
03-6581110מרכז קהילתי "כנרת" טלפקס: 
מנהלת המרכז: פנינה מנקט

רכז חוגים: דורון שמש
רכזת גיל הזהב: לילך מעברי/ יפה אלקלעי

מזכירה: נחמה תלמיד

חוגים לשנת תשע"ט במרכז קהילתי "כנרת"
 טלפקס03-6581110

חוגים-לילדי בי"ס יסודי      תשע"ח

הערותמחירגילאיםשעותימיםבהדרכתשם החוג
 -17:15ב,+ הכפיר ברדוגוג'ודו

16:30
אומנות170₪א'-ב'

לחימה

אומנות 170₪ג'-ה'18:15-19:00ב,+ הכפיר ברדוגוג'ודו
לחימה

אומנותש"ח170ג ומעלה16:00-16:45א+ דספוקפוארה
לחימה

 ₪.170א-ב16:45-17:30א +דספוקפוארה
 ₪.170א -ב17:00-18:15ב,ברירובוטיקה

170ג-ה18:15-19:30בברירובוטיקה
 ₪.170ב-18:15-19:001ב+דטל+ שגיאדאנסאיט

שני מחלב+דאנסאיט
שגיא דרור

 ₪.170ג- ד18:15-19:00א+ה

ב:שני מחלבדאנסאיט
ה:

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

 ₪.D170ייצוגית 

ב:שני מחלבדאנסאיט
ה:

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

 ₪.C170בוגרת 

 ₪.A170נבחרת 16:00-16:45ב+ השני מחלבדאנסאיט

 ₪.B170צעירה 17:30-18:15ב+ השני מחלבדאנסאיט

דאנסאיט
פיטנס+מודרני

16:45-17:30A+Bב+ השגיא דרור+
נבחרת

170.₪ 

ב:שגיא דרורדאנסאיט
ה:

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

 ₪.170ג'וניור

דאנסאיט
פיטנס+מודרני

שגיא דרור+
שני

ב
ה

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

C+D170

א:טל+ שנידאנסאיט
ה:

17:30-18:15
16:30-17:15

170ה+ ו+ ז

7-10גילאי 18:15-19:15א+ דאלכסיריקודי סלונים
מתקדמים

190

180מתקדמים17:00-17:45ב+ דמרינהאורגנית



מתחילים17:45-18:30
החוג כולל180א - ג17:30-19:00אנעומישף בכיף

חומרים

פרטים150ג ואילך17:00-18:00גיטרה
במשרד

אתגראלקטרוניקה
מדעים

תשלום130א -ג17:45-18:45ג
250לחומרים 
ש"ח

פרטים130ג ואילך17:00-18:00האנגלית
במשרד

130א+ב17:00-18:00היפית מדעים
130ג' ואילך18:00-19:00היפית מדעים
ווגרקרטה

גרדשוב
ג' + ה'

 ו
 190א ואילך18:00-20:30

התעמלות
קרקע

באלם170ב' ואילך18:15-19:00א+ גרעיה
נחשונים

תשע"ח  חוגים-לילדי גיל הרך 

הערותמחירגילאיםשעותימיםבהדרכתשם החוג
170גנים17:15-18:00ב'+הכפיר ברדוגוג'ודו

170גנים17:30-18:15א'+דספוקפוארה

ג+הווגר גרדשובקרטה
+ו

18:00-20:30
14:00-15:30

באולם170גן חובה
נחשונים

פעם17:15-18:003-720גתיאטרון סיפורתיאטרונצי'ק
בחודש

התעמלות
קרקע

באולם170חובה17:30-18:15א+ גרעיה
נחשונים

התעמלות
אומנותית

באולם17:00-17:453-6170ב+ האולגה
נחשונים

כולל130גן ומעלה17:00-18:00המריםציור
חומרים

דאנסאיט
בייבי דאנס

130בייבי דאנס17:15-18:15דאורטל לוי

ריקודי
סלונים

5-7170גילאי 17:30-18:15א+דאלכסי

טרום חובהא+ דענברבלט
וחובה

פרטים
במשרד

180חובה17:45-18:30ב+ דמרינהאורגנית

17:15-16:155-4130בנעמימוכנות לא'
16:15-19:156130בנעמימוכנות לא'



חוגים- למבוגרים  תשע"ח

הערותמחירשעותימיםבהדרכתשם החוג
התעמלות 
בונה עצם

נשים בלבד ₪.08:30-09:15170ב+ דיפה חכמון

גברים בלבד ₪.10:30-11:1550א+ג+היפה חכמוןהתעמלות 
 ₪.19:00-19:45170א+ דאתי לויעיצוב וחיטוב 

20:15-21:00130אבלה גולדבאוםריקודי בטן
סטודנטיםייעוץ משפטי

מתנדבים
פרטיםחינם17:00-19:00א'

במשרד
 ₪.20:30-21:15170ג+השירליפילאטיס
ברטים ₪.21:15-22:00170ג+הזומבה

במשרד
בבית הספר20:00-22:00אמאמאנט רשת

נחשונים
פילאטיס+

זומבה
מחיר מיוחד ₪.20:30-22:00230ג+השירלי

שני החוגים
אלכסיריקודי סלונים

זד'נובסקי
 ₪.19:30-22:00260א+ב+ד

חוגים בשלוחת בית הספר "נחשונים"                         

הערותמחירגילאיםשעותימיםבהדרכתשם החוג
 ₪.240מתקדמים18:00-20:30ג+ ה+ וווגרקרטה
15:00-16:00א+גפיניכדורגל

16:00-17:00
גן+ א
ב- ה

תוספת תשלום190
על חליפה תיק

וכדור

התעמלות
אומנותית

15:00-16:00ב+ האולגה
16:00-17:00
17:00-17:45

ג ואילך
א +ב

תת חובה

190

התעמלות
קרקע

18:00-18:45א+ גרעיה
18:45-19:30

חובה+ א
ב- ואילך

170

15:00-16:00אזוהרגלגיליות
16:00-17:00
17:00-18:00

ג- ו
א- ו

נן +ב

170.₪ 

                      



עמוד כללי                                    

פעילות גיל הזהב  

08:30-12:00בימים א- ד בין השעות: 
                              

חוגים באופציה לפתיחה.

בלט.
טיסנאות

בישול ואפיה
סדנא להורות.

סדנא להחייאה לילדים ותינוקות.
כיף בתנועה.

חוגי בוקר לגילאי שנה שנתיים (יוגה ג'מבורי ועוד)  

תיאטרונצי'ק
3-7תיאטרון לגיל 

17:30ימי ג' פעם בחודש בשעה 
הצגות עם פעילות הילדים

                                       

קבוצת של"מ:
שירות לאומי לבוגר

קבוצה התנדבותית בקהילה.
רכזת: מרגלית רז.


