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לילדים ונוער
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אקרובטיקה וריקוד על עמוד

פילאטיס

מכשיריםפילאטיס

ג"חוברת חוגים תשפ
תוכן עניינים

העשרה לילדים ונוער

חוגי ספורט לוותיקים
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4עמוד 
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חוגים למבוגרים

9עמוד 

10עמוד 

11עמוד 

12עמוד 

13עמוד 

14עמוד 

יצירה קסומה

סדנת נגרות

יוגהויניאסההאתה

איינגר יוגה

יוגה נשית

אז נשים'ג

לימור צור–אימוני כושר לנשים 

outdoorכושר ו ריפתיןקורזיץמורן 

Urikan– קבוצות ריצה וכושר



הקוגנטיביים, שיטה שמתייחסת לשינויים הגופניים

,  והרגשיים שבני הנוער עוברים בתקופת ההתבגרות
.  על מנת שיתמידו וייהנו מהפעילות

אימונים המשלבים תרגילי כושר שעובדים על סיבולת 
ותרגילים  ( עם עזרי ספורט ייעודיים)ריאה וכוח -לב

בדגש על דינמיקה קבוצתית  , מענפי ספורט שונים
.והעצמת הפרט בקבוצה

לימור צור-אימוני כושר

אימוני כושר
לימור צור 

052-2959449

ראשון ורביעיימי

302בית  ומעלהות/משתתפים8קבוצות של 

ניתן לפנות ישירות ללימור, לתאום אימונים פרטיים

ג"חוברת חוגים תשפ
התעמלות וספורט לילדים ונוער

או  , אם בשביל הכיף, בקבוצת הריצה שלנו נרוץ יחד

יעוץ , בהדרכה מקצועית לשיפור טכניקה, מירוץלמטרת 

וליווי מלא של מאמן מקצועי ותוכנית אימונים  , תזונתי
.קבוצתית או אישית

או רץ וותיק  , אם הנך רץ מתחיל הזקוק ליד מכוונת
הגעת  –ומקצועי המעוניין להתקדם ולהגשים חלומות 

!למקום הנכון

URIKAN-קבוצות ריצה וכושר

ודו'ג

ודו'ג
פרייברגעדי 

052-8231887

גנים
שני

ורביעי

לפעמיים בשבוע₪ 17:00-16:15250

לפעם בשבוע₪ 180

ודו'לחליפת ג₪ 230

חדר 

ודו'ג
17:45-17:00ומעלה' א

URIKAN–

קבוצות ריצה  

וכושר

אורי בן משה

052-9201399
18:00-19:30250₪'ה', ג', ימים אנוער

,  ביער,בשטח

במרחב או  

בסטודיו

בקבוצות  , 3.5החוג פתוח לילדים החל מגיל 

, עבודה פרטנית ויחס אישי לכל ילד. קטנות

וחיזוק  , שיפור הקואורדינציה והמוטוריקה

.  הביטחון העצמי



ג"חוברת חוגים תשפ
התעמלות וספורט לילדים ונוער

פלמנקו
וייסמןשלומית 

054-4521008

'ג-' כיתות א

'יום ב

15:45-16:30

סטודיו מחול

3-516:30-17:00גילאי מיני בלרינות

וייסמןשלומית –ריקוד 

ריקוד ואקרובטיקה על עמוד

ריקוד

ואקרובטיקה  

על עמוד

גבריאל ואתורי

052-8112978
5מגיל 

,עלות וימי פעילות יפורסמו בהמשך

י הרשמה"עפ
בית העם

iOSמורה מוסמך דרך מכללת , גבריאל ואתורי
.  לריקוד על עמוד וגמישות

?אימון לכל הגוף שמשלב גם תנועהמחפשים 

,  של שעה וחצי נעבוד על פיתוח ליבת השלדבשיעור 

שיפור יציבה וחיזוק , אקטיבית של הגוףגמישות 

ספורט שמשלב אקרובטיקה . הביטחון העצמי

בואו להתחזק . הקרקסומושפע מעולמות וקונטורשן
.תוך כדי הנאה וכיף, ולשפר את הקואורדינציה

!לא דרוש רקע או ניסיון קודם

אצלי בבית , מוזמנים לשיעור ניסיון במחיר מיוחד
.בנירית



נגרותסדנת

תום שמואלי

057-7170616

7מגיל 

6גיל עד)

(בליווי הורים

.'דק70: אורך הסדנא

צרו קשראננ, נוספיםלפרטים
יער חניון חזי

סדנת נגרות עם תום

הדבקה ודפיקה של מסמרים  , בסדנא כל אחד ואחת יבנו קופסא קטנה מעץ ויתנסו בקדיחה

.עם פטיש

הרגשה טובה של הצלחה בבנייה נותנת חוויה מצמיחה שמולידה אומץ  ? מה הערך המוסף

תורמת  , ההתנסות ביצירה בכלל ויצירה בעץ במיוחד. ורצון לבנות וליצור שוב בעתיד

פיתוח  , רגשית ומנטלית, לפיתוח שליטה פיזית

מיומנויות , יכולת תכנון, עצמאות, יצירתיות, סקרנות

מוטוריות וביטחון להגשים את הרעיון שעולה לי  

.מבפנים

והשימוש בבית , יוצרים מוצרים שימושיים לרוב

השימוש . במשהו שיצרתי בעצמי משמח את הנפש

בכלי הנגרות במרחב בטוח ובאופן פשוט בסדנא  

.נותן תחושת אחריות

ג"חוברת חוגים תשפ
העשרה לילדים ונוער

,  חוג שמשלב בתוכו שיטות שונות של יצירה

ומאפשר להרגיש  , המון חוויות צבעוניות
.מתאים לכל הגילאים. סיפוק מהתוצאה

,  חוג שם דגש על שיטות וחומרים מגוונים

מוטיבציה , התפתחות יצירתית ורגשית

עבודה על מוטוריקה  , מיקוד הקשב, להשקיע

עדינה שחשובה בכל גיל ומעודדת התפתחות  
.קוגניטיבית

עבודה עם נייר  , ציור בשיטות שונות: נעסוק ב

,  בפלסטלינה)פיסול , מימדודו מימדבתלת 

,  אריגה, הכנת פונפונים,(חימר, קליי, גומי
!והפתעות נוספות, עבודות עם חוטים

יצירה קסומה

יצירה קסומה
-זיקוביוליה 

054-6377769
'יום ה

13-1516:00-16:45גילאי 

228בית 

בנירית

6-716:45-17:30גילאי 

8-1017:45-18:30גילאי

10-1218:30-19:15גילאי 



.

אנגלית
איטה רון

054-4545955
.תלמידים בתיאום2-3קבוצות של 

.אפשרות לתגבור באופן פרטני
33בית 

חשבון

ומתמטיקה

וישנגרדעדי 

בבית הלקוחלשעה₪ 60–שיעורים פרטיים 054-7852509

לימוד אנגלית
הוראת אנגלית בקבוצות קטנות  

.'ט–' לכיתות ג, תלמידים2-3של 

,  חיזוק קריאה–הקניית קריאה וכתיבה 

,  הבנת הנקרא, הרחבת אוצר מילים

.העשרה
.אפשרות לתגבור וחיזוק באופן פרטני* 

ג"חוברת חוגים תשפ
העשרה לילדים ונוער

.25בת , סטודנטית להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מעבירה שיעורים פרטיים בחשבון ומתמטיקה  

(.ללא הגשה לבגרות)א'יעד ' לכיתות ז

.ח לשעה"ש60: עלות

0547852509-עדי 

מתמטיקה וחשבון

במהלך החוג אנחנו עובדים עם אביזרים  

עובדים עם מרכיבי הדרמה  , ותחפושות

.  ונחשפים לעבודה מול מצלמה ומול קהל

מפיקים ומצלמים  , מעלים הצגות ביישוב

סרטונים ובעיקר צוברים בטחון עצמי והרבה  

.חוויות לחיים
לינק לסרטון 

https://drive.google.com/file/d/1jLYH0Xh8
een5X0BAxa2ct4talGTObRNU/view?usp=d

rivesdk

דרמה ילדים ונוער

דרמה
הילה לב

052-6629249

17:30שני'ב-'א

בית העם₪ 200

18:30שני'ו-'ד

תאטרון סיפור
שיר שמואלי

054-4789564
16:45שלישי2-4גילאי 

למפגש₪ 40

או 

לחודש₪ 160

סטודיו 

מחול

מפגשי תאטרון סיפור לקטנטנים

בכל מפגש יוצג סיפור בדרך אינטראקטיבית  

2-4וייחודית המותאמת לגילאי 

https://drive.google.com/file/d/1jLYH0Xh8een5X0BAxa2ct4talGTObRNU/view?usp=drivesdk


חבורת זמר

חבורת זמר
גיל גמר

054-2555880
מועדון וותיקים₪  19:30250שלישיונשיםגברים

-חבורת הזמר פעילה ומונה כ

מעוניינים  . זמרים וזמרות15

לקלוט לשורותיהם תושבים  
.נוספים שיודעים ואוהבים לשיר

ג"חוברת חוגים תשפ
חוגים למבוגרים

יצירה קסומה

יצירה קסומה
-זיקוביוליה 

054-6377769
20:30-22:00'יום ה

228בית 

בנירית

.מתאים לכל הגילאים.   חוג המשלב בתוכו שיטות שונות של יצירה

תחושת רוגע ומדיטציה בזמן התהליך שמאפשרת  , החוג למבוגרים שם דגש על חוויית העשייה

.  וכמובן סיפוק גדול מהתוצאה הסופית, לנו להתנתק לזמן מה מהמציאות המלחיצה

,  פיסול בחומרים שונים: נעסוק ב

,  עיסת נייר, מקרמה, רקמה, תפירה

,  סבונים, ליבוד, קווילינג, ציור

!נרות ועוד המון הפתעות

עוד פרטים באתר
https://www.kiduclub.com/nirit

https://www.kiduclub.com/nirit


איזון  , הארכה, שעה וחצי של חיזוק השרירים

איינגר הינה שיטה לתרגול פיזי של . ונשימה

תנוחות היוגה תוך שימוש רב באביזרים במטרה  

את  ולהנגישלדייק את התנוחות וגם כדי לאפשר 

כוח או  , תנוחות היוגה כאשר אין מספיק גמישות

,  השימוש הרב באביזרים כגון חגורות. שיווי משקל

רצועות ואף כסאות  , שמיכות, קוביות תרגול שונות
.את תרגול היוגה לכולםלהנגישנועד בכדי 

.מוזמנים לבוא ולהתנסות

איינגר יוגה

איינגר יוגה

גלית יאיר

053-8277607
19:30-21:00שני1-3רמה

ודו 'חדר ג

בית העם
– 8:30שישי1-2רמה  10:00

האתה

יוגהויניאסה

רעות האן  

'מרקוביץ

052-4242121

וגבריםנשים
20:15-21:45שני

בית העם₪ 200
8:15-9:45שישי

יוגה נשית

,  חיבור לנשימה, התרגול מאפשר תנועה דינאמית
.שיפור איכות החיים, מציאת איזון

מתאים  , להצטרף ולקחת פסק זמן לעצמכןמוזמנות 

ניקוי , תרגול מעצים. "לכל אישה ולא נדרש ידע קודם

יוגה נשית מייצבת  ", "יוגה שומרת לי על הגב, ראש
".נותנת שלווה, אותי

יוגה נשית
אורית אפרת

054-4818006
בית העם₪ 9:30200–8:15שלישינשים

יוגה  ויניאסההאתה

ג"חוברת חוגים תשפ
חוגים למבוגרים

יוגה קלאסית עם חיבור למסורת ההודית העתיקה  

שיפור  , לחיזוק הגוף. באינטגרציה עם שיטות מודרניות

שיעורים  . העלאת מצב הרוח וחיבור אל הנשמה, היציבה

יחס אישי בקבוצות  . מדויקים ומעמיקים, מגמישים, מאזנים
.לידהגם בזמן הריון ולאחר . אינטימיות



השיעור מיועד לנשים בעלות רקע  

גם אם מלפני הרבה מאוד )במחול 
...(.  שנים

,  כוח, משלב בתוכו עבודה על הגוף

קומבינציות . גמישות וקואורדינציה
.אז לירי והמודרני'מהסגנון הג

אז נשים'ג

אז נשים'ג
סניטובסקירונית 

054-2100191
סטודיו מחול20:00-21:15ראשוןנשים

ג"חוברת חוגים תשפ
חוגים למבוגרים

כושראימוני
לימור צור           

052-2959449

ראשון ורביעינשים

302בית 
ומעלהות/משתתפים8קבוצות של 

ניתן לפנות ישירות ללימור, לתאום אימונים פרטיים

לימור צור-אימוני כושר 

האימונים מכילים מגוון  

רחב של 
בעצימות  תרגילים

,  עם יחס אישי, משתנה

בתוכנית מסודרת  

אימונים אלה  . ועקבית

כוללים מגוון רחב של 

תרגילים העובדים על  

כלל מרכיבי הכושר  
.הגופני והריצה

האימונים נועדו לשפר  

את הכושר בצורה  

הדרגתית תוך עבודה  

על יכולות ומשימות 
.פיזיות שונות

כדי לאפשר גם לכן ליהנות  , לנשים בלבד, כן! שנה עשירית של ספורט, קבוצת הנשים של לימור
!מאימוני ספורט כאילו אין מחר



כושר גופני  

Outdoor-ו 

ריפתין-קורזיץמורן 

055-8808150
י תיאום"עפגימלאים, גברים,נשים

Outdoor

בניריתבמרחב

outdoor-אימוני כושר גופני ו-ריפתיןקורזיץמורן 

את המרפא  , בואו לחוות את קסם הספורט

והעוצמה שעיסוק , הנפשי והבריאותי

.  ספורטיבי מעניקה בכל תחומי החיים

ולצאת לאימון  , מזמינה אתכם לקום מהספה

מעצים ומתובל , או קבוצתי מותאם/אישי ו

שיפור  , אימון פונקציונלי של ריצה. בהומור

.  עיצוב וחיטוב ומשחקי כושר, תנועתיות

...נשים וכל היתר , מתאים לגמלאים

ג"חוברת חוגים תשפ
חוגים למבוגרים

URIKAN–

קבוצות ריצה  

וכושר

אורי בן משה

052-9201399
בוגרים

19:30-21:00'ה', ג', ימים א
250₪

,  ביער,בשטח

במרחב או  

בסטודיו 7:30–6:00שישי

URIKAN-קבוצות ריצה וכושר

?  כמה פעמים החלטתם לשנות את אורח החיים ולעשות משהו עבור עצמכם

בקבוצת הריצה שלנו נרוץ  

או  , אם בשביל הכיף, יחד

בהדרכה  , מירוץלמטרת 

,  מקצועית לשיפור טכניקה

וליווי מלא של  , יעוץ תזונתי

מאמן מקצועי ותוכנית 
.אימונים קבוצתית או אישית

אם הנך רץ מתחיל הזקוק ליד 

או רץ וותיק ומקצועי , מכוונת

המעוניין להתקדם ולהגשים  
–חלומות 

!הגעת למקום הנכון



TRX-שריפת שומנים, רצועות אימון לחיזוק  ,

אימון קבוצתי של . גמישות ושיפור הכושר

שעה המתאים למתאמנים מתחילים  
.ומתקדמים

-ספינינג און ליין 
ספינינג בקבוצה ללא פקקים וחנייה

של פעילות אירובית עצימה לשיפור  ' דק60

הכושר ולשמירה על בריאות תקינה תוך כדי 

הפעילות מתקיימת . רכיבה על אופניים נייחות
!און ליין כולל אופני ספינינג אצלך בבית

ג"חוברת חוגים תשפ
חוגים למבוגרים

אימון אירובי -אימון מחזורי 

וכל זה בתרגול ! משולב באימון כוח

שימוש ! פונקציונלי מתאים לכל גיל

.באביזרים שונים ומגוונים

און לייןספינינג

מיכל עצמון

054-4242802
נשים

וגברים

'ג', א

'ו', ב

ערב

בוקר
און ליין

TRXודו 'חדר ג7:30'יום ד

!!!חדש

מחזוריאימון
ודו 'חדר ג19:00'יום ד

ריקוד ואקרובטיקה על עמוד

ריקוד

ואקרובטיקה  

על עמוד

גבריאל ואתורי

052-8112978

או  קבוצות

פרטני לפי 

גילאים

,עלות וימי פעילות יפורסמו בהמשך

י הרשמה"עפ
בית העם

מיכל עצמון–חוגי ספורט 

iOSמורה מוסמך דרך מכללת , גבריאל ואתורי
.  לריקוד על עמוד וגמישות

?מחפשים אימון לכל הגוף שמשלב גם תנועה

,  בשיעור של שעה וחצי נעבוד על פיתוח ליבת השלד

שיפור יציבה וחיזוק , אקטיבית של הגוףגמישות 

ספורט שמשלב אקרובטיקה . הביטחון העצמי

בואו להתחזק . הקרקסומושפע מעולמות וקונטורשן
.תוך כדי הנאה וכיף, ולשפר את הקואורדינציה

!לא דרוש רקע או ניסיון קודם

אצלי בבית , מוזמנים לשיעור ניסיון במחיר מיוחד
.בנירית



פילאטיס

פילאטיס
אורה קצנשטיין    

050-4741780

נשים
ניתן לקיים  20:30–19:30שלישי

גם אימונים  

אישיים

103מוריה  8:30–7:30שישי

06:30-7:30שניגברים ונשים

שיטת אימון המתרכזת בשרירי הבטן ושרירי  

מאזנת  , מעצבת, משפרת יציבה ונשימה. הליבה

, שיווי משקל, את הגוף תוך כדי עבודה על מרכוז

שיפור התפקוד  , הפעלת כוח, קואורדינציה

היומיומי של הגוף ושליטה ופיתוח מודעות גדולה 
. יותר לגופנו

ג"חוברת חוגים תשפ
חוגים למבוגרים

מכשיריםפילאטיס

פילאטיס

מכשירים

ליאנה 

ה'בגשטיירמן 

050-7244225

גברים ונשים
חמישי-ימי ראשון  

מגוון אופציות בשעות הבוקר והערב
32גלעד 

Tantanסטודיו  Pilates  בהדרכת ליאנה

מזרן  פילאטיסמדריכת , ה'בגשטיירמן 

ומכשירים ובעלת ניסיון רב בתחום 
.  השיקומי

מהווה שיטת אימון שמטרתה  הפילאטיס

לחזק את הגוף תוך שימור והגדלת טווחי  

שילוב  . התנועה בעמוד השדרה והמפרקים

תנועתיות הגוף יחד עם ניגודיות קפיצי 
.המכשירים מייצר חוויית אימון ייחודית

.  החברה המובילה בעולם, Balanced bodyהמכשירים בסטודיו הינם מבית היוצר של 

אשר מאפשרות מתן יחס אישי והתאמת  , האימונים מתקיימים בקבוצות קטנות ואינטימיות
☺ממכרת ...שלא לומר, מחזקת ומשחררת, מוזמנים לפעילות מעצימה.התרגילים למתאמן



.החוגים מטה הם חוגים של העמותה לחבר הוותיק

.052-3343838: טלפון, הרישום לחוגים אלה מתבצע מול גלי זמיר מהעמותה

.לחוג פטאנק נרשמים דרך המדריך

.למפגש₪ 30עלות . לחוג ריקודי שורות אין צורך בהרשמה

תנועה אנרגטית אשר התפתחה ברחובות ניו יורק מריקודי רחוב ואמנות  -היפ הופ 

.עם מוזיקה קצבית, משלבת אינטנסיביות וכוח. לחימה

יוגה נשית
אורית אפרת

054-4818006
18:00-18:45'איום

מועדון  

וותיקים
ותיקים  

יוגה נשים  

וגברים

אורית אפרת

054-4818006
18:55-19:40'יום א

מועדון  

וותיקים
ותיקים  

פלדנקרייז
מימוןעידית

052-5256161
18:00-18:45'יום ב

מועדון  

וותיקים
ותיקים  

תנועה

משולבת

מכלוףפלורית

050-6309066
10:00-10:45'יום א

מועדון  

וותיקים
ותיקים  

פטאנק
דני ליברמן

050-5544441

8:45'יום א

מגרש  

פטאנק
ותיקים   19:30'יום ב

18:30'יום ד

התעמלות  

בונה עצם

אביטל גופי

054-6743462

9:00-9:45'יום ב
מועדון  

וותיקים
ותיקים  

17:00-17:45'יום ג

התעמלות  

במים  

עינב אסף

052-3682318

'יום ד

(הקיץבחודשי)
10:20-11:05

בריכת

נירית
ותיקים  

עיצוב נשים
אביטל גופי

054-6743462
ותיקים  בית העם9:15-10:00'יום ה

ריקוד שורות
מרגלית שמיר

052-4477018
ותיקים  בית העם18:00-19:00'יום ה

052-3343838:רישום לחוגים אצל גלי זמיר מהעמותה לחבר הוותיק

ג"חוברת חוגים תשפ
ספורט לוותיקיםחוגי



ם
גי

חו
ן 

נו
ק

ת

(.1/10/22–חלק מהחוגים יתחילו ב )30/6/23-ותסתיים ב1/9/22-שנת הפעילות תתחיל ב

.גם בחודשי הקיץ, שנת פעילות מלאה–בחוגי הספורט לוותיקים * 

התשלום יתבצע ישירות למדריכים ולא תהיה אפשרות לתשלום דרך הוראת הקבע במזכירות.

בחוגי הספורט לוותיקים הסדרת תשלום מול רכזת הפעילות הגופנית בעמותה לחבר* 

.052-3343838גלי זמיר טלפון : הוותיק

על כן ייתכנו שינויים בשעות המפורסמות לעיל. פתיחת קבוצות מותנית במינימום משתתפים.

בחלק מהחוגים ייגבה תשלום חד פעמי עבור ביטוח תאונות אישיות  .

.תשלום הביטוח לא יוחזר למשתתף גם אם יפרוש מהחוג

אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא עבור הפעילות.

באחריות המדריך לקיים שיעורי השלמה, י המדריך"במקרה של ביטול שיעורים ע.

לחודש הפעילות25-ביטול השתתפות בחוג ייעשה בהודעה ישירות למפעיל החוג עד ל,

.והתשלום ייגבה במלואו עבור אותו החודש

:  בקורסי ספורט לוותיקים ההודעה תעשה לרכזת הפעילות הגופנית בעמותה לחבר הוותיק* 

.052-3343838גלי זמיר 

 במאי1–לא ניתן לבטל חוג לאחר ה.

בקורסי הספורט לוותיקים אין הגבלה בחודש ביטול ההשתתפות ובתנאי שלא מהווה חריגה* 

.מהמינימום לקיום החוג

ג"חוברת חוגים תשפ
תקנון חוגים


