייסד	העמותה	לקידום	הכדורעף	באשדוד	והסביבה,	
ומאמן	 שחקן	 	,volleyball-Abv אגודת	 מנהל	

.Fivb	-וה	וינגייט	מוסמך	חופים	וכדורעף	כדורעף

אורי שפירא
ישראל	 ונבחרת	 אשר	 מטה	 קבוצת	 שחקן	 לשעבר	
בכדורעף,	זוכה	מדליית	ארד	באליפות	העולם	לנוער	
המחוננים	 בפנימיית	 ישראל	 נבחרת	 ומאמן	 	)'94(

בוינגייט.

מיקום גילאים שעות יום

בי"ס	בן-גוריון,
רח'	תורה	ועבודה	7

כיתות	ה'-ו' 17:00-16:00 ב'

15:30-14:30 ו'

כיתות	ז'-ח' 17:00-16:00 ג'

16:30-15:30 ו'

180 ₪ לחודש

44

חדש!
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ספורט,
בריאות וכושר

ביה"ס לכדורעף
חופים - בנים ובנות

ילדים ונוער - 180 ₪ לחודש
בוגרים - 160 ₪ לחודש

מהפופולאריים  אולימפי  כדור  ספורט 
בעולם, משוחק בזוגות 2X2, בנוי על יכולת 
וטכניקה  חוכמה  זריזות,  כגון:  אישית 

אישית גבוהה.

הדרכה: אלכס בובריק, 054-7551438

מייסד	העמותה	לקידום	הכדורעף	באשדוד	
	,volleyball-Abv והסביבה,	מנהל	אגודת	
חופים	 וכדורעף	 כדורעף	 ומאמן	 שחקן	

.Fivb	-וה	וינגייט	מוסמך

מיקום גילאים שעות יום

ליד	מועדון	
הנקודה

בנות	ז'-ט' 17:30-18:30

בנים	ז'-ט'ב',	ד' 18:30-19:30

בנים	י'-י"ב 19:30-20:30

בוגרות	נשים 20:30-22:00 ב'

כיתות	ד'-ו' 17:30-18:30

בנות	י'-י"בג',	ה' 18:30-19:30

בוגרים	גברים 20:30-22:00

חדש!

45
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ומלהיב המשלב החלקה  ענף ספורט מהיר 
על רולרים ומשחק הוקי.

הדרכה: אלכסיי פודקמינר, 050-5820394

שחקן	עבר	בנבחרת	ישראל	להוקי	גלגיליות,	
גלגיליות,	 בהוקי	 שנים	 	30 של	 ניסיון	 בעל	

ומדריך	בתחום	מזה	5	שנים.

מיקום שעות גילאים יום

בי"ס	אילן	רמון
רח'	מנחם	בגין	7

18:30-17:00
20:00-18:30 כיתות	א'-ד' ב' 175 ₪ לחודש

ספורט,
הוקי גלגיליותבריאות וכושר

46
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ספורט,
בריאות וכושר טניס

תחרותי,  לטניס  ואימון  הטניס  יסודות  לימוד 
מעקב התקדמות אישי לכל חניך, שילוב חניכים 
צוות  ידי  על  רמתם  פי  על  מתאימות  בקבוצות 

המאמנים.

תחרויות בתשלום נוסף.

הדרכה: מרטין קוסטוב, 054-4332502

מאמן	טניס	מוסמך,	בעל	תואר	שני	בחינוך.

47

240 ₪ לחודש
+ ₪50 תשלום חד פעמי לחומרים

תחרותי - 370 ₪ לחודש
+ ₪50 תשלום חד פעמי לחומרים

מיקום גילאים שעות יום

מגרש	הטניס,	
רח'	השופטים

גיל	6	ומעלה 20:45-16:30
כל	ימי
תחרותיהשבוע

גיל	6	ומעלה 20:45-16:30

47
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ספורט,
בריאות וכושר

48

התעמלות בונה עצם

חשוב להתמיד בפעילות גופנית כשמתבגרים. בהתעמלות 
בונה עצם נתמקד בחיזוק מאסת השריר והגידים על מנת 
לסייע לגוף להתחזק כשהוא עובר את תהליכי גיל המעבר.

מסייעים  אשר  תרגילים  על  בנויים  בתכנית,   השיעורים 
בשימור צפיפות המינרלים בעצמות ומפחיתים את הסיכון 
בשיעורים  התמדה  )אוסטאופורוזיס(.  עצם  להידלדלות 
כתוצאה  חמורות  לפגיעות  הסיכוי  את  יפחיתו  אלה, 
מנפילות, יחזקו ערנות וחיוניות, יגבירו מאסת עצם ויחדדו 

את גמישות המפרקים.

הפעילות נעשית תוך שימוש בכיסאות, מזרנים, משקולות 
כדורים, חישוקים, שרפרפים ועוד.

הדרכה: רבקה כספי, 052-3644687

רפלקסולוגית	מוסמכת	ובוגרת	מכון	וינגייט.	עוסקת	כבר	23 
שנה	בהתעמלות	לקבוצות	נשים.

מיקום גילאים שעות יום

מתנ"ס,	רח'	הרצל	40 מבוגרים 10:00-08:30 ב',	ד'

http://www.matnasganyavne.org/Book/
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ספורט,
בריאות וכושר מאמאנט

פרויקט אימהות ספורטיבי חברתי הגדול בישראל . משחק 
כדור רשת קבוצתי תחרותי המבוסס על חברות, שותפות 
הן  התחרויות  והגינות.  פרגון  קהילתית,  חגיגה  ותמיכה, 

בקנה מידה ארצי.  

הדרכה: אביטל בן שבת, 052-2394046

מיקום: אולמות בתי הספר ביישוב

160 ₪ לחודש
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בס"ד

נמ"ש )נוער מקדם שילוב(
מועדון חברתי • מפגשי פעילות ותוכן

 לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים בגילאי 15-4

מיועד ללומדים בגנים/בתי ספר לחינוך מיוחד, גנים שפתיים
כיתות קטנות או משולבים בחינוך רגיל

בימי שני בשעות 19:00-17:30
במועדון הנקודה, רח' רחל המשוררת 9

* ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום

פרטים והרשמה במזכירות המתנ"ס אצל עליזה  08-8571136, 08-8571199

50
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מנהיגות הורים מיוחדים - גן יבנה 
קבוצת הורים מובילה שינוי

הקבוצה היא חלק מרשת קהילות ברחבי הארץ אשר פועלות בהתנדבות 
לקידום מודעות ומענים למשפחות וילדים עם צרכים מיוחדים.

קבוצת המנהיגות בגן יבנה פועלת בשיתוף ובתמיכה של המועצה, 
המתנ"ס, מחלקת החינוך והמחלקה לשירותים חברתיים ביישוב. 

יש לך ילד/ה עם צרכים מיוחדים?
אתם משפחה מיוחדת? 

זוהי הזדמנות להכיר...
רוצים להיות מעורבים בעשיה משמעותית?

לתרום, לשנות ולהשפיע? 
הצטרפו אלינו!

פרטי התקשרות: 
ריקי כהן: 052-5553967, שרה משה: 050-7218832,

ליאת בן אבו: 058-7707547, מיכל מליק: 054-3237783

פייסבוק: הורים מיוחדים גן יבנה )קבוצה סגורה(   .

Manhigut.ganyavne@gmail.com :מייל

שימו 

תינתן הנחה ברישום לחוגים 

לבעלי צרכים מיוחדים מגיל 

18 ומעלה.

בחוגי הילדים, ישולב עוזר 

מדריך במידת הצורך.
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בס"ד
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מתנ“ס גן-יבנה, הרצל 40 גן-יבנה

ת.ד. 110, מיקוד 7080000

טל. 08-8571199 | פקס. 08-8573584
matnas.ganyavne@gmail.com :דוא"ל

www.matnasganyavne.org :אתר

מתנ"ס גן יבנה ב-     .
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