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תוכן עניינים דבר ראש העיר
תושבות ותושבים יקרים,

אנו שמחים להגיש את חוברת החוגים העירונית לשנת תשפ"א,
כאשר לראשונה החוברת מאגדת בתוכה את כל המידע הרלוונטי לקידום תרבות הפנאי וחיזוק הקהילה 

הכפרסבאית - לכלל תושבות ותושבי העיר.
מגורים,  אזורי  על-פי  ומחולקת  העירוניות,  היחידות  כל  של  והפעילויות  החוגים  את  כוללת  זו  חוברת 

תכנים, גילים וקהלי יעד שונים.
עיריית כפר-סבא רואה בקידום התרבות, הספורט וחיי הקהילה חלק מרכזי בעשייה העירונית למען כל 

אחת ואחד מכם ולהגדלת תחושת הרווחה וההנאה מהמגורים בכפר סבא.
לאורך השנה, העירייה מבצעת פעולות רבות לקידום תרבות הפנאי, כגון שדרוג מגרשי הספורט, הגדלת 
סל התרבות, שיפוץ האולמות ובחירת תכנים חדשניים ויצירתיים. אנו שואפים לספק לכם את החוויות 
האיכותיות והטובות ביותר, במקביל לקידום ערכים עירוניים, ביניהם התנדבות בקהילה, אורח חיים בריא, 

חוסן נפשי והרחבת אופקים ותחומי הדעת.
פעילות  ואופן  מהפעילויות  חלק  צומצמו  בישראל,  הקורונה  נגיף  התפשטות  לאור  האחרונה,  בשנה 
החוגים, ההרצאות, הסדנאות וכל מה שהורגלנו בו בעבר – השתנה. יחד עם זאת, לא נוותר על קידום 

הקהילה ולכן הפעילויות השונות יתקיימו, אך במתכונת קצת שונה.
הפעילויות יתקיימו בהתאם להנחיות "התו הסגול", המאפשר לנו לשמור על עושר תרבותי וקהילתי לצד 

שמירה על הבריאות.
אנו שמחים להציג בפניכם חוברת חוגים מרהיבה ומעניינת, גדושה בשלל פעילויות מרתקות, כך שתוכלו 

לבחור כיצד להעשיר את הזמן הפנוי שלכם בידע ובכלים שיטיבו עם חייכם.
נמשיך לעשות את המירב עבורכם, בשגרה ובחירום.

שלכם,
רפי סער

ראש העיר

23



5

ספורט
החלה ההרשמה לחוגי הספורט העירוניים

אומנויות לחימה ■ משחקי כדור ■ התעמלות ומחול על סוגיו ■ אתלטיקה
ספורט לילדים, נוער ומבוגרים ■ פעילות לאנשים עם מוגבלויות

4

כל הספורט במזרח העיר 2020-2021
רמז / מערכת חוגים 09-7658551

אופירה נבון/מערכת חוגים

בי"ס דמוקרטי

כל בתי הספר

דבורה עומר / מערכת חוגים

מחיראולםשעותיוםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
190 ₪מגרש18:30-17:00ראשון ושלישיכיתות א'-ד'אבל סנדובל 053-2220407כדורגל

265/250 ₪אולם 20:15-13:453שני וחמישיגן חובה-כיתה ה'אייל 054-7580548בי"ס לכדורסל

230 ₪אולם 19:30-13:453ראשון ורביעיכיתות א'-כיתות ו'אלעד שפגט 050-7583111בי"ס לכדורעף

מגרש 16:45-14:30שני וחמישיגן חובה-כיתה ד'אושרי הירש 09-7673982טניס
חוץ

₪ 270

התעמלות קרקע 
מכשירים ואקרובטיקה

230 ₪אולם 18:00-15:001שני וחמישיגיל הגן-כיתה ה'נופר 052-4476074
190 ₪אולם 18:15-17:303שלישיגיל הגן

190 ₪אולם 17:45-14:452ראשוןכיתות ג'-ו'דנה 054-4605646קרקס אוירי

מחירשעותיוםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
אלעד שפגט בי"ס לכדורעף

050-7583111
230 17:15-14:15₪שני וחמישיכיתות א'-ו'

ראשון ורביעיכיתות א'-ו'אייבי 054-4487290בי"ס לכדורסל
שלישי
שישי

17:30-13:45
17:15-15:15

15:15-12:30

₪ 250/265

ראשון, שלישי כיתות א'-ו'נופר 052-4476074התעמלות קרקע מכשירים
ורביעי

19:45-17:30₪ 190/230

260 20:00-18:00₪שני וחמישיכיתות א'- ו'שלמה טל 052-3526320טאקוונדו

כדורגל הפועל 
)מתקיים במגרש הגול טיים(

255 15:15-13:00₪שני וחמישיאבי שמש 050-2262267

21:00-20:00שניבוגרים/ותאמיר כהנא 052-6795667כדורסל בוגרים

מחירשעותיוםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
250/265 ₪ 17:30-13:45שני וחמישיכיתות א'-ו'אייבי 054-4487290בי"ס לכדורסל

230 ₪ 16:45-13:45ראשון ורביעיכיתות א'-ו'אלעד שפגט 050-7583111בי"ס לכדורעף

מחירשעותיוםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
200 14:30₪ראשון ורביעיכיתות א'-ה'נועם מרום 052-5497461 כדורגל )מגרש קטרגל דמוקרטי(

שעותיוםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
קבוצת אמהות גיל  30+לאורה 054-3972584מאמאנט

geler@ksaba.co.il | 09-7654772 / 09-7656132  :מרכז קהילה גלר
מחירשעותיוםגיל/כיתהמדריך/השם החוג

ליעדהתעמלות אתגרית לגיל הרך
09-7654772

גיל 6-2
חלוקה לפי קבוצות גיל

195 19:00-16:00₪רביעי

קרינה פלמן תנועטף
09-7654772

גיל 5-1
חלוקה לפי קבוצות גיל

ראשון 
ושני

19:00-16:45₪ 190

 שקד ירקוניזומבה
09-7654772

גיל 12-5
חלוקה לפי קבוצות גיל

180 18:15-16:30₪רביעי

 תומיקפוארה
09-7654772

גיל 12-4
חלוקה לפי קבוצות גיל

ראשון 
ושלישי

19:30-17:00₪ 170/245

מעיין -09אומנויות לחימה/ג'וג'יטסו
7654772

גיל 3+
חלוקה לפי קבוצות גיל

שני 
וחמישי

180 ₪ פעם בשבוע20:00-17:00
205 ₪ פעמיים בשבוע

בית ספר למחול שלוחת הקונסבטוריון
מחול יצירתי ובלט קלאסי

היפ הופ

 / 09-7654772
09-7656132

דנה הר נוי
מור גפן

מגיל 4 ומעלה
כיתות א'-ז'

חלוקה לפי קבוצות גיל

שלישי
חמישי

19:55-16:40
19:15-16:15

200 ₪ פעם בשבוע
295 ₪ פעמיים בשבוע

09-7654772פילאטיס
09-7656132

שלישי מבוגרים/ות
וחמישי

21:30-20:00₪ 170

09-7654772ריקודי עם
09-7656132

50 10:00-09:00₪ראשון מבוגרים/ות

09-7654772התעמלות בונה עצם
09-7656132

ראשון, מבוגרים/ות
שני ורביעי

60 ₪ פעם בשבוע10:00-08:00
100 ₪ פעמיים בשבוע

מזרח העיר

5
לחץ/י להרשמה <

https://www.cityedu.co.il/Hugim/default.aspx/?siteId=3&customerid=269000
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מרכז ספורט ש"י עגנון/שכונה ירוקה 80/חוגי ילדים

מחירשעותיוםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
260 ₪ 20:00-17:00שני וחמישיגן חובה - כיתות ה' ומעלה שלמה טל 052-3526320טאקוונדו

195 ₪ 19:00-16:45רביעיגיל 5-3תמר נגה זנקו 052-5637351התעמלות לגיל הרך

החלקה אומנותית על 
גלגליות

195 ₪ 19:30-18:00חמישיכיתות ב'-ו' ליאל פולת 050-9029615

טרום חובה-כיתות ג' ומעלהיקי עזרתי 052-8220647קפוארה
כיתות א', ב', ג' ומעלה

שלישי
שישי

18:45-15:45
13:45-12:15

195 ₪ פעם בשבוע
250 ₪ פעמיים 

בשבוע

נינג'ה/קפוארה/
אקרובטיקה

195 ₪ 17:30-14:30חמישיגן טרום חובה-כיתות ו'יקי עזרתי 052-8220647

180 ₪ 13:40-12:50חמישיכיתות א'–ג'גלית ניניו 052-2332331יוגה לילדים

כיתות א'-ט'אבי שמש 050-2262267בי"ס לכדורגל
ילדי הגן

20:15-13:00שני וחמישי
17:45-17:00

 ₪ 255

ילדי הגןתומר ניסן 052-3777887בי"ס לכדורסל
כיתות א'-ו'

ראשון 
ורביעי

18:15-17:30
18:30-13:45

 ₪ 245

230 ₪ 17:30-14:00שני וחמישיכיתות א'-ו'אלעד שפגט 050-7583111בי"ס לכדורעף

13:00-12:00שישיכיתות א'-ו'אלרון ראובני 054-5950298מחול הורה כ"ס
משרדי הקונסבטוריוןמחול קונסרבטוריון

09-7640740/1
19:00-16:00ראשוןגיל 4 - כיתות ה'

סטודיו סיגל היפ הופ 
וג'אז

סיגל בנבנישתי 
052-5582899

ראשון כיתות ה' ומעלה
ורביעי

בתיאום טלפוני21:00-19:00

195 ₪ פעם בשבוע16:30-15:00שני וחמישי כיתות ה'-ח'מיטל גינוסר 052-5442783עיצוב לבנות
230 ₪ פעמיים 

בשבוע

מועדון הכדורגל בית"ר כפר סבא  
פעילות כדורגל מגיל גן ועד נוער, פרטים: ענת 050-8217448, 09-7640881

פעילות בפארק כפר סבא
פאמפטרק

מסלול לרכיבת אופניים אקסטרימית ואתגרית, לשיפור רכיבת שטח. במתחם 4 מתקנים המדמים רכיבה אתגרית על מסלעות 
ומסלול אתגרי של 100 מ' ו-50 מ' לילדים. המתקן פתוח לקהל הרחב.

סקייטפארק
מתקן המתאים במיוחד לסקייטבורד וסקייטבורדינג. רמפות בצורות שונות, מעקות, תיבות ומשטחים שונים.

המתקן פתוח לקהל הרחב.
קליעה למטרה

מוקד פעילות: מטווח עירוני רח' בן יהודה 69 לגילאי 10+.
פרטים והרשמה: יו"ר מועדון הקליעה שלמה ברסלר 052-3782737, טלפון במטווח: 09-7665533

קבוצת ריצה לאנשים עם מוגבלויות של עמותת "אתגרים"
פרטים: ארז 050-2714126 

פעילות בבית האבן
חדר כושר בית האבן: פרטים והרשמה: פרדי 052-3320883, 09-7734244

איצטדיון עירוני ע"ש לויטה ומתחם הגולטיים
בית הספר לכדורגל הפועל כפר סבא, פרטים והרשמה: אבי שמש 050-2262267

כל הספורט במערב העיר 2020-2021

מזרח העיר
מערב העיר

לחץ/י להרשמה <לחץ/י להרשמה <

https://www.cityedu.co.il/Hugim/default.aspx/?siteId=3&customerid=269000
https://www.cityedu.co.il/Hugim/default.aspx/?siteId=3&customerid=269000
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מרכז ספורט לאה גולדברג/ שכונה ירוקה 60/חוגי ילדיםהיכל הספורט ע"ש אריק איינשטיין שכונה ירוקה 60/חוגי ילדים

אופניים

מחירשעותיוםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
יניב נוחםטאקוונדו

052-4650866
195 ₪ פעם בשבוע19:30-15:00ראשון ורביעיילדי הגן-כיתות נוער

250 ₪ פעמיים בשבוע
עפר קואז ג'ודו

050-5399500
גן טרום חובה-כיתות ו' ומעלה

גן חובה-כיתות ו' ומעלה
שלישי
שישי

19:45-16:00
16:00-13:00

195 ₪ פעם בשבוע
250 ₪ פעמיים בשבוע

שני מלול- קפוארה
 054-7937285

גן חובה - כיתות ד' ומעלה
גן טרום חובה+גן חובה

ראשון ורביעי
שלישי

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

 ₪ 250
 ₪ 195

דוד שוורצברדטניס
050-5923554 

250 18:45-16:30₪ראשון ורביעיכיתות א'-כיתות ו'

צביקה מקור קרב מגע
054-4224148

250 ₪ 20:30-16:45שני וחמישיגן חובה-נוער
270 ₪ )נוער(

גוסטבו מיטלברג התעמלות לגיל הרך
052-2908913

שני גיל 5-3
חמישי

18:15-16:00
18:15-16:45

₪ 210

מרינה 054-4288850התעמלות אמנותית
אלה 054-4288850

195 ₪ פעם בשבוע17:45-14:45שלישי וחמישיגן טרום חובה-כיתות ד' 
260 ₪ פעמיים בשבוע

משרדי הקונסבטוריוןמחול קונסבטוריון
09-7640740/1

19:00-14:45שני וחמישיגיל 4 -כיתה ה'

התעמלות 
אקרובטית

ליאת ארנפלד 
050-6432359

195 ₪ פעם בשבוע18:15-14:5ראשון ורביעיגן חובה-כיתות ז'
230 ₪ פעמיים בשבוע

270 ₪ מתקדמות
גיא מסה בי"ס לכדורסל

054-7910650
ילדי הגן

כיתות א'-ו'
18:15-17:30שני וחמישי

20:00-14:30
 ₪ 245

אורי שרף בי"ס לכדורגל
050-4455333

255 ₪ 15:00-13:00שני וחמישי

אלעד שפגט בי"ס לכדורעף
050-7583111

235 18:30-14:30₪ראשון ורביעיכיתות א'-ו' )בנות/בנים(

אלרון ראובנימחול הורה כ"ס
054-5950298

14:30-13:30שלישיכיתות ג'-ו'

ילדי הגן/גיל הרךסול 054-4266000סול דאנס היפ הופ
כיתות א'-ו'

שלישי
ראשון ורביעי

18:15-16:45
19:30-15:00

גלית ניניו יוגה לילדים
052-2332331

180 ₪ 15:30-14:45שלישיכיתות א'–ג'

מחירשעותיוםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
תומר ניסן 052-3777887בי"ס לכדורסל

עמית דגן 054-7995743
כיתות א'-ו'
קבוצת גנים

קבוצת בנות ג' ומעלה

20:15-13:30ראשון ורביעי
18:00-17:15

18:45-18:00

 ₪ 245

אלעד שפגט בי"ס לכדורעף
050-7583111

230 ₪ 16:15-14:45שני וחמישיכיתות א'-ו' 

אבי שמש בי"ס לכדורגל
050-2262267

כיתות א'-ג'
קבוצת גנים

שני וחמישי
שלישי

15:45-13:00
18:15-16:45

 ₪ 255
₪ 190

ליאת ארנפלד התעמלות אקרובטית
050-6432359

195-500 19:15-15:15₪שני וחמישיגן חובה – כיתות ו'

שחר קמאי קרקס אקרובטי
050-9462000

גילאי 5-8 
נבחרת )גילאי 7-12(

17:15-16:15שלישי
19:45-17:15

 ₪ 280
₪ 345/420

260 20:15-18:00₪ראשון ורביעיגן חובה- כיתות ד'מרינה 054-4288850התעמלות אמנותית
החלקה אמנותית על 

גלגליות
ליאל פולת

050-9029615
מתחילים

מתקדמים
12:35-11:50שישי

13:20-12:35
 ₪ 195
₪ 205

250 ₪ 17:45-14:45ראשון ורביעימתחילים )מגיל 4 -כיתות א'(רז קואז 052-6278830ג'ודו
רעות רוביסה התעמלות לגיל הרך

054-2595025
גיל 6-3 שנים

גיל 6-4
195 ₪  19:00-16:45שלישי

180 ₪ 14:45-14:00חמישיכיתות א'-ג'גלית ניניו 052-2332331יוגה
גיל 5סינתיה 052-3473235ספורט טיפולי

גיל 5
כיתות א'-ב'
כיתות א'-ב'

גיל 4
כיתות ג'-ד'

ראשון
רביעי

ראשון
רביעי

ראשון
רביעי

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

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

18:45-18:00

 ₪ 300

195-270 19:00-16:15₪שני וחמישיגן חובה-כיתות ו'לירוי זיו 052-5251061התעמלות קרקע בנים
עומר בן אבי נינג'ה ילדים - חדש!

 050-9858085
190 18:00-15:45₪ראשוןגן טרום חובה-כיתות ד'

שעותיוםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
כיתות ב'-ו' )נפגשים ליד אולם ליאור שרר 054-2493421אופניים

אריק איינשטיין(
17:00-16:00רביעי

מערב העיר

לחץ/י להרשמה <

https://www.cityedu.co.il/Hugim/default.aspx/?siteId=3&customerid=269000


1011

ספורט

1011

אולם ספורט רחל המשוררת/שכונה ירוקה 60/חוגי ילדים
היכל הספורט אריק איינשטיין / 09-7652410

מרכז ספורט ש"י עגנון / 09-7652410

אולם ספורט לאה גולדברג / 09-8909594

אולם ספורט סורקיס/חוגי ילדים

מחירשעותיוםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
גיא מסה 054-7910650בי"ס לכדורסל

רז דנאי 050-5344472
כיתות א'-ו'

ילדי הגן
19:30-13:30שלישי וחמישי

18:00-17:15
 ₪ 245

230 ₪ 15:30-14:00ראשון ורביעיכיתות א'-ו'אלעד שפגט 050-7583111בי"ס לכדורעף
בי"ס לכדורגל עלייה 

כפ"ס
235 ₪ 15:00-14:00ראשון ורביעיכיתות א'-ג'אורי שרף 050-4455333

170/220 ₪ 18:30-15:45שני ורביעיכיתות א'-כיתות ו' עוז שפירא 052-2537657אתלטיקה אתגרית
220 ₪ 20:15-18:15שניכיתות ב'-ו'יואל 054-2536725טניס שולחן

180 ₪ 18:15-16:45ראשוןגן חובה-כיתות ד'שקד ברקון 050-2229225זומבה
סטודיו סיגל היפ הופ 

וג'אז
סיגל בנבנישתי -052

5582899
 כיתות א'-ו'

)חלוקה לפי קבוצות גיל(
בתיאום טלפוני18:30-16:00רביעי

מחירשעותימים  מדריך/השם החוג
190 ₪ פעמיים בשבוע20:45-20:00ראשון ורביעיאלה ללזר דמיציאן 054-4435943עיצוב דינמי לנשים

160 ₪ פעם בשבוע
190 ₪ פעמיים בשבוע21:30-20:45ראשון ורביעיאלה ללזר דמיציאן 054-4435943פילאטיס

160 ₪ פעם בשבוע
270 ₪  22:00-20:30ראשון ורביעישי ברנד 054-2252262ג'וג'יטסו

170 ₪ 20:00-18:30שלישייהודית שכטר 052-8303174יוגה
170 ₪ 14:30-13:00שישימירב כץ אבן 054-4318754יוגה

250 ₪ 21:15-20:15שני וחמישיצבי מקור 054-4224148קרב מגע
180 ₪ פעם בשבוע21:00-20:00שלישי וחמישידנה צפניה 052-3090110סימבו

200 ₪ פעמיים בשבוע
22:00-20:00רביעימור ארזי 054-6830920, 09-7681372ריקודים סלונים

22:00-21:00שני וחמישידנה צפניה 052-3090110זומבה

מחירשעותימים מדריך/השם החוג
180 ₪ פעם בשבוע21:45-20:15שלישי או חמישירעות האן מרקוביץ 052-4242121יוגה

250 ₪ פעמיים בשבוע

מחירשעותימים מדריך/השם החוג
250 ₪ 22:00-20:30ראשון ורביעייניב שפרוט 052-3222577קראטה

270 ₪ 19:50-19:00שלישי וחמישי )כיתות ז'-ט'(נגה מרקו זילברשטיין 054-2443352גירל שייפ )נערות(
ראשון ורביעידנה יצחקי 052-3801163תנועה על ערסל

שני וחמישי
09:30-08:30
21:30-20:30

₪ 195/250

שלישי / נוערגיא בן מרדכי 058-7228899טריקינג )כיתות ז'-י"ב(
שלישי / בוגרים

20:00-19:00
21:00-20:00

 ₪ 220
 ₪ 195

10:00-08:00שישישיר אורן 054-7454106אימון פונקציונלי
180/200 09:15-08:30₪שני וחמישידנה צפניה 052-3801163סימבו

מחיר שעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
180/250 ₪ 19:15-15:15שלישי וחמישיכיתות א'-ו'תומר 052-3777887כדורסל

230 ₪ 16:30-14:15ראשון ורביעיכיתות א'-ד'נופר 052-4476074התעמלות קרקע
265 18:15-16:45₪ראשון ורביעיילדי הגן-כיתות ו'רונן 054-2255640ג'וג'יטסו

כיתות א'-ו'אלעד שפגט 050-7583111כדורעף יסודי
כיתות א'-ו'

שני
שישי

16:45-13:30
15:00-12:00

₪ 250

חוגי מבוגרים/ות

מערב העיר

לחץ/י להרשמה <
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1213

ספורט

1213

אולם ספורט רחל המשוררת / 09-8909594

בי"ס אוסישקין

בי"ס בן-גוריון

בי"ס בר אילן

מרכז קהילה ונוער לזרוס 

כל בתי הספר

שייפארק - פארק 80

מחירשעותימים מדריך/השם החוג
22:00-20:00ראשון, שלישי וחמישישיר אורן 054-7454106אימון פונקציונלי

מחירשעותימים מדריך/השם החוג
160 21:00-20:00₪ראשון ורביעישירית דרחי שמש 050-6270778פילאטיס לנשים

19:00-17:00שלישישחר זולפין 052-6656918התעמלות קרקע לילדי הגן

קהל היעדאולם ספורטמדריך/השם החוג
ליגת אמהותבכל בתי הספרלאורה 054-3972564מאמאנט

09-8909594, 09-7652410קבוצות למשחקי כדור ללא מדריך

חוגי מבוגרים/ות
חוגי ילדים

כל הספורט במרכז העיר 2020-2021

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
כדורגל   )מתקיים 
במגרש אוסישקין(

כיתות א'– ו'אבי שמש 050-2262267
ילדי הגן

ראשון ורביעי
שלישי

18:00-13:00
17:30-15:00

 ₪ 255

איתמר 054-7613443כדורסל
נעם 054-4454694

שני וחמישי ילדי גן-כיתה ו' 
ראשון

20:30-13:45
13:45-13:00

 ₪ 245

כיתות ג'-ד' )בנות(אלעד שפגט 050-7583111כדורעף
כיתות ה'-ו' )מעורב(
כיתות א'-ב' )מעורב(

15:15-14:30ראשון ורביעי
16:00-15:15
16:45-16:00

 ₪ 230

270 ₪ 16:00-14:00שני וחמישיכיתות א'-ו'אושרי 09-7673982טניס
טיפול רגשי דרך 

CBT-תנועה ו
בתיאום טלפוני19:00-16:00שני וחמישיגילאי 15-9איריס אלדר 052-2782406

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
14:00-13:00/ שני וחמישיכיתות א'-ד'אבי שמש 050-2262267כדורגל   

17:00-16:00
 ₪ 255

245 ₪ 19:45-13:45ראשון ורביעיכיתות א'-ו'גיא 054-7910650כדורסל
230 ₪ 17:00-14:30שלישי וחמישיכיתות א'-ו' )מעורב(אלעד שפגט 050-7583111כדורעף

270 ₪ 18:30-16:15ראשון ורביעיכיתות א'-ו'אושרי 09-7673982טניס

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
כיתות א'-ו'ערן 052-4733377כדורסל

חינוך מיוחד
שני וחמישי

ראשון
רביעי

20:45-14:30
20:30-17:30
18:30-16:15

 ₪ 245
  ₪ 230

16:30-14:00ראשון ורביעיכיתות א'-ו'אלעד שפגט 050-7583111כדורעף

מערב העיר
מרכז העיר

לחץ/י להרשמה <

מחירשעותיוםמדריך/השם החוג
שלישי טלי שפינר קאזולה 054-7906374"מטפסות למעלה"

שישי 
18:00-19:00

07:00-08:00
₪ 100

80 19:30-20:15₪שלישינגה מוסמן 050-2217537הליכה נורדית
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1415

ספורט

1415

בי"ס גולדה

בי"ס ברנר/מרכז אלון

בי"ס ברנר/מרכז אלון

בי"ס גורדון

בי"ס יצחק שדה

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
255 ₪ 17:45-13:00שני וחמישיכיתות א'-ד'אבי שמש 050-2262267כדורגל   
245 ₪ 20:45-14:30ראשון ורביעיכיתות א'-ו'ברק 054-2771888כדורסל

230 ₪ 17:15-15:00שני וחמישיכיתות א'-ו'אלעד שפגט 050-7583111כדורעף
270 ₪ 19:45-16:15ראשון ורביעיכיתות א'--ו'אושרי 09-7673982טניס

טריקינג 
אקרובטיקה

כיתות ג'-ו'גיא 058-7228899
כיתות ו'-ט'

כיתות ט' ומעלה

340 ₪ 20:30-17:30שני וחמישי

מחיראולם/מגרששעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
300 ₪ ברנר )מקורה(15:45-13:30שני וחמישיכיתות א'-ה'דויד 050-6923554טניס שדה

שלישיילדיםאלי 050-6333767אייקידו
שישי

16:30
12:30

210/230 ₪ ברנר

התעמלות קרקע 
מכשירים

בניםנופר 052-4476074
מתקדמים
מתחילים

מתקדמים

חמישי
שני וחמישי

15:15
16:00
17:00
17:45

230 ₪ ברנר

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
255 ₪ 15:15-13:00ראשון ורביעיכיתות א'-ד'אבי שמש 050-2262267כדורגל   
245 ₪ 20:45-13:45שלישי וחמישיכיתות א'-ו'אייבי 054-4487290כדורסל
230 ₪ 17:00-14:30ראשון ורביעיכיתות א'-ו' )מעורב(אלעד שפגט 050-7583111כדורעף

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
255 ₪ 15:15-13:00שני וחמישיכיתות א'-ד'אבי שמש 050-2262267כדורגל   
245 ₪ 21:00-13:45ראשון ורביעיכיתות א'-ו'אייל בירן 054-7580548כדורסל
230 ₪ 19:00-13:45שלישי וחמישיכיתות א'-ו' אלעד שפגט 050-7583111כדורעף
270 21:00-17:00₪שניגיל 14-5רז רוסמן 054-2266401קראטה 

מחיראולם/מגרששעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
כיתות ה'-ו'ליאל 050-9029615גלגיליות

כיתות ב'-ד'
ילדי הגן-כיתות ב'

מתקדמים

חמישי

שישי

16:00-15:15
16:45-16:00
17:30-16:45
14:45-13:45

130/160 ₪ אורט שפירא

210 ₪ אלון/סטודיו18:45-16:30ראשוןגיל 5.5-3גוסטבו 0522908913התע' לגיל הרך
כיתות א'-ח'דנה 052-3801163סטודיו דנה

בוגרות
20:30-16:00שני

20:30
בתיאום אלון/סטודיו

טלפוני
גיל 6-3.5דנה 052-3801163סטודיו דנה

בוגרות
19:00-16:30שלישי

19:00
בתיאום אלון/סטודיו

טלפוני
כיתות א'-ו'דנה 052-3801163סטודיו דנה

כיתות ז'-ט'
בוגרות

17:30-16:00רביעי
17:45

20:00

בתיאום אלון/סטודיו
טלפוני

כיתות ג'-ו'דנה 052-3801163סטודיו דנה
כיתות ז'-ט'

בוגרות

17:45-16:00חמישי
18:00
19:45

בתיאום אלון/סטודיו
טלפוני

300 ₪ אלון/העשרה19:00-16:00ראשון-חמישיגיל 4-8רפי דקל 052-5977170העשרה מוטורית
מחול–הורה כפר 

סבא 
אלרון ראובני  

054-5950298
ניצנים )יסודי(

נעורים )חטיבות(
16:30שני ורביעי

19:00
חטיבת שרת

אלון/מגרש 18:45-16:30שלישי וחמישיילדי הגן- כיתות ג'אריאל 053-2220407קט רגל
סינטטי

 ₪ 130/190

רחל סלומון כדורשת נערות
054-5386388

120 ₪ אולם שרת15:45-14:30רביעיכיתות ז'-ט'

130-260 ₪ בן צבי19:00-16:00שני-חמישיכיתות ג'-ט'פרדי 052-3320883חדר כושר ילדים
190 ₪ אלון14:30שני ורביעיכיתות ג'-ו'מיכאל 054-4292496אתלטיקה

כיתות ה'-ו'עידן 050-4910021כדורסל
כיתות ד'
כיתות ג'

בנות א'-ב'
בנות א'-ב'

ילדי הגן
כיתות ג'-ו' )בנות(

13:45ראשון ורביעי
14:45
15:30
16:15
17:00
17:45
18:30

160/220 ₪ ברנר

200 ₪ מגרש ברנר19:30-18:30ראשון ורביעיכיתות ז'-ט'נועם 054-4286324קטרגל חטיבות
כיתות א'-ב'/כיתות דנה 052-3801163ברייקדאנס

ג'-ו'
18:15-17:15 / ראשון

17:15-16:30
 ₪ 190/230

כיתות א'-ב'/כיתות 
ג'-ו'

17:45-16:45 / שלישי
16:45-16:00

מרכז העיר

לחץ/י להרשמה <
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1617

ספורט

1617

מחיראולם/מגרששעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
אוהד  052-5398048סייף

תומר  052-5450258
ראשון –כיתה ב'-בוגרים

חמישי
שישי

20:00-15:00
החל מהשעה 

13:00

300-500 בן צבי
 ₪

אלעד שפגט כדורעף
050-7583111

כיתות ג'-ד' )מתחילים(
כיתות ה'-ו' )בנות(

כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ד' )מתקדמים(

כיתות ה'-ו' )בנים(

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

18:45-18:00

250 ₪ אורט שפירא

אלון18:00-15:00ראשון-חמישיחטיבההתאחדות בתי הספרכדורעף
אלון22:00-20:00חמישיארציתהפועלכדורעף

אלון22:00-20:00ראשון ורביעיבוגריםאליצורכדורעף 
אבי שמש כדורגל בנות

050-2262267
מגרש סינטטי 18:30-16:45ראשון ורביעיכיתות א'-ז'

אלון
₪ 150/200

 מחיר

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
גיל 15-4שוקי קואז 052-2446057ג'ודו 

נערים, נוער ובוגרים
20:00-17:15שני וחמישי

21:30-20:00
בתיאום טלפוני

טרום חובה-כיתות ה' שלמה טל 052-3526320טאקוונדו 
כיתות ו'-יב' )נבחרת(

19:00-16:45ראשון ורביעי
20:30-19:00

₪ 290

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
התעמלות קרקע 

לבנות בלבד
מרכז מידע ורישום 

09-7640881
210 ₪ 18:00-15:00ראשון ורביעיגן חובה-כיתה ו'

350 ₪ ראשון-חמישיגן חובה-גיל נוערעידן 054-6717720קפוארה
350 ₪ 19:30-18:00שני וחמישיגיל 5+אסף אדום 050-6255880קיקבוקס

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
300 ₪ 20:30-15:30ראשון-חמישיגיל 3 -כיתה ו'מרינה צבקביץ 050-7244394התעמלות אומנותית

 250 ₪  20:30-15:30ראשון-שישיגן חובה-כיתות י"במועדון הכדורעף 09-7733390כדורעף
שני, רביעי כיתות א'-ו'רכזת יעל בלס 054-4443987אתלטיקה

וחמישי
18:00-15:30  ₪ 200

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
מחול ותנועה, 

היפ הופ
ראשון, שלישי גן חובה-כיתה י"בסיגל בנבנישתי 052-5582899

ורביעי
21:15-17:30 ₪ 250

250 ₪ 18:00-14:00ראשון-שישיגיל 18-5מועדון הכדורסל 09-7669834כדורסל

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
מחול ואומנויות 

הבמה
בהתאם לרמת התוכנית22:00-16:00ראשון-חמישיגיל 18-4צעדים בתנועה 09-7661001

בניהול ופיקוח "צעדים" ג'אז סבבא
09-7661001

319 ₪ 22:00-16:00ראשון וחמישיגיל 18-8

190 ₪ 18:15-17:30שלישיילדיםדנה אשר 054-6855066יוגה
גוסטבו מיטלברג 052-2908913 התעמלות לגיל הרך

ההרשמה הינה בתיאום מראש בלבד
שלישי ילדים

רביעי
 19:00-16:45
19:00-16:45

 ₪ 215

ילדי הגן: 220 ₪  פעם בשבוע20:30-16:45שני וחמישיגיל 3.5 -כיתות ו'עפר קואז 050-5399500ג'ודו לילדים ונוער
כיתות א'-ו': 280 ₪ פעמיים 

בשבוע
נוער ומבוגרים: 330 ₪ פעמיים 

בשבוע

הפועל כפר סבא 09-7733390 כדורעף
www.vbhks.org.il

ילדים ונוער 
)חלוקה לפי 
קבוצות גיל( 

כיתות ז'-ח': 305 ₪ + ציודהחל מ-15:00ראשון-חמישי
כיתות ט'-י"ב: 320  ₪ + 

ציוד
 טניס שולחן 

)מתקיים באולם הראל(
ילדים, נוער יואל שוהם 054-2536725

ובוגרים/ות
21:00-18:00 ראשון ורביעי

20:00-17:00
₪ 220

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
עומר בין אבי נינג'ה

050-9858085
שלישי גן טרום חובה-כיתות ו'

שישי
18:45-15:00
16:00-13:00

 ₪ 190

מחול קלאסי
מחול מודרני

מחול לגיל הרך היפ הופ
ג'אז

סיגל בנבנישתי 
052-5582899

כיתות א'-יב'
כיתות ג'-יב'

גן טרום חובה+גן חובה
כיתות א'-י"ב

ראשון
שני

רביעי
חמישי

21:00-16:00
19:15-16:00

18:00-16:00
21:00-16:00

בתיאום טלפוני

בי"ס ברנר/מרכז אלון

אולם כצנלסון/גלילי

אולם היובל

מרכז ספורט בר לב מרכז מזור רח' נחשון אולם ארן

מרכז ספורט ספיר 

מרכז ספורט אילן רמון

קריית הספורט העירונית

מרכז העיר

לחץ/י להרשמה <
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ספורט

1819

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
כדורגל 

)מותאם לציבור הדתי(
כיתות ג'-ד'נעם בן שטרית 054-4286324

כיתות א'-ב'
17:30-16:45ראשון ורביעי

18:15-17:30
₪ 130/190

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
פיתוח מיומנות חברתית 
לילדים עם צרכים שונים

גן- כיתה ו'מירב כהנקה 054-5941020
ז'-ט'

בתיאום טלפוני19:15-17:00שני

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
 כושר גופני ומשחקי כדור

 לגיל הרך 
ילדי הגן יובל האס 052-2766974

כיתות א'-ב'
18:00-17:00שני וחמישי 

19:00-18:00
 ₪ 180

180 20:30-19:30₪ראשון נשיםזהבה לוי רייך 050-2600123יוגה לנשים 
520 ₪ לכרטיסייה 

עבור 12 שיעורים
21:00-20:00שנינשיםורוניקה מסור 054-6462088פילאטיס

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
155 18:45-15:45₪שניגן חובה-כיתות ה'אורית ספוז'ניקוב 054-6640118התעמלות קרקע

20:15-19:15 ראשון ושלישי נשים 65-15קלאודיה גלפרן 050-6867769עיצוב וחיטוב
21:15-20:15

 ₪ 170

כיתות א'– ד' בר מרחבקה 050-4422427ברייקדאנס 
ה' ומעלה - מתקדמים

18:00-16:15ראשון וחמישי 
19:00-18:00

 ₪ 220

כיתות א'-ג'אלין כבביה 0507798360סטודיו סגול
גיל 6-4 )בלט(

כיתות ד'-ז' )ג'אז/ היפ הופ(
חטיבה )מודרני(

17:15-15:45רביעי
18:00-17:15

19:45-18:00
21:00-20:00

 ₪ 160

כושר גופני 
ומשחקי כדור

180 ₪ 18:00-17:00ראשון ורביעייובל האס 052-2766974

מחירשעותימיםגיל/כיתהמדריך/השם החוג
חוג כדורגל "נושמים כדורגל"

)החוג מתקיים בבי"ס תורה ומדע(
200 19:00-17:00₪שני ורביעיכיתות ה'-ט'נעם בן שטרית 054-4286324

בי"ס שילה

בי"ס תורה ומדע

בי"ס סאלד

מרכז קהילה ונוער הראשונים 

מרכז קהילה ונוער עציון 

חוגי מבוגרים/ות
מחירמקוםימים ושעותקהל יעדמדריך/השם החוג

קבוצת כדורסל 
ללא מדריך

דרך מנהל קריית הספורט 
אליעזר חדאד 050-3166233

קריית הספורט גלילי/כל השבועמבוגרים/ות
כצנלסון

מחיר לקבוצה

דרך מנהל קריית הספורט קטרגל
אליעזר חדאד 050-3166233

קריית הספורט גלילי/כל השבועמבוגרים/ות
כצנלסון

מחיר לקבוצה

קריית הספורט גלילי/שני, 21:30-18:30מבוגרים/ותאוהד קדם 054-4387948צ'י קונג וטאי צ'י
כצנלסון

 ₪ 300

35 ₪ כניסה אולם ספורט היובלראשון, 01:00-20:00מבוגרים/ותנטע 052-4444600ריקודי עם
חד פעמית

מרכז ספורט בר לב שני וחמישי, 21:45-20:30בוגרים/ותאהרון אטלס 052-4839667אייקידו
הגליל 69

 ₪ 330

מרכז ספורט בר לב ראשון, 22:00-20:45בוגרים/ותיניב נוחם 052-4650866טאקוונדו
הגליל 69

₪ 190

התעמלות 
בריאותית

ראשון וחמישי,נשים +60גליה גוטמן 052-4764007
10:45-10:00 / 10:00-09:15

אולם ארן 
רחוב נחשון 14

 ₪ 160
פעמיים 

בשבוע
110 ₪ פעם 

בשבוע

התעמלות בונה 
עצם

אולם ארן שני וחמישי, 08:15-07:30גיל הזהבמירי יצחקי 050-2404041
רחוב נחשון 14

פטאנק )מגרש 
ארן(

מגרש ארן רחוב נחשון ראשון ורביעי, 60-12018:00-15:00בריאן 052-3290469
14

ללא תשלום

שני וחמישי / שני )פעם גיל הזהבחווה נווה 054-6741528פלדנקרייז
בשבוע( 08:45-07:15

בית ספיר רח' ירושלים 
33

 ₪ 160
פעמיים 

בשבוע
110 ₪ פעם 

בשבוע

בית ספיר רח' ירושלים שלישי וחמישי, 10:00-09:00גיל הזהבאפרת צוקרןיוגה
33

פילאטיס לנשים 
לאחר לידה

שירית דרחי שמש 
050-6270778

נשים לאחר 
לידה

אולם ארן שני, 09:30-08:30
רחוב נחשון 14

 ₪ 120

שירית דרחי שמש פילאטיס 
050-6270778

אולם ארן שני, 10:30-09:30לקהל הרחב
רחוב נחשון 14

 ₪ 160

אולם ספורט בית שני, 23:00-21:30גבריםאמיר כהנא 052-6795667כדורסל באהבה
ספיר רח' ירושלים 33

בתיאום 
טלפוני

אולם ספורט בית חמישי, 22:30-21:00גבריםאמיר כהנא 052-6795667כדורסל באהבה
ספיר רח' ירושלים 33

בתיאום 
טלפוני

קבוצת כדורסל 
ללא מדריך

אולם ספורט בית שני וחמישי, 21:00-19:30בוגריםדוד כהן 052-3364091
ספיר רח' ירושלים 33

בתיאום 
טלפוני

חדרי מחול בית ספיר ראשון, 19:00בוגרים/ותאושר כהןעיצוב הגוף
/מגה סטודיו 

050-2782781

כרטיסיה

מרכז העיר
לחץ/י להרשמה <
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ספורט

2021

מחירמקוםימים ושעותקהל היעדמדריך/השם החוג
חדרי מחול בית ספיר ראשון ורביעי, 20:00בוגרים/ותאושר כהןזומבה

/מגה סטודיו 
050-2782781

כרטיסיה

חדרי מחול בית ספיר רביעי, 19:00בוגרים/ותאושר כהןפילאטיס
/מגה סטודיו 

050-2782781

כרטיסיה

חדרי מחול בית ספיר ראשון, 08:00בוגרים/ותיחיאלה בראוןפלדנקרייז
/מגה סטודיו 

050-2782781

מנוי או 
כרטיסיה

חדרי מחול בית ספיר ראשון, 09:00בוגרים/ותענבל גרינברגתנועה מודעת
/מגה סטודיו 

050-2782781

מנוי או 
כרטיסיה

חדרי מחול בית ספיר שני, 08:00בוגרים/ותענבל גרינברגיוגה מרוכך
/מגה סטודיו 

050-2782781

מנוי או 
כרטיסיה

חדרי מחול בית ספיר שני ורביעי, 09:15בוגרים/ותענבל גרינברגתנועה מודעת
/מגה סטודיו 

050-2782781

מנוי או 
כרטיסיה

יוגה רמת 
מתחילים

חדרי מחול בית ספיר שלישי, 08:30בוגרים/ותענבל גרינברג
/מגה סטודיו

050-2782781 

מנוי או 
כרטיסיה

חדרי מחול בית ספיר שלישי, 09:30בוגרים/ותענבל גרינברגעיצוב הגוף
/מגה סטודיו

050-2782781 

מנוי או 
כרטיסיה

חדרי מחול בית ספיר רביעי, 06:45בוגרים/ותענבל גרינברגיוגה
/מגה סטודיו 

050-2782781

מנוי או 
כרטיסיה

תנועה מודעת 
בדגש גב ובטן

חדרי מחול בית ספיר חמישי, 08:15בוגרים/ותענבל גרינברג
/מגה סטודיו 

050-2782781

מנוי או 
כרטיסיה

חדרי מחול בית ספיר חמישי, 09:00בוגרים/ותעדנה סתיופלדנקרייז
/מגה סטודיו 

050-2782781

מנוי או 
כרטיסיה

TRX חדרי מחול בית ספיר שישי, 07:15בוגרים/ותעירית זרטלאימון
/מגה סטודיו 

050-2782781

מנוי או 
כרטיסיה

מחירמקוםימים ושעותקהל היעדמדריך/השם החוג
חדרי מחול בית ספיר שישי, 08:20בוגרים/ותעירית זרטלפילאטיס

/מגה סטודיו 
050-2782781

מנוי או 
כרטיסיה

אצטדיון כצנלסון/רביעי, 19:30בוגרים/ותעומרי 054-5741758קבוצת ריצה
גלילי

ללא תשלום

פארק שכונה 80 ראשון, 18:30בוגרים/ותפרדי 052-3320883קבוצת הליכה
)ירוקה( מול אנגל 45

ללא תשלום

ראשון, שלישי ורביעי, 19:30מבוגרים/ותאלי 050-6333767אייקידו
שישי, 13:45

אולם ספורט בי"ס 
ברנר

 ₪ 210/310

נוער אסף 050-6255880קיקבוקס
ומבוגרים/ות 

אולם ספורט בי"ס שני וחמישי, 21:00-20:00
ברנר

 ₪ 300-350

התעמלות נשים 
משולבת

מרכז ספורט אלון/ראשון ורביעי, 20:00-19:00נשיםאירית 054-908568
חדרי סטודיו

 ₪ 170/245

מרכז ספורט אלון/שלישי, 20:00נשיםסטודיו דנה 052-3801163היפ הופ נשים
חדרי סטודיו

איידו אומנות 
החרב

יאן 054-4758084
יורם 054-4443312
יורם 054-4443312

ראשון, 20:00מבוגרים/ות
רביעי, 20:00
שישי, 14:30

אולם ספורט חטיבת 
הביניים שז"ר

₪ 150-350

מחול הורה כפר 
סבא 

אולם ספורט חטיבת רביעי, 20:30בוגרים 30+אלרון 054-5950298
ביניים שרת

ללא תשלוםרחבת בית ספיררביעי, 08:00גמלאים/ותענבל 050-2782781יוגה
ללא תשלוםרחבת בית ספיר רביעי, 08:00גמלאים/ותגליה 054-4439986טאי צ'י

ללא תשלוםרחבת בית ספיר רביעי, 08:00גמלאים/ותנגה 050-2217537הליכה נורדית
ללא תשלוםרחבת בית ספיר רביעי, 08:00גמלאים/ותאייל 052-2452296ריקודי עם

50 ₪ פארק עירונישישי, 08:15לקהל הרחביהודית 052-8303174יוגה
50 ₪ רחבת בית ספירראשון, 07:30לקהל הרחבגליה  054-4439986טאי צ'י

נשים גיל לאורה 054-3972564מאמאנט
+30

בכל בתי הספר 22:30-20:30
היסודיים

תלוי קבוצה 

מרכז העיר
חוגי מבוגרים/ותחוגי מבוגרים/ות

לחץ/י להרשמה <
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חוגים לאנשים עם מוגבלויות

2223

חוג בישול - בית קהילתי למשפחות מיוחדות 
גיל: 8-6, יום: שלישי, שעה: 17:00, עלות: 120 ₪ לחודש, רישום: באתר העירוני

גיל: 9+, יום: שלישי, שעה: 18:15, עלות: 120 ₪ לחודש, רישום: באתר העירוני

קבוצה חברתית - חוברים - בית קהילתי למשפחות מיוחדות
גיל 15-11, יום: חמישי, שעה: 18:30, עלות: 250 ₪ לחודש, רישום: אלעד/050-7793231

גיל: 19-15, יום: חמישי, שעה: 17:30, עלות: 250 ₪ לחודש, רישום:  אלעד/050-7793231
גיל: 20+, יום: חמישי, שעה: 20:30, עלות: 250 ₪ לחודש, רישום: אלעד/050-7793231

חוג ספורט - איתן כל אחד יכול - פארק עירוני
גיל: בני נוער, יום: חמישי, שעה: 18:00, עלות: 180 ₪ לחודש, רישום: באתר העירוני

גיל: בוגרים/ות, ימי חמישי, שעה: 19:00, עלות: 180 ₪ לחודש, רישום באתר העירוני

פיתוח מיומנות חברתית לילדים עם צרכים שונים
גיל: ילדי הגן-כיתות ו', כיתות ז'-ט', יום: שני, שעה: 19:15-17:00, מיקום: בי"ס סאלד

פרטים והרשמה: מירב כהנקה 054-5941020

חוג כדורסל 
בית הספר לכדורסל, פרטים והרשמה: תומר 052-3777887

חוג כדורגל - מחלקת הנוער הפועל כפר סבא 
פרטים והרשמה: 09-7681299

חוג אופניים - מדוושים בפארק
גיל: ילדים, נוער ובוגרים, ימים: שלישי ורביעי, שעות: 19:00-16:00, עלות: 70 ₪ לחודש, 

פרטים והרשמה: עדינה/09-7641108 או 050-3166496

חוג ריצה אתגרים
בוגרים, יום שני פארק כפר סבא, פרטים והרשמה: 050-2714126

חוג אילוף כלבים
גיל: ביה"ס היסודי, פרטים והרשמה: ארנון/050-6544677

חוג גינון טיפולי - פארק עירוני
גיל: צעירים ומבוגרים, יום: שלישי, שעות: 12:00-10:00, עלות: 50 ₪ לחודש, רישום: 09-7636601

חוג טבע ואדם - פארק עירוני
גיל: ילדים, יום: חמישי, שעות: 18:30-16:30, עלות: 160 ₪ לחודש, רישום: 09-7636601

חוג מוזיקה - קונסרבטוריון
פרטים והרשמה: בקונסרבטוריון, טלפון: 09-7640740/1

חוג שחיה - בריכת בית ברל
גיל: ילדים ונוער, יום: שישי, פרטים והרשמה: אריה/054-8028151

קבוצה חברתית ללקויי שמיעה מעגלי שמע-בית קהילתי למשפחות מיוחדות
גיל: כיתות א'-ג', יום: רביעי, שעות: 18:00-16:30
גיל: כיתות ד'-ו', יום: רביעי, שעות: 18:30-17:00

פרטים ותיאום: סברין/050-3442004
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קונסרבטוריון למוזיקה ומחול
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קונסרבטוריון כפר סבא פועל משנות ה-50 והינו בית ספר מקצועי למוזיקה ולמחול, שחרט על דגלו קידום והבאת כל תלמיד 
לרמת הביצוע הגבוהה ביותר בתחומו תוך שימת דגש על חינוך, תרבות ומקצועיות. בקונסרבטוריון פועלות מחלקות כלי מקלדת, 
קשת, נשיפה, גיטרה, נבל, הקשה, פיתוח קול -בסוגות קלאסי, ג'אז, רוק פופ ותחומי המחול השונים. כל תלמיד משתתף בגוף 

ביצוע בהתאם לגילו ורמתו.
קונסרבטוריון כפר סבא ידוע ברמתו הגבוהה ופועל במרכז העיר בבניין מפואר עם חדרים אקוסטיים וציוד חדיש ומקצועי, וכמו 
כן, מפעיל שלוחות מוזיקה בבתי הספר היסודיים בעיר ושלוחות מחול ברחבי העיר. הקונסרבטוריון המפוקח על ידי משרד החינוך 

מגיש את בוגריו למבחני הבגרות בנגינה-רסיטל מוזיקה בהצלחה רבה.
 בנוסף, בקונסרבטוריון קבוצות תיאוריה וספרות המוזיקה בהן לומדים עד לרמה אקדמאית וזוכים מדי שנה במקומות ראשונים 

ב"אולימפיאדת תאוריה ארצית" מטעם משרד החינוך.
תלמידי הקונסרבטוריון משתתפים בתחרויות, זוכים במלגות שונות לרבות מלגות מטעם "קרן תרבות אמריקה ישראל" ומשתתפים 
בקונצרטים בארץ ובעולם הן כסולנים והן בהרכבים ובתזמורות השונות. גופי הביצוע השונים מייצגים את העיר והמדינה בסיורי 

הופעות בארץ ובעולם בפסטיבלים שונים מדי שנה.
הקונסרבטוריון מפיק את תחרות "פנינה זלצמן לפסנתרנים צעירים", תחרות כלי נשיפה ופסטיבל תזמורות "נושפים בכפר סבא".

קונסרבטוריון כפר סבא נחשב לפורץ דרך בארץ בלימוד מוזיקה לילדים עם צרכים מיוחדים הפועל בהצלחה מרובה.
סגל המורים הינו ברמה הגבוהה ביותר בתחום.

מידי שנה/שנתיים יוצא הרכב/תזמורת לסיור הופעות בחו''ל לפסטיבלי נוער ומייצגים את כפר סבא וישראל במיטבם.

מוזיקה
שיעורי נגינה פרטניים

מחיר: מסלול 45 דק': 470 ₪ לחודש, מסלול 60 דק': 615 ₪ לחודש
תכנית לימודים שבועית – שיעורי נגינה פרטניים לפי המחלקות הבאות:

כלי נשיפה: חליל צד, אבוב, בסון, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה
כלי הקשה: מערכת תופים וכלי הקשה תזמורתיים

כלי קשת: כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס
כלי פריטה: גיטרה קלאסית, גיטרה חשמלית, גיטרה בס, עּוד ונבל

פיתוח קול: כל הסגנונות
מחלקת רוק פופ ומוזיקה קלה: לימוד כל הכלים בסגנון רוק פופ והשתתפות בהרכבים ייעודיים

שיעורי תאוריה וספרות המוזיקה: שיעורי תאוריה וספרות המוזיקה קבוצתיים
גופי ביצוע:

לכל תלמיד ניתנת האפשרות להשתתף בגוף ביצוע: תזמורות, מקהלות והרכבים קאמריים שונים על פי גילו ורמת הביצוע שלו.
גופי הביצוע של הקונסרבטוריון ידועים הן בגודלם והן ברמתם הגבוהה.
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בקונסרבטוריון פועלים ההרכבי נוער הבאים:
4 תזמורות כלי נשיפה והקשה

3 תזמורות כלי קשת
ביג בנד

2 מקהלות
10 הרכבים קאמריים קלאסיים

הרכב רוק פופ ייצוגי
4 הרכבי רוק פופ/ג'אז

הרכבי מבוגרים

חינוך מיוחד
מחיר: 110 ₪

הקונסרבטוריון, כמוסד השם דגש על החינוך למוזיקה ומלמד מהי מצוינות באופן שווה לכולם.
המוזיקה והנגינה הם כלי להתפתחות מוטורית ושכלית התורמת לכל תחומי החיים. המוזיקה היא גשר וקשר לחיבורים בין כל בני 

האדם. הקונסרבטוריון הוא תשתית חינוכית רחבה לכולם ובמקביל מחנך להצטיינות ברמת ביצוע הגבוהה ביותר.

קונסרבטוריון בירוקות-''החממה'' 
לימודי גיטרה בקבוצות, כיתות: ג'-ה', מיקום: ביה"ס רחל המשוררת, מחיר: 195 ₪ לחודש

לימודי פסנתר, כיתות: גיל הגן-ב', מיקום: ביה"ס ש"י עגנון, מחיר: 615 ₪
*לאחר לימוד יסודות של שנתיים ב''חממה'' בירוקות מעבר ללימודים בקונסרבטוריון

שיעורי נגינה פרטניים בעּוד
מוזיקה לקטנטנים בקבוצות- מפגשים להורים וילדים המשלבים חוויה מוזיקלית 

ותנועתית בין ההורה לילד מגיל 5 חודשים ועד שנתיים )בקבוצות נפרדות(

חדש בקונסרבטוריון
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בס"מ - בית ספר מנגן: לימודי נגינה מטעם הקונסרבטוריון
כבר סבא היא בין הערים הראשונות בישראל שהחלו בלימודי נגינה בבתי הספר היסודיים.

המטרה הינה לאתר ילדים מוכשרים לנגינה ומצד שני לחשוף את הנגינה לכל האוכלוסיות ולגרום לחברה טובה ויפה יותר ולאקלים 
בית ספרי תרבותי. כיום, בכל בתי הספר היסודיים פועל פרויקט נגינה מכתות א' ועד ו' בתחומים הבאים:

חליליות, אורגניות, כלי קשת, כלי הקשה וכלי נשיפה.
בכל בית ספר פועלות שתי תזמורות כלי נשיפה והרכבי כלי קשת.

בסוף שנת הלימודים התקיימו הצגות כלי נגינה )כלי קשת בכיתות א', כלי נשיפה והכלי הקשה בכיתות ג'( והתאמות כלים. 
ההרשמה החלה בחודש יולי.

לפרטים ולהרשמה: נא לפנות למשרדי הקונסרבטוריון במייל: conservatory@ksaba.co.il, או בטל': 09-7640740/1
אוסישקין

מכיתה א': חליליות  בחצאי כיתות
מכיתה ב': שיעורי נגינה קבוצתיים בכלי קשת )ויולה, צ'לו(

מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 
והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.

אופירה נבון
מכיתה ב': שיעורי נגינה בכינור.

מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 
והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.

בן גוריון
מכיתה א': שיעורי נגינה קבוצתיים באורגניות

מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, קונטרבס(
מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 

והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.
ברנר

מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, צ'לו(
מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 

והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.
דבורה עומר

מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, צ'לו(
מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 

והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.

קונסרבטוריון למוזיקה ומחול
גולדה

מכיתה א': שיעורי נגינה קבוצתיים באורגניות
מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, קונטרבס(

מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 
והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.

גורדון
מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, צ'לו(

מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 
והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.

יצחק שדה
מכיתה א': שיעורי נגינה קבוצתיים באורגניות

מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, קונטרבס(
מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 

והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.
לאה גולדברג

מכיתה ב': שיעורי נגינה בחליליות בחצאי כיתות
מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס(

מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 
והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.

סורקיס
מכיתה ב': שיעורי נגינה בחליליות בחצאי כיתות

מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס(
מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 

והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.
רחל המשוררת

מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, צ'לו(
מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 

והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.

מזרח העיר

מזרח העיר

מערב העיר

מערב העיר

מערב העיר

מרכז העיר

מרכז העיר

מרכז העיר

מרכז העיר

מרכז העיר

מרכז העיר
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בס"מ - בית ספר מנגן: לימודי נגינה מטעם הקונסרבטוריון
רמז

מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור(
מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 

והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.
ש"י עגנון

מכיתה ב': שיעורי נגינה בחליליות בחצאי כיתות  
מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, צ'לו(

מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 
והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.

שמעון פרס
מכיתה ב': שיעורי נגינה בחליליות בחצאי כיתות  

מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, צ'לו(
מכיתה ד': שיעורי נגינה בכלי נשיפה והקשה )חליל צד, אבוב, קלרינט, סקסופון, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה ותופים( 

והשתתפות בתזמורת בית ספרית ובתזמורת עירונית בקונסרבטוריון.
שילה

מכיתה א': שיעורי נגינה בחליליות בחצאי כיתות  
מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, צ'לו(  

בר אילן
מכיתה ב': שיעורי נגינה בכלי קשת )כינור, צ'לו( 

מחיר: 
חללית/אורגנית: 330/550 ₪

כלי קשת קבוצתי: 100 ₪
כלי קשת זוגות: 150 ₪

כלי נשיפה והקשה: 280 ₪
כלי מסובסד: 145 ₪

שכירות כלי: 60 ₪

קונסרבטוריון למוזיקה ומחול

conservatory@ksaba.co.il :לפרטים נוספים, להרשמה ולהסדרי נגישות: טל’: 09-7640740/1 פקס: 09-7640742  | דוא"ל

מחול
בית ספר מקצועי למחול מגיל 4, סגל מורים מוסמך ומקצועי. המורים בעלי ותק ומוניטין ויוצאי להקות מחול ידועות.

תחום המחול החל את פעילותו בשנות ה-70 וידוע באיכותו ובמקצועיותו. הבלט הקלאסי מתבסס על שיטת האקדמיה המלכותית 
לבלט )RAD( ושיטות נוספות. בוגרים רבים ממשיכים במסלולים מקצועניים כמורים ורקדנים בארץ ובחו"ל.

תלמידי התחום זוכים בתחרויות ארציות כגון מלגות מטעם קרן אמריקה-ישראל, בחינות RAD מלגות לימי מחול בבתי ספר בחו''ל ועוד.

קיים שיתוף פעולה הדוק בין מחלקות המוזיקה והמחול במופעים במהלך השנה, פסטיבל התזמורות, פסטיבל ''טנגו כפר-סבא'' ועוד.
בתחום המחול פועלת להקה ייצוגית אליה נבחרים התלמידים הבוגרים והמתקדמים ותפקידה לייצג את הקונסרבטוריון ואת העיר 

במסגרות שונות.
מסלולי הלימוד

טרום מחול: מגיל 4 - משלב הכרת מיומנויות תנועה במרחב, שימוש באביזרים, מוסיקליות, קואורדינציה, ריכוז וקצב - טכניקה 
קלאסית בסיסית ותאטרון מחול

בלט קלאסי: לפי תוכנית הלימודים של האקדמיה המלכותית בלונדון )RAD( -תוכנית מתקדמת ומתחדשת המותאמת לכל שלבי 
ההתפתחות של התלמידים מהגילאים הצעירים ועד לרמות המקצועיות.

בלט ניאו קלאסי: שיעורים לפי שיטות בלט שונות המשלבות את הטכניקה הקלאסית עם מחול עכשווי.
מחול מודרני: מחול עכשווי המאופיין בשילוב הטכניקה הקלאסית עם תנועות חופשיות, תאטרליות וסגנונות תנועתיים מכל 

הסוגים.
ג'אז: ריקוד המשלב אלמנטים עם טכניקה קלאסית, מודרנית, מחזות זמר, שירים עכשוויים, מקצבים ועוד.

היפ הופ: סגנון מחול שמקורו בתרבות הרחוב - ריקוד עשיר בקצביות, שליטה תנועתית גבוהה, אקרובטיקה, גמישות, מוזיקה 
עכשווית ועוד.

פלמנקו: סגנון מחול ספרדי-צועני המאופיין בשלושה מרכיבים אמנותיים: שירה, נגינה וריקוד. סגנון הריקוד סוחף, מסוגנן ומלא 
רגש מלווה ב-רקיעות, קסטנייטות, חצאית, נעלי עקב, צעיפים ועוד.

מזרח העיר

מערב העיר

מערב העיר

מרכז העיר

מרכז העיר
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conservatory@ksaba.co.il :לפרטים נוספים, הרשמה ולהסדרי נגישות: טל’: 09-7640740/1 פקס: 09-7640742  | דוא"לconservatory@ksaba.co.il :לפרטים נוספים, הרשמה ולהסדרי נגישות: טל’: 09-7640740/1 פקס: 09-7640742  | דוא"ל

מערכת שיעורי תחום המחול של הקונסרבטוריון/תשפ"א -שלוחות מחול | שלוחה ירוקה

יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

אולם ש"י עגנון - 
שכונת 80

מחול יצירתי בשילוב 
טכניקה קלאסית 

שירה ויצמן
17:00-16:15 קלאסי א'

17:50-17:05 גיל 4
18:45-18:00 גיל 5

אולם ספורט - 60
היפ הופ/ נועה עוזר

16:00-15:00 ג'-ד'
17:15-16:15 ה'-ו'
18:15-17:15 ז'-ח'
19:15-18:15 בנים

אולם מחול- רחל 
המשוררת
שכונת 60

מחול יצירתי בשילוב 
טכניקה קלאסית

שירה ויצמן
17:30-16:45 גיל 4
18:15-17:30 גיל 5

19:00-18:15 קלאסי 
כיתה א'

*****
אולם מחול- רחל 

המשוררת
שכונת 60

מחול מודרני
רוני בן יעקב

16:00-15:00 א'-ב'
17:15-16:15 ג'-ד'
18:15-17:15 ז'-ח'
19:30-18:30 ה'-ו'

אולם מחול - רחל 
המשוררת
שכונת 60

ג'אז/קרן קפלן
16:00-15:00 ג'
17:00-16:00 ד'
18:00-17:00 ה'

19:00-18:00 ו'-ז'

אולם מחול- רחל 
המשוררת
שכונת 60

בלט קלאסי
ספיר לייבה

16:00-15:00 ב'
17:15-16:15 ג'-ד'
18:30-17:30 ה'-ו'
20:00-18:30 ז'-ח'

מידע לגבי החוגים וטפסי הרשמה:

משרדי הקונסרבטוריון: 09-7640740/1
conservatory@ksaba.co.il :דוא"ל
קבלת קהל: ימים א'-ד' 18:00-15:00
מענה טלפוני: א'-ד' 12:00-10:00

אולם ספורט - 60
בלט קלאסי
ספיר לייבה

16:00-15:00  ג'-ד'
17:15-16:15  ב'

18:15-17:15  ה'-ו'
 20:00-18:30  ז'-ח'

ייתכנו שינויים בשעות השיעורים בחודש הראשון ללימודים

שלוחת מרכז קהילה ונוער הראשוניםשלוחות מחול - קונסרבטוריון

שלוחת מרכז קהילתי גלר

יום ראשון - מרכז ראשונים

מחול יצירתי בשילוב טכניקה קלאסית ותאטרון מחול
המורה: דנה הר-נוי

17:30-16:45 קלאסי/כיתות א'-ב'
18:15-17:30 טרום חובה )גיל 4(

19:00-18:15 גן חובה )גיל 5(

מידע לגבי חוגים וטפסי הרשמה:
 danakop@walla.co.il :טל': 09-7657860  |  מייל

קבלת קהל: א'-ד', 19:00-16:00   

יום חמישייום שלישי

תאטרון מחול יצירתי ובלט קלאסי
מורה : דנה הר-נוי

17:25-16:40 בלט קלאסי א'-ב'
18:10-17:25 טרום חובה )גיל 4( 

18:55-18:10 גן חובה )גיל 5( 
19:55-18:55 בלט קלאסי ג' ומעלה

היפ הופ
מורה : מור גפן

17:15-16:15 : כיתות ג'-ד'
18:15-17:15: כיתות א'-ב'

19:15-18:15: כיתות ה'-ו'-ז'

מידע לגבי חוגים וטפסי הרשמה: מרכז גלר: טל': 09-7656132 / -7654772 09
geler@ksaba.co.il :קבלת קהל:  א'-ה', 9:30-12:30, 16:00-19:00 | מייל

קונסרבטוריון למוזיקה ומחול

מזרח העיר

מערב העיר

מרכז העיר
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ההרשמה בעיצומה
לשנת הלימודים תשפ“א 2020-2021

קבלת קהל:  ימים א'-ד' 15:00-18:30
מענה טלפוני: ימים א‘-ד‘ 10:00-12:00 

החל מ-26/07/20 ועד 17/08/20 משרדנו יהיו סגורים לרגל חופשת קיץ.

שלוחות מחול
מרכז גלר

בית הנוער והקהילה "הראשונים"
סטודיו למחול באולם ספורט ע''ש 

אריק איינשטיין
סטודיו למחול בית ספר ש''י עגנון

סטודיו למחול בית ספר רחל המשוררת

קונסרבטוריון כפר-סבא
ל ו ח מ ו ה  ק י ז ו מ ל

מוזיקה 
לימודים מגיל 6

לימודים פרטניים עם מורים מובילים בתחום, 
בסגנונות: קלאסי | ג'אז | רוק פופ.
שיעורי תיאוריה וספרות המוזיקה

תזמורות נשיפה |  תזמורות כלי קשת | 
מקהלות | הרכבים קאמריים | הרכבי פופ רוק וג‘אז.

הכנת תלמידים לבגרות - רסיטל מוזיקה | 
תחרויות | מלגות מטעם קרן אמריקה 

ישראל ועוד | כיתות אמן וסדנאות
בית ספר מנגן (בס“מ) 

לימודי נגינה בבתי-הספר היסודיים
לימוד מוזיקה לאוכלוסיה המיוחדת 
הזדמנות שווה ללימודי מוזיקה בקבוצות 

קטנות

מחול 
בית ספר מקצועי מגיל 4

מורים מוסמכים ומקצועיים בעלי ותק 
ומוניטין, יוצאי להקות מחול ידועות.

מסלולי לימוד
מחול יצירתי לגיל הרך | בלט קלאסי | 

בלט ניאו קלאסי | מחול מודרני | ג'אז | 
פלמנקו | היפ הופ

העשרה: להקה ייצוגית, כיתות אמן, 
סדנאות ועוד

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות:  
טל‘: 09-7640740/1  פקס: 09-7640742  

conservatory@ksaba.co.il :דוא"ל

חדש בקונסרבטוריון!

לימודי עּוד
מוזיקה לקטנטנים 

בקבוצות מגילאי 5 חודשים ועד גיל שנתיים.
מפגשים המשלבים חוויה מוזיקלית להורים וילדים.



3435

מרכזי קהילה ותרבות

3435

טלפוןמחירשעהיוםגילשם החוג
תנועטף 

חוג התעמלות ותנועה חוויתי, בשילוב ריקודים, משחקים, 
שירים ותנועה במרחב

 מגיל 5-1
לפי קבוצות גיל

ראשון 
ושני

19:00-17:30₪ 19009-7656132
09-7654772

שלישי עיצוב וחיטוב לנשים אחרי לידה
וחמישי

11:00-10:15₪ 23009-7656132
09-7654772

ראשון ילדיםפסנתר / אורגנית
ורביעי

 פסנתר-20:00-16:00
390 ₪ יחיד 

אורגנית- 300 ₪ 

09-7656132
09-7654772

חוקרי טבע צעירים
מפגשים מרתקים וחושיים בהם נריח, ניגע, נטעם וניצור טבע

15009-7656132 18:15-17:30₪שלישיגיל 6-3
09-7654772

ראשון כיתות ד'-ו' יוצרים ראפ
ורביעי

19:15-18:15₪ 19009-7656132
09-7654772

מוסיכלי
בניית כלי נגינה מחומרים שונים ומיוחדים ובמקביל לומדים 

לנגן עליהם כשהחוג נותן מיצוי כישרונות הילד, חיזוק 
הדימוי העצמי, שיפור מוטוריקה והעצמה מנטאלית 

180 ₪ + 18:00-17:00חמישיגיל 5+
 ₪ 300
חומרים

09-7656132
09-7654772

קפוארה 
אומנות לחימה המשלבת משחק, תנועה ,יכולת אקרובטית, 

ריקוד ושירה

גיל 5-4
גיל 8-6

גיל 12-9

ראשון 
ושלישי

17:45-17:00
18:30-17:45
19:30-18:30

₪  175/24509-7656132
09-7654772

אנגלית לילדים
למידה השפה מתבצעת בצורה חווייתית דרך משחק ושיר. 
הילדים ילמדו את האלף בית באנגלית ואוצר מילים מתאים 

לגילם. למידה חווייתית דרך משחקי קופסא ביחד עם תמיכה 
אקדמית למה שמתרחש בבית הספר

גיל 3.5+
לפי קבוצות 

גיל 

19009-7656132 19:00-16:45₪שלישי
09-7654772

אנגלית חוויתית
דגש על הדיבור במטרה לגרום לילדים לדבר באנגלית כמה 
שיותר לצבור ביטחון עצמי וללמוד אוצר מילים, כל שיעור 

מוקדש לנושא אחר דרך למידה חוויתית דרך משחק הגורם 
להנאה ולמידה אפקטיבית לזמן ארוך

גילאי 5+
לפי קבוצות 

גיל

18509-7656132 ₪ 19:00-17:00שני
09-7654772

מחול יצירתי ובלט קלאסי
השתתפות באירועים קהילתיים במהלך השנה, שיעורים 

פתוחים לאורחים ומופע סיום שנה בהיכל התרבות העירוני

כיתות א'-ב'
גיל 4
גיל 5

כיתה ג' ומעלה

17:25-16:40שלישי
18:10-17:25
18:55-18:10
19:55-18:55

 ₪ 200 / ₪ 180
 ₪ 295 /

09-7656132
09-7654772

רחוב מור כפר סבא | טל': 09-7656132, 09-7654772 | פקס: 09-7661058
geler@ksaba.co.il :אימייל

מזרח העיר

טלפוןמחירשעהיוםגילשם החוג
היפ הופ

השתתפות באירועים קהילתיים במהלך השנה, שיעורים 
פתוחים לאורחים ומופע סיום שנה בהיכל התרבות העירוני

כיתות ד'-ה'
כיתות ב'-ג'
כיתות ו'-ז'

17:15-16:15חמישי
18:15-17:15
19:15-18:15

פעם בשבוע 
 ₪ 200

 פעמים  295 ₪

09-7656132
09-7654772

בצק סוכר
במסגרת החוג ילמדו הילדים לפסל, לעצב ולקשט בבצק 

סוכר מגוון יצירות

180 ₪ + 110 17:45-17:00ראשוןגיל 5+
₪ חומרים

09-7656132
09-7654772

עיצוב ותפירה
נלמד סוגים שונים של תפירה ידנית וניצור יצירות מטקסטיל, 

נגזור, נדביק ונתפור, בדגש על חיזוק המוטוריקה העדינה, 
פיתוח חשיבה יצירתית ודמיון אישי

190 ₪ + 19:00-17:00שניגיל 6+
150 ₪ עבור 

חומרים

09-7656132
09-7654772

זומבה לילדים
במסגרת החוג ילמדו הילדים צעדי בסיס לטינים, בינלאומיים 

וישראלים, היפ הופ ומשחקי תנועה. מעודד לאורך חיים 
פעיל, פיתוח וחיזוק קורדינאציה, זיכרון ועוד

גיל 5 -כיתה ה'
לפי קבוצות 

גיל

18009-7656132 18:00-16:30₪רביעי
09-7654772

חכמולוגי מסביב לעולם
חוג מרתק ומעשיר בו נלמד על עולם טכנולוגי ותרבותי 

כאחד. נסייר ביבשות ובמדינות ונבנה דגמים ממונעים של כלי 
תחבורה ומבנים ידועים במדינות רחוקות

185 ₪ + 375 19:00-18:00שלישיגיל 11-9
₪ עבור ערכה

09-7656132
09-7654772

רובוטיקה-דינוזאורים 
בחוג היחודי ייקחו הילדים חלק במסע לימודי וחוויתי אל תוך 

שילוב עולמות מרתק ומענין של הדינוזאורים והרובוטיקה

 185 ₪ + 375 18:00-17:00שלישיגיל 9-5
₪ עבור ערכה

09-7656132
09-7654772

אומנות לילדים
כלי הגנה עצמית המקנה לילד ביטחון עצמי, סדר ומשמעת, 

יכולת התמדה ונחישות

 180 ₪ + 17:45-17:00חמישימגיל 4+
185 ₪ עבור 

חומרים

09-7656132
09-7654772

אומנויות לחימה
כלי הגנה עצמית המקנה לילד ביטחון עצמי, סדר ומשמעת, 

יכולת התמדה ונחישות

גיל 4-3
גיל 5 -כיתה א'

כיתות ב'-ה'
כיתה ו' ומעלה

שני 
וחמישי

18:10-17:30
18:55-18:10
17:30-16:45
19:55-18:55

180 ₪ )פעם 
בשבוע(

205 ₪ )פעמיים 
בשבוע(

250 ₪ )נוער(

09-7656132
09-7654772

משחק מול מצלמה
שילוב משחק תיאטרון ומשחק מול מצלמה. הכנת סרטונים 

בסגנונות שונים: דרמה, קומדיה, פרסומות וידאוקליפים, 
בשילוב תלבושות, אביזרים, מוזיקה ועוד..

ילדי הגן-
כיתה ה', לפי 

קבוצות גיל

170 ₪ + 30 ₪ 19:00-17:30שני
דיסק און קי

09-7656132
09-7654772

מרכז קהילתי זאב גלר



3637

מרכזי קהילה ותרבות

3637

מזרח העיר

רחוב מור כפר סבא | טל': 09-7656132, 09-7654772 | פקס: 09-7661058
geler@ksaba.co.il :אימייל

טלפוןמחירשעהיוםגילשם החוג
רובוטיקה

מכיר לילדים את עולם הרובוטיקה והאלקטרוניקה תוך מתן 
דגש על עבודת צוות, חשיבה אסטרטגית. תכנון ובניית סדר 

עדיפויות ופיתוח יכולות הקשב והריכוז תוך כדי למידה 
חוויתית וגישה אישית לכל ילד וילדה 

18509-7656132 17:00-18:00₪ראשוןגיל 5+
09-7654772

אופקי מדע
חוג חוויתי, איכותי ומעשיר החושף את המשתתפים 

לתהליכים מדעים ומרתקים בתחומי החלל, הפיזיקה הכימיה 
והביולוגיה. הילדים יתנסו בניסויים מרתקים

190 ₪ + 280 ₪ 18:00-16:30חמישיגיל 5+
עבור חומרים

09-7656132
09-7654772

תלת מימד
ניצור ונעצב פריטים מעוצבים תלת ממדים, מיניאטורות 

וחפצים שימושיים

 215 ₪ + 18:30-16:30חמישיגיל 5+
300 ₪ עבור 

חומרים

09-7656132
09-7654772

טיסנאות
בקורס לטיסנאות יקבלו הילדים רקע תאורטי של עקרונות 

וחוקי התעופה ויבנו במהלך השנה כ 12 דגמים הקשורים 
לעולם התעופה אותם לוקחים הילדים הביתה

200 ₪ + 17:30-16:30שניגיל 10-6
385 ₪ עבור 

חומרים

09-7656132
09-7654772

טכנוטריק
הוא קורס טכנולוגי ייחודי אשר חושף את הילדים לעולם 

הפיזיקה, הרובוטיקה, ההנדסה והמכונות

200 ₪ + 18:30-17:30שניגיל 10-6
385 ₪ עבור 

חומרים

09-7656132
09-7654772

חשבון חוויתי
החוג מכיר לילדים את המספרים בצורה אחרת ומהנה דרך 

חידות מסקרנות המלמדות את הילדים

09-7656132 185 ₪ 17:30-16:30שניגיל 5+
09-7654772

סיפורים באוריגמי
חוג המביא את האומנות היפנית העתיקה ומעניק לילדים 

אמצעי ביטוי ייחודי למחשבות והרגשות שלהם

18509-7656132 19:00-17:00₪שלישיגיל 5+
09-7654772

אומנות ירוקה
חוג המשלב את שיטת ה-DIY על מנת לקחת את פיתוח 
המיומנות והחוויה של הילדים בתחום צעד אחד קדימה. 

מפתח יצירתיות, דמיון, קשב וריכוז וחלוקת קשב

18509-7656132 19:00-17:00₪רביעיגיל 8+
09-7654772

סדנת רחפנים
סדנא יחידה מסוגה בארץ ומאפשרת לילדים בני 5 ומעלה 

ללמוד הטסת מגוון רחפנים ולהשתמש ביכולת הצילום 
שלהם 

 380 ₪ עבור 18:30-17:00רביעיגיל 5+
3 מפגשים

09-7656132
09-7654772

טלפוןמחירשעהיוםגילשם החוג
קונטקידס

חוג משחקי תנועה וקצב, פעילות מהנה לחיזוק שרירי 
היציבה תוך רכישת מיומניות תנועה מגוונות.

גיל 6-4
גיל 5-2

17:30-16:45רביעי
18:15-17:30

 19:00-18:15
נינג'ה

₪ 19509-7656132
09-7654772

קסמים
בחוג נלמד , נחווה ונתנסה בקסמים שונים

19009-7656132 18:00-17:00₪רביעיגיל 6+
09-7654772

בנג'ו ילד רוק אנד רול
הפעלה מוסיקאלית לילדים והורים בשילוב גיטרה ותיפופים.

 130 ₪ 18:15-17:30שלישיילדים
)6 מפגשים(

09-7656132
09-7654772

דן דן הנגן
פעילות מוסיקאלית שמחה ומהנה עם דן דן הנגן, נשיר 

עם הגיטרה שירי ילדות אהובים, נרקוד וננגן עם ההורים 
והילדים.

 130 ₪ 18:15-17:30ראשוןילדים 
)6 מפגשים(

09-7656132
09-7654772

גילאי 2.5-1.5תיאטרון סיפור עם רמית
גילאי 5-3

17:45-17:00שני
18:30-17:45

150 ₪ מנוי 
 לסידרה 

)6 מפגשים(

09-7656132
09-7654772

תנועה חיה
הפעילות משלבת היכרות עם בע"ח ופעילות תנועתית 

המותאמת לגיל ולהתפתחות הילד.

גיל 3-1.5
גיל 5-3

רביעי
אחת 

לשבועיים

17:45-17:00
18:30-17:45

₪ 17009-7656132
09-7654772

חי-גן
הפעלות טבע, איכות הסביבה ופעילות דרמה.

כל מפגש נפגוש בעל חיים אחר. פעילות מעשירה, מחנכת 
ומהנה לילדים.

שניגיל 3-1.5
אחת 

לשבועיים

18:00-17:15 ₪ 150  
)6 מפגשים(

09-7656132
09-7654772

תיאטרון בובות עם שיר
תיאטרון בובות בו הילדים לוקחים חלק ומשתתפים 

כשחקנים פעילים.

ראשוןגיל 3-1.5
אחת 

לשבועיים

18:15-17:30 ₪ 150 
)6 מפגשים(

09-7656132
09-7654772

סיפורים בטעם
הפעלה ייחודית ואיכותית לילדים, המשלבת הצגה סיפור 

והכנת יצירה טעימה בהשראתו.

חמישיגיל 4-2.5
אחת 

לשבועיים

150 ₪ לסידרה 18:15-17:30
)6 מפגשים(

09-7656132
09-7654772

הצליל של ענבל 
פעילות מוסיקלית הורים וילדים בשילוב אביזרים

לידה-6  
חלוקה לפי 
קבוצות גיל

החל משעה ראשון
17:00

₪ 190 09-7656132
09-7654772

DIY ה' אחת גיל 5+עיצוב טקסטיל
לשבועיים

17:00-19:00 180 + ₪ 190
עבור חומרים

 09-7656132
09-7654772

09-7656132 185 ₪ 18:30-17:30רביעיגן חובההכנה לכיתה א'

מרכז קהילתי זאב גלר



3839

מרכזי קהילה ותרבות

3839

מרכז קהילתי זאב גלר
רחוב מור כפר סבא | טל': 09-7656132, 09-7654772 | פקס: 09-7661058

geler@ksaba.co.il :אימייל

מזרח העיר

טלפוןמחירשעהיוםגילשם החוג
ראשון-כל המשפחהספרייה 

חמישי
09-7656132חינם19:45-16:00

18:15-17:3009-7656132רביעיגיל 6-3.5הצגות לפעוטות

18:15-17:3009-7656132שניגיל 3.5-2.5הצגות לקטנטנים

KICKHIT- נערות
בואי לתת את כולך באימון פונקציונלי בו מוציאים הכל 

החוצה ואז אימון HIT שריפה של מקסימום קלוריות 
במינימום זמן

ראשוןנוער
רביעי

21:00-20:00
20:00-19:00

₪ 22009-7656132
09-7654772

אימון פונקציונלי
פעילות גופנית המאופינת במינימום מיכשור בזמן קצר 

ומטרתו לשפר את הפעילויות שאנו עוסקים בהם ביום יום 
האימון משלב עבודה אירובית ועבודת כוח

שלישימבוגרים/ות
רביעי 

וחמישי

21:00-20:00
22:00-21:00

פעמים בשבוע 
 220

3 פעמים 
בשבוע 280 ₪ 

09-7656132
09-7654772

שנימבוגרים/ותבונה עצם
רביעי

09:00-08:00
12:00-09:00

פעם בשבוע 
  ₪ 60

פעמיים 100 ₪ 
3 פעמים 140 

 ₪

09-7656132
09-7654772

5009-7656132 10:00-08:00₪ראשוןמבוגרים/ותיוגה
09-7654772

5009-7656132 10:00-08:00₪ראשוןמבוגרים/ותריקודי עם
09-7654772

אנגלית לעולים
חוגים ופעילויות לעולים דוברי השפה הרוסית

ראשון מבוגרים/ות
ושלישי

09-7656132ללא עלות11:00-10:00
09-7654772

עבודת יד לעולים
חוגים ופעילויות לעולים דוברי השפה הרוסית

09-7656132ללא עלות09:00-08:00שנימבוגרים/ות
09-7654772

09-7656132ללא עלות13:00-12:00שנימבוגרים/ותסידור פרחים
09-7654772

09-7656132ללא עלות11:00-10:00שלישימבוגרים/ותאנגלית מדוברת

טלפוןמחירשעהיוםגילשם החוג
עברית לעולים

חוגים ופעילויות לעולים דוברי השפה הרוסית
ראשון מבוגרים/ות

ושני
09-7656132ללא עלות12:00-10:00

09-7654772
10:00-09:00שלישי

KICKHIT
בואי לשרוף קלוריות באימון דינמי ומסעיר המשלב עבודת 

שקים ותרגילי כושר פונקציונליים.

 שני מבוגרים/ות
ורביעי

220 ₪ לפעם 20:00
בשבוע 
 ₪ 280

לפעמיים 
בשבוע

09-7656132
09-7654772

  HIT
בואי לתת את כולך באימון פונקציונלי בו מוציאים הכל 

החוצה ואז אימון HIT שריפה של מקסימום קלוריות 
במינימום זמן. 

שלישימבוגרים/ות
חמישי

22:00-21:00
21:00-20:00

פעם בשבוע 
 ₪ 220

פעמיים בשבוע 
 ₪ 280 -

מנוי פתוח 
₪ 320

09-7656132
09-7654772

מקהלת עולים
חוגים ופעילויות לעולים דוברי השפה הרוסית

09-7656132ללא עלות14:00-12:00שלישימבוגרים/ות
09-7654772

מצלמה לעולים
חוגים ופעילויות לעולים דוברי השפה הרוסית

09-7656132ללא עלות12:00-11:00ראשוןמבוגרים/ות
09-7654772

שלישי מבוגרים/ותפילאטיס מבוגרים
וחמישי

20:45-20:00
21:30-20:45

₪ 17009-7656132
09-7654772

אירובי ועיצוב וחיטוב
נחזק את השרירים בסטודיו, נשרוף קלוריות באמצעות 

אביזרי כושר מותאמים לגיל חיזוק הביטחון העצמי, חיוניות 
ואנרגטיות באווירה הכי מהנה שיש!

ראשוןנערות
שלישי

20:00-19:15
16:30-15:45

195 ₪ לפעם 
בשבוע 230 ₪ 
פעמיים בשבוע

09-7656132
09-7654772

ראשוןנשים
שלישי 
וחמישי

21:00-20:15
12:00-11:15

09-7656132
09-7654772

אנגלית למבוגרים
רוצים לשפר את האנגלית המדוברת שלכם בלי מחברות ובלי 

לחזור לתיכון? מפגש שבועי של שיחה שוטפת עם דוברת 
אנגלית, מותאמת לרמתכם.

19009-7656132 20:00-19:00₪שלישימבוגרים/ות
09-7654772

09-7656132ללא עלות21:00-20:00רביעימבוגרים/ותמועדון קוראות

20009-7656132 24:00-20:00₪מוצ"שמבוגרים/ותמועדון זמר - גלרון

22:00-20:0009-7656132שנימבוגרים/ות מורשת בגין



4041

מרכזי קהילה ותרבות

4041

מרכז קהילתי זאב גלר
רחוב מור כפר סבא | טל': 09-7656132, 09-7654772 | פקס: 09-7661058

geler@ksaba.co.il :אימייל

מזרח העיר

טלפוןמדריך/המחירשעהיוםגילשם החוג
רודינגליש 

לימודי אנגלית בשיטת שרון ברנשטיין. שיטה 
ייחודית שתסייע לילדכם לצבור בטחון בשפה 

ולהינות מהלמידה. יחס אישי בקבוצות קטנות 

225 ₪ 17:00שניכיתות ב'
לחודש

052-2685456רודיקה לכנר

מרכז למידה 
סיוע בהכנת שיעורי בית ותרגול החומר הנלמד

כיתות 
א'-ו'

ראשון, 
שלישי 
וחמישי

כרטיסיה - 19:00-16:00 
10 כניסות: 

120 ש"ח

09-7654576 איילה חכמון 

בית חם 
מועדון חברתי למבוגרים יוצאי הקהילה האתיופית 

מבוגרים/
ות 

09-7654576יוסי דסטה  18:00-15:00שלישי

 beitavraham@ksaba.co.il :רחוב אלי הורוביץ 22, טל': 09-9630547 מייל מרכז קהילתי בית אברהם

מרכז קהילתי אלי כהן
טלפוןמחירשעהיוםגילשם החוג

 מצוינות באומנות
תכנית עירונית לטיפוח וקידום תלמידים ברוכי כישרון 

בתחום האומנות, לתלמידים בעלי זיקה וסקרנות 
למגוון תחומים באמנות. קבלה בהמלצת בי"ס

כיתות 
ד'-י"ב 

שני מתחילים
רביעי בוגרים

חמישי 
ממשיכים

חמישי 
מתחילים

17:00-19:00 ₪ 25 + ₪ 230
עבור חומרים

09-7662195

 קבוצת למידה במתמטיקה
קבוצות למידה במקצועות מתמטיקה, אנגלית 

ופיזיקה בהדרכת מורים מקצועיים

כיתות 
ז'-י"ב

17:30-16:00שני
חטיבות/תיכונים
לפי קבוצות גיל

₪ 25009-7662195

 קבוצת למידה אנגלית 
קבוצות למידה במקצועות מתמטיקה, אנגלית 

ופיזיקה בהדרכת מורים מקצועיים

כיתות 
ז'-י"ב

19:00-17:30 רביעי
חטיבות/תיכונים
לפי קבוצות גיל

₪ 25009-7662195

 קבוצת למידה פיזיקה
 קבוצות למידה במקצועות מתמטיקה, אנגלית 

ופיזיקה בהדרכת מורים מקצועיים

כיתות 
י'-י"ב

25009-7662195 19:00-17:30₪ חמישי

 הכנת שיעורי בית
סיוע בהכנת שעורי בית, למידה לקראת מבחנים

ראשון, שני כיתות א'-ו'
ורביעי

17:00-16:00₪ 12009-7662195

 הוראה מתקנת בשפה
למידה באמצעות הוראה מתקנת בשפה לכיתות א'-

ב', בהדרכת מורה מקצועית

כיתות 
א'-ב'

35009-7662195 ₪  18:00-17:00שלישי

 אנגלית
 לימוד אנגלית  בדרך דינמית וחווייתית באמצעות 

שירים ומשחקים בשיטה ייחודית ומרתקת!  

כיתות 
א'-ג'

19509-7662195 ₪  18:30-17:30שני

 מוכנות לכיתה א' 
תכנית שנתית להכנת ילדי גן חובה להסתגלות 
לדרישות בית הספר. לימוד האותיות, מושגים 

מתמטיים ופיתוח החשיבה. בהדרכת מורה בכירה 
לגיל הרך

17:30-16:30 ראשוןגן חובה
18:30-17:30

₪ 100 + ₪ 195
עבור ערכה 

שנתית  

09-7662195

 ציור חוויתי
 סדנת ציור ורישום לילדים במגוון טכניקות וחומרים.

פיתוח חשיבה יצירתית וכושר התבוננות בסביבה לצד 
הכרות עם סגנונות וזרמים באמנות

230 ₪ + 25 ₪ 18:00-16:30שניכיתות א'-ו'
עבור חומרים

09-7662195

elicohen@ksaba.co.il :רח' וייצמן 189  | טל': 09-7662195  | דוא"ל

מרכז העיר

טלפוןמחירשעהיוםגילשם החוג
23:00-19:3009-7656132רביעימבוגרים/ותסלסה למבוגרים

ריקודי בטן למבוגרים
מחול המזרחי משתמש בתנועה של כל שריר בגוף. הוא 
מאופיין כריקוד של רקדנית בודדת, ויש בו אלמנטים של 

אלתור

22009-7656132 20:15-19:00₪שנימבוגרים/ות
09-7654772

ראשון מבוגרים/ותגיטרה למבוגרים
ורביעי

22:00-18:3009-7656132



4243

מרכזי קהילה ותרבות

4243

טלפוןמחירשעהיוםגילשם החוג
 קומיקס

ציור בטכניקות מעניינות ובשיטות עבודה שונות,
פיתוח יכולות מוטוריות גבוהות, שימוש בטכניקות 

ציור, איור ורישום, חשיפה לתכנים ספרותיים

180 ₪ + 15 ₪ 18:00-17:00חמישיכיתות א'-ו'
עבור חומרים

09-7662195

 הייטק לגו ורובוטיקה
 עולם של תוכן חדשני לילדים האוהבים לבנות, 

להמציא ולשכלל, למתעניינים בעולם המדע, ההייטק 
וההנדסה. בכל מפגש בניית דגם מלגו הנדסי ושכלולו

כיתות 
א'-ד'

גן חובה

17:45-16:45חמישי

18:45-17:45

  ₪ 18509-7662195

 גיטרה/חלילית
שיעורים פרטניים מתחילים ומתקדמים 

החל 
מכיתה ד'

ראשון/
שלישי

36009-7662195 ₪  בתיאום מראש

 פיסול קרמיקה
סדנא חווייתית ללימוד פיסול בחומר, שימוש במגוון 

טכניקות וחומרים, צביעה בגלזורות  ואנגובים, 
דגש על פיתוח אישי של כל משתתף

שלישי מבוגרים/ות  
וחמישי
שלישי

12:00-09:00

19:00-16:00

 ₪ 70 + ₪ 390
עבור חומרים

09-7662195

 קדרות
סדנא ליצירה בחומר ולהיכרות עם מגוון טכניקות 
קדרות מסורתיות ומודרניות, יצירת כלי נוי וכלים 

שימושיים, צביעה, עיטור, איור וזיגוג במגוון שיטות 
וחומרים

390 ₪ + 50  ₪ 12:00-09:00שני ורביעימבוגרים/ות  
עבור חומרים

09-7662195

 ציור למבוגרים 
 הקניית בסיס רחב במגוון טכניקות: שחור/לבן, צבע 
שמן, אקריליק ועוד.. פיתוח כושר התבוננות והבנה 
באמנות. דגש על פיתוח הבעה אישית לצד סגנונות 

וזרמים באמנות

שנימבוגרים/ות   
שלישי
רביעי

חמישי

12:30-09:30
12:00-09:00
12:00-09:00
12:00-09:00

 

  ₪ 36009-7662195

 פסיפס למבוגרים 
כל אחד יכול ליצור בפסיפס, כל פריט הופך למרהיב 

ומיוחד! סדנה ללימוד יסודות העבודה בפסיפס, 
עבודות בטכניקות שונות ואפקטים מיוחדים תוך 

שימוש במגוון חומרים 

340 ₪  + 35 ₪ 11:45-09:15ראשוןמבוגרים/ות  
עבור חומרים

09-7662195

 יוגה לנשים
מיועד לכל אישה בכל גיל ובכל מצב גופני: חיזוק שרירי 

קרקעית האגן, שרירי בטן, חיזוק מערכת הנשימה, 
מסייע להתמודדות עם הלחץ והעומס בחיינו

17009-7662195 21:00-20:00₪שנימבוגרים/ות  

רח' וייצמן 189  | טל': 09-7662195  | דוא"ל: elicohen@ksaba.co.ilמרכז קהילתי אלי כהן

טלפוןמחירשעהיוםגילשם החוג
 אנגלית למבוגרים- מתקדמים 

אף פעם לא מאוחר מידי ללמוד אנגלית... 
לימוד איכותי בקבוצות קטנות. שיפור יכולת השיחה 

בדרך נעימה וקלה

23009-7662195 ₪  לחודש11:30-10:00רביעימבוגרים/ות  

 אנגלית למבוגרים-מתחילים
אף פעם לא מאוחר מידי ללמוד אנגלית... 

לימוד איכותי בקבוצות קטנות. שיפור יכולת השיחה 
בדרך נעימה וקלה

ראשוןמבוגרים/ות  

רביעי

11:30-10:00

13:00-11:30

23009-7662195 ₪ לחודש

 סמארטפון למבוגרים
לימוד רכיבי הטלפון, אנשי קשר, מסרונים, 

אפליקציות, יומן פגישות, צילום, אלבום תמונות, 
איתור תקלות ועוד. בהדרכת מורה מקצועי

24009-7662195 ₪  לחודש13:30-12:00חמישימבוגרים/ות  

 מחשבים למבוגרים
בואו להכיר את יסודות המחשב, לגלות עולם 

אינטרנטי חדש, פייסבוק, לעשות "לייק", לבצע 
הזמנות באינטרנט, יומן פגישות ועוד..

25009-7662195 ₪ לחודש 12:00-10:30ראשוןמבוגרים/ות  

גיטרה למבוגרים
שיעורים פרטניים למתחילים/מתקדמים

36009-7662195 ₪  לחודשבתיאום מראשראשוןמבוגרים/ות  

כל ספריה
המשפחה

ראשון, שני, 
רביעי, חמישי

שלישי

19:00-16:00

13:00-10:00

09-7662195ללא עלות

 מועדון גמלאי צה"ל 
פעילות פנאי, הרצאות, העשרה

11:00-09:0009-7662195ראשוןמבוגרים/ות  

 מועדון גמלאי תע"ש 
 פעילות פנאי, הרצאות, העשרה

12:00-10:0009-7662195רביעימבוגרים/ות  

 יוצרים
מפגש יוצרי כ"ס בתחומי ספרות, שירה ועוד

חמישי אחת מבוגרים/ות  
לשבועיים

22:00-19:3009-7662195

 מועדון גמלאים 
 פעילות פנאי, חוגים, ספורט ועוד

ראשון, שני, מבוגרים/ות  
שלישי, חמישי

12:00-08:0009-7662195

 אולפן עברית לדוברי רוסית 
הרצאות ופעילות פנאי

11:00-08:0009-7662195שנימבוגרים/ות  

12:00-09:3009-7662195שישימבוגרים/ות  מועדון יוצאי חבר העמים "בימעולים"

מרכז העיר



4445

מרכזי קהילה ותרבות

4445

טלפוןמדריך/המחירשעהיוםגילשם החוג
משחכיף

מקום של כיף, שלל משחקים 
ופעילויות לגיל הרך 

ראשון 6-3
ורביעי

10 ₪ כניסה 18:30-16:00 
בודדת , 45 ₪ 

כרטיסייה של 5 
כניסות

09-7658656

התעמלות קרקע ומכשירים
לימוד יסודות עם דגש על גמישות, 

קורדינאציה, ביטחון עצמי , כוח ושיווי 
משקל

גן חובה- 
כיתה ב'

אורית 155 17:15-15:45₪שני
ספוז'ניקוב

09-7658656

18:45-17:15כיתות ג'-ה'

יצירה בהנאה
פעילות חווייתית של הנאה בה ניצור 

יחדיו ונפעיל את הדמיון

שלישי גיל 10-4
אחת 

לשבועיים 

רכזת 10 ₪ 18:00-17:00
חברתית 

09-7658656

מדצים
מפגש חברתי בשילוב משחקי חברה, 

העשרה , סדנאות ופעילות ערכית 
המועברת ע"י מדריכים צעירים

09-7658656חינם18:00-16:30חמישיכיתות א'-ו'

רודינגליש
חוג אנגלית עם מורה מקצועית 

למתחילים בקבוצות קטנות עד 6 
תלמידים

225 ₪ לחודש + 18:00-16:00ראשוןכיתות ב'-ג'
65 ₪ תשלום חד 
פעמי על חוברת 
ומחברת אנגלית

0522685456רודי

ברייקדאנס
התמקדות בתנועה ובזרימה יחד עם 
חידוד יכולות פיזיות ופיתוח גמישות 

ויכולות אקרובטיות

 ראשון גיל 18-6
וחמישי

220 ₪ פעם 19:00-16:00
בשבוע

310 ₪ פעמיים 
בשבוע

504422427בר מרחביה

מחול סגול
סטודיו סגול לגדול בתנועה ומחול 

)מותאם לציבור הדתי (.
ג'אז, היפ הופ, טרום בלט/בלט , מחול 

יצירתי, מחול מודרני

507798360אלין160 21:00-15:45₪רביעיגיל 12-3

אורגנית 
הוראת אורגנית ע"י מורה מקצועית 

ומנוסה , מתאים למתחילים ומתקדמים

שני החל מגיל 8
ורביעי

175 ₪ פעמיים 18:00-16:00
בשבוע

140 ₪ פעם 
בשבוע

09-7658656אלה  

ילדי גן-כיתה חוג כדורגל
ו'

052-2766974יובל האס180 17:45-17:00₪א' ו-ד'

רחוב הרב גולד 14 | טל': 09-7658656 / 09-7932055מרכז קהילה ונוער עציון
 etzion@ksaba.co.il :אימייל

טלפוןמדריך/המחירשעהיוםגילשם החוג
שף צעיר

פעילות חווייתית המחדדת את כל 
החושים והיכולות של הילדים 

שלישי גיל 10-4 
פעם 

בשבועיים

20 ₪ כניסה חד 18:00-17:00
פעמית

09-7658656

מרכז למידה
עזרה בהכנת שיעורי בית , תגבורים 

והכנה למבחנים ע"י סטודנטים

ראשון-כיתות א'-יב'
חמישי

120 ₪ לכרטיסיה 19:00-16:00
של 10 כניסות

09-7658656

מועדון נוער
מרחב שכולו נוער לכיתות ז-י"ב . 
עם טניס שולחן , סנוקר, כדורגל 

שולחן טלוויזיה ענקית , פינת ישיבה, 
פעילויות פנאי וסדנאות בליווי רכזת 

ההדרכה

שני, גיל 18-13
שלישי 
וחמישי

09-7658656חינם21:00-18:00

משחק הוגן
נבחרת כדורגל חברתית לנערים ונערות 

השמה דגש על עבודת צוות, שיתוף 
פעולה ,פיתוח מודעות לחיים בריאים, 

הנאה וחוויה

09-7658656חינם20:00-19:00שניכיתות ז'-ט' 

ראשון, גיל 18-13כושר לנוער
שני, 

חמישי 

09-7658656חינם21:00-17:00

20:00-17:00רביעי
יוגה למבוגרים 

בואו ליהנות ולהירגע 
שני מבוגרים

שישי
 21:00-19:30
10:00-08:30

09-7658656צ'מן טקורחינם

פילאטיס עיצוב וחיטוב הגוף
אימון המשפר את היציבה עם חיזוק 
השרירים  ומשלב TRX , סיבולת , כוח 

ומהירות

ראשון נשים +18
ושלישי

קלאודיה 170 21:15-19:15₪
גלפרן

09-7658656

אימון מוח 
בשיטת RGRM שילוב של קצב תנועה 

ומוזיקה עם חיזוק הקואורדינאציה 
הקשב והזיכרון 

טלי וולקן- 200 18:30-16:30₪שלישימבוגרים/ות
0542330991

09-7658656

חוג שומרי משקל 
בליווי דיאטנית מוסמכת 

11:00-09:0009-7658656שנימבוגרים/ות 

ספרייה
ספריית השאלה עם מגוון ספרים 
לפעוטות, ילדים ונוער. בספרייה 
עמדות מחשבים להכנת עבודות

לכל 
המשפחה 

ראשון-
חמישי

09-7932055חינם19:00-16:00

מרכז העיר



4647

מרכזי קהילה ותרבות

4647

רחוב  רופין 36 | טל': 09-7657860 | אימייל: rishonim@ksaba.co.il מרכז קהילה ונוער ראשונים

טלפוןמדריך/המחירשעהיוםגילשם החוג
18:00-17:1509-7679547שלישי4-1.5מוזיקה ותנועה לקטנטנים

משחקי כדור וכושר גופני
חוג משחקי כדור להעצמה רגשית 

המפתח מיומנויות חברתיות ומיומנויות 
מוטוריות באמצעות משחקי כדור

טרום חובה-כיתה 
ב' 

שני 
וחמישי

052-2766974יובל האס180 ₪ לחודש17:45-16:00

מחול-שלוחה של הקונסרבטוריון
שיעורי המחול היצירתי לגיל הרך 

משלבים תיאטרון מחול ומתבססים על 
טכניקת הבלט הקלאסי

דנה הר 180 ₪ לחודש17:30-16:45ראשוןקלאסי כיתות א'-ב'
נוי

09-7679547
18:15-17:30טרום חובה )גיל 4(

19:00-18:15גן חובה )גיל 5(

רודיאינגליש חוג אנגלית ליסודי
לימודי אנגלית לילדים בשיטת שרון 

ברנשטיין, שיטה ייחודית שתסייע 
לילדכם לצבור בטחון בשפה וליהנות 
מהלמידה. יחס אישי ואווירה נעימה 

בקבוצות קטנות

052-2685456רודי225 ₪ לחודש 18:00-16:00שניכיתות ב'-ג'

מדצים
פעילויות חברתיות מהנות וערכיות 

בהדרכתם של מדריכים צעירים, מיועד 
לילדי יסודי

09-7657860חינם18:00-17:15חמישיכיתות א'-ו'

משחכיף
מרחב פעילות עם כל מה שקטנטנים 

אוהבים

ראשון, גיל 6-3
שלישי 
ורביעי

10 ₪ כניסה 19:00-16:30
חד פעמית

45 ₪ כרטיסיה 
ל-5 כניסות

09-7657860

ג'אז-סטודיו סגול
למידה מקצועית, העמקה בטכניקה 

בצורה חוויתית, חיזוק, גמישות ושכלול 
יכולות גופניות, תוך שימוש באביזרים- 

הנאה מרבית!

 כיתות א'-ג' 
היפ הופ

050-7798360אלין180 ₪ לחודש 16:45-16:00חמישי

גן חובה )גיל 6-5( 
ג'אז

17:30-16:45

18:15-17:30כיתות ג'-ו' 

מועדון נוער
פעילויות מגוונות לנוער, ערבי כייף, 
משחקי חברה, גיבוש ועשייה למען 

הקהילה

שני-כיתות ז'-י"ב
רביעי

09-7657860חינם

טלפוןמדריך/המחירשעהיוםגילחוג
מרכז למידה 

עזרה בהכנת שיעורי בית ולמידה 
למבחנים. למידה והעשרה 

בכל המקצועות, מלווה על ידי 
סטודנטים מקצועיים.

ראשון-כיתות א'-י"ב 
חמישי

19:00-16:00 ₪ 120
כרטיסיה ל-10 

מפגשים במשך 
שעה

09-7657860

פילאטיס
חיזוק הגוף, הקלת העומס על 
עמוד השדרה והמפרקים ע"י 

תיקון חוסר איזון בשרירים.

054-6462088ורוניקה180 21:00-20:00₪שניגיל 25+
veromazur@
hotmail.com

יוגה לנשים
יוגה לנשים בגישה אינטגרטיבית 

המשלבת תשומת לב לנשימה, 
לגוף הפיסי, הנפשי והתודעתי.

180 ₪ 20:30-19:30ראשוןנשים 18+
או 

  ₪ 520 
לכרטיסיה של 

12 מפגשים 

זהבה 
לוי-רייך

050-2600123

מרכז קהילתי בית הסטודנט
טלפוןמדריך/השעהיוםגילחוג

מוזיקה ותנועה לקטנטנים 
פעילות  מוזיקלית שמחה ומהנה, נשיר עם הגיטרה, 

נרקוד וננגן ההורים והילדים

גיל 9 
חודשים-

גיל 4

17:0009-9630547שלישי

שח-מט  
משחק האסטרטגיה העתיק בעולם. השחמט מפתח 

תכונות רבות: ריכוז, זיכרון, חשיבה, הגיון, למידה והסקת 
מסקנות, בחירת אפשרויות וכן סבלנות והגינות

רביעי ילדים
וחמישי

054-5466181עדו אורן19:00-16:00

רובוטיקה והנדסה 
בחוג נתכנן ונבנה: רובוטים, מכונות אוטומטיות, מתקנים 
בלונה פארק, כלי רכב ותעופה, כלי ריגול, חיות ממונעות, 
ועוד המון מתקנים מלהיבים. החוג פותח על ידי מהנדס  

בסיום התוכנית יקבלו הבוגרים תעודת "מהנדס ומתכנן 
צעיר ברובוטיקה והנדסה"

גן חובה- 
כיתות א'

כיתות ב'-ד'

17:45-16:45 ראשון
18:45-17:45

מהנדסי 
הדור הבא

09-9630547

 beitstudent@ksaba.co.il :רחוב משה שרת 6, טל': 09-9630547 | מייל

מרכז העיר
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מרכז ארט קיימא - מרכז לאומנות קיימות ומדע
קורס מקוון - קומיקס ואנימציה ממוחשבת בלי לצאת מהבית

יום: שני, שעה: 19:00-17:30, עלות: 220 ₪ לחודש, בהדרכת מאיירת ואנימטורית מקצועית.
בואו לתת חיים לציורים שלכם! איך נהפוך רעיון לקומיקס ומה הם העקרונות ליצירת אנימציה? עיצוב דמות בקומיקס, 
סגנוות צביעה דיגיטלית, קומפוזיציה, סטוריבורד, עריכת וידאו, עבודה על סאונד ועוד. פרוייקט סיום: יצירת סרטון משלב 

הרעיון ועד לעריכה הסופית.
סדנת צילום בת 3 חודשים                                                             
גיל: כיתות ז'-ט', יום: רביעי, שעה: 19:00-17:00,  עלות: 230 ₪ לחודש

בהדרכת תומר מירב – צלם מדריך צילום, ובוגר בצלאל
אוהבים לצלם? בואו לעשות את זה נכון. היכרות עם עולם הצילום: לימוד טכניקות ומיומנויות צילום לצד הבעה ואמירה 
ועיבוד  נוף, עריכה  זוויות צילום, צייאנוטיפ, צילומי  וצל, צילום בתנאי תאורה מגוונים,  אישית. קומפוזיציה, משחקי אור 

תמונה, סיור צילום ועוד. אפשרות להשתמש במצלמות המרכז.  
קורס קולנוע מהסרטים                                                                                   

גיל: כיתות ז'-ט', יום: שלישי, שעה: 19:00-17:30, עלות: 220 ש"ח לחודש
בהדרכת יוצר ומרצה לקולנוע בעל ניסיון רב בתעשייה

אוהבים קולנוע? יש לכם משהו להגיד? בואו להפוך רעיון לסרט! יצירת סרטים משלב הרעיון עד לתוצר הסופי: תסריטאות, 
סטוריבורד, בימוי, צילום, עריכת וידאו וסאונד, אפקטים, ג'אנרים קולנועיים ועוד.

חוג "אומנות המלאכה" – בהדרכת ריטה שבתאי גרינברג מורה לאומנות.
גיל: כיתות ד'-ו', יום: שלישי, שעה: 18:30-17:00, עלות: 230 ש"ח לחודש )תשלום חד פעמי עבור חומרים: 100 ש"ח(

נכיר את אומנות מלאכת היד מקרמה, אריגה, סריגה תפירה, רקמה ועוד וניצור פריטים אומנותיים ייחודיים. )קבוצה קטנה(
חוג "אומנות המלאכה" – בהדרכת ריטה שבתאי גרינברג מורה לאומנות.

גיל: מבוגרים, יום: שלישי, שעה: 20:30-19:00, עלות: 230 ש"ח לחודש )תשלום חד פעמי עבור חומרים: 100 ש"ח(
נכיר את אומנות מלאכת היד מקרמה, אריגה, סריגה תפירה, רקמה ועוד וניצור פריטים אומנותיים ייחודיים. )קבוצה קטנה(

פיתוח משחקי קופסא
גיל: כיתות ה'-ו', יום: חמישי, שעה: 18:30-17:00, עלות: 270 ש"ח לחודש 

בואו נמציא משחק... בהדרכת עוזי אברהם ממציא משחקי קופסא וצעצועים 
במסגרת זו נפתח חשיבה המצאתית, נלמד לפתח ולעצב רעיונות של משחקים חדשים דרך הפקה והמצאה ועבודת צוות.

קורס מקוון: קורס פיתוח משחקים ביוניטי 
גיל: כיתות ה'-ו', יום: ראשון, שעה: 17:30-16:00, עלות: 270 ₪  לחודש 

במסגרת הקורס התלמידים ילמדו את התהליכים לפיתוח משחקי מחשב שפת C שארפ, ויפתחו שני משחקים משלהם, אחד 
לסלולאר והשני למחשב, כולל גרפיקה תכנות, הוספת סאונד עד גמר הפקת משחק מושלם לכל דבר.

החוג מועבר ע"י איליה פטרוב, מעצב תלת מימד ומתכנת משחקים.
קורס מקוון: קורס עיצוב ומידול בתלת מימד טנקרקאד

גיל: כיתות ה'-ו', יום: רביעי, שעה: 17:30-16:00, עלות: 270 ₪ לחודש 
במהלך הקורס יכירו התלמידים את עולם התלת מימד, את התעשיות השונות המשתמשת בטכנולוגיה הילדים יבנו ויצרו מודל תלת 

מימדי להדפסה. וילמדו ליצור אובייקטים שמורכבותם תלך ותגבר לאורך הקורס וייסימו את הקורס עם סט מודלים. מודפסים. 
החוג מועבר ע"י איליה פטרוב, מעצב תלת מימד ומתכנת משחקים.

לפרטים והרשמה : ניתן להכנס לדף הפייסבוק ארט קיימא מרכז אומנות קיימות ומדע 
אזר 45 )צמוד לתיכון כצנלסון( | מייל: alizahaviv1@gmail.com, או בטל': 09-7604186 

il.co.ksaba@merkazs :בשבילכם גם במרכז השרות בטל': 9681*, בימים א'-ה' 00:9-00:12 | 00:16-00:19 ובדוא"ל

מרכז העיר

להסדרי נגישות יש לפנות למייל: nilid@ksaba.co.il | טל': 09-76014186
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טלפוןמדריך/המחירשעהיוםגילשם החוג
משחכיף

 מקום של בילוי וכיף, משחקי קופסא, 
משחקי רצפה, שף צעיר, יצירה ועוד 

הרבה פאן

10 ₪ כניסה 19:00-16:00גיל 6-3
בודדת, 45 ₪ 

כרטיסייה של 5 
כניסות

09-7604180

ג'ימבורי
מרחב פעילות עם כל מה שקטנטנים 

אוהבים

10 ₪ כניסה 19:00-16:00גיל 4-0
בודדת, 45 ₪ 

כרטיסייה של 5 
כניסות

09-7604180

מרכז למידה
עזרה בהכנת שיעורי בית, תגבורים 

והכנה למבחנים ע"י סטודנטים

כיתות 
ב'-י"ב

ראשון-
חמישי

19:00-16:00₪ 10009-7604180

תנועה ומחול- סטודיו סגול 
סטודיו סגול לגדול בתנועה ומחול 

)מותאם לציבור הדתי(.
ג'אז, היפ הופ, טרום בלט/בלט, מחול 

יצירתי, מחול מודרני

גן חובה – 
כיתה ו'

17:00-16:15 ג'אז שני
כיתות א'-ג'

050-7798360אלין

17:45-17:00 בלט 
גיל 6-4

18:30-17:45 ג'אז 
כיתות ד'-ו'

התעמלות קרקע
פיתוח מיומנות מוטוריות תוך 

התמצאות מרחבית, קוארדינציה, 
גמישות, זריזות ומהירות, חיזוק חגורת 
הכתפיים, יציבה נכונה ושיפור, הריכוז, 

הדימוי האישי והביטחון עצמי

גיל גן חובה 
ומעלה 
חלוקה 

עפ"י 
קבוצות גיל 

052-6656918שחר זולפיןשלישי

מדצים
פעילות חווייתית וערכית, פעילות 

חברתיות מהנות וערכיות לילדי יסודי

09-7604180חינם18:00-17:00חמישיכיתות א'-ו'

ספרייה
השאלת ספרים לכל גיל-שעות סיפור 

ופעילויות יצירה.
הספריה מותאמת גם לציבור החרדי 

והדתי

לכל 
המשפחה

ראשון, שני 
וחמישי

09-7604180חינם18:45-16:00

רחוב פרוג 1 כפר סבא | טל': 09-7604180מרכז קהילה ונוער לזרוס
lazaros@ksaba.co.il :מייל

טלפוןמדריך/המחירשעהיוםגילשם החוג
מועדון נוער

במועדון עמדת אינטרנט, שולחנות 
משחק, פעילויות מגוונות, סדנאות 

וערבי כיף. מועדון הנוער והסדנאות 
בהדרכת מנחים מקצועיים, מדריכי 

קידום נוער ומדריכים בעלי ניסיון 
בתחום. 

מרחב לנערה – מקום בטוח להתבגר בו 
ולדבר על כל מה שבנות אוהבות רוצות 

וצריכות

כיתות 
ז'-י"ב

שני, שלישי 
ורביעי

09-7604180חינם21:00-18:00

ליגת "משחק הוגן"
נבחרת כדורגל חברתית לנערים ונערות 

השמה דגש על עבודת צוות, שיתוף 
פעולה ,פיתוח מודעות לחיים בריאים, 

הנאה וחוויה

09-7604180חינםכיתות ז'-ט'

התעמלות ופילאטיס
חיזוק שרירי ליבה, שיפור היציבה, 
קוארדינציה, טווחי תנועה , שיווי 
משקל, הפעל וחיזוק כל קבוצות 

השרירים בגוף, שיפור מערכת הנשימה, 
שיפור תפקוד רצפת אגן ושרירי הבטן 

העמוקים

ראשון נשים
ורביעי

שירית דרחי 160 ₪ לחודש 21:00-20:00
שמש

050-6270778

ראשון נשים פילאטיס לנשים אחרי לידה
ורביעי

שירית דרחי 160 ₪ לחודש 22:00-21:00
שמש

050-6270778

פולקלור תימני
ללהקת מחול תימנית בהדרכתה של 

הכורגראפית אסנת בריידמן –שרעבי 
יוצאת להקת ענבל וכלת פרס שבזי

אוסי 120 ₪ לחודש21:00-19:30שנימבוגרים/ות
בריידמן

052-6960222

ריקודי עם לנשים
כיבוד קל וקפה חופשי

30 ₪ חד פעמי 23:00-20:00שלישינשים
לערב 

-052שירה ויצמן
58311003

סדנאות לאימהות ותינוקות
מגוון סדנאות ופעילויות לתינוקות 

ופעוטות משחקי מגע ותנועה, חוויות 
חישה מיוחדות המפתחות מוטוריקה, 

תחושת מסוגלות וביטחון עצמי 
ותורמות להתפתחות הקוגניטיבית, 

הרגשית והחברתית

נשים אחרי 
לידה, 

פעוטות 
ותינוקות 

-052הדר בני כהן 12:00-09:00 חמישי
8548933

מערב העיר
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רמז

רמז

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
14:00-13:00

סיפורים באוריגמי

 ₪185
זוריק

13:35-12:50
אפיקי מדע
כיתות א'-ב'

 ₪ 190
כרמלה וולטר

15:00-13:00
DIY עיצוב
כיתות א'-ו'

13:35-12:50
אלקטרוניקה

כיתות א'-ג'
 ₪ 190

אלי חפנוב

15:00-13:30
מבוכים ודרקונים

כיתות ב'-ו'
 ₪ 185
אילנית  

15:00-14:00
סיפורים באוריגמי

 ₪185
זוריק

14:00-13:00
בצק סוכר

 ₪ 180
כרמית זק

13:45-13:00
שחמט

כיתות א'-ו'

₪160

14:20-13:35
אלקטרוניקה

כיתות ג'-ו'
 ₪ 190

אלי חפנוב

13:50-12:50
הייטק לגו
כיתות א'-ד'

 ₪ 185
ינון מיכה

14:00-13:00
אומנות ירוקה

כיתות ג'-ו'
 ₪185
זוריק

13:45-13:00
יוצרים ראפ
כיתות א'-ג'
אורלי ראם

14:00-13:00
תנועה חיה
כיתות א'-ג'

 ₪ 170
אורלי ראם

14:00-13:00
חשבון חוויתי

₪ 185
זוריק

14:00-13:00
אנגלית מדוברת

 ₪ 185
זוריק

15:00-14:00
אומנות ירוקה

 ₪185
זוריק

14:45-13:45
יוצרים ראפ
כיתות ד'-ו'
אורלי ראם

15:00-14:00
תנועה חיה
כיתות ד'-ו'

 ₪ 170
אורלי ראם

15:00-14:00
חשבון חוויתי

 ₪ 185
זוריק

15:00-14:00
אנגלית מדוברת

 ₪ 185
זוריק

14:00-13:00
תכנות בכיף
כיתות א'-ג'

₪200
גילור

14:30-13:30
רובוטיקה-דינוזאורים

זוריק

14:00-13:00
אנגלית

כיתות א'-ג'
 ₪ 190
אולגה

14:00-13:00
רובוטיקה

 ₪ 185
זוריק

14:00-13:00
עיצוב תלת מימד

כיתות א'-ב'
 ₪ 215
איילת

15:00-14:00
תכנות בכיף

כיתות ד'-ו'
 ₪200

גילור

14:00-13:00
עיצוב ותפירה

 ₪ 190
ליאורה זיון גיבעתי

15:00-14:00
אנגלית

כיתות ד'-ו'
 ₪ 190
אולגה

15:00-14:00
רובוטיקה

 ₪ 185
זוריק

15:00-14:00
עיצוב תלת מימד

כיתות ג'-ו'
 ₪ 215
איילת

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
14:00-13:00

טיסנאות
כיתות א'-ג'

₪180

14:50-13:50
אפיקי מדע
כיתות ג'-ד'

 ₪ 190
כרמלה וולטר

17:45-17:00
קפוארה
גיל 5-4

 ₪ 245/175
תומי

13:45-13:00
אומנות

 ₪ 180
הילה חסידים

14:00-13:00
מוסיכלי

כיתות א'-ג'
 ₪ 180
עמירם

15:00-14:00
טכנוטריק

₪200

14:30-13:30
משחק מול מצלמה

כיתות א'-ו'
 ₪ 170

יובל קופרברג

18:30-17:45
קפוארה
גיל 8-6

 ₪ 245/175
תומי

14:30-13:45
אומנות

 ₪ 180
הילה חסידים

15:00-14:00
מוסיכלי

כיתות ד'-ו'
 ₪ 180
עמירם

17:45-17:00
קפוארה
גיל 5-4

₪ 245/175
תומי

15:00-14:00
עיצוב ותפירה

 ₪ 190
ליאורה זיון גיבעתי

19:30-18:30
קפוארה
גיל 12-9

₪ 245/175
תומי 

17:30-16:45
זומבה

גן חובה-כיתות א'
 ₪ 180

שקד ירקוני

20:00-16:45
אומנויות לחימה
גיל 4 -כיתות א' 

₪ 180/205
אלי פופלינגר

18:30-17:45
קפוארה
גיל 8-6

₪ 245/175
תומי

15:30-14:30
רובוטיקה-דינוזאורים

זוריק

18:00-17:15 ,17:15-16:30
זומבה

כיתות ב'-ה'
 ₪ 180

שקד ירקוני
19:30-18:30

קפוארה
גיל 12-9

₪ 245/175
תומי 

20:00-16:45
אומנויות לחימה
גיל 3 - כיתה א' 

אלי פופלינגר

פנאי והעשרה - בתי ספר

פרטים והרשמה: מרכז גלר 09-7654772 / 09-7656132

מזרח העיר

geler@ksaba.co.il :הרשמה דרך מרכז גלר, רחוב מור כפר סבא | טל': 09-7656132, 09-7654772 | פקס: 09-7661058 | אימיילgeler@ksaba.co.il :הרשמה דרך מרכז גלר, רחוב מור כפר סבא | טל': 09-7656132, 09-7654772 | פקס: 09-7661058 | אימייל



5455

דבורה עומר
יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

13:45-13:00
שחמט 1

כיתות א'-ד'
 ₪170

עידו אורן  054-5466181

14:30-13:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777
14:00-13:00
היי טק לגו 1
 כיתות א'-ג'

 ₪ 185
ינון 052-5399029

14:00-13:00
אלקטרוניקה-מתחילים

כיתות א'-ג'
 ₪ 170

אלי 052-2640889

14:00-13:00
בובנאות ומלאכת יד

כיתות א'-ג'
ענת זהבי 054-4467437

14:40 - 13:40 
אומנות בתלת מימד

כיתות א'-ד'
 ₪ 215

איילת 052-2232313

14:45-13:45 
בצק סוכר
כיתות א'-ד'

 ₪ 180
זק כרמית 054-7409007

15:30-14:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪200

גילי 058-4114777
15:00-14:00

אלקטרוניקה-
מתקדמים
כיתות ד'-ו'

₪ 170
אלי 052-2640889

15:00-14:15
שח מט 2
כיתות א'-ד'

עידו אורן 054-5466181
₪170

16:00-15:00
מהנדסי הדור הבא

כיתות א'-ב'

 ₪ 180
אמנון 053-6816013

15:40 - 14:40 
אומנות בתלת מימד

כיתות א'-ד'
 ₪ 215

איילת 052-2232313

15:30-14:30
 תכנות בכיף  

כיתות ב'-ג'
 ₪ 200

גילור 054-9011063

16:40-15:40
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

17:00-15:30
מבוכים ודרקונים

כיתות ב'-ו'
 ₪ 185

אילנית 050-2285258
16:40-15:40

עיצוב בטקסטיל
כיתות ג'-ו'
 ₪ 180

ענת זהבי 054-4467437

16:30-15:30
 תכנות בכיף  

כיתות ד'-ו'
 ₪ 200

גילור 054-9011063

15:45-15:00
פלאי מדע וחלל

כיתות א'-ג'
כרמלה 054-2241000

₪185

16:30-15:30
משחק מול מצלמה

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

יובל 052-3624478
18:30-17:30

קומיקס
כיתות א'-ו'

 ₪ 180
סמדר 050-8679554

18:00-17:00 
 תכנות בכיף  
גן חובה )גיל 6-5(

 ₪ 200
גילור 054-9011063

17:45-17:00
שח מט 

ילדי גן, 6-4, ללא הורים
 ₪ 170

עידו 054-5466181

17:40-16:40
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

5455
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5657

פנאי והעשרה - בתי ספר

5657

בן גוריוןאוסישקין
יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

14:15-13:00
עיצוב תכשיטים

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

מיכל ניב 050-4991428

14:00-13:00
לגו ורובוטיקה 

כיתות א'-ד' 
₪ 185

מיכה 052-8355328

14:00-13:00
תכנות בכיף
כיתות א'-ב' 

₪ 200
גילור 054-9011063 

13:45-13:00
שחמט

כיתות א'-ו' 
 ₪ 170

עידו אורן 054-5466181
15:30-14:15

עיצוב תכשיטים
כיתות א'-ד'

 ₪ 180
מיכל ניב 050-4991428

14:00-13:00
עיצוב אופנה

כיתות א'-ב'
 ₪ 220

איילת גת 050-7788818

14:00-13:00
דינוזאורים
כיתות א'-ג' 

 ₪ 185
אריק הראל 050-3368820

14:00-13:00
אנגלית 

כיתות א'-ב' 
 ₪ 180

ויויאנה 058-4176777

14:00-13:00
תיאטרון ודרמה 

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

מיכל רייכמן 052-8848340

13:45-13:00
פלאי מדע 
כיתות א'-ב' 

 ₪185
כרמלה 054-2241000

15:00-14:00
לגו ורובוטיקה 

כיתות א'-ד' 
 ₪ 185

מיכה 052-8355328

15:00-14:00
תכנות בכיף
כיתות ג'-ד'
 ₪ 200

גילור 054-9011063 

14:30-13:30
בובנאות 

כיתות א'-ד' 
 ₪ 180

מיכל בן ארי 052-3808802

15:00-14:00
תיאטרון ודרמה 

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

מיכל רייכמן 052-8848340
14:00-13:00

אלקטרוניקה 
כיתות א'-ג' 

₪ 170
אסתי 052-6989897

15:00-14:00
עיצוב אופנה

כיתות ג'-ד'
 ₪ 220

איילת גת 050-7788818

15:00-14:00
מסביב לעולם 

כיתות ב'-ד'
 ₪ 185

אריק הראל 050-3368820

14:45-13:30
שחמט

כיתות א'-ו' 
 ₪ 170

עידו 054-5466181
14:30-13:45

פלאי מדע וחקר החלל
כיתות ב'-ג' 

 ₪ 185
כרמלה 054-2241000

16:15-15:15
בצק סוכר 
כיתות א'-ד' 

 ₪ 180
כרמית 054-7409007

15:00-14:00
אנגלית 

כיתות ב'-ג' 
 ₪ 180

ויויאנה 058-4176777
15:00-14:00

אלקטרוניקה 
כיתות ג'-ו'

₪ 170
אסתי 052-6989897

15:00-14:15
יוגה מיינדפולנס

כיתות א'-ג'
₪ 180

דיאנה סופר 050-3032071

15:30-14:30
בובנאות 

כיתות א'-ד' 
₪ 180

מיכל בן ארי 052-3808802
16:00-15:00
קרמיקה 
כיתות א'-ד'

₪ 230
יניב בן אליעזר 052-7460277

17:00-16:00
קולנוע וטלוויזיה 

כיתות א'-ו'
₪ 180

יובל קופרברג 052-3624478

17:15-16:15
בצק סוכר 
כיתות א'-ד' 

₪ 180
כרמית 054-7409007

17:00-15:30
מבוכים ודרקונים

כיתות ב'-ו'
 ₪185

אילנית 050-2285258

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
14:30-13:30
תכנות בכיף
כיתות א'-ב'

 ₪ 200
גילור 054-9011063

13:35-12:50 
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות א' -ב'
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000

14:00-13:00
אנגלית

מתחילים כיתות א'-ג'
 ₪ 180

ויויאנה רזניק 058-4176777

14:00-13:00
אלקטרוניקה 

כיתות א'-ג'
 ₪ 170

אלי 052-2640889

13:45-13:00 
שח מט

כיתות א'-ה'
 ₪ 170

ג'ני 054-4252519
14:00-13:00

תאטרון ודרמה 
כיתות א'-ג'

 ₪ 180
מיכל רייכמן 052-8848340

14:00-13:00
בובנאות ומלאכת יד  

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

ענת זהבי 054-4467437

14:00-13:00
סדנת בישול

כיתות א'-ג'
 ₪ 200

מיטל כהן 052-7184120

14:00-13:00
הייטק לגו 
כיתות א'-ג'

₪ 185
 ינון 052-8355328

14:00-13:00
אומנות 
כיתות א'-ג'

 ₪ 180
מיכל בן ארי 052-3808802

14:25-13:40
פלאי מדע וחקר החלל  

כיתות ב'-ג'
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000

15:00-14:00
אנגלית

מתקדמים כיתות ג'-ה'
 ₪ 180

ויויאנה רזניק 058-4176777

14:00-13:00
עיצוב אופנה

כיתות א'-ד'
 ₪ 220

אירית 054-4600565

14:00-13:00 
קולנוע וטלוויזיה

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

יובל קופרברג 052-3624478
14:30-13:00

מבוכים ודרקונים 
כיתות ב'-ה'

 ₪ 185
אילנית 050-2295258

15:00-14:00
אלקטרוניקה 

כיתות ד'-ו'
 ₪ 170

אלי 052-2640889

15:00-14:00
קולנוע וטלוויזיה 

כיתות ד'-ו'
 ₪ 180

יובל קופרברג 052-3624478
14:00-13:00

אומנות בתלת מימד 
כיתות א'-ג'

 ₪ 215
איילת רוטנברג 052-2232313

15:00-14:00
אומנות 
כיתות ד'-ו'

 ₪ 180
מיכל בן ארי 052-380-8802

15:00-14:00
אומנות בתלת מימד 

כיתות ג'-ד'
 ₪ 215

איילת רוטנברג 052-2232313

מרכז העיר
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5859 5859

ברנר

גולדה

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
14:30-13:30

אנגלית
כיתות א'-ו'

₪ 200
גילי 058-4114777

14:00-13:00
דרמה יוצרת 1

כיתות א'-ג'
₪ 180

מיכל 052-8848340

14:00-13:00
אלקטרוניקה

מתחילים כיתות א'-ג' 
 ₪ 170

אלי 052-2640889

14:30-13:30
מהנדסי הדור הבא

כיתות א'-ב'
₪ 180

אמנון 053-6816013
14:00-13:00

  תכנות בכיף 
  )scrach junior(

א'-ג'
 ₪ 200

גילור 054-9011063

15:40-14:40
אומנות בתלת מימד

כיתות א'-ד'

₪ 215
איילת 052-2232313

14:30-13:30
פיסול בבצק סוכר

כיתות א'-ד'

 ₪ 180
כרמית זק 054-7409007

15:15-15:15
היי טק לגו
כיתות א'-ד'

₪ 185
ינון – 052-5399029

15:40-14:40
עיצוב בתלת מימד

כיתות א'-ד'
₪ 215

איילת 052-2232313

15:00-14:00
אלקטרוניקה

מתקדמים כיתות ד'-ו'
 ₪ 170

אלי 052-2640889
14:00-13:00

 DIY אומנות
כיתות א'-ג'

 ₪ 175
יפעת 052-8418520

15:30-14:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

15:00-14:00
דרמה יוצרת 2

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

מיכל 052-8848340

15:15-14:15
בובנאות ומלאכת יד

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

ענת זהבי 054-4467437
15:00-14:00

 תכנות בכיף )תכנות 
  )scrachמשחקים ב

כיתות ג'-ו'
 ₪ 200

גילור 054-9011063

16:40-15:40
אנגלית

כיתות א'-ו'

 ₪ 200
גילי 058-4114777

15:30-14:45
שח מט מתקדמים

כיתות א'-ד'

₪ 170
עידו 054-5466181

14:45-14:00
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות א'-ב'

₪ 185
כרמלה 054-2241000

15:15-14:15
DIY אומנות

כיתות ד'-ו'
 ₪ 175

יפעת 052-8418520

17:40-16:40
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

15:35-14:50
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות ב'-ג'
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000
17:00-16:00

קומיקס
כיתות א'-ו'

 ₪ 180
סמדר 050-8679554

17:00-16:00
עיצוב בטקסטיל

כיתות ג'-ו'
 ₪ 180

ענת זהבי 054-4467437

17:00-15:30
מבוכים ודרקונים

כיתות ב'-ו'
 ₪ 185

אילנית 050-2285258

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
14:00-13:00 
אלקטרוניקה

כיתות א'-ג' מתחילים
 ₪ 170

אלי 052-2640889

13:35-12:50
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות א'-ב'
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000

14:00-13:00
היי טק לגו
כיתות א'-ג'

₪ 185
 ינון 052-8355328

15:00-14:00 
אלקטרוניקה

כיתות ד'-ו' מתחילים
 ₪ 170

אלי 052-2640889

14:00-13:00
תאטרון ודרמה 

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

מיכל רייכמן 052-8848340

14:00-13:00
אומנות בתלת מימד

כיתות א'-ג'
 ₪ 215

איילת רוטנברג 052-2232313

15:00-14:00
היי טק לגו
כיתות ד'-ו'
 ₪ 185 

ינון 052-8355328
16:00-15:00
סדנת בישול

כיתות א'-ג'
 ₪ 200

מיטל כהן 052-7184120

14:25-13:40
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות ב'-ג'
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000

15:30-14:30
אנגלית מתחילים

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

ויויאנה רזניק 058-4176777

15:00-14:00
אומנות בתלת מימד

כיתות ג'-ד'
 ₪ 215

איילת רוטנברג 052-2232313

16:00-15:15
שחמט

כיתות א'-ה'
 ₪ 170

עידו 054-5466181
15:20-14:20

עיצוב אופנה
כיתות א'-ד'

 ₪ 185
אירית 054-4600565

15:30-14:30 
קולנוע וטלויזיה

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

יובל קופרברג 052-3624478

16:30-15:30 
אנגלית מתקדמים

כיתות ג'-ה'
 ₪ 180

ויויאנה רזניק 058-4176777

16:00-15:00
תכנות בכיף  

כיתות ב'-ג'
 ₪ 200

גילור 054-9011063
15:15-14:15 

בובנאות ומלאכת יד
כיתות א'-ג'

 ₪ 180
ענת זהבי 054-4467437

מרכז העירפנאי והעשרה - בתי ספר
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6061 6061

גורדון
יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

13:50-12:50
עיצוב ותפירה 

כיתות א'-ד'
 ₪ 190

ליאורה 052-8530824

13:50-12:50
בובנאות 

כיתות א'-ד' 
 ₪ 180

מיכל בן ארי 052-3808802

13:50-12:50
תכנות בכיף
כיתות א'-ב' 

 ₪ 200
גילור 054-9011063 

14:00-13:00
תיאטרון ודרמה 

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

מיכל רייכמן 052-8848340

14:00-13:00
בצק סוכר 
כיתות א'-ד' 

 ₪ 180
כרמית זק 054-7409007

13:50-12:50
אנגלית 

כיתות א'-ב' 
 ₪ 180

ויויאנה 058-4176777

13:50-12:50
אלקטרוניקה 

כיתות א'-ג' 
₪ 170

אסתי 052-6989897

13:35-12:50
יוגה מיינדפולנס

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

דיאנה סופר 050-3032071

13:35-12:50
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות א'-ב' 
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000

15:00-14:00
בצק סוכר 
כיתות א'-ד' 

 ₪ 180
כרמית זק 054-7409007

13:50-12:50
לגו ורובוטיקה 

כיתות א'-ד' 
 ₪ 185

מיכה 052-8355328

13:35-12:50
שחמט

כיתות א'-ו' 
 ₪ 170

עידו אורן 054-5466181

13:50-12:50
דינוזאורים 
כיתות א'-ג' 

 ₪ 185
הראל 050-3368822

14:15-13:35
שחמט

כיתות א'-ו' 
 ₪ 170

עידו אורן 054-5466181

14:20-13:35
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות ב'-ג'
 ₪ 185

כרמלה 054-2441000
14:50-13:50

אנגלית 
כיתות ב'-ג'

 ₪ 180
ויויאנה 058-4176777

14:50-13:50
אלקטרוניקה 

כיתות ג'-ו'
 ₪ 170

אסתי 052-6989897

14:50-13:50
תכנות בכיף
כיתות ג'-ד'
 ₪ 200

גילור 054-9011063 

15:00-14:00
תיאטרון ודרמה 

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

מיכל רייכמן 052-8848340
15:00-13:30

מבוכים ודרקונים
כיתות ב'-ו'

 ₪ 185
אילנית 050-2285258

17:00-16:00
קולנוע וטלוויזיה 

כיתות א'-ו'
 ₪ 180

יובל קופרברג 052-3624478

14:50-13:50
מסביב לעולם 

כיתות א'-ג' 
 ₪ 185

הראל 050-3368822
16:00-15:00
קרמיקה 
כיתות א'-ד'

 ₪ 230
יניב 052-7460277

מרכז העירפנאי והעשרה - בתי ספר

יצחק שדה
יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

14:00-13:00
בצק סוכר 
כיתות א'-ד' 

 ₪ 180
כרמית 054-7409007

14:00-13:00
אלקטרוניקה 

כיתות א'-ג' 
 ₪ 170

אסתי 052-6989897

14:00-13:00
עיצוב ותפירה 

כיתות א'-ד'
 ₪ 190

ליאורה 052-8530824

14:00-13:00
תכנות בכיף
כיתות א'-ג'

 ₪ 200
גילור 054-9011063 

13:45-13:00
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות א'-ב' 
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000
13:50-12:50

קולנוע וטלוויזיה 
כיתות א'-ו'

 ₪ 180
יובל קופרברג 052-3624478

14:15-13:00
עיצוב תכשיטים

כיתות א'-ד
 ₪ 180

מיכל 050-4991428

14:00-13:00
לגו ורובוטיקה 

כיתות א'-ד'
 ₪ 185

מיכה 052-8355328

14:00-13:00
דינוזאורים 
כיתות א'-ג' 

 ₪ 185
הראל 050-3368822

13:45-13:00
שחמט

כיתות א'-ו' 
 ₪ 170

עידו אורן 054-5466181 

14:00-13:00
אנגלית 

כיתות א'-ב' 
 ₪ 180

ויויאנה 058-4176777

15:00-14:00
לגו ורובוטיקה 

כיתות א'-ד'
 ₪ 185

מיכה 052-8355328

14:30-13:45
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות ב'-ג' 
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000
14:30-13:45

שחמט
כיתות א'-ו' 

 ₪ 170
עידו אורן 054-5466181 

15:00-14:00
אלקטרוניקה 

כיתות ג'-ו' 
 ₪ 170

אסתי 052-6989897

15:00-13:30
מבוכים ודרקונים

כיתות ב'-ו'
 ₪ 185

אילנית 050-2285258

15:00-14:00
מסביב לעולם 

כיתות א'-ג' 
 ₪ 185

הראל 050-3368822
15:00-14:00
בצק סוכר 
כיתות א'-ד' 

 ₪ 180
כרמית 054-7409007

15:30-14:15
עיצוב תכשיטים

כיתות א'-ד
 ₪ 180

מיכל 050-4991428
14:50-13:50

קולנוע וטלוויזיה 
כיתות א'-ו'

 ₪ 180
יובל 052-3624478

15:00-14:00
אנגלית 

כיתות ב'-ג' 
 ₪ 180

ויויאנה 058-4176777
14:45-14:00

יוגה מיינדפולנס 
כיתות א'-ג' 

 ₪ 180
דיאנה סופר 050-3032071

16:00-15:00
קרמיקה 
כיתות א'-ד'

 ₪ 230
יניב 052-7460277
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6263 6263

סורקיס
יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

14:00-13:00
בובנאות ומלאכת יד

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

ענת זהבי 054-4467437

13:50-12:50
בישול

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

טל קארו 054-4735366

14:30-13:30
תכנות בכיף  

כיתות ב'-ג'
 ₪ 200

גילור 054-9011063

13:50-12:50
היי טק לגו
כיתות א'-ד'

₪ 185
ינון 052-8355328

15:30-14:30
קומיקס

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

שירלי הלר 054-4366737

14:30-13:30
אלקטרוניקה

כיתות א'-ג' מתחילים
 ₪ 170

אסתי 052-6989897

14:30-13:30
DIY אומנות
כיתות א'-ג'

 ₪ 175
יפעת רותם 052-8418520

14:30-13:30
אילוף כלבים 

כיתות א'-ו'
₪ 220

פאבלו 054-3211331
16:00-15:00

משחק מול מצלמה
כיתות א'-ד'

 ₪ 180
יובל 052-3624478

15:00-13:30
מבוכים ודרקונים

כיתות ב'-ו'
 ₪ 185

אילנית 050-2285258

15:15-14:15
יצירה מהטבע

כיתות א'-ג'
 ₪ 175

ואלרי 050-7962362

15:30-14:45
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות א'-ג'
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000

14:15-13:30
שח מט

כיתות א'-ו'
 ₪ 170

עידו אורן 054-5466181
16:00-15:00

מהנדסי הדור הבא
כיתות א'-ב'

 ₪ 180
אמנון 053-6816013

15:40-14:40
אלקטרוניקה

כיתות א'-ג' מתקדמים
 ₪ 170

אסתי 052-6989897

15:30-14:45
יוגה מיינדפולנס  

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

דיאנה סופר 050-3032071

15:40-14:40
עיצוב ותפירה

כיתות א'-ו'
 ₪ 190

ליאורה 052-8530824

15:00-14:15
שח מט

כיתות א'-ו'
 ₪ 170

עידו אורן  054-5466181
16:30-15:30

תיאטרון
כיתות א'-ו'

 ₪ 180
שירלי הלר 054-4366737

16:45-15:45
אלקטרוניקה

כיתות ד'-ו'
 ₪ 170

אסתי 052-6989897

מערב העירפנאי והעשרה - בתי ספר מרכז העיר

בר אילן
יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

14:00-13:00
סדנת בישול   

כיתות א'-ג'
 ₪ 200

מיטל כהן 052-7184120

15:30-14:45 
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות א' -ג'
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000

14:00-13:00
אנגלית

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

ויויאנה 058-4176777

14:00-13:00
אומנות בתלת מימד

כיתות א'-ג'
 ₪ 215

איילת 052-2232313
15:15-14:15
היי טק לגו
כיתות א'-ג'
  ₪ 185 

 ינון 052-8355328

16:30-15:30 
בובנאות ומלאכת יד

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

ענת זהבי 054-4467437

14:45-13:45 
אומנות

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

אירית 054-4600565

15:00-14:00
אומנות בתלת מימד

כיתות ג'-ד'
 ₪ 215

איילת 052-2232313
14:00-13:00

עיצוב אופנה
כיתות א'-ד'

 ₪ 185
אירית 054-4600565

16:00-15:15
שח מט

כיתות א'-ה'
 ₪ 180

עידו 054-5466181

16:00-15:00
בצק סוכר
כיתות א'-ג'

 ₪ 180
אביבית 050-6393494
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6465 6465

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
17:00-16:00

אלקטרוניקה- 
מתקדמים

רב גילאי
₪ 170

אסתי 052-6989897

18:30-17:30
אנגלית

כיתות א'-ו'

₪ 200
גילי 058-4114777

16:15-15:15
פיסול בבצק סוכר

כיתות א'-ג'

 ₪ 180
כרמית 054-7409007

17:30-16:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי  058-4114777

17:00-15:30
מבוכים ודרקונים

כיתות ב'-ו'
 ₪ 185

אילנית 050-2285258
18:30-17:30

אנגלית
כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

17:30-16:30
פיסול בבצק סוכר

גן חובה
 ₪ 180

כרמית 054-7409007
17:45-17:00
שח מט 

הגיל הרך 6-4, ללא הורים
 ₪ 180

עידו 054-5466181

לאה גולדברג לאה גולדברג
יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

14:30-13:30
בישול

כיתות א'-ג'
₪ 180

טל קארו 054-4735366

13:50-12:50
ציור 

כיתות א'-ג'
₪ 200

ענת יאני 050-5506766

14:30-13:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
₪ 200

גילי 058-4114777

13:30-12:45
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות א'-ב'
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000

13:50-12:50
 תכנות בכיף  

כיתות א'-ב'
₪ 200

גילור 054-9011063
14:30-13:30

אנגלית
כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

13:50-12:50
היי טק לגו
כיתות א'-ד'

₪ 185
 ינון 052-8355328

15:00-14:00
תאטרון

כיתות א'-ו'
 ₪ 180

שירלי 054-4366737

14:00-13:00
משחק מול מצלמה

כיתות א'-ד'
₪ 180

יובל 052-3624478

15:00-14:00
 תכנות בכיף  

כיתות ב'-ג' 
 ₪ 200

גילור 054-9011063
15:30-14:30

אנגלית
כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

15:00-14:00
ציור 

כיתות ד'-ו'
 ₪ 200

ענת יאני 050-5506766

15:30-14:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

14:15-13:30
שח מט

כיתות א'-ו'
 ₪ 170

עידו אורן 054-5466181

16:00-15:00
 תכנות בכיף  

כיתות ג'-ד'
₪ 200

גילור 054-9011063
16:30-15:30

אנגלית
כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

15:00-14:00
היי טק לגו
כיתות א'-ד'

 ₪ 185
ינון 052-8355328

16:30-15:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

14:30-13:30
מהנדסי הדור הבא

כיתות א'-ב'
 ₪ 180

אמנון 053-6816013
15:20-14:20

בובנאות ומלאכת יד
כיתות א'-ג'

₪ 180
ענת 054-4467437

15:20-14:20
DIY אומנות
כיתות א'-ג'

₪ 175
יפעת  052-8418520

17:30-16:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
₪ 200

גילי 058-4114777

14:20-13:35
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות ב'-ג'
₪ 185

כרמלה 054-2241000
15:30-14:45

יוגה מיינדפולנס  
כיתות א'-ג'

 ₪ 180
דיאנה 050-3032071

1:630-15:30
DIY אומנות

כיתות ד'-ו'
 ₪ 180

יפעת 052-8418520

18:15-17:15
 תכנות בכיף  

גן חובה
 ₪ 200

גילור 054-9011063

15:00-14:15
שח מט

כיתות א'-ו'
 ₪ 170

עידו אורן 054-5466181
17:00-16:00

קומיקס
כיתות א'-ו'

 ₪ 180
סמדר 050-8679554

18:15-17:15
יצירה מהטבע- גן חובה

גיל הרך: 6-4
 ₪ 175

ואלרי 050-7962362

15:45-14:35
מהנדסי הדור הבא

כיתות ג'-ו'
 ₪ 180

אמנון 053-6816013

מערב העירפנאי והעשרה - בתי ספר
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6667

רחל המשוררתרחל המשוררת
יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

14:30-13:30
מהנדסי הדור הבא

כיתות א'-ב'
 ₪ 180

אמנון 053-6816013

14:15-13:30
שח מט
מתחילים
 ₪ 170

עידו אורן 054-2441007

13:50-12:50
בובנאות ומלאכת יד

כיתות א'-ג'
₪ 180

 ענת זהבי 054-4467437

14:30-13:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777
14:30-13:45

פלאי מדע וחקר החלל
כיתות א'-ב'

 ₪ 185
כרמלה 054-2241000

14:30-13:30
 תכנות בכיף  

כיתות ב'-ג'
 ₪ 200

גילור 054-9011063

14:15-13:15
היי טק לגו
כיתות א'-ג'

 ₪ 185
ינון 052-5399029

14:30-13:30 
  DIY אומנות

כיתות א'-ג' מתחילות
 ₪ 175

יפעת רותם 052-8418520

15:30-14:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777
15:20-14:35

פלאי מדע וחקר החלל
כיתות ב'-ג'

 ₪ 185
כרמלה 054-2241000

15:00-14:15
שח מט
מתקדמים
 ₪ 170

עידו אורן 054-2441007

15:15-14:15
היי טק לגו
כיתות ג'-ד'

 ₪ 185
ינון 052-5399029

14:40-13:40
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

16:40-15:40
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777
15:30-14:30

 תכנות בכיף  
כיתות א'-ב'

 ₪ 200
גילור 054-9011063

15:20-14:20
בישול

כיתות א'-ב'
 ₪ 180

טל קארו 054-4735366

15:40-14:40
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

17:40-16:40
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777
15:30-14:30

יצירה מהטבע
כיתות א'-ג'

 ₪ 175
ואלרי 050-7962362

16:20-15:20
בישול

כיתות ג'-ד'
 ₪ 180

טל קארו 054-4735366

15:45-14:45
DIY אומנות

כיתות א'-ג' מתקדמות
 ₪ 175

יפעת רותם 052-8418520

18:40-17:40
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777
17:15-16:15

משחק מול מצלמה
כיתות א'-ד'

 ₪ 180
יובל 052-3624478

16:30-15:30
 תכנות בכיף  

כיתות ד'-ו'
 ₪ 200

גילור 054-9011063

17:30-16:30
בישול
גן חובה
 ₪ 180

טל קארו 054-4735366

15:30-14:45
יוגה מיינדפולנס  

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

דיאנה סופר 050-3032071
17:00-16:00

קומיקס
כיתות א'-ו'

 ₪ 180
סמדר פרגי 050-8679554

16:20-15:20
בישול

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

טל קארו 054-4735366

16:50-15:50
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

6667

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
18:00-17:15

משחק מול מצלמה
גן חובה
 ₪ 180

יובל 052-3624478

17:30-16:30
פיסול בבצק סוכר

גן חובה
 ₪ 180

כרמית 054-7409007

17:30-16:30
בישול לגילאי 5-6

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

טל קארו 054-4735366

17:50-16:50
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 180

גילי 058-4114777
18:30-17:30

אלקטרוניקה 
רב גילאי 

מתחילים/מתקדמים
 ₪ 170

אסתי 052-6989897

17:45-17:00
שח מט 

הגיל הרך - 4-6, ללא הורים

 ₪ 170
עידו אורן 054-5466181

18:15-17:15
 תכנות בכיף  

גן חובה
 ₪ 200

גילור 054-9011063
18:45-17:15

מבוכים ודרקונים
כיתות ב'-ו'

 ₪ 185
אילנית 050-2285258

שלוחת הקונסרבטוריון
לימודי גיטרה בקבוצות 

לילדי כיתות ג'-ה'
20:00-14:30

לפרטים  7640740/1 
)10:00-12:00(

conservatory@ksaba.co.il

מערב העירפנאי והעשרה - בתי ספר
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6869 6869

ש"י עגנון

ש"י עגנון
יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

13:30-12:45
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות א'-ב'
₪ 185

כרמלה 054-2241000

13:50-12:50
DIY אומנות
כיתות א'-ג'

 ₪ 175
יפעת רותם 052-8418520

14:30-13:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

14:30-13:30
הייטק לגו
כיתות א'-ד'

 ₪ 185
ינון 052-8355328

15:15-14:15
משחק מול מצלמה

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

יובל קופרברג  052-3624478

14:30-13:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777
15:30-14:30

אנגלית
כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

15:30-14:30
מהנדסי הדור הבא

כיתות א'-ב'
 ₪ 180

אמנון 053-6816013

14:15-13:30
שח מט

כיתות א'-ו'
 ₪ 170

עידו אורן 054-5466181

15:30-14:30
אילוף כלבים 

כיתות א'-ו'
 ₪ 220

פאבלו 054-3211331

14:30-13:30
אלקטרוניקה

כיתות א'-ג' מתחילים
 ₪ 170

אסתי 052-6989897
15:45-14:45

בישול
כיתות א'-ג'

₪ 180
טל קארו 054-4735366

15:30-14:30
הייטק לגו
כיתות א'-ד'

₪ 185
ינון 052-8355328

15:00-14:15
שח מט

כיתות א'-ו'
₪ 170

עידו אורן 054-5466181

15:25-14:40
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות א'-ג'
₪ 185

כרמלה 054-2241000

15:30-14:30
אלקטרוניקה

כיתות א'-ג' מתקדמים
 ₪ 170

אסתי 052-6989897
16:00-15:00

 תכנות בכיף  
כיתות א'-ב'

 ₪ 200
גילור 054-9011063

15:30-14:45
יוגה מיינדפולנס  

כיתות א'-ג'
 ₪ 180

דיאנה סופר 050-3032071

16:30-15:30
תאטרון

כיתות א'-ו'
 ₪ 180

שירלי הלר 054-4366737

15:30-14:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777
16:30-15:30

פיסול בבצק סוכר
כיתות א'-ג' 

 ₪ 180
כרמית זק 054-7409007

16:35-15:35
בובנאות ומלאכת יד

כיתות א'-ג'
ענת 054-4467437

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
17:40-16:40

אנגלית
כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

17:45-17:00
שח מט

הגיל הרך 6-4, ללא הורים
 ₪ 170

עידו אורן 054-5466181

16:30-15:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777
18:15-17:15

יצירה מהטבע- גן חובה
הגיל הרך 6-4, ללא הורים

 ₪ 175
ואלרי שיקלי 050-7962362

18:45-17:15
מבוכים ודרקונים

כיתות ב'-ו'
 ₪ 185

אילנית 050-2285258

17:30-16:30
אנגלית

כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777
18:30-17:30

אנגלית
כיתות א'-ו'
 ₪ 200

גילי 058-4114777
שלוחת הקונסרבטוריון

 לימודי פסנתר  
לילדי כיתות גן'-ב'

19:00-14:00
לפרטים 09-7640740/1 

)10:00-12:00(
conservatory@ksaba.co.il

מערב העירפנאי והעשרה - בתי ספר

             חוגי האנגלית יחולקו לרמות, יש לשוחח טלפונית לפני הרישום עם גילי | ייתכנו שינויים במערכת החוגים | 
merkazs@ksaba.co.il :להרשמה יש לפנות למרכז השירות בטל': 09-7640881, בימי הפעילות: א'-ה', בין השעות: 12:00-9:00, 19:00-16:00, ובמייל

הרשמה לשיעור ניסיון <

לחץ/י להרשמה <

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmZG0YDXM6yTzc9n98oxJpOfs-ICPkNZaWxOiBPuuvfNbwpw/viewform
https://www.cityedu.co.il/Hugim/default.aspx/?siteId=3&customerid=269000
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יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
17:45-17:00

שח מט
הגיל הרך 6-4, ללא הורים

 ₪ 170
עידו אורן 054-5466181

17:40-16:40
אנגלית 

כיתות א'-ב'
 ₪ 200

גילי 058-4114777
18:45-17:45

אנגלית 
כיתות א'-ב'

 ₪ 200
גילי 058-4114777

יום ה'יום ב'
14:30-15:30

תכנות בכיף - מקוון
כיתות א-ב

 ₪ 175
גילור 054-9011063

14:30-15:30
תכנות בכיף - מקוון

כיתות א-ב
 ₪ 175

גילור 054-9011063

שמעון פרסשמעון פרס
יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

14:30-13:30
אילוף כלבים 

כיתות א'-ו'
 ₪ 220

פאבלו 054-3211331

13:50-12:50
מהנדסי הדור הבא

כיתות א'-ב'
 ₪ 180

אמנון 053-6816013

14:00-13:00
ציור

כיתות א'-ג'
 ₪ 200

ענת יאני 050-5506766

13:50-12:50
עיצוב ותפירה

כיתות א'-ו'
 ₪ 190

ליאורה 052-8530824
15:00-14:00

קומיקס
כיתות א'-ד'

 ₪ 180
שירלי הלר 054-4366737

15:00-14:00
ציור

כיתות ד'-ו'
 ₪ 200

ענת יאני 050-5506766

14:30-13:30
היי טק לגו
כיתות א'-ד'

₪ 185
 ינון 052-8355328

14:00-13:00
DIY אומנות

 כיתות א'-ג' מתחילות
₪ 175

יפעת רותם 052-8418520
14:30-13:30

אלקטרוניקה
כיתות א'-ג' מתחילים

 ₪ 170
אסתי 052-6989897

15:30-14:30
פיסול בבצק סוכר

כיתות א'-ג'
₪ 180

כרמית זק 054-7409007

14:30-13:30
אנגלית 

כיתות א'-ב'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

13:45-13:00
יוגה מיינדפולנס  

כיתות א'-ג'
₪ 180

דיאנה סופר 050-3032071

15:15-14:15
DIY אומנות

כיתות א'-ג' מתחילות
₪ 175

יפעת רותם 052-8418520
14:15-13:30

שח מט
כיתות א'-ד'

 ₪ 170
עידו אורן 054-5466181

15:30-14:45
מסע בין כוכבים 

כיתות א'-ב'
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000

15:30-14:30
אנגלית

כיתות א'-ב'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

15:30-14:30
היי טק לגו
כיתות א'-ד'

₪ 185
 ינון 052-8355328

16:30-15:30
DIY אומנות

כיתות ד'-ו'
₪ 175

יפעת רותם 052-8418520
15:00-14:15

שח מט
כיתות א'-ד'

 ₪ 170
עידו אורן 054-5466181

17:00-15:30
מבוכים ודרקונים

כיתות ב'-ו'
 ₪ 185

אילנית 050-228525

15:05-14:05
בובנאות ומלאכת יד

כיתות א'-ג'
₪ 180

ענת זהבי 054-4467437
15:30-14:30

יצירה מהטבע
כיתות א'-ג'

 ₪ 175
ואלרי שיקלי 050-7962362

16:15-15:15
תאטרון

כיתות א'-ו'
 ₪ 180

שירלי הלר 054-4366737

16:30-15:30
תאטרון

כיתות א'-ו'
 ₪ 180

שירלי הלר 054-4366737
15:30-14:30

אלקטרוניקה
כיתות א'-ג' מתקדמים 

 ₪ 170
אסתי 052-6989897

16:40-15:40
אנגלית 

כיתות א'-ב'
 ₪ 200

גילי 058-4114777

חדש בכפ"ס! חוגים מקוונים

מערב העירפנאי והעשרה - בתי ספר

             חוגי האנגלית יחולקו לרמות, יש לשוחח טלפונית לפני הרישום עם גילי | ייתכנו שינויים במערכת החוגים | 
merkazs@ksaba.co.il :להרשמה יש לפנות למרכז השירות בטל': 09-7640881, בימי הפעילות: א'-ה', בין השעות: 12:00-9:00, 19:00-16:00, ובמייל

הרשמה לשיעור ניסיון <

לחץ/י להרשמה <

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmZG0YDXM6yTzc9n98oxJpOfs-ICPkNZaWxOiBPuuvfNbwpw/viewform
https://www.cityedu.co.il/Hugim/default.aspx/?siteId=3&customerid=269000
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תוכניות העשרה לתלמידי החטיבות

7273

סדנאות תיאטרון בהדרכת אורנה פורת
ימי שני, כיתות ז'-ח' 18:00-16:30, כיתות  ט'-י' 20:00-18:00 באקדמיה לילדים ונוער, רח' זאב גלר 4 )ליד חטיבת אלון(. עלות: 

כיתות ז'-ח' 230 ₪ | כיתות ט'-י 270 ₪ 
ייחודיות, הזמנה לחזרות  לימוד מקצועות הבמה ברמה גבוהה ומקצועית בהדרכת מיטב מורי התיאטרון. בנוסף, סדנאות אמן 
גנרליות של התיאטרון והפקת מופע סיום מקצועי. אפשרות להמשיך ולהתקדם משנה לשנה תוך מתן כלים לקבלה אפשרית 

למגמה בתיכון.   

מבוא לסייבר בהדרכת סייברסקול ישראל
ימי שלישי, 18:00-19:30, 16:30-18:00 באשכול פיס ובמעבדות המחשבים בחטיבות, מעבר ללימוד מקוון בעת הצורך. | עלות: 250 ₪
חשיפת התלמידים לעולם הסייבר תוך תרגול התגוננות מפני תקיפות סייבר, בניית מערך הגנתי רשתי, טכניקות התקפה, חשיפה 

למערך המודיעין בתחום ועוד. קורס הבסיס לקורסי ההמשך בתחום. 

תגבור ותרגול במתמטיקה בקבוצות קטנות בהדרכת חברת "מטיק" הארצית
ימי שני, שיעורים בני שעה וחצי החל מהשעה 15:00 באקדמיה לילדים ונוער )רח' זאב גלר 4, ליד חטיבת אלון(. מעבר ללימוד 

מקוון בעת הצורך | עלות: 360 ₪
תוכנית לימוד אישית המותאמת לכל תלמיד בהתאם לשפת החשיבה הדומיננטית שלו.

הלימוד מתבצע ע"י מורה מקצועי קבוע המשמש כחונך אישי ומלווה את התלמיד לאורך כל הדרך גם מחוץ לשעות הקורס. 
בנוסף, שילוב תוכנת בינה מלאכותית ללמידה ממוקדת מטרה. 

רועי: 054-9953319

קורס מקוון: קומיקס ואנימציה ממוחשבת בלי לצאת מהבית
ימי שני  19:00-17:30 בהדרכת מאיירת ואנימטורית מקצועית. | עלות: 220 ₪

בואו לתת חיים לציורים שלכם! איך נהפוך רעיון לקומיקס ומהם העקרונות ליצירת אנימציה? עיצוב דמות בקומיקס, סגנונות 
צביעה דיגיטלית, קומפוזיציה, סטוריבורד, עריכת וידאו, עבודה על סאונד ועוד. פרוייקט סיום: יצירת סרטון משלב הרעיון ועד 

לעריכה הסופית. 

אמנות DIY עשי זאת בעצמך!
ימי חמישי 17:00-18:15 באקדמיה לילדים ונור, רח' זאב גלר 4 )ליד חטיבת אלון( | עלות: 220 ₪ + 20 ₪ לחומרים

מסע בעולם האמנות השימושית תוך שימוש בחומרי גלם מגוונים ושיטות עיצוב מהעולם. 
יצירת אקססוריז אישיים, כולל תכשיטים ופרטי עיצוב לחדר. 

יפעת: 052-8418520

קורס מקוון: תכנות פייתון בהדרכת סייברסקול ישראל
ימי רביעי 19:00-17:30 | עלות: 250 ₪

פייתון היא אחת משפות התכנות המבוקשות ביותר בעזרתה יכירו התלמידים את עולם התכנות מונחה העצמים. הקורס 
מקנה מיומנויות פיתוח ופתרון בעיות לוגיות באמצעות כתיבת קוד, שימוש בטכניקות לתכנות נכון ויעיל והשמה של כללי 

הגנה ופיתוח מאובטח על בניית יישומים.
נלמד על משתנים, לולאות, רשימות, פונקציות, ספריות מתקדמות וכמובן תכנות מונחה עצמים. 

קורס קולנוע מהסרטים
ימי שלישי 19:00-17:30 במרכז ארטקיימא, רח' אז"ר 45 )צמוד לתיכון כצנלסון( | עלות: 220 ₪

בהדרכת יוצר ומרצה לקולנוע בעל ניסיון רב בתעשייה.
אוהבים קולנוע? יש לכם משהו להגיד? בואו להפוך רעיון לסרט! יצירת סרטים משלב הרעיון עד לתוצר הסופי: תסריטאות, 

סטוריבורד, בימוי, צילום, עריכת וידאו וסאונד, אפקטים, ג'אנרים קולנועיים ועוד. 
עליזה: 052-8844400

לפרטים והרשמה: 
rinatn@ksaba.co.il :רינת, חינוך משלים חטיבות 050-6581581 )בשעות הבוקר( | מייל

merkazs@ksaba.co.il :בשבילכם גם במרכז השרות בטל': 9681* בימים א'-ה', 12:00-9:00 | 19:00-16:00 ובדוא"ל

תוכניות איכותיות במגוון תחומים בהדרכת המפעילים מהטובים בארץ בתחומם. 
פיתוח אישי, יצירת קשרים חברתיים, הכוונה לקראת המגמות בתיכון ועוד. 
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לפרטים והרשמה:
מרכז שירות בטל': 09-7640881, 9681* | פקס: 09-7646449

שעות פעילות בימים א'-ה' 12:00-9:00, 19:00-16:00
merkazs@ksaba.co.il :דוא"ל

מחכים לכם בחוגים העירוניים


