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עדי פורר
מנהלת המחלקה לתרבות, נוער וספורט 

אני גאה להגיש לכם חוברת חוגים 
בה מגוון גדול של חוגים לילדים 

נוער וגימלאים, לפניכם מגוון 
פעילויות שנבחרו בקפידה.

כולי תקוה שתכנים אלה ימלאו 
בתוכן את חייכם ויגבירו את תחושת 

השייכות  והמעורבות החברתית 
בקהילה .

תושבים יקרים מאחל לכם שנת 
פעילות מלאה בחוויות  וחג שמח.

שלמה אלימלך
ראש המועצה 

דבר ראש המועצה

חוברת החוגים מייצגת מגוון רחב של 
חוגים המופעלים במועצה האזורית גן-רוה. 

הדגשים המובילים אותי במערך החינוך 
הבלתי פורמלי, היחס האישי לכל ילד וילדה, 

חוגי בוטיק- באיכות, רמת מקצועיות גבוהה 
ביותר מול אנושיות מובילה. המטרה שלי 

היא לתת לילדינו אבני יסוד טובים. אפשרות 
לפרוח ולבנות אנשים טובים יותר לחברה 

עם ערכים והרגלים טובים לחיים.
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ההרשמה החל מתאריך 20.8.2019 עד 1.10.2019 
באתר האינטרנט של המועצה בלבד!

חל איסור להשתתף בחוג/פעילות 
ללא רישום.

שיעורי ניסיון עד לתאריך 15.9.19.
החל מתאריך 16.9.19 - לא ניתן 

להשתתף ללא רישום.

ההשתתפות בפעילויות לתושבי המועצה בלבד.
אופן התשלום במזומן או עד 10 תשלומים 

באמצעות כרטיסי אשראי או בהוראת קבע. 
מספר המשתתפים מוגבל, נא הקדימו להירשם.

ביטול השתתפות:
על ביטולים החל מ-16 במרץ לא יוחזרו כספים.

ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד
15 במרץ 2020, המשתתף יחוייב עד 31.3.20.
הודעה על הפסקת פעילות תעשה במייל: 

.adi@ganrave.org.il

ביטול השתתפות בחוג יאושר בכתב בלבד.
חודש ספטמבר ואוקטובר יחשב השנה 

כחודש אחד בתשלום.
כל החוגים שפעילים לאחר הלימודים לא 

מתקיימים בחופשות מביה"ס.

נוהלי ההרשמה

יריד חוגים 3.9.2019
בין השעות 16:00-19:00

שימו לב!
פתיחת החוגים 

החל מיום ראשון 1.9.2019 
למעט היכן שמצוין אחרת.

בקשה להעברה מחוג לחוג ,תעשה במייל: 
.adi@ganrave.org.il

במידה ולא יפתח חוג מסיבה כלשהי יוחזרו 
התשלומים.

ייתכנו שינויים בלוח זמני החוגים בהתאם 
להרשמה ולמערכת ביה"ס.

פתיחת חוג ופעילות מותנית במספר 
הנרשמים. המועצה רושמת לעצמה זכות 

להחליט לא לפתוח חוג שאין בו מספיק 
נרשמים. במידה ויהיה ביקוש לחוג כזה או 

אחר תשקול המועצה את פתיחתו.

www.ganrave.org.il
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חוג בשעות 16:00 עד 17:30 – 
הסעה בשעה 15:00 מהצפון ומהדרום

חוג בשעות 17:30 עד 19:00 – 
הסעה בשעה 16:30 מהצפון ומהדרום

חוג בשעות 19:00 עד 20:30 – 
הסעה בשעה 18:15 מהצפון ומהדרום

* חוגים שמסתיימים או מתחילים בשעה 
16:45 ו-18:15 - ההסעות ע"י ההורים.

צפון יציאה: מהבסיס, קיבוץ פלמחים, גן 
שורק, נטעים ובית חנן לעיינות. 

דרום יציאה: מגאליה, כפר הנגיד, בית עובד 
ואירוס לעיינות. 

לוח הסעות 
לחוגים

בחוגים שלאחר הלימודים הפיזור בשעה 
14:00 ובשעה 15:00, לצפון ולדרום. לחוגי 
גני הילדים ומבוגרים אין הסעות מאורגנות.

טלפונים למידע:
מועצה     08-9408230
ספרייה    08-9389044
מרכז פיס 08-9407128
פקס        08-9408241

כתובת אתרנו החדש:
www.ganrave.org.il

אינסטגרם של המרכז למחול:
gan_rave_studio
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ימי שני וחמישיגימלאים ונהנים
החל מ- 8:30 עד 12:00 שמח שווה זהב

מועדון גיל הזהב במועצה האזורית גן רווה 
מסכם בימים אלה עוד שנה של פעילות 

מוצלחת, מגוונת, מלאת חוויות ומעשירה לבני 
הגיל השלישי. לדור המייסדים והגמלאים שלנו 
מגיע יחס חם, אנושי ומחבק זאת אנו מעניקים 

באהבה רבה במטרה לסייע ולשפר את אורח 
חייהם.

לאורך כל השנה אנו מקיימים פעילות שהיא 
חיונית מאוד לבני הגיל השלישי ומעשירות 

אותם הן ברמה החברתית, הן ברמה האישית 
וגם ברמה הקוגנטיבית. אנו מעניקים 

לגימלאים יחס אישי תוך הבנה והקשבה 
לצרכיהם, למצוקות רגשיות ובעיות משפחתיות 

ובהתאם לכך בונה עבורם את הפעילות 
והתכנים.

את הבוקר במועדון הגימלאים אנו פותחים 
בספורט ולאחר מכן בארוחת בוקר משותפת, 
מזינה ועשירה, כולל יציאה לטיולים וימי כיף, 

הרצאות, חוגים, מסיבות ואירועים.

בהזדמנות חגיגית זו אני מודה לאיתי מנשה 
לפסח קוטר, שדואג לארוחות הבוקר, לאנה 

מרציאנו שדואגת להביא את הגמלאים שאינם 

מסוגלים להגיע בהסעות למועדון וגם מחלקת 
ארוחת צהרים למי שידו אינה משגת.

בעיני, הערך המוסף הכי גדול שאנו מעניקים 
כאן, במועדון הגימלאים במועצה האזורית 
גן רוה, הוא השמחה והחיוך על פניהם של 

האנשים היקרים שלנו שממלא את יומם בגיל. 
אדם שמח הוא אדם חיובי יותר, אופטימי יותר 

ומכאן שיש גם השלכות על תחומי החיים מחוץ 
למועדון בין אם זה בהתנהלות מול המשפחה, 

בין אם זה בהתנהלות האישית וברצון להיות 
עצמאי ומאפשרת להם עצמאות גדולה יותר.

חברים יקרים, זה הזמן לעשות מעשה עבורכם 
ולהרשם למועדון, אשר יתרום ויעשיר אתכם. 

אני מזמינה אתכם להגיע אלינו, להכיר את 
המועדון, להתרשם מהפעילות ולתת לעמכם 

הזדמנות מלאה בחוויות.

השמחה של הגמלאים זה האושר שלי.
צרו איתי קשר טלפון 052-2333182

בברכה,
אביבה חיימוביץ,

מנהלת מועדון הגמלאים.



5 |  

טריאתלון  אקרובטיקה  
אווירית

מעוז טריאתלון להעצמת ילדים, נוער 
ובוגרים מזמין אתכם להתנסות באימוני 

שחייה, רכיבה, על אופניים וריצה במסגרת 
מסלול הכשרת טריאתלטים מקצועי, מגוון, 

מאתגר ומרתק!

מעוז טריאתלון בהובלת שרון מעוז הוקם 
במאי 2016 במטרה להעצים ילדים, נוער 

ומבוגרים, להטמיע בהם אורח חיים 
בריא ולהכשיר ספורטאים הישגיים בענף 

הטריאתלון הכולל שילוב של שחייה, רכיבה 
על אופניים וריצה.

ספורטאים במועדון לומדים להאמין ביכולתם 
לצלוח אתגרים רבים במהלך חייהם ולא רק 

בספורט.

במסגרת האימונים במועדון אנו פועלים 
לשיפור היכולת הקואורדינטיביות, הזריזות, 
המהירות והארגון של הספורטאים ויכולתם 

להתאים עצמם למצבים משתנים.

כל שנדרש זה כושר וידע בסיסי בשחיית 
חתירה ורכיבה על אופניים.

ימי פעילות: א'-ד' בין השעות: 17:30-19:00.
כיתות א'-ח' כולל      עלות 4500  ₪

לפרטים: 054-6474026
info@maoz-tri.co.il   www.maoz-tri.co.il

חוג אקרובטיקה אווירית עם טל אשר! 
קצת עליי- פגשתי את עולם הקרקס 

לפני כ9 שנים , למדתי בבית ספר לקרקס   
"סנדסיאל " לתאטרון מחול וקרקס. מאז 

מופיעה במופעי קרקס גדולים וקטנים ברחבי 
הארץ, ומלמדת בחוגי אקרובטיקה אווירית 

ב5 שנים האחרונות.
בהכשרתי גם מדריכת פילאטיס מזרן 
ומכשירים , אוהבת את עולם הפיטנס 
והכושר בשילוב יחד עם עולם היצירה 

והמחול. 
זה בדיוק מה שאקרובטיקה אווירית מציעה! 

בואו לחוות את הגוף נע ומתחזק כשאתן 
תלויות מהאויר!

החוג יתחיל אחרי החגים.
ימי פעילות: 

לכיתות ז' ח': ביום ג' בין השעות: 17:30-19:00.
לכיתות ט-יב: ביום ג' בין השעות 19:00-20:30

עלות 2200  ₪
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חדר כושר 
שיפור הכושר הגופני + אורח חיים בריא

למתאמנים מגיל 12 ומעלה – בניית תכנית 
אימונים אישית ומודרכת ע"י צוות מאמנים 

מוסמך.

ימי פעילות: א'-ה' בין השעות: 15:00-21:30.
עלות  לשלושה חודשים - 350 ₪ 

חוג Body energy הינו חוג המשלב 
פעילויות ספורט מגוונות, בקבוצות, בזוגות 

וביחידים אשר מפתחות את היכולות 
הספורטיביות, מחזקות את השרירים, 

תורמות להורדה במשקל ומחטבות את 
הגוף. בנוסף, המשתתפים גם יקבלו הדרכה 

לתזונה נכונה ובריאה.
החוג מועבר באמצעות משחקים, משימות 
של אתגר פיזי ויכולות להשתלב בקבוצה 

ולדעת להוביל אותה להישגים. כל פעילות 
תעסוק בנושא אחר והחשוב מכל - הפעילות 

תועבר בכיף, באתגר ובהנאה.

החוג מתאים הן לבנות והן לבנים
כיתות ח' - יב' בימי שני

בין השעות: 19:00 - 17:30
19:00-20:30

עלות 2400 ₪ לשנה.

Body Energy

ימי פעילות: א' ד' בין השעות 17:30-19:00. 
מפגש ראשון: יום רביעי, 11.9.19

שיפור הכושר הגופני תוך שימת דגש על 
הכושר הקרבי, חשיפה לתכנים צבאיים, 

יכולת ניווט ועבודת צוות.

תכנית כושר 
קרבי

FITNESS



7 |  

חוג ריקוד 
נשים מודרני

חוג 
פונקציונאלי 

ימי פעילות: ב'-ד' 
נערות בין השעות: 19:00-20:00

נשים וגברים בין השעות: 20:00-21:00
עלות 2400  ₪.

בעלות הסמכה באימון חדר כושר, סטודיו, 
TRX ואימון קטנים.

מתמחות באימונים משולבים המורכבים 
מעבודת כח, סיבולת, מתוך הצורך והרצון 

לפתח, לשמר ולשפר יכולות גופניות.

מגיעות מעולם הקרוספיט כמאמנות 
ומתאמנות. 

האהבה לאימון, המקצועיות והחיבור בינהן 
הופך את האימון לחוויה.

בהדרכה של שיר קרובטי וסגית כדורי.

שיעורי המחול המודרני של סער מדרר 
בנויים מקומבינציות של ריקודים ותרגילים 

במטרה לעבוד ולפתח יכולות קואורדינציה, 
יכולת למידת חומרים מאתגרים, פיתוח 

ושימוש בטכניקות שונות מעולמות 
שונים)בלט, עבודת רצפה, Flow ועוד(. 

משלבים בתוכם עבודה אירובית עם גמישות 
ותנועתיות המפרקים והגוף בנוסף לעבודה 

על יציבות, התמצאות ותנועה במרחב ויותר 
מהכול הנאה.

החוג יפתח אחרי החגים ויתקיים ביום 
שישי בין השעות 13:30-14:30 

עלות 1600 ₪.
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* תחילת האימונים של קבוצות הליגה בלבד החל מיום א', 25.8.19 לפי המערכת.
* תחילת האימונים של בית ספר לכדורסל החל מיום א', 1.9.19 לפי המערכת.

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג /הקבוצה

2500 ₪ 13:15-14:00א' ד'ניב כהןכיתות א' + ב'

2500 ₪ 14:00-14:45ב' ה'ניב כהןכיתות ג'

2500 ₪ 14:00-14:45א' ד'ניב כהןכיתות ד'

2500 ₪ 13:15-14:00ב' ה'ניב כהןבנות כיתות א'+ב'+ג'

2500 ₪ 14:00-14:45ב' ה'ניב כהןבנות כיתות ד'-ה'

א' ב'ניב כהןליגה - קטסל ב'
ג'
ד'

14:45-16:00
משחק- פעם בשבועיים

14:00-16:00

₪ 4500

א' ב'אבישי דניאלליגה - קטסל א'
ג'
ד'

14:45-16:00
משחק- פעם בשבועיים

14:00-16:00

 ₪ 4500

א' ב' ד'ניב כהןליגה - ילדים ב'
ה'

16:00-17:30
משחק

 ₪ 4500

א' ד'אבישי דניאלליגה - ילדים א'
ה'
ו'

16:00-17:30
משחק

12:00-13:30

 ₪ 4500

א'איתן כספיליגה - נערים ב'
ג'
ד'

שבת

משחק
20:30-22:00
17:30-19:00
19:00-20:30

₪ 4500

16:00-17:30ו'פליקסמבוגרים

2200 20:30-22:00₪שבתפליקסנוער

כדור סל
ביה"ס וקבוצות ליגה
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חוג שמקנה: ביטחון עצמי, קואורדינציה 
והתמצאות במרחב, מוטוריקה, יכולת 

חשיבה, משמעת עצמית ועוד... 

בהדרכת דניאל גיבטובסקי - אלוף ישראל 
וחבר נבחרת לשעבר. בעל ניסיון רב 

בהדרכת ילדים בכל הגילאים.

ג'ודו
הספורט האולימפי של 

ישראל 

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג / הקבוצה

1450 ₪ 16:15-17:00ה' יוני יהבגן חובה

2200 ₪ 13:05-13:50ב' ה'דניאל גיבטובסקיכיתות א' ב'

2200 ₪ 14:00-14:45ב' ה'דניאל גיבטובסקיכיתות ג' ד'

דניאל גיבטובסקיכיתות ה' ומעלה 
יוני יהב

2200 ₪ 17:30-19:00א' ה'

1450 19:15-20:30₪ד'יוני יהבנבחרת

Street fithe2200 19:30-20:30₪א' ג'יוני יהב

Street fithe
סטרייט פייט אומנות לחימה שפותחה 

בעשור האחרון על ידי יהב יהונתן מכין לזירת 
הכושר קרבי לצהל.

יהב יהונתן לוחם ג'ודו, אלוף ישראל בעבר 
בילדים ונוער. במקביל  החל לילמוד 

אומנויות לחימה מגיל 12 בעל חגורה שחורה 
בנינגיצו אדום שחור בגיאוגיצו אדום לבן 

בקרב מגע.
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בלט קלאסי
זהבה ברק

מורה בכירה לבלט קלאסי 
בעלת ניסיון רב שנתי בהוראת 

בלט קלאסי למתחילים 
ומתקדמים. העמידה דורות של 

רקדנים ורקדניות.

שירי שטרן
בעלת תואר ראשון מסמינר 

הקיבוצים, בוגרת מגמות המחול 
מיכה רייסר ורביבים בראשון 

לציון. רקדנית ויוצרת, מתמחה 
בבלט הקלאסי.

אור החן מנשה
מורה לבלט , מחול ויוגה

כראוגרפית ומתמחה בהוראה 
לגיל הרך.   בוגרת מסלול 

RAD ומגישה לבחינות 

האקדמיה לבלט בלונדון. בעלת 
הכשרה כראוגרפית מבית ספר 

DNA ניו יורק . בעלת תואר 

ראשון במחול ותעודת הוראה 
מטעם האקדמיה למחול 

ומוסיקה בירושלים .

שחף בוארון
  BBOY  FLYING SEAGUL  בכינויו כ

חלק מהרכב " אריות ציון"  
בין השנים 2010-2015 מופיע 

והעביר סדנאות בארץ משתתף 
בתחרויות בחו"ל ובארץ בתחום 

הברייקדאנס.

מירה רובינשטיין
רקדנית כוריאוגרפית ומורה 

לבלט קלאסי ומחול מודרני. 
בוגרת בתי הספר למחול תלמה 

ילין ובת דור ולימודים גבוהים 
לתואר ראשון בהצטיינות בלונדון 

סטודיו סנטר – אנגליה. רקדה 
בלהקות ופרויקטים מקצועיים 

ביניהם להקת אינטוטו אנגליה, 
בת דור, להקת המחול פרסקו, 

סאלי אן פרידלנד, האופרה 
הישראלית. 

היפ הופ
עומרי משה

כוריאוגרף ומורה מוביל בסצינת 
UDI- ההיפ הופ בישראל מנהל

urban dance intensive מסלול 

יחודי להכשרת רקדני היפ הופ. 
 .HHI שופט בתחרות

מחלוצי הדאנסהול בארץ 
ומייסד קבוצת המחול 

"דאנסהול ישראל" אשר זכתה 
 ANCEHALL MASTER בתחרות

העולמית מקום שלישי
פעמיים ברציפות. 

בין היתר עובד
עם אמנים
 ישראלים

שונים. 

אדיר בובליל
שחקן זמר

 רקדן וכוריאוגרף.
שחקן בתאטרון 

הקאמרי )מצחיקונת, 
פשוט לאהוב, שורת 

המקהלה, שיגעון המוזיקה( 
השתתף בהפקות ענק כגון: 

ארוויזיון2019,פסיטגלים, 
גאליס, החממה, שכונה.
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מחול ישראליג'אז מודרני

פלמנקו

מלי סרי
בוגרת בית ספר למחול 

"מדבר" במעלה אדומים, 
בוגרת בית ספר להכשרת 

מדריכים
B ACADEMY, רקדנית ומורה 

למחול אפריקאי, מתמחה 
בהוראת ג'אז לסוגיו.מלמדת 

מ-2006 מגילאי גן ועד בוגרים.

זהבית חמאל
רקדנית, מורה וכוריאוגרפית, 

בעלת תואר ראשון ותעודת 
הוראה במדעי הרוח. בעשר 

השנים שהייתה באירופה, 
השתלמה אצל טובי המורים 

והרקדנים בסיביליה.

נירית עמרני 
רקדנית, מורה למחול, 

כוראוגרפית ועו"ד. בעלת 
תואר שני בכוראוגרפיה מטעם 

האקדמיה למוסיקה ולמחול 
בירושלים. בוגרת המסלול 
להכשרת רקדנים בניהולה 

של אניה ברודי טל ז"ל, בוגרת 
המסלול להכשרת רקדנים 

 .Steps on Broadway מטעם
רקדה בניו יורק ואירופה.

אור חכים
רקדנית ומורה למחול מודרני 

ובלט קלאסי. בעלת תואר 
ראשון במחול מאקדמיית 

Artez שבהולנד. רקדה 

בפרוייקטים שונים ברחבי 
אירופה ובארץ בלהקת פרסקו. 

מאמינה בלימוד טכניקה 
נכונה בשילוב יצירתיות ואהבה 

לתנועה וגוף.

הילה כפיר בן יאיר
מורה למחול בוגרת סמינר 
הקיבוצים ווינגייט. מלמדת 

ג'אז ילדים ובוגרים. במהלך 
השנה הבנות תעבודנה על 

טכניקה בסיסית מעולם 
הבלט, קואורדינציה, יציבות, 

Martha Grahamכוח וגמישות.

“Nobody cares
if you can’t dance well.
Just get up and dance.
Great dancers are not 
great because of their 
tecnique,they are great 
because of their passion”
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מחול ותנועה

עלות שנתיתשעות         ימיםהדרכההחוגגיל/כיתה
1450 ₪ 16:45-17:00ג'שירי שטרןמחול יצירתיגן טרום חובה

מחול יצירתיגן חובה
פלמנקו

שירי שטרן
זהבית חמאל

ג'
ה'

17:30-18:15
16:00-16:45

 ₪ 1450
 ₪ 1450

ג'אז מודרניכיתות א'
בלט קלאסי

היפ הופ
פלמנקו

ברייקדאנס 

אור חכים
שירי שטרן/אור החן

הילה כפיר
זהבית חמאל

שחף בראון/ נריה

א' ג'
א'
ג'
ה'
ה'
ג'
ה'

13:10-13:55
14:00-14:45
16:00-16:45
14:00-14:45
16:45-17:30
16:00-16:45
13:10-13:55

 ₪ 2200
 ₪ 2200

₪ 1450
₪ 2200
₪ 2200

ג'אז מודרניכיתות ב'
בלט קלאסי

היפ הופ
פלמנקו

ברייקדאנס 

הילה כפיר/אור החן
שירי שטרן/אור החן

הילה כפיר
זהבית חמאל

שחף בראון/ נריה

א' ה'
א'
ג'
ה'
ה'
ג'
ה'

13:10-13:55
14:00-14:45
16:00-16:45
14:00-14:45
16:45-17:30
16:00-16:45
13:10-13:55

₪ 2200
 ₪ 2200

 ₪ 1450
 ₪ 2200
₪ 2200

ג'אז מודרניכיתות ג'
בלט קלאסי

היפ הופ
פלמנקו

ברייקדאנס 

אור חכים
שירי שטרן/אור החן

הילה כפיר
זהבית חמאל

שחף בראון/ נריה

א' ג'
א'
ג'
ה'
ה'
ג'
ה'

14:00-14:45
15:00-15:45
15:00-15:45
15:00-15:45
16:45-17:30
16:45-17:30
14:00-14:45

₪ 2200
 ₪ 2200
 ₪ 1450
 ₪ 1450
 ₪ 2200
₪ 2200

ג'אז מודרניכיתות ד'
בלט קלאסי

היפ הופ
פלמנקו

ברייקדאנס 

בלט מצויינות

הילה כפיר/ אור 
שירי שטרן/אור החן

הילה כפיר
זהבית חמאל

שחף בראון/ נריה

זהבה ברק

א' ה'
א'
ג'
ה'
ה'
ג'
ה'

14:00-14:45
15:00-15:45
15:00-15:45
15:00-15:45
16:45-17:30
16:45-17:30
14:00-14:45
16:15-17:00

₪ 2200
 ₪ 2200

₪ 1450
₪ 2200
₪ 2200
₪ 2200
₪ 1450
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לכל הבנות מכיתה ה' ומעלה שבוחרות במסלול המקצועי ומעונינות להוסיף חוג בחירה העלות עבורן הינה 900 ש"ח 
לכל חוג בניפרד. פתיחת חוגי המחול ביום ראשון  8.9.2019.

להקת מחול ישראלי לכיתות ג' ד' ה' ו' - בימי חמישי בין השעות 14:00-15:30 )הרשמה עצל עדי(
מועד אודישן להקות היפ הופ יתפרסם בעמוד אינסטגרם של גן רוה.

עלות שנתיתשעות         ימיםהדרכההחוגגיל/כיתה
כיתות ה' ו'

מסלול מקצועי
בחירה
בחירה

מודרני/ בלט קלאסי
מודרני/ בלט קלאסי

בלט קלאסי - מצויינות
פלמנקו

נירית עמרני/ מירה רובינשטיין
נירית עמרני/ מירה רובינשטיין

זהבה ברק
זהבית חמאל

א'
ד'
ה'
ה'

14:45-17:30
16:00-19:00
17:00-17:45
17:00-17:45

₪ 3900
 

 ₪ 1450
₪ 1450

כיתות ז' ח'
מסלול מקצועי

בחירה

מודרני/ בלט קלאסי
מודרני/ בלט קלאסי

בלט קלאסי - מצויינות
אקרובטיקה אווירונית

נירית עמרני/ מירה רובינשטיין
נירית עמרני/ מירה רובינשטיין

זהבה ברק
טל אשר

א'
ד'
ה'
ג'

16:00-19:00
14:45-17:30
17:00-17:45
17:30-19:00

 ₪ 3900

₪ 1450
₪ 2200

כיתות ט' י'
מסלול מקצועי

בחירה

מודרני
בלט קלאסי

בלט מצויינות
קומפוזיציה

אקרובטיקה אווירונית

נירית עמרני
מירה רובינשטיין 

זהבה ברק

טל אשר

א' ד'
א' ד'

ה'
ה'
ג'

19:00-20:30
17:30-19:00
17:45-19:00
19:00-20:30
19:00-20:30

 ₪ 3900

₪ 1450

₪ 2200
כיתות יא' יב'

מסלול מקצועי
בחירה

מודרני
בלט קלאסי

בלט מצויינות
אקרובטיקה אווירונית

נירית עמרני
מירה רובינשטיין 

זהבה ברק
טל אשר

א' ד'
א' ד'

ה'
ג'

20:30-21:45
19:00-20:30
17:45-19:00
19:00-20:30

 ₪ 3900

₪ 1450
₪ 2200

להקה צעירה 
היפ הופ

בחירה

היפ הופ

בלט מצויינות
אקרובטיקה אווירונית

עומרי משה
אדיר בובליל

זהבה ברק
טל אשר

ב'
ג' ה'

ה'
ג'

15:00-16:00
16:00-17:30
16:45-17:30

 17:30-19:00

 ₪ 2800

₪ 2200
להקה היפ הופ

בוגרת
בחירה

היפ הופ

בלט מצויינות
אקרובטיקה אווירונית

עומרי משה
אדיר בובליל

זהבה ברק
טל אשר

ב'
ג' ה'

ה'
ג'

16:00-17:30
17:30-19:00
18:15-19:00
19:30-20:30

 ₪ 3500

₪ 2200
מסלול 

רקדנים יוצרים
אימפרוביזציה

רפרטואר
2200 ₪ 19:00-20:30ה'

אדיר בובלילהיפ הופחוג חוגי
שחף בוארון

ג'
ה'

15:00-16:00
17:30-19:00

 ₪ 2200

1800 18:15-19:00₪ה'זהבית חמאלפלמנקופלמנקו לנשים
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בית ספר לאומנות
 הפעילות תתקיים בגן הדס במועצה

ציור

ציור

עיצוב אופנה

עיצוב

אופנה

פיסול

הציור הוא חלון אל העולם שנמצא בחוץ 
והזמנה להתפתחות עצמית תוך חיזוק 

הביטחון וההערכה העצמית, כושר ההתמדה 
ותחושת המסוגלות. התלמידים בחוג 

לומדים לצייר כבר מהשיעור הראשון תוך 
הכרות עם יסודות הרישום, אור, צל, טבע, 

דומם, גוף האדם ונוף תוך שימוש בטכניקות 
שונות: עיפרון, פחם, צבעי שמן, ועוד... 

הלמידה נעשית בשילוב עם דוגמאות 
מההיסטוריה של האומנות וכן מאומנות 

עכשווית.
בהדרכת ג'סיקה שרון, בוגרת בצלאל, 

תלווה את התלמידים באופן אישי. עלות 
שנתית עבור חומרים 400 ש"ח.

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג /הקבוצה

2200 ₪ 16:00-17:30א'ג'סיקה שרוןכיתות א'- ג'

2200 ₪ 17:30-19:00א'ג'סיקה שרוןכיתות ד' ומעלה

2500 16:00-17:30₪ג'לוסי דוד כיתות א'-ד'

2500 17:30-19:00₪ג'לוסי דודכיתות ה'-ח'

2500 14:30-16:00₪ד'רונית אברהםכיתות א-ג'

2500 14:30-16:00₪א'רונית אברהםכיתות ד'-ו'

רונית אברהם בת 55, אמנית בעלת סטודיו 
ביתי ביבנה. למדה קרמיקה ביפן בעלת 

נסיון עשיר בהוראה. מלמדת עיצוב בחימר, 
יצירת כלים שימושיים, פסלים, קישוטים 

לבית ויצירות אומנות בעבודות יד. טכניקות 
עבודה וצביעה שונות ומגוונות. השיעורים 

נערכים בקבוצות קטנות מתאימים לכל אחת 
ואחד אשר קיימת בו התשוקה להתמסר 

ליצירה, ללוש לחוש ולגעת בחומר ללא צורך 
ב״כישרון״ או ״ידיים טובות״

פיסול

לוסי דוד - מעצבת אופנה וטקסטיל.
אמנית קולאז' ומיקסמדיה.

מנחה במחלקה לעיצוב אופנה "שנקר". 
ובמחלקה לצורפות ואפנה  "בצלאל ".

מה כוחו של הבגד והאם "הבגד עושה את 
האדם או האדם את הבגד"

לאורך החוג  התלמידים יפתחו  מוצרים 
אפנתיים דרך מגוון  תרגילים וטכניקות 

שונות.
נבדוק את היחס  לצורה, צבע, טקסטורה 

טכניקה וכו'
נתבונן פנימה ונגלה יחד איזה ביטוי חיצוני יש 

לאופי, לרגשות ותחושות .
בקורס נתרגל:
 איור אופנה 

 יצירת בגדים בדומימד - קולאז'ים 
 עבודה עם רדימייד.

* דגם סופי מורכב מחומרים שונים מגוונים 
ועוד .
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תאטרון
אורנה פורת

האקדמיה 
לילדים בתחום 
אמנויות הבמה

האקדמיה תתמקד בהכשרת הילדים בתחום 
התאטרון ובסדנאות ייחודיות: זמר, ריקוד 
ומשחק. באקדמיה הילדים רוכשים מושגי 
יסוד ועקרונות עבודה במסגרת אומנותית 

ותאטרליות. טיפוח תקשורת בין אישית 
בקבוצה, טיפוח אווירה נעימה ופרגון, בטחון 

עצמי. מפתחים את היצירתיות, הדמיון וכושר 
האלתור. הילדים יופיעו באירועי הקהילה.

ההשתתפות באקדמיה מותנית במעבר אודישן.
מבחני הקבלה יתקיימו ביום שני, 2.9.2019 

בשעה 17:30-19:00 
הנבחנים מתבקשים להגיע למבחן הקבלה עם 

קטע במשחק/ריקוד. 

בהדרכה של דקלה חיים

סדנאות התיאטרון לילדים ולנוער של 
תיאטרון אורנה פורת מציעות לילדים 

אפשרות ללמוד בצורה מקצועית, מעמיקה, 
ומהנה את מקצועות הבמה והתיאטרון.

בסדנה חד-שבועית, בחללי עבודה 
איכותיים, נפגשים התלמידים עם מיטב 

המורים, אשר פורשים בפניהם את עולם 
התיאטרון והבמה .

השיעורים בנויים בצורה של תהליך עבודה 
מעמיק בו מתרגלים התלמידים אלמנטים 

שונים מתחום המשחק – הצגת דמות , 
קונפליקט, אלתור סצנות התמודדות עם 

טקסט כתוב ועוד.  
התנסות זו תורמת לפיתוח היצירתיות 

והביטוי העצמי, ובמקביל משפרת את יכולות 
הריכוז, ההקשבה והעבודה בצוות.

במהלך השנה צופים התלמידים בהצגות 
החדשות של התיאטרון ונפגשים עם אמנים 

בתחומים שונים למפגשי העשרה.
במהלך השנה מצפה לילדים סדנת אמן 

אורח חווייתית והזמנה לצפייה בהצגות 
התיאטרון . 

עלותשעותימיםכיתות
לחודש

180 ₪ 15:00-16:00ב'א'-ג'

250 16:00-17:30₪ב'ד'-ו'

170 17:30-18:15₪ב'גן חובה

עלותשעותימיםכיתות
שנתית

2200 ₪ 16:00-17:30ב'א'-ג'

2200 ₪ 17:30-19:00ב'ד' ומעלה
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ג'ימנסט
ג'ימנסט - התעמלות 

קרקע ואקרובטיקה
בהנהלת נירית דנון לאופר

ג'ימנסט – מבתי הספר המובילים בישראל 
להתעמלות קרקע ואקרובטיקה )משתתפי 

גמר גוט-טאלנט ישראל(.

מגיל 4 ומעלה, מתאים למתחילים 
ומתקדמים, לא נדרש רקע מוקדם 

בהתעמלות.

במסגרת חוג ההתעמלות רוכשים הילדים 
מיומנויות בהתעמלות קרקע מכשירים 

ואקרובטיקה ושמים דגש רב על: שיפור 
כושר גופני, יציבה נכונה, שיווי משקל, בטחון 
בתנועה, קוארדינציה, חיזוק חגורת כתפיים 

וגמישות.

צוות הדרכה מוסמך ומנוסה. האולם מאובזר 
בציוד מתקדם ומגוון להתעמלות. ניתן לבוא 

לשיעור ניסיון.

למידע נוסף על ג'ימנסט
 www.gymnast.co.il 

בימי שלישי וחמישי בשעות:
כיתות א'- ב': 14:30-15:15
כיתות ג' - ו ': 15:15-16:00
גילאי גן - א': 16:00-16:45

קבוצת מתקדמים )אופציה(: 16:45-17:30
עלות 2400  ₪

מאמנת אחראית: ענבר קרופצ'יק

054-4343879
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חוג החלקה אמנותית
על גלגליות רולרסקייט בגן רוה

החוג יתקיים באולם הספורט, מרכז הפיס 
בעיינות. הסעות: פירוט בחוברת החוגים.

פרטים נוספים:
רולרסקייט 054-4726300

מערכת השעות תתפרסם באתר המועצה 
ובאתר רולרסקייט.

רולרסקייט הינו חוג ספורט המפתח יציבה 
ושיווי משקל.

החוג מפתח קואורדינציה והתמצאות במרחב, 
ובעיקר בונה ביטחון עצמי.

פרט קטן אחד הופך את החוג למיוחד, וזה 
הגלגלים שעל הרגליים.

השילוב של הפעילות הספורטיבית עם 
גלגיליות מוסיף את החוויה שבלמידה, מגדיל 

את האתגר וכמובן נותן גיוון והרבה כיף.

מהנה, מאתגר, ומרגש. חוויה שאסור 
לפספס!

www.rollerskate.co.il



| 18

בחוג מבוכים ודרקונים, כל שחקן יוצר 
לעצמו דמות אגדית שמייצגת אותו בעולם 

הפנטזיה אותו המנחה והקבוצה יוצרים ביחד 
במהלך השנה. המנחה מדריך את הגיבורים 
ומעמיד בפניהם אתגרים, משימות ודילמות 
שונות, איתן השחקנים חופשיים להתמודד 

כרצונם. ההרפתקאות שלנו נכתבות ע"י 
כותבים מנוסים בתחום שעבודותיהם זכו 

לפרסים במגזינים מובילים בחו"ל. 

וזהו רק על קצה הקרחון!

יתרונות החוג 
חוויה ייחודית וקסומה שתכיר לשחקנים את 

מיטב עולמות הפנטזיה והדמיון.
פיתוח יכולת אלתור, מנהיגות וחשיבה 

אסטרטגית דרך התמודדות עם אתגרים 
מגוונים.

הכרת האחר והשונה דרך חילופי תפקידים 
וביקור בעולמות קסומים ועם זאת בעלי דמיון 

לעולמינו.
שיפור מיומנות בחשבון, קריאה, היסטוריה, 
כתיבה יוצרת ותקשורת דרך שיטת משחק 

חדשנית ונגישה.

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג /הקבוצה

2200 ₪ 16:00-17:30ב'אורי קורלייציקמתחילים

2200 ₪ 17:30-19:00ב'אורי קורלייציקמתקדמים

חוג מבוכים ודרקונים

לפרטים: 054-8084588
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טכנוטריק
חוגי העשרה לילדים

החוג /
הקבוצה

עלותשעותימים
שנתית

כיתות
א' ב'

1450 ₪ 13:05-13:50ה' 

כיתות
ג' ד'

1450 ₪ 14:00-14:45ה'

ערכת חומרים אישית בעלות 385 ש"ח 
יגבה בשני תשלומים

חוג טכנוטריק יתחיל ביום חמישי, 12.9.19

קורס טכנוטריק - הינו קורס טכנולוגי 
חדשני וייחודי המקרב את המשתתפים 

לתכנים הקשורים לעולם הפיזיקה, המדע 
והטכנולוגיה, כבסיס ראשוני הילדים יבנו 
דגמים הממחישים את המושג פעולה - 
תגובה ובמהלך השנה יבנו דגמים כגון: 

רובוטים מונעים חשמליים, דינוזאור מהלך, 
דגמים מעולם הלונה פארק, מכונית מונעת, 

מנוף מגנטים, חללית על שלט ועוד... כל 
דגם ממחיש חוק פיזיקאי אחר במרחב, 

בסיום הבנייה כל משתתף יקבל את הדגם 
שלו הביתה!

חוג הייטק לגו 
ורובוטיקה

החוג /
הקבוצה

עלותשעותימים
שנתית

כיתות
א' ב' ג'

2200 ₪ 16:00-17:30ד'

לגו קט לילדי גן חובה
ילדכם אוהב לשחק בלגו? בונה וממציא 
דברים נפלאים? בחוג לגו קט מתנסים 

הילדים בפעילות מגוונת של יצירה ובנית 
דגמים בלגו הנדסי.

הייטק לגו ורובוטיקה 
לילדי כיתות א' ב' ג'

רוצים לבנות ספינת פיראטים? להכין גלידה 
עם מערבל שבניתם בעצמכם מלגו? חוג 

הייטק לגו הינו חוג אתגרי, חוויתי, מלא 
הנאה וסיפוק.

לפרטים נוספים ד"ר לגו:
08-6717191
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אקטיביקידס הינו חוג ספורט מקצועי ומגוון 
בו ילדיכם ילמדו, יתרגלו ויתנסו בשלל 

מיומנויות ספורטיביות )משחקי כדור, 
התעמלות קרקע, אתלטיקה וכו'(.

פעילות גופנית כחוויה כיפית ומהנה. עבודה 
ודגש על הביטחון העצמי של כל ילד. 

הקניית ערכים כגון: התמדה, התמודדות 
כיחיד או כקבוצה, חברות ושיתוף פעולה. 
שיווי משקל, כוח, חיזוק חגורת הכתפיים 

ובכלל חיזוק מערכת השלד והשריר, 
קורדינציה, התמצאות במרחב הם רק חלק 

משלל היכולות החשובות לילדכם עליהן 
נעבוד.

מנוהל ומועבר ע"י רן עפרון: מאמן וותיק 
ובכיר בתחום אימון וחינוך ילדים, בעל 

הסמכה ממכון וינגייט, מורה לחנ"ג מאמן 
ספורט תחרותי ובעל עבר כספורטאי 

תחרותי בנבחרות ישראל.

לפרטים והרשמה - רן עפרון
 Runefron@gmail.com

054.6444208

הפעילות תתקיים בסטודיו באולם ספורט.
ימי פעילות יום חמישי

בשעה 16:00-16:45 וגן חובה 16:45-17:30
עלות החוג 1450 ₪

יוגה לילדים 
והורים

הפעילות תתקיים בסטודיו בספריה.
סדנא - 5 מפגשים: בימי שלישי

בשעה: 18:00.
עלות 2400  ₪

שעור יוגה להורים וילדים הוא כלי תקשורת 
מיוחד במינו המאפשר חוויה משותפת להורה 

ולילד באמצעות תנועה, נשימה, משחק 
והרפיה .

התרגול המשותף יוצר תנאים מתאימים 
לגירוי פעילות אצל הילד ומעודד קשר רגשי, 

יחסי אמון והבנה תוך יצירת חלון למפגש 
מיוחד בין הורים לילדים – שהינו מפגש 
מרגש וחשוב. הפעילות מכוונת לזוגות 

המורכבים מהורה וילד הפועלים יחד בביצוע 
תרגילי יוגה משותפים. האנרגיה הנעימה 

והחיובית המועברת בין הילד להורה במהלך 
התרגול, מאפשרת לילדים להתפתח בצורה 
תקינה ולהגיע למימוש הפוטנציאל בתרגול 

היוגה תוך תמיכה, שיתוף ומגע .
תרגול יוגה הוא קל ופשוט! כל מה שנחוץ 

הוא מזרן, נכונות, מורה מקצועי ואתכם !
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משחק הכדורשת הינו משחק ספורטיבי 
קבוצתי, המשלב חוכמת משחק, עבודת 

צוות, פעילות וכושר גופני ללא צורך בידע 
מוקדם.

אז קדימה ללבוש בגדי ספורט ולהגיע 
למרכז הפיס בעיינות ... ממתינים לכן ....

כדורשת - מאמאנט

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג / הקבוצה

1650 ₪ 21:00-22:30א'מאמן מוסמךקבוצת ליגה

1650 ₪ 19:30-21:00ג'אביקם שביטקבוצת ליגה 

1650 20:30-22:00₪ג'בן כהןקבוצת ליגה

לקבוצות הליגה ניתן להירשם לאחר בדיקת התאמה.
*תחילת פעילות - יום א', 1.9.2019 לפי המערכת.
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חבורת הזמר הקיימת מתנהלת ע"י רונן בן 
דוד, מוסיקאי בעל כישורים בניהול חבורות 

זמר. שתי החבורות יתקיימו בימי שלישי 
בשעות הערב.

מקהלה צעירה תפתח השנה בגן-רוה בניהולו 
של דותן בראוד- מפיק מוסיקלי, מיועד לנוער,               

לחיילים משוחררים ומעלה.למעוניינים נא 
לפנות לעדי פורר, פרטים מדוייקים למבחנים 

ינתנו בטלפון ובאתר המועצה... נשמח ממש 
שתעזרו לנו להוסיף זאת בקהילתינו.

חוג שוחרי תרבות יהדות ספרד 
- לאדינו

מפגש פעם בשבועיים בהנחיית הגב' פינה 
אהרונוביץ במבנה הספריה בעיינות.

הנכם מוזמנים לקחת חלק פעיל ולהמשיך את 
הפעילות: בימי שלישי בשעה 20:30.

להגשים חלומות ישנים ...

חוג לאדינומכללת גן רוה
המכללה האזורית תחדש את פעילותה עם 
מגוון הרצאות בנושאים מעניינים המועברים 

ע"י מרצים אשר הינם מומחים בתחומם.
חברים חדשים מוזמנים להרשם !!!

המפגשים יתקיימו מידי יום ד' בין השעות: 
19:00 – 17:30 בבנין הספריה בעיינות.

)נושאי ההרצאות מפורטות באתר המועצה( 

המחיר הינו: 475 ₪ לכל השנה.
ניתן לרכוש גם כרטיסייה לחמש הרצאות 

בעלות של 100 ₪.
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ספריית המועצה
ספריית גן רווה מזמינה אתכם, תושבי 

המועצה, ליהנות ממיטב ספרי הקריאה 
)והעיון( לטף, לנוער ולמבוגרים - להנאה 

ולהרחבת הדעת.
הספרייה מקיימת, אחת לחודש, שעת סיפור 

לגילאי 3-6 וכן מפגשים עם סופרים.

שירות חדש ועדכני בספרייה:
 – )e-book( השאלת ספרים אלקטרוניים

לקריאה ולהאזנה!
ניתן לקרוא את הספר האלקטרוני במחשב 

הנייח/הנייד, בטאבלט )Tablet( או דרך כל 
.)Smart phone( טלפון חכם

הקריאה / ההאזנה לספר דיגיטלי אינה 
מחייבת הגעה פיזית לספרייה ואינה תלויה 

בשעות פעילות הספרייה. השירות הינו חינם 
למנויי הספרייה.

פרטים באתר המועצה ובספרייה עצמה.

שי עגנון - סדרה
פרטים באתר המועצה.

שעות פעילות הספרייה:
ימים א, ג, ה  08:15-14:00

יום ב' 08:15-19:00
יום ד' 08:15-14:00 16:00-18:00  

טלפון: 08-9389044   

השאלת ספרים קוליים מבית היוצר של 
.ICAST

הספרים הקוליים זמינים להשאלה על גבי 
תקליטורים )דיסקים(. הם מוקלטים ע"י 

קריינים מקצועיים ולעיתים אף על ידי הסופר 
עצמו.
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בחודש אוקטובר תקבלו 
תוכנית תרבות לשנת 

הפעילות 2019-2020

אירועים במהלך השנה

4.9.19 - יריד חוגים

2.4.20 - ערב התרמה  - בחודש אפריל

20.4.20 - טקס יום השואה והגבורה 

27.4.20 - ערב שירי לוחמים

28.4.20 - ערב יום העצמאות

29.5.20 - הפנינג שבועות

30.6.20 - ערב מחול
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"תנועת הצופים העבריים בישראל" נוסדה 
בשנת 1919 תנועת הנוער העברית הראשונה 

שקמה בארץ ישראל.

כיום פועלים בצופים למעלה מ- 80,000 
חניכים ב- 250 שבטים מקרית שמונה ועד 

אילת. "תנועת הצופים" היא ממלכתית, 
אל מפלגתית המחנכת לערכים חברתיים 

וציוניים הבאים לידי ביטוי בזרמי החינוך 
הממלכתיים, במגילת העצמאות ובחוקי 

היסוד. העשייה החינוכית בצופים ממוקדת 
על ערכי חברות ורעות, על נתינה ועל 

מעורבות חברתית.

מחלקת הנוער רואה בתנועת הנוער קרקע 
להעצמת נוער מנהיג ומעורב. אנו מאמינים 

כי השייכות לתנועת הנוער מעניקה לבני 
הנוער את האפשרות להתנסות ולחוות 

מנהיגות, הובלה, חשיבה ביקורתית וכמובן 
מפתחת את הכישורים החברתיים.

תנועת הצופים - שבט עידן

שעותימיםקבוצה

15:30שישיד' - יב'

17:00שלישיט' - יב'

ייעודה של מחלקת הנוער הוא בפיתוח 
וטיפוח מסגרות חינוכיות חברתיות לילדים 

ובני נוער במועצה. מחלקת הנוער אחראית 
על כל מערך הפעילות הבלתי פורמאלית 
לנוער במועצה הכולל את פעילות תנועת 

הנוער, עידוד, ארגון אירועים ופעילויות 
שונות לכלל ילדי המועצה. מחלקת הנוער 
מטפלת בילדים ובני נוער בגן רוה: כ- 1000 

ילדים ונוער מכיתות א'-יב'.
הוקם מבנה חדש בסמוך לגני הילדים עבור 

פעילות חשובה זו.

עבודת מחלקת הנוער נעשית בשני מישורים 
עיקריים

חיזוק פעילות תנועת הנוער במועצה.
יצירת מסגרות פעילות המשלימות 

לפעילות היישובית והתנועתית.

אנו מזמינים את כל ילדי 
המועצה להצטרף לפעילות 
ענפה, מלאה בחוויות ועניין.
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קורסי
אנגלית

לימוד אנגלית על פי שיטתו של ירון 
ברזילאי - הלמידה מתקיימת בקבוצות 

קטנות המאפשרות יחס אישי לכל תלמיד 
ומתבצעת על ידי מורים מקצועיים ומנוסים 

ובתאום מלא עם תכנית הלימודים של 
מערכת החינוך. בשיעורים, המחולקים 

ללימוד פרונטלי ולימוד אישי, נחזק את 
הבסיס הקיים, נכין את התלמידים למבחנים 

ונקדם את התלמידים להצלחה. 

כיתות ה'-ו'  יום ד' 14:00-15:00
נלמד לנהל שיחת חולין תוך שימוש בזמנים: 

הווה פשוט, עבר פשוט, הווה מתמשך, 
שייכות, גופים שונים, פעלים רגילים ופעלים 

יוצאי דופן. נקרא ספרים, נלמד לקרוא 
טקסטים ולהשיב על שאלות וכן לעשות 
שימוש במילון. נלמד כיצד לכתוב חיבור 
בהתאם להוראות משרד החינוך, נלמד 

אסטרטגיות למידה והתמודדות מול מבחנים 
 )Unseen( ואנסינים

כיתות ז'-ח'  יום ד 15:00-16:00
נלמד אסטרטגיות למידה, שימוש נכון 

 ,)Book Report( במילון, הכנת בוק-רפורט
ננהל שיחות חולין ונעבור סדנת כתיבה. 

נלמד לעשות שימוש בזמנים בכתיבה ודיבור
 Present Simple, Past Simple,

.Future Simple, Present Progressive

חלק נרחב מהשיעורים יתקיים באנגלית 
על מנת להגביר את חשיפתם של 

התלמידים לשפה. הלמידה תהיה בחלקה 
אינדיבידואלית ובחלקה פרונטלית.

עלות: 250 ₪ לחודש כולל חומרי לימוד

שיעורי גיטרה בקבוצות 
לילדים, לנוער, 

ולמבוגרים.
במסגרת השיעורים נלמד את יסודות 

הגיטרה, דרך שירים מוכרים ואהובים. נלמד 
אקורדים, סוגי פריטות מגוונות, נגינה בקצב, 

טאבלטורות, תוך שימת דגש על הטמעת 
החוויה שבנגינה בכלי זה.

אופציות לימים: שני וחמישי
שעות 17:30-18:15, 18:15-19:00, 19:00-19:45.

עלות חודשית: 300 ש״ח
מותאם לגילאי 11 ומעלה.
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חזרה ללימודיםתאריך עבריתאריך לואזיימיםמועד

כ"ט באלול תשע"ט - 29.9-1.10.2019ראשון-שלישיראש השנה
ב' בתשרי התש"פ

2.10.2019

ט' -י' בתשרי 8-9.10.2019שלישי-רביעייום הכיפורים
התש"פ

10.10.2019

-13.10ראשון-שלישיסוכות
22.10.2019

י"ד - כ"ג בתשרי 
התש"פ

23.10.2019

כ"ו בכסלו - ב' 24-30.12.2019שלישי-שניחנוכה
בטבת התש"פ

31.12.2019

י"ג - ט"ו באדר 9-11.3.2020שני-רביעיפורים
התש"פ

12.3.2020

ו' - כ"ב בניסן 31.3-16.4.2020שלישי-חמישיפסח
התש"פ

17.4.2020

30.4.2020ה' באייר התש"פ29.4.2020רביעיייום העצמאות

13.5.2020י"ח באייר התש"פ12.5.2020שלישיל"ג בעומר

31.5.2020ה' - ז' בסיון התש"פ28-30.5.2020חמישי-שבתשבועות

לוח חופשות לשנת 2019-2020
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מועצה אזורית גן-רוה,
משפחה אחת גדולה


