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חוברת חוגי נוג״ה- כוללת חוגים לכלל האוכלוסיה- מבוגרים וילדים!

 בחוברת ישנם חוגי מועצה אשר אנו מתאמים ומפעילים, בנוסף - הוועדים, לבקשת התושבים, 

מרכזים בחוברת החוגים גם חוגים פרטיים של תושבים מהישוב.

 מועדון הפרלמנט )גיל שלישי( מפעיל חוגים,סדנאות ועוד - 

 לפרטים לגבי החוגים ופעילות מועדון הגיל השלישי ניתן ליצור קשר עם רכזת הגיל השלישי 

אביטל יאירי 0546799303

 הערה - כל אירוע ו/או פעילות פרטית של התושבים ו/או מי מטעמם, אינה באחריות ו/או 

 תחת פיקוח הוועד המקומי. כל תושב שנרשם לפעילות פרטית זו, עליו לוודא באופן אישי 

את התוכן, האיכות והמחיר- באופן אישי.

 פעילות פרטית שיגיעו עליה תלונות ו/או לא תעמוד בכללים חברתיים ומוסריים, 

לא תפורסם יותר בדף המידע המקומי.



החוגים לשנו
ספורט

מחשבה

עמוד Tomy Team4 | תום יאירי

עמוד 5אימוני כח | ענבר שלפרוק

עמוד 6"פריצת דרך" | תמיר פרץ

עמוד 7התעמלות אתגרית לגיל הרך | פרוגרס

עמוד 8כדורגל | אייל ביטון

עמוד 4קפוארה | שחר חסון

עמוד 5ג'ודו | המרכז הישראלי לג'ודו

עמוד 6מיומנויות ספורט | פז ליברמן

עמוד 7זומבה | אורלי אלחנני

עמוד 9ביה"ס לאקרובטיקה וריקוד | גלית מעיין

עמוד 10ריקודי בטן לטיניים | אורלי אלחנני

עמוד 11כדורגל עם גידי | גידי בן יעקב

עמוד 11אימונים פונקציונליים | אילאי זבולון

עמוד 12אלקטרונאי צעיר | אמיר בורכוביץ

עמוד 12שחמט | ליה שוורצמן

פנאי
עמוד 13חוג בישול ואפייה- השף הצעיר | ג'וליה עידן

 זוהי חוברת דיגיטלית 
כדאי ללחוץ על כל חוג כדי לקבל עוד מידע :(



גוף ונפש
עמוד 19מדיטציה ויוגה | אילנה פיורסקי

עמוד 19פילאטיס | אפרת ורסנו נייברגר

עמוד 20חוגי יוגה | לילך לוי- גלעדי

אומנות

עמוד 16אומנות הצריבה על עץ | רותם דותן

עמוד 14אומנויות הזכוכית | מרב מולכו

עמוד 14קרמיקה ופיסול בחימר | דליה דותן

עמוד 15קרמיקה | טלי אורן

עמוד 16דותן סטודיו לאומנות | דליה דותן

עמוד 17חוגי מוזיקה | מ.א. לב השרון

עמוד 18פיסול פיגורטיבי | רוזי שמש

לימודי שפות והעשרה
עמוד 13סקירה על התרבות המוסלמית | ירדן קרן

 זוהי חוברת דיגיטלית החוגים לשנו
כדאי ללחוץ על כל חוג כדי לקבל עוד מידע :(



קפוארה
שחר חסון

חוג קפוארה בהדרכת שחר חסון מדריך בהסכמת 
מכון וינגייט. אומנות הלחימה המעניקה לילדה ביטחון 

עצמי, אימון בסביבת עבודה חמה תומכת, מפתחת 
קואורדינציה, כוח, גמישות, וסיבולת לב ריאה. 

180 ₪ לחודש
)חוג פעם בשבוע( 

280 ₪ לחודש
)חוג פעמיים בשבוע(

שחר חסון
050-9001988

גנים
יום ב' | 17:00-17:45

כיתות א' -ב'
ימי ב' וד' | 16:15-17:00

כיתות ג' ומעלה
יום ד' | 15:30-16:16

כיתות ה' ומעלה
יום ב' | 15:30-16:15

ספורט

Tomy Team
תום יאירי

אימוני פילאטיס ואימונים פונקציונאלים לגברים ונשים, 
כל האימונים מותאמים לנשים בהריון ולאחר לידה. 

פעמיים בשבוע שירותי בייביסיטר לקטנטנים. 
תומי- מרפאה בעיסוק, מאמנת כושר ומדריכת פילאטיס

₪ 40-400

תום יאירי
054-5902519

ימי א'- ה'
שעות משתנות

18-70

חזרה 
לתפריט
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tel://050-9001988
tel://054-5902519


ג'ודו
המרכז הישראלי לג'ודו

ג'ודו נותן את השילוב המנצח של אומנות לחימה 
יפנית בת מאות שנים וספורט אולימפי מהמובילים 

והמרתקים בארץ ובעולם.  ג'ודו הינו ספורט חיוני 
לשיפור כל מרכיבי הכושר הגופני ותורם רבות 

להתפתחותו האישית והחברתית של ילדכם כהכנה 
מצויינת לבית הספר ולחיים.  ג'ודו - הרבה יותר מספורט!

 ₪ 180
לחודש

המרכז הישראלי לג'ודו
050-5406465

ימי ב', ד' וו'
בהתאם לגילאים

ולהתקדמות

ספורט

אימוני כח
ענבר שלפרוק

אימוני כח, התנגדות ואימונים פונקציונליים. 
מותנה ב5 משתתפים. 

עלות לכרטיסיה של 10 פעמים 400 שח

₪ 45

ענבר שלפרוק
054-3456686

ימי ב', ד', ו'
בוקר

יום חמישי
אחרה"צ

ילדים, נוער 
ומבוגרים

חזרה 
לתפריט

בנים ובנות
מגיל 4 ומעלה
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tel://050-5406465
tel://054-3456686


מיומנויות ספורט
פז ליברמן

תוכנית אימונים ייחודית לפיתוח מיומנויות ספורט 
ומסוגלות גופנית אצל ילדים דרך משחקי ספורט. מסגרת 

של חינוך לאהבת ספורט ופעילות גופנית לצד תרגול 
מיומנויות חברתיות. המסגרת מתאימה עבור 

1. ספורטאים צעירים מענפי ספורט שונים 
2. ילדים שחווים קשיים מוטורים וזקוקים לתרגול 

3.  ילדים שאוהבים לעסוק בפעילות גופנית ורוצים 
לקחת חלק במסגרת שמשלבת ספורט וכיף.

 ₪ 180
לחודש

פז ליברמן
054-3983384

יום ב'
 17:00

במגרש הספורט
בגנות הדר

ספורט

״פריצת דרך״
תמיר פרץ

״פריצת דרך״ - ריצה וכושר לחיים בריאים עם המאמן 
תמיר פרץ קבוצת הריצה והכושר של קהילת נוג״ה - 

אימוני כושר וריצה עם יחס אישי ואווירה מעולה 
המתמקדים בשיפור היכולת האירובית וחיזוק הגוף.

₪ 250
לחודש

תמיר פרץ
050-6353963

ימי א' ג' ה'
6:00

יום ו'
-

30+

חזרה 
לתפריט

5-10
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tel://054-3983384
tel://050-6353963


זומבה
אורלי אלחנני

שיחרור אנרגטי, מלא ריקודים משחקים וכיף. משולב 
עם המון סגנונות ריקוד.

 ₪ 180
לחודש

050-5406465
053-4271770

יום ג'

 16:15-17:00 
גילאי 10-14

17:45-18:30
גילאי 4-6

18:30-19:15
גילאי 7-9

ספורט

התעמלות אתגרית לגיל הרך
פרוגרס

מיועד לשיפור היכולות המוטוריות של ילדך, תוך פעילות 
חוויתית, מאתגרת ומעצימה ולא תחרותית.

₪ 180
לחודש

050-5406465
053-4271770

יום ג'
17:00-17:45 

3-5

חזרה 
לתפריט
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tel://050-5406465
tel://053-4271770
tel://050-5406465
tel://053-4271770


ספורט

כדורגל
אייל ביטון

 תכנית אימונים שנתית מותאמת לגילאי 4-12 הכוללת:
 *לימוד יסודות הכדורגל

 *שיפור וחיזור הביטחון העצמי
 *טורנירים ומפגשים עם מועדוני כדורגל מהאיזור 

*שימוש במתקני ספורט ייחודיים לשיפור טכניקה 
וקואורדינציה

חזרה 
לתפריט

 ₪ 225
לחודש

אייל ביטון
050-5702040

יום ב' וה'
16:00-18:00

4-12
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tel://050-5702040


ספורט

ביה''ס לאקרובטיקה וריקוד
גלית מעיין

גלית-מעיין לדווין ברגר- רקדנית ומתעמלת קרקע 
מילדות, כיום- מורה כוריאוגרפית ויוצרת. בוגרת וינגייט 

וסמינר הקיבוצים. בעלת ניסיון רב כרקדנית מקצועית על 
במות בארץ ובחול, יוצאת להקת מיומנה. 

ניסיון עשיר בהוראת מחול לכל הגילאים, מנהלת את בית 
ספר לאקרובטיקה ומחול. מגדלת דור המשך של מורים 

בפועל.

אקרובטיקה / נבחרת אקרובטיקה- שיעור התעמלות 
קרקע עם אלמנטים אישיים וקבוצתיים, דגש על 

פירמידות והקפצות, השיעור מפתח ועובד על גמישות 
וכח מתפרץ מקסימאלי תוך עבודת שיווי משקל. שיעור 

שנוגע בכל האפשרויות הפיזיות במטרה להגיע לתוצאות 
עם בטחון והנאה.

בלט קלאסי- טכניקת הבלט בונה יציבה נכונה, והבנה 
אמיתית ובסיסית של תנועה. מחזקת מאד את הגוף 
ויוצרת התרוממות של הגוף מעל הקרקע, משמשת 
כבסיס משמעותי ביותר עבור כל רקדן או מתעמל. 

שיעורי הבלט הקלאסי הם חלק אינטגרלי ממסלול בית-
הספר למחול.

ג'יםדאנס / נבחרת ג'יםדאנס )ג'ימנסטיקס & דאנס(- 
הג'יםדאנס נוצר על ידי גלית בהשראת עולם המחול 

והאקרובטיקה כיום, וכסגנון חדש המאגד את שני 
העולמות. שיעור המפתח: כוח ,גמישות, זריזות, 

קואורדינציה, חוכמת גוף ובסיס לכל מתעמל או רקדן. 
זהו שיעור מאתגר ומהנה תוך שמירה קפדנית על רמה 

ואיכות.

היפ הופ- סגנון ריקוד שהתפתח ברחובות ניו יורק, כיום 
מאד עכשווי וחלק בלתי נפרד מעולם המחול, משלב 

בתוכו סגנונות רבים ומאגד טכניקות רבות מכל תחומי 
המחול. שיעור מקצועי ומאתגר המשלב עבודה קשה 

והנאה רבה. 

חזרה 
לתפריט
חזרה 
לתפריט

למערכת שעות
לחצו כאן<<

לפרטים נוספים
יש ליצור קשר
עם גלית מעיין
052-3879905
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https://www.facebook.com/100002681966351/posts/3128453723920662/?extid=nVnFlgsaDOhFks6D&d=n
https://www.facebook.com/100002681966351/posts/3128453723920662/?extid=nVnFlgsaDOhFks6D&d=n
tel://052-3879905


ספורט

14+
נשים

ריקודי בטן לטיניים
אורלי אלחנני

שיעור כיף ומעצים המאחד את עולם הריקוד והלטיני

₪ 180
לחודש

יום ג' | 19:30

050-5406465
053-4271770

חזרה 
לתפריט
חזרה 
לתפריט
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tel://050-5406465
tel://053-4271770


ספורט

4-6

כדורגל עם גידי
גידי בן יעקב

גידי בן יעקב, בוגר בית ספר למאמנים בוינגייט, 
מזמין אתכם לחוג כדורגל בחצר ביתו.

₪ 100
לחודש

יתקיים פעם 
בשבוע

גידי בן יעקב
054-6799213

חזרה 
לתפריט
חזרה 
לתפריט

אימונים פונקציונליים
אילאי זבולון 

אימונים פונקציונליים, אימוני סטריט- כוח ואירובי 
בגן בשעשועים בנורדיה. לשיפור הכושר, פיתוח הגוף 

וירידה במשקל, לפרטים נוספים ניתן להתקשר 

 ₪ 45
לשיעור

אילאי זבולון
050-3802525

כל יום
)לפרטים נוספים צרו קשר(

כיתה ז' ומעלה
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tel://054-6799213
tel://050-3802525


אלקטרונאי צעיר
אמיר בורכוביץ

אוהבים מכשירים טכנולוגיים מתקדמים? אתם סקרנים 
ונהנים לחקור, לגלות, להמציא ולבנות בעצמכם? אם אתם 

אוהבים: לפרק, להרכיב, לתקן, ללמוד ולהעשיר את עצמכם 
בידע, אז יש לנו מה להציע לכם. בונים מכשירים כגון: 

תיבת נגינה, נצנץ מכונית משטרה, משחק היד היציבה ועוד 
הפתעות מחשמלות. תשלום חד פעמי של 250 שח עבור 

ערכה וחומרים לכל השנה.

 לפרטים נוספים- 
 מדור חוגים ופנאי- 09-7960231

מועצה אזורית לב השרון

₪ 185
לחודש

אמיר בורכוביץ
054-5902519

יום רביעי
16:30-17:30

כיתות 
א'- ד' 

מחשבה

שחמט
ליה שוורצמן

בחוג שחמט נלמד ונתרגל את התאוריה של המשחק, 
את הטקטיקה ורעיונות אסטרטגיים.

 לפרטים נוספים- 
 מדור חוגים ופנאי- 09-7960231

מועצה אזורית לב השרון

 ₪ 180
לחודש

ליה שוורצמן
054-6685235

ילדים
יום ב' | 16:20-17:20

מבוגרים
יום ד' | 9:30-10:30

גילאי א'- ו'
ומבוגרים

חזרה 
לתפריט
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tel://054-6685235


פנאי

לימודי שפות והעשרה

חוג בישול ואפייה- השף הצעיר
ג'וליה עידן

במהלך כל שיעור נלמד להכין מאכל או מאפה שונה ואז 
נשב לארוחת ערב טעימה ומפנקת. 

 ₪ 250
לחודש

ג'וליה עידן
058-5585563

יום ג'  
17:30-19:00

4-10

ירדן קרן
050-8311433

יום ה' | 18:00-19:30 
פעם בשבוע, 

6 מפגשים סה"כ

סקירה על התרבות 
המוסלמית ודת האסלאם

ירדן קרן
סקירה על התרבות המוסלמית ודת האסלאם. 

שיעור אחד ייתן מענה על השאלה כיצד האסלאם 
הקדום מתבטא כיום באסלאם המודרני אצל ארגוני 

הטרור. יש אופציה )קורס אחר( ללימוד הערבית 
המדוברת באזורנו/ ערבית ספרותית. 

חזרה 
לתפריט

לכלל הקהלים\גילאים 

לבקשת סיליבוס
 ואפשרות לשיעור 
 ערבית יש לפנות 

אל ירדן
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tel://058-5585563
tel://050-8311433


קרמיקה ופיסול בחימר
דליה דותן

חוג קרמיקה ופיסול בחימר - בשיעור נפגוש את 
יסודות הפיסול, הגלזורות, הצבעים והתנור הקרמי, 

וניצור תוצרים מקצועיים ומהנים. קבוצות קטנות 
באוויר הפתוח ובסטודיו. המחיר ל4 מפגשים )כולל 

חומרים ושרפה בתנור(

350 ₪ לחודש
)4 מפגשים( 

דליה דותן
050-7240172

ימי א', ב' וד'
9:00-12:00

ימי א' - ד'
18:00-21:00

אומנות

אמנויות הזכוכית
מרב מולכו

חוג לאמנויות הזכוכית: ויטראז',פסיפס ופיוזינג.
המחיר למפגש בן 3 שעות, לא כולל חומרים, כולל שימוש 

בכלים וספרות מקצועית. קבוצות קטנות בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות.

₪ 120
לחודש

מרב מולכו
052-3451129

ימי א', ד' וה'
9:30-12:30

יום ב'
19:00-22:00

מבוגרים 
מגיל 17

חזרה 
לתפריט

מבוגרים
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אומנות

קרמיקה
טלי אורן

מטרת החוג- פיתוח החשיבה האומנותית והיצירתית.
פיתוח הזיכרון, פיתוח מוטורי,הקניית ביטחון במגע עם 

החומר,תרפיה ורגיעה בזמן היצירה. התלמידים זוכים ליחס 
אישי וחם. עלות החוג כולל חומר צבעיי גלזורה ושריפות.

מבוגרים
100 ₪ למפגש

ילדים ונוער
250 ₪ לחודש

טלי אורן
054-6799468

מבוגרים
יום ב'  

10:00-12:00

ילדים ונוער
יום ב' או ה'
16:00-17:30
17:30-19:00

חזרה 
לתפריט
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דותן סטודיו לאומנויות
דליה דותן

מגוון חוגים וסדנאות חד פעמיים, במבחר נושאים: 
סדנת פסיפס, פיסול בחול ים, הדפסים על חולצות, 

צריבה על עץ, קרמיקה, פיסול בחימר. 

₪ 150-350
עלות לפי 

בחירת הפעילות

050-7240172
 09-8825611

יום א'- ו'  
בוקר וערב

)בתיאום מראש(

אומנות

אומנות הצריבה על עץ
רותם דותן

חוג המזמן לימוד אומנות הצריבה על עץ, להפקת מוטיבים 
ותמונות מרהיבות על פלחי עץ.

 ₪ 300
לחודש

רותם דותן
054-6799445
09-8825611

יום א'- ו'  
בוקר וערב

)בתיאום מראש(

חזרה 
לתפריט

מבוגרים, 
בני נוער וילדים 

מבוגרים
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אומנות

חוגי מוזיקה
מ.א. לב השרון

חוגי המוזיקה יתקיימו במקלט המוזיקלי החדש
חוגי נגינה פרטניים וקבוצתיים לכל הגילאים: 

גיטרה, קלידים, פיתוח קול, תופים, בס, הרכבים ולהקות  
• כל כלי בהתאם למינימום נרשמים

• המרכז המוזיקלי נמצא ברחוב מנורה, מול גני הילדים,    
ניתן לתאם הגעה לשם ניגון עצמאי

• מוזמנים גם להרשם להרכב קהילתי, לפרטים: 
דודי  054-2574625  | טינה 052-6204366

חזרה 
לתפריט

יעודכן בהמשך

עומר אמיתי
052-5951982

6-100

מ.א. לב השרון
lev4music@gmail.com
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אומנות

פיסול פיגורטיבי
רוזי שמש

 אם עוד לא הכרנו אז אספר לכם קצת על עצמי.
אז אני רוזי שמש )קריתי( עוסקת באומנות כל חיי, 

מעיצוב תכשיטים בכסף וזהב, לעיצוב אופנה בארץ ובחו״ל, 
וגם פיסול במגוון חומרים וגדלים.

אני פסלת כבר למעלה מ-30 שנה, הצגתי בתערוכות בארץ 
ובחול. מאמינה שיש בו צד ריגשי, לכן לימדתי במוסדות 

 טיפוליים למינהם, ועדיין. 
כשחזרתי לארץ אחרי 20 שנה בדרום אמריקה גם בארץ 

המשכתי ללמוד, ב״בסיס״ לפיסול ואמנות, בית ברל, 
התנדבתי 5 שנים לטיפול עם נערים ב ״נעורים״ ועוד....

 ₪ 400
לחודש

רוזי שמש
054-6240095

יום ג'
19:00-21:45

חזרה 
לתפריט

18+
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גוף ונפש

מדיטציה ויוגה
אילנה פיורסקי

חוויה של רגיעה.

אילנה פיורסקי
050-7582683

מדיטציה
יום א' | 19:00

יוגה לנשים
יום ה' | 9:00

פילאטיס 
אפרת ורסנו נייברגר

 אפרת פילטיס במושב -לגלות את הגוף מחדש.
 סטודיו לפילטיס מכשירים, 

 שיעורים בזוגות או פרטני,
 יחס אישי והתאמה לפי רמות.

תלוי שיעור / כרטיסיה

אפרת ורסנו נייברגר
054-2223636

פרטים ימסרו 
בהמשך

16+

חזרה 
לתפריט
חזרה 
לתפריט
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גוף ונפש

חוגי יוגה
לילך לוי- גלעדי

יוגה לילדים- היכרות עם עולם היוגה דרך חיבור לטבע, 
הרבה תנועתיות וחיבור לגוף, עבודה עם קצב ומוזיקה, 
תרגילי ריכוז, נשימה והרפיה, מלווה בהרבה משחקים 
שילדים אוהבים. ההרשמה בעיצומה לשנת הנוכחית!

יוגה ותנועה למבוגרים- תרגול ששם דגש על תנועתיות, 
נשימה, מתיחות וחיזוק הגוף דרך עבודה איכותית, מדויקת 

וקשובה. 
סדנה לנשים אחרי לידה- 5 מפגשים לשיקום קרקעית 
האגן ושרירי הבטן, חיזוק, מתיחות ותנועתיות לעמוד 

השדרה וחגורת הכתפיים, עבודה על יציבה נכונה אחרי 
לידה ומציאת המרכז מחדש.

יוגה לנשים בהריון- תרגול הכולל תנוחות מיטיבות להריון, 
הקלה וסיוע בכאבים ובתופעות שונות, נשימה, כלים 

ללידה פעילה וארגון היציבה ביום יום. 
* כל התרגולים מתקיימים בסטודיו נעים, מאוורר, מלא 

באור, אנרגיה טובה וירוק מסביב.

לילך לוי- גלעדי
052-6565782

יוגה לילדים
ימי ג' | 17:15

יוגה ותנועה למבוגרים
יום ב' | 20:15

יום ד' | 20:15 )רק לנשים(
יום ו' | 8:30

סדנה לנשים אחרי לידה
יום ד' | 9:00

יוגה לנשים בהריון
יתקיים על פי ביקוש

חזרה 
לתפריט
חזרה 
לתפריט
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