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18:30-14:00בין השעות ' ה-'בימים א( קבלת קהל, מענה לטלפונים)שעות פעילות המשרד 



,תושבים יקרים
האיכותיתהפנאיופעילויותהחוגיםחוברתהתושביםלכםמופצת,שנהכמידי

לקשתמענההנותנת,חפרשפלתשלוחתהקהילתיהמרכזשלוהמגוונת
.ומבוגריםילדים-הגילאים

כמו,בכללולתרבותהפנאישעותלתרבות,לחוגיםרבהחשיבותמייחסיםאנו
השלוחהילדישכלהיאשאיפתנו.בשלוחהוהספורטהחברהלפעילותגם

השתלבות,חוגיםוביניהןמגוונותבפעילויותשלהםהפנאישעותאתיעשירו
.בקהילהוהתנדבותהשוניםהנוערבארגוני

.זאתלעשותמצוינתדרךהםהשלוחהחוגי
ימותבכלבהלמצואניתן,וככזותושביהלכללתרבותילעוגןהפכההשלוחה

ישוביבתוך,קדםהחוגיםבמרכזמתקיימותאשרהפעילויותמגווןאתהשנה
מאפשריםאלהכל.הספורטובמגרשיבפארקים,ציבורייםבמבנים,השלוחה

היאהעיקריתמטרתנוזאתעםיחד.התושביםלכללטעמיםמותאםמענה
לכללהולםמענהשיתן,אחדלמרכזוהפעילויותהחוגיםמרכזאתלהעתיק

.להומחוצהבשלוחההתושבים
כליתקיימובוהחדשהספורטאולםיפתחספטמברבחודשכילבשרברצוני

.בהמשךמצויניםפרטיהםאשרנוספיםחוגיםמספרוכןהשוניםהספורטחוגי
,במלאכההעושיםלכללהודותנעימהחובהמוצאיםאנו,זובהזדמנות

אירועים,בחוגיםזמננואתלהנעיםהשנהכלדואגיםהמקצועיתשבדרכם
רבתעשייהעלהתרבותרכזתלטלי,חסידמאיההשלוחהלמנהלת.ופעילויות

רכזתולשלומיתבשלוחההתרבותייםהאירועיםכלוהובלתבהפקתשנים
מנתעלשישהטובותמהרמותומדריכיםחוגיםלבחורהיטיבהאשרחוגים

.לילדנוזאתלהעניקשנוכל
הצלחהלהןמאחליםואנובשלוחהעבודתןאתסיימוושלומיתטלי,מאיה

החוגיםרכזתאקלסיגלאתמברכיםאנוכןכמו.החדשהדרכםבהמשך
.בשלוחההצלחהלהומאחליםלתפקידהעתהזהשנכנסה,והתרבות

להצטרףוהילדיםההוריםלכלוקוראיםופורייהטובהשנהלכולנומאחליםאנו
.לחוויהשותפיםולהיותלרווחתםהשלוחהשלהרבותלפעילויות

,בברכת חברים
יאיר בטיטויעל פלד

ר שלוחת שפלת חפר                                         "מנהלת המרכז הקהילתי                                     יו
עמק חפר

הערותתאריך עבריתאריך לועזייוםהחג

לא מתקיימים  באלול  ' יז17.9.19שלישי בחירות  

חוגים  

'  ב-באלול' כט29.9.19-1.10-19שלישי -ראשון ראש השנה

בתשרי

לא מתקיימים  

חוגים

לא מתקיימים  בתשרי' י–' ט8.10.19-9.10.19רביעי  -שלישי יום כיפור

חוגים

לא מתקיימים  בתשרי' כ-' יד13.10.19-17.10.19חמישי-ראשון סוכות

חוגים

לא מתקיימים  ג בתשרי"כ–א"כ20.10.19-21.10.19שני-ראשוןשמחת תורה

חוגים

'  ב–ו בכסלו "כ24.12.19-29.12.19שני-שלישיחנוכה

בטבת

חוגים מתקיימים  

כרגיל

לא מתקיימים  ד באדר"י-ג"י9.3.20-10.3.20שלישי-שניפורים

חוגים

לא מתקיימים  א בניסן"כ-ד"י8.4.20-15.4.20רביעי-רביעיפסח

חוגים

הפסקת פעילות  ו בניסן"כ20.4.20שניערב יום השואה

18:00בשעה 

הפסקת פעילות  באייר' ג27.4.20שניערב יום הזיכרון

18:00בשעה 

לא מתקיימים  באייר' ד28.4.20שלישייום הזיכרון

חוגים

לא מתקיימים  באייר' ה29.4.20רביעייום העצמאות

חוגים

לא מתקיימים  בסיון' ה28.5.20חמישישבועות

חוגים

פ  "לוח חופשות חגים תש



כללי
אחרתצויןכןאםאלא30.6.20-הועד1.9.19–מההחליפעלוהקהילתיהמרכזחוגי•

.זובחוברתהמפורסםהחופשותללוחובהתאם
.ומועדיםחופשהימיוכולליםמשוקלליםהחוגיםמחירי•
.חופשהימיבגיןהחזרי תשלומיםיבוצעולאכיבזאתמובהר•
(.אחרתמצויןכןאםאלא)תשלומים10-בפעילותחודשי10עבורמראשיוסדרהתשלום•
הפעילותשנתלסיוםועדההצטרפותמתאריךיחושבהתשלום,מאוחרתהצטרפותשלבמקרה•
אשראיבכרטיסתשלומיםבפרישת,השנהלכלמראשבתשלוםמותניתבחוגיםההשתתפות•

www.hefer.org.ilהאינטרנטאתרבאמצעות .השנהלכלבמזומןאו,בהמחאות,
מעברהתשלומיםאתלפרושיהיהניתןלא.30.06.20-מיאוחרלאהאחרוןהתשלוםמועד•

.פעילותשנתכלשליונילחודש
.בפעילותהשתתפותותתאפשרלא,החוגעבורשילםלאאשרמשתתף•
,לחוגהצטרפותשלבמקרה.חינםניסיוןשיעוריתאפשרהשנתייםבחוגים•

.יחויב בתשלוםהניסיוןשיעור
.מראשהתשלוםבהסדרתמחויב,הניסיוןשיעורלאחרבחוגהשתתפותהמשך•
.חוגפתיחתלצורךהנדרשנרשמיםמינימוםלקבועהזכותאתלעצמושומרהקהילתיהמרכז•
14הודעהכךעלשנתןובלבד,דעתושיקולולפיעתבכלחוגלסגוררשאיהקהילתיהמרכז•

.מראשימים
שעות,הפעילותימי,החוגמפעילאתלשנות,דעתושיקולפי-על,רשאיהקהילתיהמרכז•

.חוגיםלאחדאולבטל,הפעילות
.במלואוהתשלוםשלהיחסיהחלקיוחזר,הקהילתיהמרכזי"עחוגביטולשלבמקרה•
המרכזחוגי/בפעילויותלהשתתףתורשהלא,הקהילתילמרכזכספיםהחייבתמשפחה•

.החובלסילוקהקהילתי עד
.המחאהכלעבור20₪בסךהעמלהבתשלוםהלקוחיחויבחוזרתהמחאהעבור•
בפעילותפוגעל"והנבמידה,שיקוליופיעל,משתתףפעילותלהפסיקרשאיהקהילתיהמרכז•
.המדריךי"עשיקבעחלופיבמועדיוחזר,הקהילתיהמרכזי"עשיבוטלשיעור•
.החוגמתקייםבוובמרחבבזמןרק,בחוגיםהמשתתפיםעלאחראיהקהילתיהמרכז•

החזרים/הרשמהביטול
.המשתתףבאחריותהינובחוגההשתתפותביטול•
השלוחתיתהחוגיםלרכזתבמיילאובכתבתינתןחוגביטולעלהודעה•

.הקהילתימהמרכזאישורקבלתלתוקפה לאחרותיכנס
.עבודהימי3בתוךהביטוללהודעתאישורקבלתלוודאהמשתתףעל•
.הקהילתיהמרכזאישורקבלתלאחרלתוקפויכנסהביטול•
הודעתנמסרהבוהחודששלהאחרוןמהיוםהחללתוקףיכנסחוגביטול•

.הביטול
.התשלוםתקופתסוףעדהחוגבפעילותלהמשיךרשאייהיההמשתתף•
.המדריךאוהטלפוןבאמצעותביטוליםייעשולא•
.בגינוכספיםהחזרייעשהולא,חוגשלרטרואקטיביביטולאין•
זיכוי,40₪בסךביטולדמילתשלוםבכפוףיתבצעבחוגהשתתפותביטול•

.היתרהיחסי מסכוםבאופןיינתן
מעלהיעדרותשלבמקרהלמעט,מחוגהיעדרותבגיןכספיהחזריינתןלא•
.רפואיאישורובהצגת,עקב מחלהשבועות3
ללוחבהתאםחופשהימיבגיןפעילותהחזראוכספיהחזריינתןלא•

.החוגיםחופשות
בהתאםיתבצעההחזר,אשראיבכרטיסזיכויבאמצעותהחזרשלבמקרה•

.האשראיחברתלמדיניות
.31.3.20לתאריךעדתתקבלנהבחוגההשתתפותלביטולבקשות•
.חוגביטולבגיןהחזריתאפשרלאזהמועדלאחר•

הנחות
.אבמביתמשתתףלכל,שלוחהבאותה,ומעלהשניחוגעלהנחה5%•
.החוגיםמביןהזולהחוגעלתינתןההנחה•
.חפרעמקא.מלמדיניותבהתאםרווחההנחות•
.הנחותכפלאין•

.אחרתכתובבהםבמקומותלמעט,ועודחברותא,אבשלוםמכון,ישראלשביל,גלריותסיוריוביניהםקורסים,סדרות,סדנאות,טיולים,לחוגיםמתייחסהתקנון*

הרשמה חוגים המרכז הקהילתיונהליהשתתפותתקנון
.החוגיםלפעילותהצטרפותכםעלאתכםמברךהקהילתיהמרכז

.ההרשמהנהליאתובעיוןלבבתשומתקראואנא,ויעילנאמןשירותלכםלתתשנוכלמנתעל



מקוםעלות חודשיתשעותגיליוםמדריךשם החוג

ודו'ג

ודו'ס לג"ביה
בהנהלת גיל עופר

וויילסגיא 

17:00-16:00'ה-'גראשון
ד"ממ-מתחם קדם 180₪פעם בשבוע 17:45-17:00'ב-'א

לחדר אומנויות לחימה  ובהמשך יעבור 
הספורט החדשבאולם 

240₪פעמיים בשבוע 16:45-16:00'ב-'ארביעי

17:30-16:45גנים
18:30-17:30'ה-'ג

קפוארה
המרכז הישראלי לקפוארה  

בעמק חפר

שי ברנרארי-בהנהלת תמר בן

שני

17:15-16:30גן חובה

מתחם קדם
הספורט החדש  אולם 
אומנויות לחימהחדר 

18:15-17:15'ג-'ב

180₪פעם בשבוע  
260₪פעמיים בשבוע 

19:15-18:15'ו-'ד

17:15-16:30'אחמישי
18:15-17:15'ג-'ב
19:15-18:15'ו-'ד

פרחי קפוארה
4-5גילאי שלישי

17:45-17:15
מפגשים בעלות של  10

450 ₪
מתחם קדם אולם הספורט החדש

פרטים במשרד החוגים19.11.19-מתחילים ב 

לילדיםוריצה כושר 
THE BUTTONS

בהנהלת גיא כפתורי

18:30-17:30'ו-'גראשון
מתחם קדם

התכנסות ליד משרד החוגים
ההצטרפות לחוג מחייבת רכישת תלבושת  

מתאימה

170₪בשבוע  פעם 19:30-18:30'ט-'זרוטרערן 

250₪פעמיים בשבוע 18:30-17:30'ו-'גרביעי

19:30-18:30'ט-'ז

אופניים

THE BUTTONS

בהנהלת גיא כפתורי

'ו-'גראשון
17:30-16:00

מתחם קדם
התכנסות ליד משרד החוגים

ההצטרפות לחוג מחייבת רכישת תלבושת  
מתאימה

₪ 220צעיריםרוטרערן 

רביעי
'ט-'ז

17:30-16:00
240₪

מתקדמים

ד"ממ-קדםמתחם17:15-16:30170₪'ג-'אשלישיזילברמןאבי הישרדותדניס 

הוקי גלגיליות
ס להוקי גלגיליות  "ביה

ראשוןבהנהלת אלון וייזמן

צעירים            
'ג-גן חובה

18:00-17:15

בארותייםמגרש 
נעליים ומקל: תידרש רכישת ציוד

בבארותייםאימון : נבחרת
בבית יצחקואימון 

יובל שני
התכנסות והתארגנות  

17:00-ב
170 ₪

מתקדמים    
'ה-'ג

19:00-18:00185₪

20:00-19:00נבחרת

עבור פעם  ₪ 185
עבור  ₪ 285,בשבוע

פעמיים בשבוע  

פ"תש

www.hefer.org.il: הרשמה באתר המועצה| sigale@hefer.org.il: מייל| 09-9747230| רכזת חוגים ותרבות    , סיגל אקל: פרטים והרשמה
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מקוםעלות חודשיתשעותגיליוםמדריךשם החוג

מחול

BEתנועה

בהנהלת 
אכנשטיין-טלי נאמני

חובה-חובה. טראשוןמחול יצירתי
17:15-16:30170₪

חדר מחול  –מתחם קדם 
חדשהאולם הספורט

18:00-17:15'ג-'אראשוןבלט קלאסי

18:00-17:15280₪'ג-'אראשוןבלט קלאסי

17:30-16:45שניאז'וג
₪ 19:00-18:00190'ח-'הראשוןבלט קלאסי

אז 'ג

17:30-16:45'ג-'אשני
170₪

18:15-17:30'ו-'דשני

'ח-'זשני
19:15-18:15

190₪

ראשוןאז'בלט קלאסי וג
'ח-'ה

19:00-18:00290 ₪

19:15-18:15שני

אז 'ג, בלט קלאסי
ומודרני

ראשון

שני

רביעי

'ח-'ד

19:00-18:00

19:15-18:15

18:00-16:45

390₪

שני  , ימים ראשון
חדר מחול  –מתחם קדם 

חדשהאולם הספורט

השיעור יתקיים בחדר חוגים  ביום רביעי 
בכפר מונאש 

₪ 18:30-17:45170'ג-'אחמישיהיפ הופ    
חדר מחול  –מתחם קדם 

חדשהאולם הספורט

זומבה
כושר עם רותם

בהנהלת רותם שפיגל

17:40-17:00'א-גן חובהשני

170₪פעם בשבוע 
200₪פעמיים בשבוע 

18:30-17:45'ג-'בשני וחמישירותם שפיגל
ד"ממ–מתחם קדם 

שני וחמישי
19:15-18:30'ו-'ד

ציור ילדים ונוער
ראשוןאלון פיליאן

18:00-16:45'ג-'ב

210 ₪
חוגים  חדר –מתחם קדם 

רכישת חומרים ראשוניתתידרש 

19:15-18:00מתקדמים

חוג ציור לנוער
היום והמועד יקבעו  

בהתאם לדרישה
!! בואו לצייר 

מהפלונטרלצאת 
פיתוח חשיבה יצירתית

כיתת דרמה–מתחם קדם ₪ 18:00-17:00180'ג-'אראשוןשרית קולטון

צעירשף 
ודי זיו 'גחברת פאזל  

17:15-16:00'ב-'אשני
150 ₪

חומרים₪ 50
חדר חוגים  –מתחם קדם 

18:45-17:30'ה-'ג
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מקוםעלות חודשיתשעותגיליוםמדריךשם החוג

מבוכים ודרקונים
`

מושון
יעקוסי

שני

17:30-16:00'ב-'א

170 ₪
כיתת דרמה–מתחם קדם 

19:00-17:30'ו-'ג

מתקדמים

מעוניינים להצטרף  
לקבוצת  
?        המתקדמים
פנו אלינו

שבט ילדי  
האדמה

בהנהלת פלג בן דב

פלג בן דב  
וצוות  

מדריכים
שלישי

החוגים  נפגשים בכניסה למשרד 
מתחם קדם

₪ 18:15-15:45365'ג-'א

קומיקס  
גיבורי על

שלמה בן  
שושן

רביעי

חדר חוגים  –מתחם קדם 18:15-17:00'ה-'ג

נוער ובוגרים  
שוחרי גיבורי על

תידרש רכישה ראשונית של חומרים19:30-18:15210₪

חמישייובל אליבאשחמט
18:00-17:00'ג-'ב

200 ₪
/  משרד החוגים–מתחם קדם 

קדםמועדונית 19:00-18:00'ו-'ד

תיאטרון  
קדםצעירי 

-טלי רון
אלכסנדר

כיתת דרמה–מתחם קדם 17:30-16:00250₪'ו-'החמישי

19:00-17:30'ד-'ב

אלקטרוניקה
אתגר מדעים

שני

₪ 17:00-16:00170'ב-'א
חדר חוגים  –מתחם קדם  לחומרים₪ 18:00-17:0027'ד-'גניצן

19:00-18:00מתקדמיםחברת אתגר

פסנתר
חמישידניאליטל 

בתיאום אישי8מגיל 

:שיעור פרטני
₪ 350-' דק30
₪ 430-' דק45
₪ 495-' דק60

340₪-' דק45: שיעור קבוצתי 

חדר חוגים  –מתחם קדם 
מונאשלחבר כפר מועדון 

אנא פנו אלינו לגבי  , מנגנים ומתעניינים
שיעורי  , נגינה בכלי נשיפה ומיתרים

3-6פיתוח קול ומפגשי מוסיקה לגילאי 
.  בקבוצות מותאמות

החוגים תלויה במספר הנרשמיםפתיחת 

אורגנית

גיטרה
תיאום  ב

מראש
תופים

פ

נ

א

י

ו

ה

ע

ש

ר

ה

מ
ו
ס
י
ק
ה

פ"תשחוגי שפלת חפר ילדים ונוער 
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כפר מונאשחוגי שפלת חפר 
מיקום  עלות חודשית  שעות  יוםקהל יעד שם החוג

מחול

BEתנועה

בהנהלת  
-טלי נאמני
אכנשטיין

'  ג-'אהיפ הופ  אז'ג

שני  

16:30-15:45

170 ₪
-חוגיםחדר

כפר מונאש  

17:15-16:30חובה  טרוםמחול יצירתי 

18:00-17:15חובה  מחול יצירתי 

'ו-'דהופ-היפ

רביעי

16:45-16:00

₪ 18:00-16:45230'ח-'ומודרני

18:00-16:00290₪'ח-'דמודרני+ הופ -היפ

אז ומודרני'ג, בלט קלאסי
'ח-'ד

ראשון

שני

רביעי

19:00-18:00

19:15-18:15

18:00-16:45

390₪

שני  , ימים ראשון
חדר מחול  –קדם מתחם 

חדשהאולם הספורט

השיעור יתקיים  ביום רביעי 
בחדר חוגים  
בכפר מונאש  

זילברמןאבי הישרדותדניס 
170₪פעם בשבוע 19:00-18:00'ז-'ושני  

240₪פעמיים בשבוע 

-חוגיםחדר
כפר מונאש  

20:00-19:00'ז-'ורביעי

פרטים נוספים בהמשך  . החגיםיפתח אחרי'  ב-גן חובהאנגלית ילדים  

פסנתר
חמישידניאליטל 

בתיאום אישי8מגיל 

:שיעור פרטני
₪ 350-' דק30
₪ 430-' דק45
₪ 495-' דק60

45: שיעור קבוצתי 
340₪-' דק

חדר חוגים  –מתחם קדם 
מונאשלחבר כפר מועדון 

אנא  , מנגנים ומתעניינים
פנו אלינו לגבי נגינה בכלי 

שיעורי  , נשיפה ומיתרים
פיתוח קול ומפגשי  

3-6מוסיקה לגילאי 
.  בקבוצות מותאמות

פתיחת החוגים תלויה  
במספר הנרשמים

אורגנית

גיטרה

מראשתיאום ב
תופים

פ"תש



מיקום  עלות חודשיתשעותיוםמדריךשם החוג

כושר עם רותם  
חודשיחופשי , פעמיים בשבוע, פעם בשבוע: מגוון מסלולי הצטרפות

עיצוב וחיטוב

רותם שפיגל

21:15-20:15שני ורביעי
170₪פעם בשבוע 

220₪פעמיים בשבוע 

₪  240חופשי חודשי 

ד"ממ-קדםמתחם 
21:15-20:15ש"שלישי ומוצנשיםזומבה

16:00-15:00שישי אקסטרים

ריצה לנשים/הליכה
THE BUTTONS

בהנהלת גיא כפתורי

נפגשות ליד משרד החוגים21:00-20:00200₪שלישיטלי אביב

ציור למבוגרים

פיליאןאלון 

11:00-08:30ראשון

ח   "ש300

חדר חוגים-קדםמתחם 

תידרש  
קניית ציוד  

שלישי

מתקדמים
20:00-17:30

מתחילים
22:30-20:00

050-6778244לפרטים צרו קשר עם אלון -תיפתח קבוצה לציור בצבעי מים למתקדמים בלבד 
פתיחת הקבוצה תלויה במספר הנרשמים

חוגי שפלת חפר מבוגרים
פ"תש
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