
מרכז קהילתי מתנ"ס הבונים
 03-5524279, פקס': 03-5524221, בת-ים טל': 9רחוב אורט ישראל 

חוגים לגיל הרך

מחיר ₪שעהיוםקבוצת גילשם המדריךשם החוג
17:30-18:15100ב'גןריקיאומנות פלסטית
ג'ודו בר, ביה"ס

יצחק שדה , אולם
17:00-17:45170 א', ד'גן חובה אנטולי

17:15-18:15130ג'5-6שני מחלב-מליביבי דאנס
הכנה לכיתה א'

פעמיים בשבוע

16:00-16:45א',ג'גן חובהמיטל
16:45-17:30
1745-18:15

140

התעמלות

אומנותית

18:15-19:00165ד'3גילאי i.sסטודיו

התעמלות

אומנותית

18:15165 – 19:00א',ג'טרום חובה.I.Sסטודיו 

התעמלות

אומנותית

19:00-19:45165א',ג'גן חובה.I.Sסטודיו 

תנועה והנאה לגיל

הרך.

2.5-3.5יפית

3.5-4.5

4.5-5.5

א'

א'

'א

17:00-17:30

16:30-17:00

17:30-18:15

 ש''ח65

95

95
17:15-18:00170א,דגן חובה +א-דניאלקפוארה

16:00-17:00280ב'-ה'5-7מאשה ובוריסריקודים סלוניים
17:30-18:15170א'-ג'גן +א'פליקסקראטה

17:00-18:00170ב'גניםזוהרהוקי גלגיליות

חוגים לתלמידי בית הספר

מחיר ₪שעהיוםקבוצת גילשם המדריךשם החוג
 ₪ סכום חד255 ₪ +17:15150 – 18:15ה'מתחיליםאתגר מדעיםאלקטרוניקה

פעמי עבור חומרים
 סכום חד255₪ ₪ + 16:15150 – 17:15ה'מתקדמיםאתגר מדעיםאלקטרוניקה

פעמי עבור חומרים
מישה-מדריךברייקדאנס

גנ'יה.

17:00-18:00200א'',ה'מתחילים 

כדורגל
בי''ס יצחק שדה    

שח17:00-1800190 ב'-ה'יסודיגבי

 ש''ח19:00240 – 20:00ג',ה' +9מישהברייקדאנס

א'כיתות ג-דשני מחלב -היפ הופ

ג

16:45-17:30

16:30-17:15

ש''ח170

אכיתות א-בשני מחלבהיפ הופ

ג

17:30-18:15

18:15-19:00

ש''ח170

א'כיתות ה-ושני מחלב -היפ הופ

ג

16:00-16:45

15:45-16:30

ש''ח170

ש''ח16:45190 – 17:45א',ג'כיתות א'-ב'.I.Sסטודיו התעמלות אומנותית
ש''ח15:45190 – 16:45א',ג'כיתות ג'-ד'.I.Sסטודיו התעמלות אומנותית

 ש''ח18:00-19:00140ג'כיתות ב'-ה'עינבלגאגלינג

 ש''ח18:00-20:00260א'-ד'בנים/בנותתומאסריקוד גיאורגי

 חומרים25 + 18:15-19:45145ב'יסודיריקיפיסול 

ש''ח17:00-18:00:140ג'גנים+יסודיענבלדרמה ותאטרון



א'-ב'זוהרהוקי גלגיליות-שרת

ג-ו

ב'
ב'

-16:00-17:00
15:00-16:00

ש''ח170

165ש''ח16:30-17:15א,דב' ומעלהדניאלקפוארה

ג'ודו בר, ביה"ס יצחק
שדה

ש''ח18:00170 – 18:45א, ד'כיתות ג' עד ו'יעקב בר

ש''ח17:00160 – 18:15א'כיתות א'-ב'חוגיטףרובוטיקה

ש''ח18:15160 – 19:30א'כיתות ג' +חוגיטףרובוטיקה

בוריסריקודים סלוניים

ומאשה

מתקדמים-גיל

5-7אי 

17:00-18:15280₪ב', ה'

בוריסריקודים סלוניים

ומאשה

מתקדמים
8-10גילאי

17:00-18:15280₪ב', ה'

בוריסריקודים סלונים

ומאשה

מתקדמים

10-12גילאי 

ש''ח.17:00-18:15280ב'-ה'

-7מתקדמים ג'ניהברייקדאנס

8

א'-ה'

ו'

16:00-17:00

14:00-15:00

ש''ח200

ש''ח20:00-21:00240א'-ה'להקה צעירהגניה-ברייקדאנס

פרטים במרכזמאסטר שף

 שח עלות40משח +17:00-18:30140אכיתות א-גאסתיתכשיטנות 
חומרים

18:00-19:00185א,גכיתות ב-דפליקסקראטה

19:00-20:00185א,גכיתות ה-ופליקסקראטה

חוגים ופעילויות לבני נוער

מחיר ₪שעהיוםקבוצת גילשם המדריךשם החוג
18:15-19:15170א,גנוערפליקסקארטה

פרטים בהמשךלהקהשני מחלבלהקת היפהופ ז'-יב'
חוגים ופעילויות למבוגרים

מחיר ₪שעהיוםקבוצת גילשם המדריךשם החוג

התעמלות בונה

עצם

א', נשיםאולגה ברץ

ד'

18:45 – 18:00150

20:00180 – 21:00א', ד'נשיםהילהזומבה

20:00170 – 21:30ב'נשים וגבריםפליקסקראטה

20:00-21:00150ב', ד'נשיםזמירה חןפילאטיס

20:45350 – 22:00ב', ה'נשים וגבריםבוריס ומאשהריקודים סלוניים

20:30-22:00120ה'נשים+גבריםנינהכדור-עף

18:30-20:00150אמבוגריםאסתיתכשיטנות 


