מרכז קהילתי צור יצחק

צילום :הילה קולן ששון

חוגים ופעילויות

תש"פ 2019-2020

office@t-y.org.il

"

יש לך מכחול ,יש לך צבעים,
צייר לך גן עדן והיכנס לתוכו
הסופר היווני ניקוס קאזאנצקיס

אנו מברכים על פתיחת שנת פעילות חדשה תש"פ וגאים להגיש בפניכם את חוברת החוגים
והפעילויות השנתית.
מרכז קהילתי צור יצחק הינו בית לקהילה.
ככזה ,מטרתו לקדם ולהטמיע תפיסה קהילתית המעודדת שותפות וחיבור בין התושבים
ושילוב פעילים ומתנדבים בקהילה באמצעות פעילויות מגוונות המעשירות את שעות
הפנאי בכל גיל.
אנו מציגים בפניכם מגוון רחב של פעילויות בתחומי המדע ,ההעשרה ,המחול והספורט.
הפעילויות והחוגים מועברים על ידי צוותי הדרכה מנוסים ומיומנים שיוצרים עבורכם
חוויה אקטיבית ,מעניינת ומאתגרת.
פעילויות אלו נבחנו בקפידה על מנת לתת לכם ,תושבי צור יצחק ,סביבה תרבותית
מעשירה ומעצימה המותאמת לכל אחת ואחד ,בכל גיל ובכל תחום עניין.
החוגים החדשים שיתווספו השנה הם אנגלית לילדי גן ועד תלמידי כיתות ו'" ,מגן ל-א'"
לילדי גן חובה ,לחימה משולבת לצעירים ולבוגרים ,טניס שולחן לצעירים ולבוגרים ושלל
קבוצות מחול חדשות.
השנה קיימנו לראשונה אירועים דוגמת מופעים ואירועים באמפי המרכזי וצעדת ט"ו
בשבט ,שיהפכו למסורת וכן פתחנו ביישוב את קייטנת "סאמר קמפ" שתפעל בחופשות
פסח ובחופש הגדול.
אנו מזמינים אתכם התושבים ,להשתתף בפעילויות ולהציע רעיונות ויוזמות שיקדמו חיי
תרבות וקהילה תוססים בצור יצחק.

ניתן ליצור קשר עם צוות המרכז הקהילתי אשר עומל למענכם בכל ימות השנה ביצירת
עולמות תוכן ובשירות מהיר ויעיל כדי לתת מענה לכל שאלה:
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דברי פתיחה

טל חי
מנהל המרכז הקהילתי
tal@t-y.org.il

כפיר לוי
רכז חוגים
hugim@t-y.org.il

אחינועם לוי
מנהלת יחידת נוער
noar@t-y.org.il

רחלי פפר ורוני בן יעקב
מזכירות המרכז
office@t-y.org.il

אלונה זמיר
רכזת תרבות
tarbut@t-y.org.il

יורם קרס
מנהל אחזקה
ahzaka@t-y.org.il

לוח חופשות וחגים 2019-2020
יום בחירות -שבתון

17.9

אין פעילות

ראש השנה

29.9-01.10

אין פעילות

יום כיפור

08-09.10

אין פעילות

סוכות

13-20.10

אין פעילות

שמחת תורה

21.10

אין פעילות

חנוכה

22-30.12

פעילות רגילה

ט"ו בשבט

09-10.02

פעילות רגילה

פורים

09-10.03

פעילות רגילה

פסח

08-15.04

אין פעילות

ערב יום השואה

20.04

פעילות עד 18:00

יום השואה

21.04

פעילות רגילה

ערב יום הזיכרון

27.04

פעילות עד 18:00

יום הזכרון
וערב יום העצמאות

28.04

אין פעילות

יום העצמאות

29.04

אין פעילות

ל"ג בעומר

11-12.05

פעילות רגילה
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שבועות

28-29.05

אין פעילות

חופשות וחגים

תשעה באב

29-30.07

פעילות רגילה

תקנון
פעילות

1.1הפעילות במרכז הקהילתי צור יצחק ("המרכז") תחל ביום  01.09.2019ותסתיים ביום
"( 31.07.2020שנת פעילות")
2.2החוגים יתקיימו במהלך כל שנת הפעילות למעט בחגים ,ערבי חג ,ימי חול המועד ובמועדים
שצוינו ב"לוח חופשות ומועדים"
3.3מועדי החופשים מגולמים במחיר החוגים.
4.4מספר המשתתפים בחוגים המוצעים במרכז מוגבל ,יש להקדים ולהירשם; הרשמה פירושה
תשלום בלבד.
5.5אין הבטחת מקום לותיקים! יש להרשם בכל שנת פעילות מחדש.
6.6הרשמה לשיעור ניסיון תיעשה אך ורק במשרדי המרכז ועל בסיס מקום פנוי; רשימת המתנה
תפתח מרגע שמולאה מכסת המשתתפים לאותו החוג.

ביטול רישום:
 1.1הודעת ביטול רישום ניתן למסור עד ליום ה 25-לכל חודש למזכירות המרכז באמצעות טופס ביטול
המצוי באתר המרכז.
 2.2ניתן לשלוח טפסים במייל ובפקס – באחריות השולח לוודא הגעת טפסים.
3.3לא יתאפשר ביטול רטרואקטיבי.
4.4החזר כספי יינתן מה 1-לחודש שלאחר הגשת הטופס ועד תום התקופה לה נרשם.
 5.5עם ביטול רישום לחוג מכל סיבה שהיא ,תקוזז ההנחה במלואה ככל שניתנה.
 6.6משתתף רשאי להשתתף בחוג עד תום החודש בו נמסרה הודעת הביטול.
7.7לא יתאפשר ביטול חוג לאחר התאריך 31.3.2020

נהלי הרשמה

מעברים בין חוגים:

1.1פתיחת כל קבוצה והפעלתה תלויה ברישום של מס' משתתפים מינימלי.
2.2המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל שיעורים במהלך שנת הפעילות בגין אילוצים ואירועים
שונים ובכלל זה שירות מילואים של מדריכי ומאמני החוגים ,כוח עליון ,מחלה ,אירועי קהילה
ויישוב .ייעשה מאמץ להשיב שיעורים שבוטלו ,ככל שהזמינות והתנאים מאפשרים זאת.
3.3המרכז שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח ו/או לסגור חוגים וכן לשנות מועדי שיעורי חוגים
לפי שיקול דעתו הבלעדי.
4.4המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק ע"פ שיקול דעתו הבלעדי השתתפות משתתף/ת בחוג,
במידה והשתתפות כאמור פוגעת בפעילות התקינה של החוג.
5.5החייבים כספים למרכז לא יורשו להירשם לחוגי המרכז בשנת הפעילות עד להסדרת התשלום.

1.1בקשות למעבר בין חוגים יוגשו עד ליום ה 25-לכל חודש למזכירות המרכז באמצעות טופס
"בקשה לביטול ,מעבר או הקפאת חוג" בלבד אותו ניתן להוריד באתר המרכז הקהילתי.
2.2ניתן לשלוח טפסים במייל ובפקס – באחריות השולח לוודא הגעת טפסים.
3.3לא יתאפשר מעבר בין חוגים ע"ב בקשה בעל פה.
4.4מעברים בין חוגים ייעשו אך ורק בתחילת כל חודש.
5.5לא יתאפשר מעבר בין חוגים לאחר התאריך 31.3.2020

אופן התשלום:
1.1התשלום עבור השתתפות בחוג ("התשלום") יתבצע בזמן הרישום לפעילות .לא יתאפשר
רישום לחוגים ללא ביצוע תשלום.
 2.2ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי (למעט "דיינרס") ,המחאות ומזומן.
3.3תשלום מראש עבור כל שנת הפעילות ב 11-תשלומים שווים .לא ניתן לשלם עבור כל חודש בנפרד.
4.4המחיר עבור הצטרפות לחוג במהלך שנת הפעילות יהיה יחסי ובהתאם למס' החודשים שנותרו
בשנת הפעילות.
5.5עבור הטיפול בהמחאות שחזרו ,יחוייב הנרשם בעלות של  ₪ 20בגין כל המחאה.
6.6באחריות הנרשם להודיע על כל שינוי בפרטי התשלום.
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החזרים כספיים:
 1.1לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות משיעור מכל סיבה שהיא.
2.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1לעיל ,בגין היעדרות משיעורים לתקופה של מעל שלושה שבועות
מסיבה בריאותית יינתן החזר כספי בהתאם ,בכפוף להצגת אישור רפואי.
 3.3לא יינתן החזר כספי בגין אי קיום שיעור עקב היעדרות מדריך או מאמן .במקרה כאמור ,הפעילות
תתקיים ע"י מדריך ממלא מקום או במועד חלופי.

הנחות:

תקנון

1.1ברישום משתתף ליותר מחוג אחד במרכז ,תיתנן הנחה בגובה  %5ממחיר החוג הזול ביותר.
2.2בהרשמת אח שני לאחד או יותר מחוגי המרכז ,תינתן הנחה בגובה  5%ממחיר החוג הזול ביותר.

תוכן עניינים
כדורסל
התעמלות ואקרובטיקה
ג'ודו
קראטה
לחימה משולבת
קפוארה
כדורגל
כדורשת
כדורעף
טניס
טניס שולחן
רכיבת אופני שטח
אקספרט כושר קרבי
ליווי התפתחותי לגיל הרך
קידיספורט
אמנות רב תחומית
לגו
תאטרון
אנגלית
חשיבה ומדעים | כתיבה יוצרת
מגן ל-א'
קרמיקה
בית הספר לתנועה ומחול
אביב במחול
אירועים פרטיים
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10
12
14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
30
32
36
37
38
39
40
41
42
46
58
60

ספורט

תוכן

כדורסל

בניהול ובהדרכת מאיר אפוטה 050-8513606

אימוני הכדורסל מקנים ערכים ספורטיביים לצד ערכים חינוכיים אישיים כגון :סבלנות,
סובלנות ,עבודה בצוות ,ועוד.
בית הספר לכדורסל מנוהל על ידי מאיר אפוטה שחקן ליגת העל לשעבר ומאמן כדורסל
מזה למעלה מ 10-שנים.
צוות המאמנים מורכב ממאמנים שהיו שחקני כדורסל בליגות בכירות ,מאמנים בעלי
תארים אקדמיים ,המשלבים גישה חינוכית ערכית לצד מקצועיות.
האימונים יתקיימו על פי קבוצות גיל ומיועדים לבנים ובנות כאחד ,מגילאי .4-13
בשנה הקרובה תהיינה שלוש קבוצות ליגה שתי קבוצות בנים וקבוצת בנות שיתחרו בליגה
של איגוד הכדורסל מול קבוצות מערים אחרות ...בהצלחה לכולם.

קבוצת גיל

ימים

שעות

עלות לחודש

ט.חובה-חובה

ב

17:00-17:45

 150ש"ח

ט.חובה-חובה

ה

17:00-17:45

 150ש"ח

ג

16:45-17:30

ה

17:45-18:30

ג

17:30-18:15

ה

17:00-17:45

ג

16:00-16:45

ה

16:15-17:00

ב

14:30-15:30

ג

16:30-17:30

ה

14:30-15:15

ב

15:30-17:00

ג

14:30-16:00

ו

12:15-13:45

ב

17:45-19:15

ה

15:15-16:45

ו

13:45-15:15

ב

17:45-18:30

ה

17:45-18:30

ב

18:30-19:15

ה

18:30-19:15

ב

16:15-17:45

ג

18:15-19:45

ו

12:15-13:45

כיתות א

כיתות ב

כיתות ג

כיתות ד

ליגה בנים כיתות ה

ליגה בנים כיתות ו

כיתות א-ב בנות

כיתות ג-ד בנות

 210ש"ח

 210ש"ח

 210ש"ח

 270ש"ח

 400ש"ח

אולם ספורט

 400ש"ח

 210ש"ח

 210ש"ח

 400ש"ח

ייתכנו שינויים בזמני הפעילות | רכישת ביגוד תיעשה בתחילת השנה ,תישלח הודעה מסודרת
הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי

ספורט

ליגה כיתות ה-ו בנות

מיקום
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ביה"ס להתעמלות ואקרובטיקה "אקרולייף"
בהנהלת חנה גמליאל  054-7634212וליאת ארנפלד 050-6432359

במסגרת הפעילות ירכשו הילדים מיומנויות יסוד בהתעמלות קרקע ,אקרובטיקה
והתעמלות אמנותית בדרך חווייתית ומהנה ,תוך פיתוח ושיפור מרכיבי הכושר (כוח,
גמישות ,קואורדינציה ,זריזות ,שיווי משקל ועוד )...ושימת דגש על טיפוח יציבה נכונה,
חיזוק חגורת הכתפיים ,ריכוז ,משמעת ושיתוף פעולה.
מיועד לבנות ובנים מגיל גן חובה ומעלה.
חנה גמליאל
בעלת תואר ראשון בחינוך גופני ותעודת מאמנת מאוניברסיטת הספורט בקייב ,אוקראינה
ותואר ראשון  Bedממכללת וינגייט .כוראוגרפית בכירה בתחום האקרובטיקה ,בעלת נסיון
באימון של  23שנים
ליאת ארנפלד
בעלת תואר שני  M.Aבחינוך גופני ,מאמנת בכירה בהתעמלות קרקע ,מכשירים
ואקרובטיקה ,בעלת נסיון באימון של  23שנים

קבוצת גיל

ימים

שעות

גן חובה

א,ד

17:30-18:15

 220ש"ח

א-ב מתחילים (45דק')

א,ד

18:15-19:00

 220ש"ח

א-ב מתחילים ( 60דק')

א,ד

16:30-17:30

 255ש"ח

א-ב ממשיכים

א,ד

16:30-17:30

 255ש"ח

כיתות ג

א,ד

15:30-16:30

 255ש"ח

כיתות ד ומעלה

א,ד

15:30-16:30

 255ש"ח

קבוצת מצויינות
(בהפניית הצוות)

א,ד

17:30-18:30

 255ש"ח

א,ד

15:30-17:30

ג

15:30-17:00

התעמלות אומנותית
כיתות ג ומעלה

א

17:30-18:30

 190ש"ח

התעמלות אומנותית א-ב

א

16:45-17:30

 160ש"ח

נבחרת יצוגית

עלות לחודש מיקום

אולם ספורט

אולם ספורט
 450ש"ח
אולם קהילה

ספורט

אולם ספורט

הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי
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ג'ודו

קראטה  K1ספורט ישראל

בהנהלת נועה לאור  | 050-4967976בהדרכת נמרוד פנחס 054-7009089

בהדרכת סנסיי שי ברוך 054-4910050

תכנית אימונים חווייתית המותאמת לגיל הרך
בשילוב משחקים ושיפור יכולות מוטוריות,
יציבה ,חיזוק חגורת הכתפיים ,המשמעת
והביטחון העצמי.

 K1ספורט ישראל היא שיטת לחימה המבוססת על קראטה ,קיקבוקס והגנה עצמית.
במסגרת השיטה לומדים קראטה מסורתי (שוטוקאן) ,לחימת מגע מלא והגנה
עצמית לחיי היומיום.
האימונים מפתחים יכולות כגון :כושר גופני ,כוח ,גמישות ,יציבה ובנוסף משפרים:
ריכוז ,שליטה ומשמעת עצמית ,זכרון ויכולות קוגניטיביות.

"ג'ודו-טף" לגנים החל מגיל !4

ג'ודו לילדים ונוער

סנסיי שי ברוך
הינו אחד ממפתחי שיטת הלחימה  K1ספורט ישראל בארץ.
מדריך מוסמך מטעם מכון וינגייט ,מדריך מזה  15שנים לכל הגילאים ,מתאמן
באומנויות לחימה שונות מ ,1992-חניכו הישיר של מאסטר מתי קורוניו ז"ל.
השיטה מיועדת לכל הגילאים ,החל מגיל  ,4בנות ובנים כאחד.

תכנית אימונים למתחילים ומתקדמים בכל
הרמות מכיתה א' ומעלה
מכיתות ג' ,נבחרת הישגית בהדרכת אריק זאבי.
מבין חניכנו אלופי ישראל לילדים וחברי
נבחרות ישראל בגילאים השונים.

קבוצת גיל ימים

נועה לאור
סגנית אלופת אירופה ב ,2002-אלופת ישראל
וחברת הסגל האולימפי הישראלי
נמרוד פנחס
אלוף ישראל וחבר נבחרת ישראל מעל 10
שנים ,מאמן בצור יצחק זו השנה החמישית.

טרום חובה

ב

17:30-18:15

 150ש"ח

חובה

ה

17:30-18:15

 150ש"ח

כיתות א

ב

18:15-19:00

 150ש"ח

כיתות ב-ג

ה

18:15-19:00

 150ש"ח

כיתות ד ומעלה ( +ג תחרותיים)

ב,ה

16:15-17:30

 270ש"ח

אולם קהילה

ערכת הרשמה שנתית חד-פעמית ע"ס  115ש"ח הכוללת :חוברת מדבקות ללימוד תרגילים ,מבחני דרגה וחגורה ,תעודה
ומדליה עם סיום האימונים ומסיבת סיום
הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי

טרום חובה

ג

17:00-17:45

 150ש"ח

חובה

ג

17:45-18:30

 150ש"ח

כיתות א

ב,ה

17:15-18:00

 230ש"ח

כיתות ב

ב,ה

18:00-18:45

 230ש"ח

כיתות ג-ד

ב,ה

16:15-17:15

 250ש"ח

כיתות ה-ח

ב,ה

18:45-19:45

 250ש"ח

נבחרת
(בהפניית המאמן)

ג

18:30-19:30

 100ש"ח

בוגרים

ג

20:30-22:00

 180ש"ח

חדר אומנויות לחימה
באולם הספורט

יש להצטייד בחליפת קראטה ומגנים (מגנים מכתה א') | לאורך השנה יתקיימו פעילויות שונות כגון :סמינרים ,תחרויות,
מחנות וכו'
הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי

ספורט

קבוצת גיל

ימים

שעות

עלות בחודש

מיקום

שעות

עלות בחודש

מיקום
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לחימה משולבת קראטה ,אגרוף תאילנדי והגנה עצמית
בהדרכת גבע נגר 054-5941212

להזיע יחד ,להילחם יחד ,להצליח יחד!

לחימה משולבת צור יצחק פותחת את השנה ומזמינה אתכם לגלות את הטוב ביותר שבכם,
יחד עם קבוצת לוחמים מגובשת וערכית במיוחד  -באימוני קראטה מגע מלא ,הגנה עצמית
ואיגרוף תאילנדי ברמה הגבוהה ביותר.
לחימה משולבת הינה אומנות לחימה המפתחת אצל המתאמנים את הכושר הפיזי,
המנטאלי והנפשי ,תוך הבלטת כל מתאמן והדגשת עיקרי דרכו:
חשיבה חיובית ,בטחון עצמי ,משמעת ,דבקות במטרה ,קור רוח וניהול רגשות.

גבע נגר
מאמן מוביל ומנוסה ,מתחרה מקצועני לשעבר ובעל חגורה שחורה דאן .3

קבוצת גיל

ימים

שעות

עלות בחודש

כיתות א-ג

א,ד

17:30-18:15

 210ש"ח

כיתות ד-ו

א,ד

18:15-19:00

 210ש"ח

חטיבה תיכון בוגרים
אגרוף תאילנדי

א,ד

19:00-20:30

 290ש"ח

הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי

מיקום
חדר אומנויות לחימה
באולם הספורט

קפוארה

בהדרכת דוד קופיאל"-מנטגה"  054-2574625ויקי עזרתי 052-8220647

קפוארה הינה אומנות אפרו ברזילאית
אשר משלבת בתוכה לחימה ,אקרובטיקה,
מוזיקה וקצב!
בעזרת הקפוארה החניכים מפתחים
את שלל מרכיבי הכושר הגופני -
גמישות ,קוארדינציה ,כוח ,זריזות.
הכל נעשה באווירה שמחה ולא תחרותית
כמו שרק הקפוארה יודעת לייצר!
יקי עזרתי
מדריך בכיר באקדמיה הישראלית
לקפוארה מעל  20שנה.
דוד קופיאל "מנטגה"
מדריך בכיר מעל  13שנה.
מדריך זו השנה השישית את קבוצות
הקפוארה של צור יצחק.

בייבי קפוארה

ב

17:15-18:00

 150ש"ח

גן טרום חובה

ב

18:00-18:45

 150ש"ח

גן חובה

ה

17:15-18:00

 150ש"ח

א-ב  +ג (מתחילים)

ב,ה

16:30-17:15

 230ש"ח

ג (ממשיכים)  +ד ומעלה

ב,ה

15:30-16:30

 250ש"ח

סטודיו 3

ספורט

קבוצת גיל

ימים

שעות

עלות בחודש

מיקום

הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי
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כדורגל

בהנהלת מיקו זנקו 054-2664841

המאמנים שלנו הם בעלי תואר ראשון בחינוך גופני ועם גישה נדירה לילדים .אנו רואים
בכדור כאמצעי לחינוך ושמים לעצמנו בראש ובראשונה הקניית ערכים של חברות ,שיתוף
פעולה ,קבלת השונה ועוד ערכים חינוכיים אשר מתקבלים בספורט בכלל ובכדורגל בפרט.
האימונים הם באווירה נעימה ולא מלחיצה ,רמת הכדורגל של השחקנים משתפרת משנה
לשנה אך מבחינתנו העיקר הוא ההנאה ,ההתמדה והשוויון ואנו מקפידים להעביר את
המסר הזה גם לשחקנים.
במהלך השנה אנחנו משתתפים בטורנירים של מועצת דרום השרון מגילאי כיתה ג' והלאה,
לשמחתנו הרבה אנו רואים הצלחה אדירה שלנו בשני המישורים חינוכית ומקצועית
שבאים מעולה לצורת ביטוי בהתנהגות השחקנים וההישגים הספורטיביים שלהם.
מיקו זנקו
שחקן עבר ,מאמן כדורגל כ 20-שנים בעל תואר ראשון  B.edבהוראה לחינוך גופני ומחנך
כיתות ז'-ט' בבית הספר הדמוקרטי לב השרון.

קבוצת גיל ימים
טרום חובה

ג

16:45-17:30

 150ש"ח

חובה 1

ג

17:30-18:15

 150ש"ח

חובה 2

ג

18:15-19:00

 150ש"ח

כיתות א

א,ד

17:00-17:45

 210ש"ח

כיתות ב

א,ד

17:45-18:30

 210ש"ח

כיתות ג-ד

א,ד

16:00-17:00

 250ש"ח

כיתות ה-ו

א,ד

15:00-16:00

 250ש"ח

מגרש דשא

ספורט

שעות

עלות בחודש

מיקום

הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי

19

כדורשת

כדורשת בוגרות
כדורשת הינו ספורט קבוצתי ,ספורט נשי ,מעצים אישית וחברתית!
מקנה ערכים של שייכות ,עבודת צוות ,פרגון ואורח חיים ספורטיבי.
חוג הכדורשת מיועד לנשים עד גיל  ,60נותן מקום ביטוי לכולן ,מפתח את הכושר,
סיבולת לב ריאה ,גמישות ,מיומנויות תפיסה זריקה ודיוק ,זריזת וקואורדינציה.
חוג שפשוט כיף להיות בו! והכי חשוב  -כל אחת יכולה!

בהדרכת יעל מרידור 050-6000441

כדורשת ילדות נערות
הכדורשת מקנה ערכים של שייכות ,עבודת צוות ,פרגון ואורח חיים ספורטיבי.
חוג הכדורשת מעצים אישית וחברתית  -נותן מקום ביטוי לכולן ,ביטחון ,מפתח מיומנויות
תפיסה ,זריקה ודיוק ,מהירות ,זריזות וקואורדינציה והכי חשוב – כל אחת יכולה!!!
יעל מרידור
מאמנת כדורשת ומדריכת כדורעף .שחקנית בליגת העל וחברה באיגוד הכדורשת הישראלי.
רכזת נבחרת דרום השרון בכדורשת.

קבוצת גיל ימים
בוגרות

קבוצת גיל ימים
כיתות ג-ו

ב,ה

18:15-19:15

 225ש"ח

כיתות ז-י

ב,ה

19:15-20:15

 225ש"ח

20:30-22:00

 190ש"ח

אולם הספורט

מיקום
ספורט

שעות

עלות בחודש

ב

שעות

עלות בחודש

מיקום

אולם הספורט/מגרש הדשא

מפגשים חברתיים ,משחקונים ,הפנינג כדורשת ,אימון משותף עם ההורים ,גביע נודד | ציוד חובה :חולצת ספורט קבוצתית ,ברכיות |
הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי

מפגשים חברתיים ,משחקונים ,אימון משותף עם הילדים והבעלים
הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי
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טניס

כדורעף ילדים

בהדרכת שקד חיימי 054-6264263

בהדרכת תומר קוזק 054-4660075

משחק הכדורעף הוא משחק ללא מגע פיזי ,המפתח יכולות חברתיות ,קבוצתיות וספורטיביות.
בחוג לכדורעף בגילאים הצעירים נבצע תרגילים בצורת משחקונים ,כשהדגש העיקרי
יהיה הנאה (מתוך המודל  .)LTADהמשחקונים יפתחו את המערכת הקואורדינטיבית
של המשתתפים ,יפתחו את היכולת של המשתתף לקבל החלטה במצבי משחק משתנים
וילמדו אותו כאדם לפתח סף סבלנות גבוה יותר לעצמו ולסביבה

האימונים בחוג הטניס יתקיימו
פעמיים בשבוע תוך דגש על לימוד
יסודות הטניס ,שיפור הקואורדינציה
והיכולות המוטוריות.

שעות

עלות בחודש

קבוצת גיל ימים
כיתות ב–ד

ב

16:15-17:00

 160ש"ח

כיתות ה-ו

ב

17:00-18:15

 190ש"ח

מיקום
אולם הספורט

האימונים יתקיימו בלבוש ספורט מלא .למעוניינים ,בירכיות ,חולצות וכדורים ניתן יהיה לרכוש בנפרד
הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי

שקד חיימי
•מאמן לאומי של נבחרות ישראל בכדורעף חופים ( 2006עד ,)2016
•בוגר קורס עתודת מאמנים לאומיים הראשון בישראל ,מוסמך כמאמן בכיר בכדורעף
אולמות ובכדורעף חופים.
•מרצה לכדורעף ולכדורעף חופים במכללת וינגייט.
•מאמן משחקי כדור בגילאי יסודי בפרויקט של הקרן למצוינות אולימפית בישראל.
•שחקן עבר בליגת העל בכדורעף אולמות ובכדורעף חופים.

תומר קוזק
טניסאי תחרותי לשעבר ,בוגר קורס
מאמני טניס בווינגייט.
מאמן כ 8-שנים ,בעל נסיון באימון
ילדים מהגילאים הצעירים ועד לגילאי
בוגרים ובכל הרמות.

שעות

עלות בחודש

קבוצת גיל ימים
חובה  -ב

ב,ה

17:15-18:00

 220ש"ח

ג-ו מתחילים

ב,ה

15:30-16:15

 220ש"ח

ג-ו ממשיכים

ב,ה

16:15-17:15

 280ש"ח

ה' ומעלה
(שנה שלישית)

ב,ה

18:00-19:30

 400ש"ח

בוגרים

ה

21:00-22:00

 200ש"ח

מיקום

מגרש בית החינוך
צור יצחק

ערכת ציוד למתחילים – כוללת מחבט ,כדור וחולצה ב 150-ש"ח
הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי

ספורט
23

טניס שולחן

רכיבת אופני שטח

בהדרכת אלון לב 054-7455880

בהדרכת מנש 050-9777097

טניס שולחן הוא משחק המשלב פיתוח חשיבה ,קואורדינציה ,זריזות ועבודת רגליים.
במסגרת הפעילות נלמד את תורת הענף ,נקיים משחקים ותחרויות

הילדים נפגשים לאימון רכיבה בשעות אחה"צ  ,מקבלים חיזוקים אישיים ,לימוד
טבע וארץ ,עבודה בטכניקת רכיבה מטובי המאמנים ,לימוד וחינוך לעבודה נכונה
בקבוצה ועזרה אחד לשני.
יציאה לטורנירים ,לתחרויות ארציות ,מפגשים בין קבוצות רכיבה 3 ,מחנות רכיבה
בשטח במהלך השנה.
השנה אנו פותחים במיזם לימוד רכיבה מגלגלי עזר ועד ל ....רכיבה מקצועית.

אלון לב
שחקן טניס שולחן מקצועי החל מ .1987-בעל ותק של למעלה מ 10-שנים בהדרכת הענף.

קבוצת גיל

ימים

שעות

עלות בחודש

כיתות ב -ד

ד

17:00-18:00

 190ש"ח

כיתות ה -ו

ד

18:00-19:00

 190ש"ח

בוגרים

ד

19:00-20:30

 250ש"ח

יש להצטייד במחבט טניס שולחן
הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי

מיקום

מנש
בעל נסיון רב בתחום העבודה עם ילדים ונוער בענף .חבר באיגוד האופניים ואחראי
על הפקות טורנירים עממיים במחלקת הנוער

אולם קהילה

קבוצת גיל ימים
כיתות א -ג
ה
כיתות ד -ז
לימוד רכיבה
לכל הגילאים

שעות

עלות בחודש

16:00-17:30
שעון חורף
17:30-19:00
שעון קיץ

 230ש"ח

בתיאום עם המדריך

 500ש"ח
לממשיכים בחוג ולמתמידים
לכל אורך השנה ,יינתן זיכוי
של חודש אחד.

מיקום

נפגשים ברחבת
המרכז הקהילתי

הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי

ספורטהרך
הגיל
25

אקספרט כושר קרבי

בהדרכת דניאל אלקובי 054-6773051

אקספרט כושר קרבי ,החברה המובילה בישראל להכנת בני נוער לשירות צבאי משמעותי.
אנו מזמינים אתכם ואתכן ,בנים ובנות ,לצאת לדרך מטורפת יחד כדי להגשים את כל החלומות.
מעבר לאימונים השבועיים ,תיחשפו לסדנאות ה VIP-שלנו ,כולל מפגשים עם מרצים מעוררי
השראה .התוכנית כוללת סדנאות הגנה עצמית ,הרצאות תזונה ומלווה בפיזיולוג מומחה.

שעות

עלות בחודש

קבוצת גיל ימים
ז-ט תוכנית
מנהיגותית

א,ה

17:00-18:00

 270ש"ח

י-יב הכנה לצה"ל

א,ה

18:00-19:30

 320ש"ח

מיקום
נפגשים ברחבת
המרכז הקהילתי

הפעילות תתקיים עד סוף חודש יולי

תושבי צור יצחק

כשמדובר בבריאות שלכם
הגיע הזמן

לבחור נכון!
מכבי דואגת לבריאות של כל המשפחה
עם מגוון שירותים ורופאים מומחים ,ממש קרוב לבית

רפואת ילדים
רפואת משפחה
רפואת נשים

רח׳ נחל קנה  ,9צור יצחק
אורתופדיה
דיאטנית מבוגרים
דיאטנית ילדים

רפואת ילדים
רפואת משפחה
רפואת נשים
רפואת עור
אורתופדיה
כירורגיה

מרכז מסחרי צור יגאל
עיניים
פיזיותרפיה
דיאטנית מבוגרים
טיפת חלב
מעבדה (כולל
גנטיקה ומיקולוגיה)

מעבדה
מרפאת אחיות
שירותי משרד
מרפאת אחיות
מזכירות רפואית
עו"ס
קלינאית תקשורת
מרפאה בעיסוק

גם בצור יצחק ,יש קופות חולים ויש
מכבי *4535
המידע מוגש כשירות לחברי מכבי | maccabi4u.co.il

ספורט

בנוסף לשירותכם מוקדי מכבי לרפואה דחופה
בשעות הערב ובסופ"ש
ברמת השרון ,בנתניה ובפתח תקוה
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הגיל הרך

הגיל הרך

29

ליווי התפתחותי ,תנועה לגיל הרך

הורים וגורים

בהדרכת הילה-אור גופר 052-3424337

שכלול מערכת שיווי המשקל בעזרת אביזרים ותנועה במרחב .שכלול יכולות שימוש
בקצב ,פיתוח ובנייה של הרגלי תנועה ויכולת התמצאות במרחב (אוריינטציה)
ויכולות המוטוריקה העדינה :השחלות ,איזון וויסות כוח ועוד.

קבוצת גיל ימים
פעוטות משלב
ההליכה העצמאית
ועד גיל שנתיים

תינוק בא עולם

סוגי מגע שונים ,הקלה בכאבי גזים ,תנוחות להרגעת התינוק ומתן בטחון לאם ,התייחסות
לא-סימטריה של הראש ,שכלול יכולות שכיבה על הבטן ,הרמת הראש וארגון חגורת
הכתפיים ,וויסות טונוס שרירי נמוך או גבוה ,שימוש נכון במנשא פיזיולוגי ועוד...

קבוצת גיל ימים
חודש עד  3חודשים

ה

שעות

עלות בחודש

מיקום

10:00-11:00

 390ש"ח לסדנה של  6מפגשים
 80ש"ח לכניסה חד פעמית

סטודיו 1

מתגלגלים בכיף

תינוקות גילאי 3-6
חודשים

ה

שעות

עלות בחודש

מיקום

11:00-12:00

 390ש"ח לסדנה של  6מפגשים.
 80ש"ח לכניסה חד פעמית

סטודיו 1

17:30-18:15

 160ש"ח לחודש
 50ש"ח לכניסה חד פעמית

סטודיו 1

קטנטנים בתנועה

פיתוח הקואורדינציה ושכלול יכולות הקשב והריכוז.
שיפור המוטוריקה הגסה :גלגולים ,ניתור ,דילוג ,עמידה על רגל אחת ,תכנון תנועה
והליכה בצורות שונות במסלול ,שכלול יכולות וויסות כוח :חזק-חלש ,לאט-מהר,
שיפור האוריינטציה ,פיתוח ובניית הרגלי תנועה ויכולת התמצאות במרחב ולמידת
מושגים שונים תוך כדי תנועה במרחב :למעלה–למטה ,לפנים-לאחור ,מעל-מתחת.
שכלול יכולות להבנת הוראות ללא חיקוי.

קבוצת גיל ימים

שכלול יכולות המשחק על הגב ,על הצד ועל הבטן ,שכלול יכולות התהפכות מבטן לגב
ולהיפך .גירוי מערכת שיווי המשקל וחשיפה למרקמים שונים.

קבוצת גיל ימים

א

שעות

עלות בחודש

מיקום

פעוטות בגילאי
שנתיים עד שלש

א

שעות
18:15-19:00

עלות בחודש
 160ש"ח לחודש
 50ש"ח לכניסה חד פעמית

מיקום
סטודיו 1

הילה-אור גופר
מדריכת תנועה לגיל הרך ,פלדנקרייז ,טיפול והעשרה התתחותית לתינוקות .עוסקת
בתחום התפתחות תינוקות וילדים משנת .2005
מומחית להנחיית קבוצות לאימהות ותינוקות.

משפחת הזוחלים והעומדים

פיתוח מערכת שיווי המשקל תוך התייחסות לאבני הדרך :זחילה ,ישיבה ,עמידה והליכה.
שכלול מוטוריקה גסה ועדינה ,התייחסות לתחושה ,קוגניציה ורגש.

קבוצת גיל ימים

16:45-17:30

 160ש"ח לחודש
 50ש"ח לכניסה
חד פעמית

סטודיו 1

חוגי הורה וילד .נוכחות מבוגר חובה .מותנה במינימום משתתפים
כל פעילויות ליווי התפתחותי ותנועה לגיל הרך יסתיימו בסוף חודש יוני

הגיל הרך

תינוקות בשלב
הזחילה ועד הליכה
עצמאית

א

שעות

עלות בחודש

מיקום

31

קידי ספורט

בהדרכת עינת ברון 052-2890569

התמודדות עם משימות מוטוריות ומשחקים חברתיים לשיפור רמת השליטה ביכולות
מוטוריות .השיעורים מלווים באביזרים שונים ומגוונים .דרך החוויה וההתנסות נלמד
שניתן להצליח בכל דבר ,גם אם הוא מעט קשה ,ע"י חזרה והתמדה.
עינת ברון
מורה לחינוך גופני ומדריכת תנועה לגיל הרך מעל  15שנים.

שעות

עלות בחודש

קבוצת גיל ימים
ט.ט.חובה

ג

16:45-17:30

 150ש"ח

ט.חובה  +חובה

ג

17:30-18:15

 150ש"ח

מיקום
סטודיו 1

הפעילות תתקיים עד סוף חודש יוני

הגיל הרך
33

העשרה

לגו

אמנות רב תחומית

בהדרכת אופירה מור מחלב 052-5833308

בהנהלת מיכה הירש 052-8355328

חוג אמנות מאפשר מרחב לדמיון וחופש ביטוי ,מחזק יכולות מוטוריות ,עוזר לקשב
ואירגון ,מאפשר חופש והנאה.
בחוג נתנסה ברישום ,ציור ,פיסול ,קולאז' ,במגוון חמרים וטכניקות תוך כדי חשיפה
לאמנים וזרמים באמנות.

ילדכם אוהב לשחק בלגו? בונה וממציא דברים נפלאים?
הוא סקרן ונהנה לבנות?

אופירה מור מחלב
מדריכת אומנות ובוגרת המדרשה לאומנות "בית ברל" .מדריכה ילדים ,נוער ובוגרים
למעלה מעשור.

שעות

עלות בחודש

קבוצת גיל ימים
חובה  -כיתות א

ד

17:00-18:00

 230ש"ח

כיתות ב-ד

ד

16:00-17:00

 230ש"ח

כיתות ה ומעלה

ד

18.00-19.00

 230ש"ח

הפעילות עד סוף חודש יולי

מיקום

סטודיו 4

בחוג נילמד איך דברים פועלים:
מכונות ,כלי רכב ,מכשירים וכלים שפוגשים
בחיי היום יום ,איך לחסוך כוחות ,איך להגביר
מהירויות ,להתמצא במרחב.
נבנה מכוניות מרוץ ,מנופים ,תחנת רוח ,רובה
גומיות ,מסוק הצלה ,רכבל ועוד הרבה דברים
שהילדים אוהבים.
אנו מאמינים כי חשיפה מוקדמת אל עולם
מופלא של בניה וההנדסה בלגו יהווה את
הצעד הראשון של ילדכם אל עולם המדע
והטכנולוגיה תוך פיתוח יכולות מוטוריות,
יצירתיות וחוש המצאה.
אנו מזמינים אתכם להצטרף לחוויה ייחודית
אשר יכולה להוציא את העיניים מהמסכים,
להפעיל את הדמיון ,לחדד יכולות טכניות
ובעיקר להעלות חיוך על הפנים של ילדים
קטנים וגדולים כאחד.
הייטק לגו ורובוטיקה ,הינו חוג אתגרי ,חווייתי,
מלא הנאה וסיפוק .החוג יאפשר לילדים
סקרנים וחכמים ללמוד כיצד לבנות ,להמציא
ולשכלל ,ויספק להם כלים להצלחה.

קבוצת גיל ימים
חובה  -כיתות א

א

16:45-17:55

 185ש"ח

כיתות ב-ד

א

18:00-19:10

 185ש"ח

סטודיו 4
הפעילות תסתיים בסוף חודש יוני

העשרה

שעות

עלות בחודש

מיקום
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תאטרון קרמיט

English is easy

בהדרכת אפרת קרמזין 054-7663396

בהדרכת ענת מדיוני 053-5659719

לכל מי שאוהב את הבמה ,לכל מי שאוהב לשחק ,לשיר ולרקוד.
תיאטרון קרמיט מקנה ערכים וכלים מעולם התיאטרון והמוזיקה:
עבודה עם חפצים ,דמויות ,טקסטים ,אימפרוביזציה ועוד ועוד ...איכותי ,כיפי ומלמד.
מחכים לכם!
עבודה בקבוצות מגיל  3ומעלה

החוג והשיטה שידביקו גם אתכם בחדוות האנגלית ויחזקו
את הביטחון העצמי בשימוש בשפה האנגלית.
הלמידה חוויתית בקבוצות קטנות עד  8תלמידים.
גילאי גן :חשיפה לשפה על ידי שירים ,משחקים ,יצירה.
כיתות א-ב :רכישת השפה המדוברת ויסודות האנגלית.
כיתות ג-ד :ראשית דקדוק ,קריאה ,כתיבה ודיבור.
כיתות ה-ו :חיזוק החומר כולל הכנה לקראת חטיבת הביניים.

אפרת קרמזין
שחקנית תאטרון ,בימאית ,מפיקה ומורה .בוגרת מגמת מוזיקה ובעלת תואר ראשון
בתאטרון ,בוגרת החוג לתאטרון באוניברסיטת תל אביב.

ענת מדיוני
מורה לאנגלית ,מנוסה בהוראת אנגלית בקבוצות ובהתאמת ההוראה לפי צרכי
הילדים ,כולל הוראה ללקויי למידה.

קבוצת גיל ימים

שעות

גנים

16:45-17:30

א-ב

16:00-16:45

ג

א|ה

ד
ה-ו

15:15-16:00
14:30-15:15

עלות בחודש

 200ש"ח

מיקום
יום א  -בית חינוך
צור יצחק
יום ה -בי"ס יצחק נבון

17:30-18:15

הפעילות תסתיים בסוף חודש יוני

קבוצת גיל ימים
ט.ט חובה  -ט .חובה
גני חובה וכיתות א

17:30-18:20
א

כיתות ד ומעלה

16:40-17:30
18:20-19:10

 180ש"ח

אולם קהילה

העשרה

כיתות ב-ג

שעות

עלות בחודש

מיקום

15:50-16:40

הפעילות תסתיים בסוף חודש יולי

העשרה

39

אתגרי חשיבה ומדעים | כתיבה יוצרת

מּוכנִ ים
חֹוׁש ִביםָ .
קֹור ִאיםְ .
ִמּגַ ן ְלא'ְ -

דורון פורת
מורה לחינוך מיוחד ,מורה למדעים ומחנך כיתה.
בעל תואר שני לפילוסופיה ומרצה בתחום

חוג ייחודי להכנה לכיתה א
הכולל שילוב מיומנויות ,ביניהן שיפור כישורים דידקטיים ומוטוריים לצד מוכנות
רגשית .טיפוח חשיבה והבנה הנחוצה בלימוד החשבון והעברית עד רמת קריאה של
קטעים קצרים וחיבור וחיסור בתחום העשר.
הדינמיקה הקבוצתית וההכנה הרגשית מסייעת בבניית הביטחון העצמי
והרגלי למידה בריאים .תנו מתנה לילדכם בתהליך מיוחד המהווה פתיחה
טובה ונחיתה רכה בעולם התלמידים.

בהנהלת אורנית בן דרור 09-8996217

בהדרכת דורון פורת 058-6672670

אתגרי חשיבה ומדעים
בחוג נשלב בין חידות חשיבה ומשימות מאתגרות (למשל בניית מבוכים והימלטות
מהם ,פיצוח כתבי סתרים ,פתרון חידות בלשיות וכו') לבין ניסויים מדעים מגוונים מכל
תחומי המדע.

קבוצת גיל ימים
ב

כיתות א ומעלה

שעות

עלות בחודש

מיקום

17:00-18:00

 210ש"ח

סטודיו 4

אורנית בן דרור
מנהלת הפרוייקט ,קלינאית תקשורת ותרפיסטית בתנועה .ניהלה מכללות
במשך  15שנה ביניהן :מכללת רעננה ,שיטת גרינברג ומכללת אלבאום לקשיי
למידה ותפקוד.
ניסיון של  13שנה בתחום מוכנות לכיתה א.

הפעילות תסתיים בסוף חודש יוני

כתיבה יוצרת
במהלך הפעילות נלמד ונתנסה
במספר סוגי כתיבה:
כתיבת סיפורים ,שירים ,כתיבת
עיתונאית ,כתיבה סאטירית ועוד.
למשתתפים תינתנה משימות
לביצוע במהלך הפעילות וכן
משימות כתיבה קטנות לבית.

קבוצת גיל ימים
ילדי גן חובה
העולים לכיתה א

קבוצת גיל ימים
הפעילות תסתיים בסוף חודש יוני

16:00-17:00

 200ש"ח

סטודיו 4

17:15-18:15

 265ש"ח

ביה"ס יצחק נבון

מחיר החוג כולל חוברת לכל מפגש ,ציוד לפעילות והפתעה בכל מפגש
הפעילות תחל בחודש נומבר ותסתיים בסוף יוני | ניתן להצטרף עד סוף נובמבר

העשרה

כיתות ד'-ו'

ב

שעות

עלות בחודש

מיקום

א

שעות

עלות בחודש

מיקום
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קרמיקה לילדים

בהדרכת ורד גד 054-4702105

בחוג קרמיקה ניצור בחומר חרסיתי .החמר
מאוד ידידותי ליוצר ,הוא נענה ליוצר בו
ומתעצב בקלות .החמר נעים לעבודה.
הוא מחזק ומפתח הן את המוטוריקה הגסה
והן את העדינה.
בחוג ניצור קישוטים וכלי בית בהתאם
לנושא המשתנה לאורך השנה.
ורד גד
גננת ומדריכת תעסוקה ואומנות .עוסקת שנים
רבות בסטודיו לקרמיקה ,בכדרות ובפיסול.
מדריכת חוגי קרמיקה וחוגי אומנות לילדים
בעלי צרכים מיוחדים

שעות

עלות בחודש

קבוצת גיל ימים
גן חובה  -כיתה א

ג

17:00-18:00

 240ש"ח

כיתות ב-ג

ג

18:00-19:00

 240ש"ח

כיתות ד-ו

ג

16:00-17:00

 240ש"ח

מיקום
סטודיו 4

במסגרת הפעילות נשתמש בחמר ,צבעי גלזורה ושריפה של העבודות בתנור קרמי
הפעילות תסתיים בסוף חודש יולי

העשרה
43

הגיל הרך

מחול

45

בית הספר לתנועה ולמחול

בהנהלת נדיה ברקוביץ'-פופ  054-8010413ואורלי דושי 052-3414785

ג'אז לירי

קרן סופרי
ג'אז לירי הוא מחול עכשווי ,שמשלב אלמנטים מודרניים וקלאסיים אשר שם דגש על
שילוב תנועה עם רגש ,מעוף והבעה ריקודית .זהו ריקוד מלא נוכחות ,עצמה ווירטואוזיות.

אקרודאנס

אירה קורזנוב
שיעור בו נלמדים אלמנטים אקרובטיים ,הנפות ובלאנס במטרה לשכלל את השליטה
בשיווי משקל ושיפור הביצוע הטכני של הרקדנים .שיעור מאתגר ,מחזק ומעצים את
היכולות האישיות והעבודה בצוות!

בית הספר למחול  Ddanceהוקם בשנת  2016מתוך רצון להעניק מענה מקצועי לבנים
ובנות אשר רואים בריקוד כלי להעצמה ולהתפתחות אישית ומעוניינים פיתוח יכולות
חברתיות ,פיזיות ורגשיות  .
ב Ddance-קיימת תוכנית לימודים המורכבת ממספר מסלולי הכשרה לילדים מהגיל הרך
ועד לנוער ,וזאת בכדי להתאים לכל רקדנית או רקדן את מערכת השיעורים המתאימה להם
ביותר ,בהתאם לשאיפותיהם ויכולותיהם.
צוות המורים והמורות בבית הספר  Ddanceהינו צוות מקצועי המעניק יחס אישי  והעצמה
לכל תלמיד/ה תוך ראייה פדגוגית של התנועה ככלי לשיפור היכולת האישית של
התלמידים בתחומים רבים.
באמצעות תוכנית העשרה המגוונת אנו חושפים את תלמידינו לעולם המרתק והקסום של
הריקוד .לאורך השנה הקבוצות הייצוגיות משתתפות בפסטיבלים ,כנסים ותחרויות שונות
ברחבי הארץ.

מסלול מצוינות

נדיה ברקוביץ'  -פופ וקרן סופרי
שיעורים להקניית הבסיס הטכני הנדרש להתפתחות בכל סגנונות המחול.
תוך שימת דגש על יציבה נכונה ,שיכלול יכולות גמישות כוח קואורדינציה ,הבעה ריקודית,
וידע רפרטוארי.

*חדש* להקת היפ הופ תחרותית

בלט קלאסי

בייבי בלט

שלומית בטיטו וקרן סופרי
הכנה לבלט ומחול יצירתי לגילאי 3-4
תכנית ייחודית החושפת את הקטנטנים לעולם הקסום של המחול ומפתחת גמישות כוח
קצב וקואורדינציה -כל זאת באמצעות סיפורים ,שירים ,אביזרים ותלבושות.

הכנה לבלט ומחול יצירתי

שלומית בטיטו וקרן סופרי
לגילאי  .4-5תכנית ייחודית החושפת את הקטנטנים לעולם הקסום של המחול ומפתחת
גמישות כוח קצב וקואורדינציה -כל זאת באמצעות סיפורים ,שירים ,אביזרים ותלבושות.

מחול מודרני

מור ג'סיקה מזרחי
הכרות עם שפת המחול העכשווית תוך שימת דגש על בסיס טכני ועצמה ריקודית.

*חדש* פלייטרק

דוויד יוסף אמיתי
שיעורי אקרובטיקה לבנים ובנות מכיתה א' ומעלה בדגש על אלמנטים של גלגולים
הנפות וכוח .טכניקה המשלבת אלמנטים אקרובטיים מעולמות תנועה שונים:
התעמלות קרקע ,ברייקדאנס ,אמנויות לחימה ופארקור תוך שימוש בציוד מקצועי.
פלייטרק הינו ענף פריסטייל חדש ומגניב המכשיר את הגוף והנפש לפעלולי תנועה
המורכבים מהיפוכים ,ברגים ובעיטות.
להקה צעירה לתלמידות כיתות ד' ומעלה ,להקה בוגרת לכיתות ו'-ח' .קבוצה
תחרותית ,המקנה ידע וניסיון בימתי .תכנית המפתחת את הרקדנים לכיוון מקצועי
בראייה עכשווית ,לקבלת בסיס המאפשר שילוב במגמות מחול ולהקות מקצועיות.
קבוצה נבחרת מכיתות ה ומעלה ,אשר תייצג את  DDANCEבתחרויות היפ הופ שונות.
תכנית תגבור מיוחדת המיועדת לקדם באופן אינטנסיבי את יכולות הרקדנים/ות
ע"י חיזוק הטכניקה ,לימוד רפרטואר מאתגר וחשיפה לעבודה עם כוריאוגרפים
מובילים בתחום ,תוך הכוונה ודגש על מודעות גופנית/בריאותית ופיתוח יכולות
הפרזנטציה וההבעה הריקודית!

תכנית העשרה

השנה תמשך הפעלת תכנית העשרה המותאמת לתלמידות על פי קבוצות הגיל
השונות ,במטרה לקרב את התלמידות/ים לעולם המחול המקצועי הן כקהל והן
כרקדניות לעתיד.
התכנית כוללת צפייה במופעים ,סדנאות ,מפגשי אומן .כל זאת על מנת להקנות
ידע ,הבנה ,עניין ובעיקר – אהבה לעולם המחול (בתוספת תשלום סמלי).
כמו כן ,נצא למחנות מחול ,פסטיבלים וכן נפיק יחדיו מופעים  -עצמאות ,יום
המשפחה וגולת הכותרת מופע הסיום בהפקה מקצועית מרהיבה וססגונית.

*יתכנו שינויים * ייגבה תשלום נוסף עבור תלבושת ,תגבור ,העשרה ,סדנאות ומופעים לפי הצורך
* סך של  175ש"ח חד פעמי בגין העשרה ,חזרות ומופע סיום
* הפעילות תסתיים בסוף חודש יולי

מחול

היפ הופ עכשווי

ענבר חלה ,מור ג'סיקה מזרחי ומאי פרי
שיעור מחול דינאמי,קצבי ,עכשווי המקנה ידע בכל סגנונות ההיפ הופ תוף פיתוח מיומנות
קצב תנועה והבעה.

*חדש* זומבה קידס

ניצן פוגל
תכנית שנתית לפעילות תנועה וקצב לגילאי הגן וביה"ס היסודי
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מורי בית הספר
מאי פרי
מורה להיפ הופ ,רקדנית .בוגרת קורס
מורים באוניברסיטת ג׳ימנסיה וקורס
 -UDIקורס רקדנים אורבני .מלמדת
במיטב בתי הספר למחול בארץ
אורלי דושי | ניהול אמנותי
נדיה ברקוביץ' פופ | ניהול אומנותי
 .T.Cמטעם האקדמיה המלכותית בלונדון  .M.Aבפסיכולוגיה ובספורט
ומשרד החינוך.
אוניברסיטת חיפה.
בעלת נסיון בהוראה ,ניהול והפקה מעל
 .B.Edבמחול סמינר הקיבוצים.
 25שנים.
בעלת נסיון בהוראה של סגנונות המחול
רכזת מגמת מחול בבית החינוך ע"ש רבין.
וניהול מעל  20שנים.

קרן סופרי
 .B.Edבמחול סמינר הקיבוצים.
בוגרת וינגייט באבחון וטיפול בלקויות יציבה.

דוויד יוסף אמיתי
רקדן וכוריאוגרף .בוגר וינגייט ,רקד בחו"ל
והשתתף בתחרויות בינלאומיות.

אירה קורזנוב
מתעמלת אומנותית בכירה בנבחרת
ישראל .רקדנית מחול מודרני ובוגרת קורס
מורים לאקרודאנס

ביילה  -ענבר חלה
רקדנית יוצרת ,בסגנונות מחול מודרני
והיפ הופ עכשווי.
בוגרת האקדמיה של נדין בומר לתאטרון
מחול .עברה השתלמויות בארץ ובעולם
אצל המורים המובילים בתחומי ההיפ הופ
והמחול המודרני.

מחול

שלומית בטיטו
מור ג'סיקה מזרחי
סולנית בלהקת תיאטרון המחול נאדין הכנה לבלט גיל הרך.
אנימטו ובמסגרתה הופיעה בפסטיבל מחול בוגרת תואר ראשון  BEDותעודת הוראה
באקדמיה למחול בירושלים עם התמחות
ברחבי העולם.
סיימה מסלול הוראת מחול בהנחיית נדין בומר במסלול לביצוע.
מורה לבלט ,מודרני וג'אז.
ולימדה בבתי ספר למחול ברחבי הארץ.
רקדנית ויוצרת בלהקת "מדרובה".
אמנית רקדנית יוצרת עכשווית.
תלמד ב DDANCE-היפ הופ ומחול עכשווי.

ניצן פוגל
מדריכת זומבה מוסמכת לנשים וילדים.
רקדנית בסגנון לטיני.
מלמדת במיטב בתי הספר לתנועה ומחול
למעלה מ 15-שנה.
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גילאי גן
תחום

גיל

יום

שעה

עלות חודשית

מיקום

בייבי בלט (עד סוף יוני)

3-4

ג

17:30-18:15

 155ש”ח

סטודיו 3

טרום בלט

4-5

ג

16:45-17:30

 155ש”ח

סטודיו 3

טרום בלט

4-5

ג

18:15-19:00

 155ש”ח

סטודיו 3

גן חובה בלט

5-6

א

17:00-17:45

 155ש”ח

סטודיו 3

זומבה קידס

4-6

ב

17:30-18:15

 155ש”ח

סטודיו 2

תחום
היפ הופ
בלט

כיתות א' עד ב'

כיתות
א-ב

היפ הופ
זומבה

א-ב

א

18:00-18:45

ד

18:30-19:15

א

18:00-18:45

ב

16:45-17:30

ד

18:30-19:15

 220ש"ח

סטודיו 2
סטודיו 3
סטודיו 2

 295ש"ח

סטודיו 2
סטודיו 3

אקרודאנס

א-ג

ה

17:00-18:00

 195ש"ח

סטודיו 2

פלייטרק

א-ב

ד

16:45-17:30

 165ש"ח

סטודיו 3

מחול

בלט

יום

שעה

עלות חודשית

מיקום
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כיתה ג'
שעה

עלות חודשית

מיקום

תחום

כיתות

יום

שעה

עלות חודשית

מיקום

ד

17:30-18:30

 195ש”ח

סטודיו 3

בלט

ג-ה

ד

17:30-18:30

 195ש”ח

סטודיו 3

א

16:00-17:00

סטודיו 3

ג'אז לירי

א

16:00-17:00

ד

17:30-18:30

סטודיו 3

בלט

ד

17:30-18:30

 260ש"ח

סטודיו 3

א

16:00-17:00

סטודיו 3

ג'אז לירי

א

16:00-17:00

ד

17:30-18:30

סטודיו 3

בלט

ד

17:30-18:30

אקרודאנס

ה

17:00-18:00

סטודיו 2

אקרודאנס

ה

16:00-17:00

סטודיו 2

ג’אז לירי

א

16:00-17:00

סטודיו 3

ג'אז לירי

א

16:00-17:00

סטודיו 3

א

18:45-19:30

ד

17:30-18:30

בלט

ד

17:30-18:30

סטודיו 3

היפ הופ

א

15:00-16:00

סטודיו 2

ג’אז לירי

א

16:00-17:00

סטודיו 3

ג'אז לירי

א

16:00-17:00

סטודיו 3

ד

17:30-18:30

ד

17:30-18:30

א

18:45-19:30

סטודיו 2

א

15:00-16:00

ג

16:15-17:00

סטודיו 2

ג

15:15-16:15

סטודיו 2

א

18:45-19:30

ג'אז לירי

א

16:00-17:00

סטודיו 3

ג

16:15-17:00

רפרטואר

ה

15:00-16:00

סטודיו 2

17:00-18:00

ד

17:30-18:30

היפ הופ

ג

15:15-16:15

סטודיו 2

אקרודאנס

ה

16:00-17:00

סטודיו 2

א

15:00-16:00

ג

15:15-16:15

ד

15:00-16:00

ה

16:00-17:00

ד

15:00-16:00

ג'אז לירי
בלט

ג-ה

ג’אז לירי

מסלול מקצועי

בלט

היפ הופ

בלט

ג-ה

ג

ג

מסלול משולב

היפ הופ
היפ הופ

ג

אקרודאנס

א-ג

ה

פלייטרק

ג

ד

16:00-16:45

פלייטרק

ג-ד

ד

16:00-16:45

 260ש”ח

 320ש”ח

 300ש”ח

 400ש”ח

 220ש”ח
 240ש”ח
 165ש”ח

סטודיו 2

סטודיו 3

סטודיו 2
סטודיו 2
סטודיו 3
סטודיו 3

בלט

בלט

ג-ה

ג-ה

ג-ה

ד

היפ הופ

מסלול משולב מצוינות צעירה

בלט

ג-ה

מסלול מקצועי

תחום

כיתות יום

כיתה ד'

בלט

היפ הופ
פלייטרק
אקרודאנס
פלייטרק

ד-ה

ד
ד-ה
ד-ו

סטודיו 3
 320ש”ח

 320ש”ח

 410ש”ח

 495ש”ח

 260ש”ח
 260ש”ח
 195ש”ח

סטודיו 3

סטודיו 3

סטודיו 3
סטודיו 2

סטודיו 2

סטודיו 2
סטודיו 3
סטודיו 2
סטודיו 3

מחול
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ח
ד
ש!

כיתה ה'
תחום

כיתות

יום

שעה

עלות חודשית

מיקום

בלט

ג-ו

ד

17:30-18:30

 195ש”ח

סטודיו 3

א

16:00-17:00

ד

17:30-18:30

 260ש”ח

סטודיו 3

א

16:00-17:00

ד

17:30-18:30

אקרודאנס

ה

16:00-17:00

סטודיו 2

ג’אז לירי

א

16:00-17:00

סטודיו 3

ד

17:30-18:30

היפ הופ

א

17:00-18:00

סטודיו 2

ג’אז לירי

א

16:00-17:00

סטודיו 3

ד

17:30-18:30

א

17:00-18:00

ד

16:00-17:00

סטודיו 2

ג’אז לירי

א

16:00-17:00

סטודיו 3

רפרטואר

ה

15:00-16:00

סטודיו 2

ד

17:30-18:30

היפ הופ

ד

16:00-17:00

סטודיו 3

אקרודאנס

ה

16:00-17:00

סטודיו 2

א

16:00-17:00

ד

17:00-18:00

ה

16:00-17:00

ד

15:00-16:00

ד

15:00-16:00

ג’אז לירי
בלט

ג-ו

ג’אז לירי

מסלול מקצועי

בלט

בלט

בלט

ג-ו

ה

ה

מסלול משולב מצויינות צעירה

היפ הופ

בלט

היפ הופ
אקרודאנס
פלייטרק
פלייטרק

ד-ה

ה
ד-ו
ד-ו

 320ש”ח

 320ש”ח

 410ש”ח

 495ש”ח

 260ש”ח
 260ש”ח
 195ש”ח

סטודיו 3

סטודיו 3

סטודיו 3

רפואה שלמה

מהיום גם
ללקוחות כללית
בצור יגאל
והסביבה

סטודיו 2

סטודיו 2

הדרך לרפואה שלמה קרובה אליכם יותר מתמיד .מעכשיו תוכלו ליהנות מטיפולים משלימים על ידי מטפל
מוסמך ומנוסה במרפאת כללית בצור יגאל .רופא כללית רפואה משלימה יתאים לכם את הטיפול היעיל ביותר
לבעיה שלכם והמטפל יעשה הכל כדי שתרגישו טוב יותר .מומלץ לנסות!

שיאצו

 60הנחה!

סטודיו 2

עד

סטודיו 2
סטודיו 3

עיסוי רפואי
ללקוחות כללית
מושלם ופלטינום*

*עד  20טיפולים בשנה ,כולל ייעוץ רפואי בכפוף לתקנון כללית מושלם

סטודיו 3

חייגו עכשיו לקביעת ייעוץ רפואי*2829 :
מרכז מסחרי מצפה ספיר ,אזור התעשייה צור יגאל  ,רח׳ הבזלת
מחול

הדרך לרפואה שלמה

חפשו אותנו ב-

clalitmashlima.co.il
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יום

שעה

תחום

כיתות

א

17:45-18:45

ב

18:15-19:15

בלט

ז-ח

א

17:45-18:45

ד

18:00-19:00

א

17:45-18:45

ד

18:00-19:00

אקרודאנס

ה

18:00-19:00

בלט

ד

17:30-18:30

מחול מודרני

ד

18:00-19:00

ה

16:00-17:00

ד

( 17:00-18:00לכיתות ו)

ג

( 17:00-18:00לכיתות ז-ח)

א

16:00-17:00

א

17:45-18:45

ב

18:15-19:15

ב

19:15-20:15

ג

17:00-18:00

היפ הופ כתות ו

ד

16:00-17:00

מחול מודרני

ד

18:00-19:00

להקת היפ הופ תחרותית

ד

19:00-20:00

אקרודאנס

ה

18:00-19:00

מסלול מקצועי

בלט
מחול מודרני

ז-ח

בלט
מחול מודרני

אקרודאנס

ז-ח

ו

היפ הופ

מצויינות בוגרת

ג’אז לירי כיתות ו
בלט
רפרטואר
היפ הופ כתות ז-ח

ז-ח

עלות חודשית
 260ש”ח
 260ש”ח

מיקום
סטודיו 3
סטודיו 2
סטודיו 3
סטודיו 2
סטודיו 3

 320ש”ח

סטודיו 2
סטודיו 3

 465ש”ח

תחום
סטודיו 2

סטודיו 2

כיתות

ד

16:00-17:00

א

17:00-18:00

ד

16:00-17:00

ה

16:00-17:00

א

17:00-18:00

ד

16:00-17:00

ה

16:00-17:00

להקת היפ הופ תחרותית

ד

19:00-20:00

היפ הופ

ג

17:00-18:00

ד

19:00-20:00

ג

17:00-18:00

ד

19:00-20:00

ה

18:00-19:00

ד

15:00-16:00

א

17:00-18:00

ד

16:00-17:00

ד

19:00-20:00

ו

ו

אקרודאנס
היפ הופ
אקרודאנס

להקת היפ הופ תחרותית

ו

ז-ח

היפ הופ
להקת היפ הופ תחרותית

ז-ח

אקרודאנס
פלייטרק

ד-ו

היפ הופ  +להקת היפ
הופ תחרותית

ו

עלות חודשית
 260ש”ח

 320ש"ח

 410ש"ח

 260ש"ח

 320ש"ח
 195ש"ח
 320ש"ח

מיקום
סטודיו 2

סטודיו 2

סטודיו 2

סטודיו 2

סטודיו 2
סטודיו 3
סטודיו 2

מחול

א

17:00-18:00

היפ הופ

סטודיו 3

 550ש”ח

יום

שעה

היפ הופ

מסלול משולב תחרותי

כיתה ו'-ח'

בלהקת היפ הופ תחרותית ישנה תוספת תשלום עבור השתתפות בתחרויות.
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להקות המחול הייצוגיות -

אביב במחול

ניהול אמנותי  -אלרון ראובני 054-5950298

להקות המחול הייצוגיות ״אביב במחול״ הינן מסגרת ריקוד משלבת אימונים מאתגרים
ומהנים ,הופעות ופסטיבלים.
השיעורים מתקיימים תחת הדרכה מקצועית ובאופי של תנועת נוער ,מה שמחזק את
ההנאה ותורם לביטחון העצמי ,הנאה וגיבוש חברתי של המשתתפים.
*בעתיד תפתח קבוצת הנוער

קבוצת גיל

ימים

שעות

עלות בחודש

מיקום

"קטקטים" גני חובה  -כיתות א

ג

17:00-18:00

 165ש”ח

אולם קהילה

"ניצנים" כיתות ב-ג

ג

18:00-19:00

 165ש”ח

"עלומים" כיתות ד-ו

ג

19:00-20:00

 165ש”ח

סטודיו 2

מחול
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אלרון ראובני
בשנת  2006התחיל את פעילותו ככוראוגרף ומנהל אמנותי ,במטרה לשמר את
תחום מחול הפולקלור בישראל.
אלרון פועל בערים רבות להקמת וטיפוח להקות מחול ייצוגיות מקצועיות.
מתמחה בניהול אמנותי של להקות מחול ייצוגיות והפקת אירועי מחול ישראלי
לבמה ברחבי הארץ והקהיליות היהודיות בעולם ,בינהן :ברזיל ,הרפובליקה
הדומיניקנית ,ארה״ב ,סין ,בולגריה ,רומניה ועוד.
כמדריך וכוראוגרף נוהג לשלב בתוך מסגרת מוסד הלהקות את הצדדים
האמנותיים לצד ההיבטים החברתיים-חינוכיים .מתוך חשיבה גדולה על העצמת
הרקדן והובלתו אל יכולות פיזיות ומנטליות.
יצירותיו של אלרון מתמקדות בתחום המחול הישראלי לבמה ועוסקות בעיקרן
בנופי הארץ השונים ,אורח החיים הישראלי לצד מסורת והיסטוריה יהודית.
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אירועים פרטיים ועסקיים
המרכז הקהילתי מציע מגוון חללים להשכרה לאירועים פרטיים ועסקיים ולקבוצות
ספורט .חללים נוספים מתאימים להשכרה כמתחמי עבודה לפגישות עסקיות ולקיום
סדנאות באופן חד פעמי או מתמשך.
אולם הספורט ניתן להשכרה עבור אימונים קבועים ואירועי ספורט.

ציוד משרדי
לבתי הספר וסטודנטים
כלי כתיבה ,מוצרי יצירה ועוד...

סטודיו 4

סטודיו  84זברות

משלוח ללא עלות
לתושבי צור יצחק
אולם קהילה

להרצאות בלבד

אירועים פרטיים ועסקיים

מכיל עד  45אנשים

מכיל עד  150אנשים

 150ש"ח לשעה
(לתושבי חוץ  250ש"ח)

 250ש"ח לשעה
(לתושבי חוץ  350ש"ח)

אולם ספורט

חצי אולם ספורט

ימי הולדת

 300ש"ח ל 90-דקות
(לתושבי חוץ  400ש"ח)

 150ש"ח ל 90-דקות
(לתושבי חוץ  250ש"ח)

 400ש"ח
(לתושבי חוץ  600ש"ח)

ארועים

לתיאום ולהזמנה יש לפנות למזכירות המרכז הקהילתי
בטל’  09-7495965או בדוא”ל office@t-y.org.il

חפשו לסטודנט צילום מסמכים וציוד משרדי

להזמנות www.la-student.com

או התקשרו 052-5597444

הגיל הרך
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תושב
הישוב
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&FIT
FUN STUDIO
ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

19:15-20:00

20:30-21:30

20:30-21:30

19:15-20:00

20:15-21:15

8:15-9:15

Core Fitness

TRX

WomenNia

אימון תחנות
 -ויקי-

ZUMBA

TRX

 -ויקי -

 -רויטל-

 -יסמין-

 -ויקי-

ניה לנשים
 -הילה אור-

20:00-20:45

20:00-20:45

TRX

TRX

 -ויקי-

 -ויקי-

20:30-21:30

20:30-21:30

פילאטיס
(שגית)

פילאטיס
 -שגית-

20:45-21:30

20:30-21:30

ZUMBA

TRX

 -רויטל-

 -ויקי-

20:45-21:30

TRX

 -ויקי-

מגוון מסלולים מותאמים אישית:
ONCE

PERSONAL

TRX

VIP

SUMMER | WINTER

כניסה
חד פעמית

מנוי חודשי
לתחום נבחר

כניסה לTRX-
ולאימון תחנות

מנוי חודשי
לכל השיעורים

מנוי קייצי/חורפי לשלושה
חודשים לכל השיעורים

₪ 40

₪ 185

₪ 205

₪ 240

₪ 620

המערכת נתונה לשינויים .המחירים הינם לתושבי צור יצחק .תוספת תשלום לתושבי חוץ .ט.ל.ח

 | office@t-y.co.il | 09-7495965מרכז קהילתי צור יצחק

WWW.T-Y.ORG.IL

