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40 שנה של
חוגים ופעילויות

מתנ”ס אפרת



יש לנו את הפתרונות המקצועיים 
והמותאמים בשבילכם!

בואו ללמוד ולהצליח עם הצוות המקצועי 
של ״לומדים ללמוד״ במתנ״ס אפרת

לילדכם יש קשיי למידה? פערים? 
ציונים נמוכים? 

מתוסכלים, מותשים, וכל מבחן הוא שדה קרב?

נשמח לתת לכם את השירות המקצועי והמקיף שלנו
טלפון 02-9910077

lomdim.lilmod.9910077@gmail.com
לומדים ללמוד - שרית מארק

מת״לית ומאבחנת 
דידקטית 

מוקדש לזכרו של יעקב ד. קרימולובסקי, אוהב אדם וספר

02-9910077

 צוות מקצועי      מעטפת מותאמת אישית

 ארגז כלים מקצועי,  ובנייה של חוויית הצלחה

 יסודי, תיכון, עולים חדשים וסטודנטים

16 שנות נסיון בניהולה של אשת המקצוע הותיקה שרית מארק

פגישת ייעוץ 

ללא עלות

לחמשת הפונים 

הראשונים
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תושבות ותושבים יקרים,
אנו נמצאים בפתחה של שנת לימודים חדשה
לפניכם, חוברת החוגים המגוונת של מתנ"ס 

אפרת לשנת תשפ"ג.
בבניית התוכנית, ניצבה מטרה אחת והיא 

לדאוג לפעילות חינוכית ומהנה עבור כלל התושבים, מקטן ועד גדול.
אתם מוזמנים לעיין ולהתרשם ממגוון החוגים והפעילויות הקהילתיות 

שתוכננו במיוחד עבורכם.
לחינוך הבלתי פורמלי חשיבות רבה לא רק כתרבות פנאי עשירה אלא גם 
בפיתוח מיומנויות רבות כגון חשיבה יצירתית, שמירה על גוף בריא ונפש 

בריאה, חיזוק הדימוי העצמי והביטחון העצמי וכמובן במתן ביטוי לערכים 
כגון חברות, משמעת עצמית, התמדה ועוד.

ברצוני לאחל לכולנו, שנה עשירה בפעילות, לצד שמירה על הבריאות 
והביטחון של כולנו ולהודות לצוות המתנ״ס וההנהלה על העשייה המרובה 

עבור תושבי ותושבות אפרת.
ההרשמה בעיצומה, הזדרזו להירשם!

הראל טובי,
מנכ"ל מועצה מקומית אפרת

תושבי אפרת היקרים,
לאחר תקופת קיץ עמוסה וגדושה אני שמח 

להציג בפניכם את חוברת החוגים ופעילויות 
מרכז קהילתי אפרת לשנה"ל תשפ"ג.

בשנה זו אנו שמים דגש על חוגים במגוון 
שכונות לכל שכבות הגיל מגילאי הגן ועד לחוגים למבוגרים.

המתנ"ס מהווה בית לאלפים מילדי אפרת ואנו שמחים להיות חלק 
מהחינוך המשלים באפרת. המורים והמאמנים שלנו רואים את עצמם 

בראש ובראשונה כאנשי חינוך ושמים דגש על המקצועיות וכן על בריאות, 
עבודת צוות, ועזרה לאחר.

זכות נפלה בחלקי לעמוד בראש הארגון הנפלא הזה שכל מטרתו לעבוד 
יחד עם תושבי אפרת למען קידום התרבות הספורט והחינוך כאן באפרת.

תודה ענקית לצוות המופלא של מתנ"ס אפרת שהשקיע שעות רבות בהכנת 
התוכנית לשנה"ל תשפ"ג  ובטוחים כי יחד אתכם  התושבים תהיה שנה 

מלאה בפעילות.
תודה נוספת לחברי הנהלת המתנ"ס אשר בהתנדבות מתווים את הדרך 

ומשקיעים שעות בהובלת המתנ"ס. ולכם תושבים יקרים תודה על האמון 
בנו וכן על משובים על מנת שנוכל תמיד להשתפר ולהתקדם.

שיהיה שנה מוצלחת ושמחה לכולם.

 שלכם,
יצחק בדנר
מנהל מתנ"ס אפרת
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מנהל המתנ"ס מנכ"ל המועצה

*4535 לפרטים והצטרפות

 חברי מכבי באפרת ובגוש עציון
 נהנים מפריסת שירותים רחבה וזמינה

מרכז רפואי תקוע
טל׳: 02-9961391 

מרכז רפואי הרימון 2
)מול מרכז מסחרי תאנה(

שלוחת התפתחות הילד וטיפת חלב  

מרכז רפואי אפרת המח״ר
 שד׳ דוד המלך 39

טל׳: 02-9932140 | פקס: 073-2132679
efrat2@mac.org.il

מרכז רפואי אפרת התמר 
רח׳ הדבש 24, אפרת )מעל סופר דיל(, טלפון: 02-5061870

פריסה של 
בריאות



כשר 
למהדרין

משלוחים בכל אפרת

חייגו 3304*
www.japan-japan.co.il 10% הנחה לחברי מועדון המזמינים באתר

קוד הנחה: 101089

קניון הרים צומת גוש עציון קומה 2

052-3871898 , 054-7662660

השכרת טניס שולחן, 
קריוקי+ מקרן 

גנרטורים ועוד...

קליניקות להשכרה
רימונים

www.kramim.net | 055-308-0043 | אפרת סנטר, זית שמן 2 אפרת

משרדים פרטיים

עמדות עבודה

חדרי ישיבות והרצאות

קליניקות פרטיות

פתוח
24/6

קהילה
עסקית

חוזים
גמישים

ניהול
מלא

עיצוב
ברמה גבוהה

חדש
באפרת
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צוות המתנ"ס
כתובת דואר אלקטרוניתפקידשם

mmatnas@efratmatnas.co.ilמנהל המתנ"ס יצחק בדנר

vatikim@efratmatnas.co.ilמנהל מטה ותיקים אריאל למברגר 

sport@efratmatnas.co.ilמנהל אגף ספורטגבי חורש 

matn10131@gmail.comרכזת מרכז  יפית דפני קופיאצקי

hugim@efratmatnas.co.ilמנהלת תחום חוגי יצירה והעשרה חגית דהן

moadon.vatikim.efrat@gmail.comמנהלת מועדון מופ"ת חגית הומינר 

efrat.matnas@gmail.comמזכירות המתנ"סיהודית אורן

logistic@efratmatnas.co.ilמנהל אגף לוגיסטיקהרועי הרטוב

efrat.matnas@gmail.comאגף לוגיסטיקהלוי ויינשלבוים

efrat.matnas@gmail.comמזכירות המתנ"סמירי מרציאנו 

dance@efratmatnas.co.ilמנהלת תחום מחול והתעמלות נשים מרב לוי

cfo@efratmatnas.co.ilמנהלת כספים סיון כהן 

mercazyom.efrat@gmail.comמנהלת מרכז יום עדינה הבר

vatikimp@efratmatnas.co.ilמנהלת מרכז שיינפלדרבקה פרקש

shoulamitm@gmail.comמנהלת הספריה שולמית מרסיאנו 

edu@efratmatnas.co.ilמנהלת תחום הגיל הרך שלי שטרית 

efrat.matnas@gmail.comאגף לוגיסטיקה שלמה שולץ 

tarbut@efratmatnas.co.ilמנהלת תחום תרבות וקהילהשרה וינרב

tamarr1393@gmail.comהנהלת חשבונות תמר מרשק

מזכירות המתנ"ס: ימים א'-ה' 8:00-18:00
פרטי התקשרות:  טלפון: 02-9932936  |  מייל: Efrat.matnas@gmail.com |  וואצאפ מתנ"ס 058-6330474

www.efratmatnas.com :עמוד הפייסבוק שלנו: מתנ"ס אפרת  |  אתר
efrat.matnas@gmail.com :להצטרפות: שלחו מייל בקשה בצירוף שמכם ומספר הנייד שלכם למזכירות המתנ"ס

עיצוב החוברת: הדר עזר 054-3491794
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בחנות שלנו:
מותגים   גיבורי על   בובות   מכוניות   צעצועי תינוקות   משחקי חברה ויצירה   

מחלקת כלי כתיבה וציוד בית ספר   חומרי יצירה

רולרבליידס   סקייטבורד   קסדות   בימבות   רחפנים 

בלונים   מדבקות   מחזיקי מפתחות   הפתעות ועוד...

בקרוב מחלקת אופניים ורכבים ממונעים לילדים!!

אנחנו ב"אפרת סנטר", רחוב זית שמן 2 אפרת | 050-6855156  ננ  
חפשו אותנו בפייסבוק "טויס פלוס אפרת"



נהלי רישום:
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

 1. שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני למעט חוגי אגף המוזיקה ואגף המבוגרים אשר מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יולי. 
2. כמות המפגשים השנתית משתנה בהתאם לאופי הפעילות. לצד כל פעילות מצוינת כמות המפגשים השנתית שהמתנ"ס מתחייב ללמד. רשימת 

 חופשות מצורפת בסוף החוברת.
 3. התשלום הכולל עבור החוג הינו תשלום שנתי עבור 32 מפגשים בשנה, אשר מחולק ל-10 תשלומים שווים 

 4.  חוגי מוסיקה ומבוגרים הכוללים 36 מפגשים בשנה, להם פריסת התשלומים תהיה ל-11 תשלומים שווים
 5. השתתפות בחוג תתאפשר רק לאחר השלמת הליך ההרשמה והסדרת התשלום השנתי. בבקשה מנעו מאיתנו ומעצמכם אי נעימות והירשמו כנדרש.

6. ממומלץ להקדים ולהירשם לפני ה 1.9 בכדי להבטיח את מקומכם בחוג. מי שנרשם לאחר מכן יחויב באופן יחסי למספר המפגשים שהתקיימו בפועל 
 באם התקיימו.

www.efratmatnas.com :7. הרישום לחוגי המתנ"ס הינו דרך אתר האינטרנט שלנו 
8. לא יגבו דמי רישום.

9. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר רישום לחודש בחודשו.
10. פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

11. פתיחת כל קבוצה מותנית במספר הנרשמים ובחלק מהמקרים אנו נדחה את פתיחת החוג ונודיע על כך לנרשמים.
12. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח חוג אם מספר הנרשמים אינו מאפשר זאת, או לחילופין לסגור חוג במהלך השנה במידה וירד מספר 

המשתתפים מתחת למינימום שנקבע.
13. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.

14. במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים בהתאם למספר המפגשים שכבר התקיימו.
15. אי השתתפות בפעילות אינה פוטרת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.

16.  בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.
17. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין השתתפות. 

      במידה ויבחר להירשם לחוג יחויב על שיעור הניסיון כחלק מהתשלום השנתי.
18. משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילויות המתנ"ס עד להסדרת החוב.

19. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפות של משתתף במידה והוא פוגע בפעילות השוטפת.

אופן התשלום: 
 1. תשלום עבור החוגים ייעשה באמצעות הוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי. 

 2. אין אפשרות לתשלום במזומן מדי חודש.
 3. הסדרת אמצעי התשלום תתבצע במהלך הרישום באינטרנט או במזכירות. שעות פעילות המזכירות: ימים ̀א-̀ה בין השעות 8:00-17:00. 

4. שימו לב- ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. יש לבצע רישום מסודר באמצעות אתר האינטרנט שלנו או במזכירות.
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בשרים על האש | סלטים בשריים
כריכים מושחתים | מנות ילדים | קינוחים 

’אפרת סנטר’, זית שמן 2, אפרת
 02-625-3111

כשר למהדרין
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40 שנות יצירה והעשרה
אגף יצירה והעשרה - משמעת, התמדה, יכולת לעבוד בקבוצה – תכונות הכרחיות לקביעת מטרות והשגתן!

חוגים הם אופציה נהדרת להשגת התכונות הנדרשות האלה, והם אלו המאפשרים הרגשת שייכות ובכך מקנים ומגבשים תחושת 
משמעות בחיים. חוגים הם ההשקעה הטובה ביותר עבור ילדינו במיוחד בדור המסכים. החוגים מאפשרים תקשורת ולכידות 

בקבוצה, שיתוף פעולה וחדוות עשיה משותפת.  ההיצע הרב של חוגי המתנ”ס מאפשר לגבש את  החוזקות שכל ילד בורך בהן , 
ובכך לאפשר ביטחון עצמי ואת הידיעה שהצלחה לא מגיעה בקסם, אלא יש לעבוד קשה בעבורה.

מחכים לכם!
חגית דהן-מנהלת אגף חוגי יצירה והעשרה
hagitdl77@gmail.com
050-7248578

הנחות:
1. אנו מאמינים שהשתתפות בחוגים חשובה מאוד לכל ילד ומבוגר. אם המצב כלכלי מונע מכם להשתתף אנא פנו אלינו לוועדת ההנחות ואנחנו נשתדל 
לסייע בידכם. הוועדה מורכבת מנציגי הנהלה, המחלקה לשירותים חברתיים וקרנות שונות. החומר בוועדה חסוי לגמרי. ועדת הנחות תדון בכל פניה 

שתוגש. עד לקבלת אישור ההנחה הפונים צריכים לשלם את המחיר הרגיל לפעילות. ועדת ההנחות אינה דנה במי שטרם הסדיר רישום ותשלום לפעילות. 
2. לא ידונו בבקשות אשר יוגשו לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים.

3. טפסי ועדת הנחות נמצאים באתר המרכז הקהילתי: www.efratmatnas.com - טפסים.

ביטולים ושינויים בהרשמה:
1. הביטולים יעשו בהודעה מראש בטופס בקשה לביטול חוג\פעילות בכתב בלבד. 

 .efrat.matnas@gmail.com:2. את הטופס יש לשלוח לדוא"ל בכתובת
3. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס הביטול המזכירות ולקבל אישור קבלה במייל חוזר מהמתנ"ס. 

4. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המתנ"ס יחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג, וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. 
5. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. 

6. ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד 24 שעות לפני מועד השיעור, וזאת עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה מרופא. בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא. 
7. ניתן לבטל חוג עד סוף חודש קלנדרי- הביטול יכנס לתוקף חודש לאחר מכן. 

8. החל מחודש דצמבר ועד סוף שנת הפעילות כל בקשת ביטול תידון לגופה ואם תאושר יחויב המשתתף בתשלום של חודש הודעה מראש. 
9. במקרה של פציעה או מחלה ממושכת ח"ו יש להביא אישור רפואי מתאים עם חזרתו של המשתתף לחוג המתיר את השתתפותו. 

10. במקרים של חוגים קצרים )3-5 חודשים( יתאפשרו ביטולים בחודש הראשון בלבד. 
11. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש ובתיאום מראש. 

12. במקרה של עזיבה לא יתבצע החזר כספי עבור תקופת התנסות. 
13. אי הופעה לחוג אינה פוטרת את המשתתף מתשלום.

14. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
15. ביטול רישום במסגרות הגיל הרך )צהרונים( הינו שונה וכפוף לרשום בחוזה ההרשמה למסגרת.

16.  ביטול מנוי במרכז יפית הינו שונה וכפוף לנהלים והרשומים בהמשך החוברת - באגף יפית. 
      ביטול מנוי בחדר כושר הינו שונה ומופיע  בהמשך חוברת הפעילות. 

17. ביטולים במסגרת פעילות ותיקים הינם שונים ומופיעים בחוברת הנפרדת של פעילות מטה ותיקים. 
18. ביטול הרשמה לסדנאות: ביטול עד שבוע לפני קיום הסדנה – יבוצע החזר כספי מלא. 

      ביטול עד 48 שעות לפני קיום הסדנה- יבוצע החזר כספי על 50% מערך התשלום 
      לא יינתן החזר כספי עם לבקשת ביטול לאחר 48 שעות .

במידה ויש סתירה בנהלים בחוברת לבין הנהלים הרשומים באתר, המידע המופיע באתר הינו המעודכן והנכון מבניהם.
Guidelines for registration and cancelation in English can be found on the matnas website

.ח
ט.ל
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חוגים במתנ”ס הגפן
Carpentry    חוג נגרות

בחוג זה הילדים ייהנו מהכנת מוצרים נאים ושימושיים מהחומר הטבעי - עץ. הילדים ינסרו , יקדחו, ישייפו ידביקו את חומר 

הגלם וייצרו  דברי אומנות יפהפיים. העבודה תעשה בקבוצות קטנות ומאפשרת התנסות נהדרת ושיפור המוטוריקה הגסה והעדינה .

מדריכה: נעמה וורטהיימר 

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
23032 ₪ * 17:3010-  16:30 א‹מתחילים

חדר נגרות

בעשה חיל
23032 ₪ * 18:3010 – 17:30א‹מתקדמים

23032 ₪ * 19:3010  -18:30  א‹מתקדמים שנה שניה
* המחיר כולל חומרים.

Painting and Drawing   חוגי רישום וציור
מנחת החוג: שרה בלוך אמנית ויוצרת  המלמדת מזה מספר שנים במתנ”ס , בעלת ניסיון רב בהדרכת ילדים נוער ומבוגרים.

חוג ציור ילדים 
מזהים אצל ילדכם אמן צעיר ? מחפשים דרך להעצמה אישית בחוג ציור שהוא גם חוויה?

הגעתם למקום הנכון !בחוג נלמד להפעיל את הדמיון להוציא רעיונות מן הכוח אל הפועל ולהכיר את עולם האומנות בסביבת עבודה מזמינה עם שפע חומרים .

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
חדר אומנות במתנ”ס הגפן19032 ₪ * 16:00-17:0010א‹א‹-ד‹

חוג ציור  לנוער                                            
רוצים ללמוד איך להעתיק  טבע דומם  או  תמונה? רוצים לדעת לרשום וגם לצייר? מוזמנים להצטרף  אלינו ליצירה והבעה עצמית, להתבוננות והבנת יסודות 

העתקה מסורתיות ולהתנסות, במגוון חומרים כולל צבעי שמן ,יחד נפתח את היצירתיות ואת הסגנון האישי, באווירה חברית  ונעימה. בסיום כל שיעור נשוחח 

על העבודות, בסיום השנה נשתתף בתערוכה קבוצתית.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
חדר אומנות במתנ”ס הגפן22032 ₪ * 10 17:30-19:00א‹ה-ח

חוג ציור לצעירים                                 
מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה

חדר אומנות במתנ”ס הגפן24032 * 10 19:30-21:30א‹תיכון ומעלה כולל 18 +!!!
מחירי חוגי הציור כוללים חומרים, למעט בלוק ציור. סכום סמלי בסך 130 ₪ עבור החומרים לשנה יגבה לכל משתתפי חוגי הציור בהוראת קבע בחודש נובמבר  2022

חדש!

חוג משולב שחמט-ומשחקי חשיבה   
יחד נלמד משחקים מאתגרים, משחקי לוח ואסטרטגיה . ישולבו נושאים של תעתועי ראיה, תלת-ממד, חידות היגיון, 

חידות מתמטיות, בעיות חיתוך והרכבה כטנגרמים ועוד. הישגיות , שיפור הריכוז , חישוב התמודדות עם לחץ, ומתח ו פיתוח מיומנויות חשיבה.

smartgames.co.il לימוד יסודות שחמטאים ווריאציות שחמטאיות. בהדרכת אבי כהן- המרכז למשחקי חשיבה ושחמט

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
חדר חוגים בגפן18032 ₪ * 10 15:15-16:15ב‹כיתות א‹-ה‹

עלות חד פעמית ברכישת ערכת יצירה ומשחקי חשיבה בסך 100 ₪ - יגבה בחודש ינואר 2023

חוגים בשלוחת המתנ”ס בזית 
חיים של תורה- חוגים תורניים 

פרשה ושירה
עם סיום יום הלימודים אנו מציעים חוג מהנה ללימוד פרשת השבוע ולימוד פיוט בהתאם לרוח פרשת השבוע. בכל מפגש הילדים יכינו יצירה מחומרים שונים 

בהתאם לפרשה הנלמדת. הילדים יגיעו מוכנים לשולחן השבת עם לימוד נוסף משמעותי וחוויתי ביותר.

מדריכים: מעין ועובדיה סימני.
מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה

חדר חוגים בזית13032 ₪ * 10 15:00-16:00ב‹כיתות א‹-ג‹

חוג טעמי המקרא
חוג ללימוד קבוצתי בנוסחים שונים )אשכנזי, ירושלמי ומרוקאי(.

לימוד תוך כדי הכנה לפרשת השבוע של חתני הבר מצווה בשילוב העמקה יסודית בלימוד הטעמים, כך שיהיה ניתן לקרוא בעתיד כל פרשה.

בסיום החוג הילדים יקבלו מתנה: סדנה על ייצור והכנת תפילין . מדריך: עובדיה סימני.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
חדר חוגים בזית13032 ₪ * 10 16:00-17:00ב‹כיתות ו‹-ז‹

קפה וחברותא
דף יומי ללומדי כיתות ח’ ומעלה, לכל מי שמעוניין להעמיק בלימוד ולהגיע מוכן לבגרות בגמרא....   מדריך: עובדיה סימני.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
חדר חוגים בזית13032 ₪ * 17:00-18:0010ב‹כיתה ח‹ ומעלה
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אלקטרוניקה - חוג המקנה ידע בסיסי חשוב                                       
במהלך החוג נרכוש ניסיון מעשי ונלמד את יסודות האלקטרוניקה ברמה של  הייטק, נלמד להרכיב מעגל חשמלי, את הטכנולוגיה של 

נורות הלד, ונבנה מערכות שונות. כל הפרויקטים ניתנים לילדים לאחר סיום העבודה באריזות יפות ואסטטיות.

מדריך: אריאל ברוק 

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
חדר אומנות בזית19032 ₪ * 10 18:00- 17:00ב‹ב‹-ה‹

*מחיר החוג כולל חומרים.

Ceramics    הסטודיו לקרמיקה של אפרת
כולל חוג לנערות!

בחוג נהנה מהמגע בחומר והעבודה איתו. נלמד טכניקות עיטור וצביעה  ,אין צורך בניסיון קודם. כמו כן, נערוך הכרות עם שיטות שונות :בניה בחוליות, 

בחתיכות חימר, רידוד משטחים, פיסול ,צביעה באנגובים )לפני שריפה( ,מריחת גלזורה, חותמות והטבעות שונות. דגש על נגיעה אישית של המשתתף תוך יחס 

אישי לכל אחד ואחד . החוג מיועד לילדי בית הספר, ונערות- בקבוצות קטנות- מספר המקומות מוגבל ביותר – הזדרזו להירשם.

  www.efrat.homepro.co.il :מדריכה: אפרת שבח- אתר

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
24032 ₪ * 16:00-17:1510ב‹מתחילים

חדר קרמיקה בזית 24032 ₪ * 17:30-18:4510ב‹מתקדמים
24032 ₪ * 19:00-20:1510ב‹נערות ז‹-ט‹

מחיר החוג כולל חומרים.

 ARTS AND CRAFTS    שילוב אומנויות
בחוג נכיר טכניקות שונות וחומרים מגוונים ליצירה אומנותית. ניצור עבודות נוי לשימוש, ואף ניתן מקום לדימיון ולביטוי יצירתי אישי. בין החומרים נכיר דאס, 

גלגולי עיתון, עיסת נייר, עבודה במיחזור, פסיפס, תכשיטנות, גבס, פימו ועוד. אווירה נינוחה המאפשרת ביטוי ליצירה האישית בדרך המיטבית.

מנחת החוג:  ליאת עיני- מלמדת אומנות לגילאי  5-85, לומדת הדרכת אומנות בכלים טיפוליים 054-31255527

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
21032 ₪ * 15:00-16:0010ג‹א‹-ג‹

חדר אומנות בזית
21032 ₪ * 16:00-17:0010ג‹ד‹-ו‹

מחיר החוג כולל חומרים.

חדש!

“הצופן הטכנולוגי”- מרחיבים את הקורס המוצלח משנת תשפ”ב
אנו חיים בעידן דיגיטאלי והטכנולוגיה לא מפסיקה להתקדם... תעשיית המחשבים והייטק המתפתחת רק צומחת יותר ויותר והורים רבים 

מחפשים חוג סייבר ומחשבים לילדים . בחוגים שלנו הילד ירכוש ידע וכלים טכנולוגים ודיגיטליים שיוכל לעזור להם בעתיד. נבין כיצד עובדת 

התקשורת הווירטואלית בימינו ידע בשפת המחשב וחשיבה אנליטית ולוגית. קורסים  חדשניים ומומלצים ביותר !

סייבר, עיצוב גרפי  ותכנות
מיקוםמס‹ מפגשיםמס‹ תשלומיםמחירשעותיוםשם הקבוצה

חדר חוגים ומחשבים בזית300824 ₪ 16:30-17:30ד‹א‹-ג‹

מדפסות תלת מימד וחיתוכי לייזר
מידול תלת מימד  פרספקטיבה , אדריכלות ועיצוב...   בקורס נחשף לעידן המיקרו ביט , נפתח עקרונות  חשיבה לוגית ואלגוריתמית, 

נלמד שפת תכנות ויזואלית ונהפוך רעיונות דיגיטליים למציאות ! 

מיקוםמס‹ מפגשיםמס‹ תשלומיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
חדר חוגים300824 ₪ 17:30-18:30ד‹מתחילים

ומחשבים בזית 300824 18:30-19:30₪ד‹מתקדמים

חוגי מחשבים למבוגרים   מדריך: אביהוא כספי – מנהל חברת »לעוף«
מיקוםמס‹ מפגשיםמס‹ תשלומיםמחירשעותיוםשם הקבוצה

חדר מחשבים 300824 ₪ 18:30-19:30ג‹גברים

בזית 300824 19:30-20:30₪ד‹נשים
*מתחילים  בחודש נובמבר.

סדרת סדנאות במלאכות עתיקות
אוהבת ליצור ולהחיות מלאכות שעברו מדור לדור? לפתח את התחושה ולהעמיק את הקשר לכאן ועכשיו? מקומך איתנו!!!

לכל מי אשר חלמה להכין במו ידיה עבודות מעוצבות ויפיפיות – זה הזמן  שלך! בסדנה של  שניים עשר מפגשים בלבד,  תרכשי טכניקות שימושיות לכל החיים. 

נעבוד עם חומרים אמיתיים: צמר, חבלים, נצרים- חומרים מרגיעים שמפתחים את התחושה ואוספים את הנפש. מחיר הסדרה כולל חומרים.

בהדרכת שולמית לאה כספי- יוצרת ומנחת קבוצות וסדנאות אומנות ומלאכות מסורתית.

מיקוםמס‹ מפגשיםמס‹ תשלומיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
280412 ₪ 16:30-17:30ד‹ג‹-ד‹

חדר חוגים בזית
280412 ₪ 17:30-18:30ד‹ה‹-ו‹

מתחילים בעזרת השם בו‹ בחשוון )31.10.2022 (. 

חדש!

חדש!
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חוג חובבי טבע-צפרות -בשיתוף קק”ל
חוג נצא למרחבים ונלמד להתבונן בטבע דרך העיניים )ולא דרך המסכים(

נלמד ונכיר את  של ארצנו תוך התבוננות , תצפיות וסיורים  בסביבה הקרובה.

הציפורים הם ליבת החוג, אך דרכם נלמד על מערכת אקולוגית אופטימלית ומה בידי האדם לעשות 

כדי לקיים כזאת.בכל חודש נצא לסיור בכל מרחב הארץ, מאגמון החולה ועד אילת! כל חניכה וחניך  

מצטיידים במשקפת מקצועית המושאלת לשנה ובמגדיר ציפורים מקצועי שמקבלים במתנה !! החוג 

מודרך ע"י צפרית מרתקת ומדריכת טיולים מוסמכת  ומנוסה בעלת ידע נרחב בנושאי טבע וסביבה.

מס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
31532 ₪ * 17:00-18:0010ד'ב‹-ג‹
31532 ₪ * 10  18:00-19:00ד'ד‹-ה‹

מלבד העלות החודשית ,למסע לאילת  יש עלות של 200 שח הכוללים לינה, אוכל, פעילויות ועוד....

חוגים בשלוחת הדגן     צריך להוסיף לוגו מתנ«ס ומועצה
המאלף הצעיר                                                                 

הכלב- ידידו של האדם- בעל חיים רגיש, חכם, חברותי ונאמן . נלמד להתחבר, להבין, להתקשר ולטפל בכלבים. לא לפחד מהם אלא להיות לנו לעזר ובהקשבה 

 .  WOOF DOGS – מלאה. קורס של שניים עשר מפגשים ממוקדים ויעילים ביותר. מתנה: חולצה לכל ילד. מדריך: אייל בנטולילה -  מאלף מוסמך

סמסטר חורף: חודשים- נובמבר – פברואר.

מיקוםמס‹ מפגשיםתשלומיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
280412 ₪ 18:00-18:45א‹ב‹-ד‹

בית הספר אלומים בדגן 

)בימים גשומים בתוך הרחבה(
280412 ₪ 19:00-19:45א‹ה‹-ו‹
280412 ₪ 20:00-20:45א‹ז‹-ח‹

סמסטר קיץ : חודשים מאי- יולי .

מיקוםמס‹ מפגשים תשלומיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
373312 ₪ 18:00-18:45א‹ב‹-ד‹

בית הספר אלומים בדגן 

)בימים גשומים בתוך הרחבה(
373312 ₪ 19:00-19:45א‹ה‹-ו‹
373312 ₪ 20:00-20:45א‹ז‹-ח‹

חדש!

חוגים בשלוחת התמר חדש!
דרמה

אוהבים  להציג ? רוצים  להיות שחקנים?  חוג דרמה בו נלמד כיצד לאלתר סצינות על המקום, איך לבנות דמות, להצחיק,

להגיב, לחשוב מהר, להקשיב אחד לשני ובעיקר נלמד להנות אחד עם השני על הבמה. אין צורך בידע קודם במשחק. 

ובסוף השנה ההורים יוזמנו בע”ה לערב מקורי.... !  מדריכה:  חגית זאבי, בעלת ניסיון רב בהפעלת חוגי תיאטרון.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
18032 ₪   * 16:30-17:3010ב‹ג‹-ד‹

שלוחת התמר
18032 ₪   * 17:30-18:3010ב‹ה‹-ו‹

חוג משולב שחמט-ומשחקי חשיבה   
בהדרכת אבי כהן- ראו הרחבה בעמ' 13 

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
שלוחת התמר18032 ₪ * 10 14:00-15:00ב‹כיתות א‹-ה‹

עלות חד פעמית ברכישת ערכת יצירה ומשחקי חשיבה בסך 100 ₪ - יגבה בחודש ינואר 2023 . 

אלקטרוניקה
במהלך החוג נרכוש ניסיון מעשי ונלמד את יסודות האלקטרוניקה ברמה של  הייטק, נלמד להרכיב מעגל חשמלי, את הטכנולוגיה של נורות הלד,  

ונבנה מערכות שונות. כל הפרויקטים ניתנים לילדים לאחר סיום העבודה באריזות יפות ואסטטיות.

מדריך: אביהוא כספי בעל חברת »לעוף«

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
19032 ₪ * 16:30-17:3010ג‹א‹-ג‹

שלוחת התמר
19032 ₪ * 17:30-18:3010ג‹ד‹- ו‹

*מחיר החוג כולל חומרים.

חדש!

חדש!

http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10292&did=4463&G=10269&&SM=10292
http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10292&did=4463&G=10269&&SM=10292
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צהריים בחוויה וכייף 
מסגרת העשרה מיד עם סיום יום הלימודים. מגוון אפשרויות בחירה מחוגים בתחומים שונים: העשרה מחול וספורט

ממשיכים במרץ בתוכנית ייחודית המאפשרת מענה להורים הנמצאים בעבודה להעניק  לילדים שעות למידה חווייתית עם סיום 

הלימודים בבית הספר. בכל בית ספר אנו מציעים שני חוגים ברצף . בשעה השנייה משתתפים ילדים גם מבתי הספר השונים המגיעים 

להשתתף בחוג הנדרש עם ההסעות.

לא יתקיימו הסעות עם סיום החוגים, אולם תיתכן אפשרות להצטרף להסעות של הבוגרות בשעה 15:00 על בסיס מקום פנוי. 

בית הספר 'אריאל' בתמר 
חוג משולב שחמט-ומשחקי חשיבה   

בהדרכת אבי כהן- ראו הרחבה בעמ' 17

מס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
18032 ₪ * 10 14:00-15:00ג‹כיתות א‹-ה‹

עלות חד פעמית ברכישת ערכת יצירה ומשחקי חשיבה בסך 100 ₪ - יגבה בחודש ינואר 2023

בית הספר 'עשה חיל' 
חוג משולב שחמט-ומשחקי חשיבה   

בהדרכת אבי כהן- ראו הרחבה בעמ' 13

מס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
18032 ₪ * 10 15:15-16:15ג‹כיתות א‹-ה‹

עלות חד פעמית ברכישת ערכת יצירה ומשחקי חשיבה בסך 100 ₪ - יגבה בחודש ינואר 2023

בית הספר 'אורות עציון' בזית
פרשה ושירה 

עם סיום יום הלימודים אנו מציעים חוג מהנה ללימוד פרשת השבוע ולימוד פיוט בהתאם לרוח פרשת השבוע. בכל מפגש הילדים יכינו יצירה מחומרים שונים 

בהתאם לפרשה הנלמדת. הילדים יגיעו מוכנים לשולחן השבת עם לימוד נוסף משמעותי וחוויתי ביותר.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
חדר חוגים בזית13032 ₪ * 10 15:00-16:00ב‹כיתות א‹-ג‹

מדריכים: מעין ועובדיה סימני.

Ceramics  קרמיקה
בחוג נהנה מהמגע בחומר והעבודה איתו. נלמד טכניקות עיטור וצביעה  ,אין צורך בניסיון קודם. כמו כן, נערוך הכרות עם שיטות שונות :בניה בחוליות, 

בחתיכות חימר, רידוד משטחים, פיסול ,צביעה באנגובים )לפני שריפה( ,מריחת גלזורה, חותמות והטבעות שונות. דגש על נגיעה אישית של המשתתף תוך 

 www.efrat.homepro.co.il :יחס אישי לכל אחד ואחד.  בהנחיית אפרת שבח- אמנית. בעלת סטודיו בבת עין- אתר

מס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
32 250 ₪ * 13:00-14:3010ג‹א‹-ד‹

מחיר החוג כולל חומרים.

משחקי חשיבה ושחמט
יחד נלמד משחקים מאתגרים, משחקי לוח ואסטרטגיה . ישולבו נושאים של תעתועי ראיה, תלת-ממד, חידות היגיון, חידות מתמטיות, בעיות חיתוך והרכבה 

כטנגרמים ועוד. הישגיות , שיפור הריכוז , חישוב התמודדות עם לחץ, ומתח ופיתוח מיומנויות חשיבה. לימוד יסודות שחמטאים ווריאציות שחמטאיות.

smartgames.co.il בהדרכת אבי כהן- המרכז למשחקי חשיבה ושחמט

מס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
15032 ₪ * 13:00-13:4510ג‹א‹-ד‹

Zoology זואולוגיה
חוג עשיר ומהנה במיוחד במהלכו יחוו הילדים הנאה והעשרה המשלבת מגוון רחב ונדיר של בעלי חיים. בכל מפגש נכיר בעלי חיים חדשים ונלמד 

נושאים שונים הקשורים בהתנהגותם ובאורך חייהם וישולבו אמצעי המחשה שיאפשרו לילדים מפגש עם עולם הטבע המופלא אשר בסביבתנו.

בהדרכת נהר רימון: בעלת תעודה לתרפיה בטיפול עם בע”ח

מס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
15032 ₪ * 13:00-13:4510ג‹א‹-ד‹
15032 ₪ * 13:45-14:3010ג‹א-ד‹

Ninja  נינג’ה
בשיתוף עם חברת אקטיבי המפעילה מרכזי נינג‹ה בירושלים והסביבה.  מנהל ומאמן ראשי: גל ירדני

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
כיתות א‹ – ג‹ 

ג‹

13:45 – 14:30

10*19032
אולם 

ספורט 
בזית

15:15 – 14:30בנות כיתות ג‹ – ה‹ 

16:00 – 15:15בנים כיתות ג‹ – ה‹

16:45 – 16:00טרום חובה

17:30 – 16:45חובה

18:15 – 17:30כיתות א‹ – ב‹

http://www.efrat.homepro.co.il/
http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10292&did=4463&G=10269&&SM=10292
http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10292&did=4463&G=10269&&SM=10292
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בית ספר למוסיקה
במוסיקה יש קסם. מוסיקה היא שילוב של רגע במציאות עם שלל רגשות מראות וריחות, וצלילים  שילוו אותו. ממש כמו פסקול של סרט 
המוסיקה היא הפסקול של חיינו. אם אנחנו יושבים באוטו נוסעים לעבודה וזה יום גשום, המוסיקה שאנחנו הכי נאהב היא זאת שתיתן 

את התיאור הצלילי המדויק יותר למצב בו אנחנו נמצאים. 
הפסגה של תהליך חברתי זה הינו היצירה המוסיקלית המשותפת בין אנשים. 

אצלנו בבית הספר למוסיקה אנחנו מייצרים הזדמנויות עבור התלמידים לבוא וליצור מוסיקה. ליהנות מחדוות היצירה, להביע את עצמם 
בעזרת המוסיקה, לחלוק את המוסיקה שלהם עם אחרים, להאזין לחברים ליצירה וביחד ליצור משהו חדש- יצירה מקורית משלהם. 

לא צריך להיות נגן מקצועי או אומן גדול בכדי ליצור- הכוח היצירתי נמצא בכולנו ובעזרת המנחה המוסיקלי כוח זה יצא לפועל במסגרת 
החוגים של בית הספר למוסיקה.   

יש לנו מגוון חדש וצבעוני של חוגים חדשים וחדר מוסיקה חדש ומעוצב בשלוחת הזית. בואו לראות וליהנות!!!
השנה כל הרשומים לחוגים פרטניים מקבלים הרכב או הפקת שירים באולפן ללא עלות.  

 קראו את הפרטים ואני אשמח לענות על כל שאלה.

אבי רודן, מנהל בית הספר למוסיקה 
058-6313418
avirodan7@gmail.com
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40 שנה של מוסיקה

 piano lessons – פסנתר פרטני
מחיר 30 דק' / 45 דקותמס מפגשים מקום שעות יום מורה שם הקבוצה
410 * 33010 * 10- 30 דקות 32דגן אחה«צ ראשון בת שבע גבאי טבסי פסנתר פרטני 

410 * 33010 * 10- 30 דקות 32זית אחה«צ שני בת שבע גבאי טבסי פסנתר פרטני 

410 * 33010 * 10- 30 דקות 32תמר אחה«צ חמישי יסכה ברודסקי פסנתר פרטני 

410 * 33010 * 10- 30 דקות 32גפן אחה«צ שני טטיאנה יורובסקי פסנתר פרטני 

 piano group lessons – פסנתר קבוצתי
לימוד בליווי אפליקציה נהדרת Simply Piano . לימוד שירים כיפיים ועדכניים, מגוון תרגילי פסנתר  בסיסיים ומתקדמים, נגינה משותפת מהנה 

ולימוד ושימוש באפליקציה שמתקנת ומדריכה גם באימונים בבית.   מומלץ לרכוש את האפליקציה לאימון בבית. 

מחירמס מפגשים מקום שעות יום מורה שם הקבוצה
 פסנתר קבוצתי מתחילים 

כיתות א-ב
210 *3210תמר16:15-17:00שנישושנה היזמי 

 פסנתר קבוצתי מתחילים 
כיתות ג-ד

210 *3210תמר17:00-17:45שנישושנה היזמי 

 פסנתר קבוצתי מתחילים 
כיתות ה-ו

210 *3210תמר17:45-18:30שנישושנה היזמי 

 guitar lessons -גיטרה פרטני
מחיר 30 דק' / 45 דקותמס מפגשים מקום שעות יום מורה שם הקבוצה

410 *33010 * 3210גפן אחה«צ שני אבירם גיטרה חשמלית פרטני – חדש! 

410 * 33010 * 3210תמראחה«צ רביעיעידו לוי גיטרה פרטני

410 * 33010 * 3210גפן אחה«צ חמישיאסתר חן גיטרה פרטני

 guitar group lessons  -גיטרה קבוצתי
לימוד למתחילים ומתקדמים בהווי קבוצתי, לומדים יחד, מנגנים יחד, ומאזינים אחד לשני. בקיצור כיף! 

מחירמס מפגשים מקום שעות יום מורה שם הקבוצה
 גיטרה קבוצתי מתחילים 

210*3210גפן16:00-16:45רביעייפתח דקל כיתות ה-ו

 גיטרה קבוצתי מתחילים
210*3210גפן16:45-17:30רביעייפתח דקל כיתות ז-ח

 הרכב גיטרות 
210*3210גפן 17:30-18:15רביעייפתח דקל מתקדמים

חדש!

חדש  
 בדגן!

http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=12254&did=4463&G=10269&SM=12254
http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=12254&did=4463&G=10269&SM=12254
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 גיטרה קבוצתי מתחילים 
210*3210זית 16:00-16:45רביעייפתח דקל כיתות ה-ו

 גיטרה קבוצתי מתחילים
210*3210זית 16:45-17:30רביעייפתח דקל כיתות ז-ח

 הרכב גיטרות 
210*3210זית 17:30-18:15רביעייפתח דקל מתקדמים

 גיטרה קבוצתי מתחילים 
210*3210דגן16:00-16:45רביעייפתח דקל כיתות ה-ו

 גיטרה קבוצתי מתחילים
210*3210דגן16:45-17:30רביעייפתח דקל כיתות ז-ח

 הרכב גיטרות 
210*3210דגן17:30-18:15רביעייפתח דקל מתקדמים

  harmonica private lessons -מפוחית פרטני
מחיר 30 דק' / 45 דקותמס מפגשים  מיקום יום מורה שם הקבוצה

410*33010*3210תמררביעי מוריה פוגלמן מפוחית

 harmonica group lessons  מפוחית קבוצתי
מפוחית כלי נגינה קטן אך עם צליל כה נפלא. עם המורה המאסטרית מוריה פוגלמן 

מחירמס מפגשים מקום שעות יום מורה שם הקבוצה
 קבוצת מפוחית כיתות 

150*3210תמר17:00-17:45רביעי מוריה פוגלמן ג-ד

 קבוצת מפוחית כיתות 
150*3210תמר17:45-18:30רביעי מוריה פוגלמן ה-ו

 קבוצת מפוחית כיתות 
150*3210דגן 17:00-17:45רביעי מוריה פוגלמן ג-ד

 קבוצת מפוחית כיתות 
150*3210דגן 17:45-18:30רביעי מוריה פוגלמן ה-ו

 קבוצת מפוחית כיתות 
150*3210גפן17:00-17:45רביעי מוריה פוגלמן ג-ד

 קבוצת מפוחית כיתות 
150*3210גפן17:45-18:30רביעי מוריה פוגלמן ה-ו

 flute lessons - חליל-צד
  חליל הצד מביא עימו צלילי רוח נעימים שכולנו נהנים מהם.    

מחיר 30 דק' / 45 דקותמס מפגשים  מיקום יום מורה שם הקבוצה
410*33010*3210זיתראשון הדס רון חליל צד 

תופים 
מחיר 30 דק' / 45 דקותמס מפגשים  מיקום יום מורה שם הקבוצה
410*33010*3210זיתראשון אדם כץתופים פרטני

 clarinet , saxophone lessons – קלרינט, סקסופון
מחיר 30 דק' / 45 דק' / 60 דק'מס מפגשים מקום שעות יום מורה שם הקבוצה
480*41010*33010*3210זית אחה«צחמישי אלישיב שפירא קלרינט פרטני 

480*41010*33010*3210זית אחה«צחמישי אלישיב שפירא סקסופון פרטני 

musical basics studies for kids 3-6 year old -טרום כלי
בשיעור הילדים יחוו ויתנסו נגינה במגוון כלים וירכשו את יסודות המוסיקה דרך הידיים והאוזניים.

מחירמס מפגשים מקום שעות יום מורה שם הקבוצה
130 *3210גפן 16:30-17:15חמישי אסתר חן טרום כלי לבני 3-4

130 *3210גפן 17:15-18:00חמישי אסתר חן טרום כלי לבני 4-6

130 *3210תמר16:30-17:15שניאסתר חן טרום כלי לבני 3-4

130 *3210תמר17:15-18:00שניאסתר חן טרום כלי לבני 4-6

חדש!

חדש!

חדש  
 בתמר!

http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=12254&did=4463&G=10269&SM=12254
http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=12254&did=4463&G=10269&SM=12254


אגף ספורט 
תושבים יקרים,

בחוברת זו ניתן למצוא את מגוון פעילויות הספורט שנציע בשנה הקרובה, במהלכה אנחנו שואפים להמשיך ולשדרג את הפעילויות 
ברמה המקצועית והפיזית, להרחיב את מאגר המענים הספורטיביים לאוכלוסיות שונות, לפתח את הספורט התחרותי המקומי ועוד.
וליוזמות חדשות  ולשימור  לפנות אליי באופן אישי להתייעצויות, פידבקים, הצעות לשיפור  ומכן  ואחת מכם  כל אחד  אני מזמין 

בתחום הספורט.
גבי חורש, מנהל אגף הספורט 
sport@efratmatnas.co.il

054-664-3383
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40 שנה של ספורט
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   choir -מקהלה
אנו נרגשים לפתוח לראשונה באפרת מקהלת לכיתות ב-ו בניצוחה של שושנה היזמי.

מחירמס מפגשים מקום שעות יום מורה שם הקבוצה
130*3210גפן 17:00-17:45ראשון שושנה היזמימקהלה 

 vocal training   - פיתוח קול
מחיר 30 דק' / 45 דקותמס מפגשים מקום שעותיום מורה שם הקבוצה

410*33010*3210גפן אחה"צראשון שושנה היזמיפיתוח קול פרטני 

 musical bands -הרכבי נגנים צעירים
לראשונה באפרת!! הרכבי נגנים צעירים. הנגנים הצעירים ייצרו יחד שירים וקטעי נגינה ויופיעו בהזדמנויות שונות. 

חינם לכל התלמידים שלומדים כלי באופן פרטני!!!   )לבחירה הרכב או הפקת שירים(             

מחירמס מפגשים מקום שעות יום מורה שם הקבוצה
 הרכבי נגנים צעירים 

כיתות ב-ד
190 *165גפן17:45-18:30שני איתי ריבלין

 הרכבי נגנים צעירים 
כיתות ה-ח

190 *165גפן18:30-19:15שני איתי ריבלין

                         producing songs in the studio – הפקת שירים באולפן ממחושב
משהו חדש מתחיל...העולם מתקדם ואנו יחד איתו. רוב המוסיקה הפופולארית בימינו מופקת באמצעות תוכנת מחשב. 

תוכלו להפיק איזה שיר שאתם אוהבים החל מנגינה עם מקלדת עד הוספת מקצבים וסאונדים והכל באולפן חדיש. 
מיועד לתלמידים שמנגנים וגם עבור אלה שאינן מנגנים עדיין. החוג מיועד לזוג תלמידים. 

חינם לכל התלמידים שלומדים כלי באופן פרטני!!!  )לבחירה הרכב או הפקת שירים( 

מחירמס מפגשים מקום שעות יום מורה שם הקבוצה
יצירה מוסיקלית בעזרת 

190 *165תאנה 17:00-17:45חמישיהלל גולדבלוםהמחשב והמקלדת 

חדש!

חדש!

חדש!

mailto:sport@efratmatnas.co.il
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ילדים ונוער
  Soccer כדורגל

ענף הספורט הפופולארי באפרת, שבעונה הקודמת שבר שיא עם 550 שחקנים ושחקניות בכל הגילאים.

*בתחילת שנת הפעילות תתבצע רכישה מרוכזת של ערכת אימון ממותגת הכוללת:

תיק, ביגוד קיץ, ביגוד חורף וגרביים בעלות חד פעמית של 230 ₪ לשחקנ/ית. 

חוג כדורגל לילדי הגנים 
מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

מגרש כדורגל )התמר(13530*17:1510 – 16:30ד‹טרום חובה - גן חובה

אקדמיה לכדורגל לילדי כיתות א’-ב’
* כולל מערך הסעות מהשכונות הצפוניות למפגש הליגה בימי שלישי, בליווי מדריך.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
17:45 – 16:30ג‹ליגה א‹-ב‹

10*21060

מגרש כדורגל )הגפן(

ד‹אימון כיתות א‹-ב‹
15:45 – 16:30

מגרש כדורגל )התמר(
17:15 – 18:00

** יש לבחור אימון אחד מבין השניים המוצעים בימי רביעי ולהודיע למדריך בתחילת השנה.

ליגות לכיתות ג’-ח’
* מפגש הליגה הוא באורך 60 דק’, השיבוצים לשעה המדויקת מתוך טווח השעות יישלחו לשחקנים בתחילת השנה.

** כיתות ג’-ד’ וה’-ו’: יש לבחור מיקום ושעה של האימון ולהשתבץ בטבלה שתישלח בתחילת שנה.

*** משחקי הליגה ביום ראשון לכיתות ג’ וד’ יתקיימו בנפרד.

**** מספר המקומות מוגבל.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

ליגה לכיתות ג‹
א‹

15:45 - 16:45

10*21560

מגרש כדורגל )הגפן(
17:45 – 16:45ליגה לכיתות ד‹

אימון כיתות ג‹-ד‹
ג‹

14:30 - 15:30
מגרש כדורגל )הגפן(

15:30 – 16:30

מגרש כדורגל )התמר(19:00 - 18:00ד‹

19:15 - 17:15א‹ליגה לכיתות ה‹-ו‹

מגרש כדורגל )הגפן(
אימון כיתות ה‹-ו‹

ג‹
14:30 - 15:30

15:30 – 16:30

20:15 – 19:15ד‹

21:15 – 19:15א‹ליגה לכיתות ז‹-ח‹
מגרש כדורגל )הגפן(

21:15 – 20:15ד‹אימון כיתות ז‹-ח‹

מגרש כדורגל )הגפן(10230*15:45-21:1510א'ליגה לילדי גוש עציון

נבחרות כדורגל בנים 
* נבחרות ג’-ד’ וה’-ו’ משתתפות בליגה מחוזית במסגרתה צפויים לנסוע במהלך השנה לכ-8 משחקי חוץ בירושלים.

** נבחרת ז’-ח’ משתתפת בליגה מחוזית במסגרתה צפויה לנסוע במהלך השנה לכ-10 משחקי חוץ בירושלים.

*** הרישום לנבחרות הוא בנוסף לרישום לליגות. 

**** הרישום לנבחרת נעשה בהמלצת הצוות המקצועי בלבד. 

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

כיתות ג‹-ד‹ 

ה‹

16:45 – 18:00

מגרש כדורגל )הגפן(17025*10 19:15 – 18:00כיתות ה‹-ו‹

20:30 – 19:15נבחרת ז‹-ח‹

http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10295&did=4463&G=10268&&SM=10295
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סנטר אפרת, זית שמן 2 | טל: 054-664-6786   

  זרים ומארזים מעוצבים
  עיצוב אירועים: מרכזי שולחן, עמדות שזירה

  עיצוב חופות   זרי כלה    קישוט רכב
   בנוסף: עציצים, סחלבים

  כיתוב אישי על בלונים
    ומגוון מתנות

חנות פרחים חדשה בסנטר אפרת
 Josef 

 F Iower s 
  boutique

י ם מארז ו ם   פרחי

30

חדש! ליגת נוער לכיתות ט’-יב’
מנהל: אלעד שוורץ

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

מגרש כדורגל )הגפן(25012 ₪ )לכל הליגה(23:00 – 21:15ד‹ליגת נוער

נבחרות כדורגל בנות 
מאמנות: שרית אדרי ושובל צארום.

* נבחרות כיתות ג’-ה’ וכיתות ו’-ח’ ישתתפו בליגות של ההתאחדות לכדורגל. ההשתתפות בליגות כרוכה בביצוע בדיקה רפואית בתחילת השנה )תשלום עבור 

הבדיקה תתבצע ישירות מול המכון(.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

מגרש כדורגל )התמר(16030*17:0010 – 16:00ב‹כיתות א‹ – ב‹

כיתות ג‹ – ה‹

)שנתונים 2012-2014(

18:00 – 17:00ב‹

10*23060

מגרש כדורגל )התמר(

מגרש כדורגל )הגפן(17:45 – 16:30ד‹

כיתות ו‹ – ח‹ 

)שנתונים 2009 – 2011(

מגרש כדורגל )התמר(19:15 – 18:00ב‹

מגרש כדורגל )הגפן(19:00 – 17:45ד‹

קבוצת כדורגל לילדי החינוך המיוחד / צמי"ד
מאמן: נדב שוורץ, בעל תואר ראשון בחינוך מיוחד והסמכה של מאמן כדורגל. 

בהדרכה פרטנית, מתאים לכלל הגילאים והתפקודים. 

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

מגרש כדורגל )הגפן(14530*18:4510 – 17:45ג‹כדורגל מיוחד

Focus
Change

Branch in Efrat Te’ena Shoping Center    )אפרת, מרכז מסחרי תאנה )ליד הבורגרס בר
Open: 9:30-12:30 ’שעות פתיחה: א’-ה’ 9:30-17:00 , ו     Tel: 050-5671199    02-993-8977 :טלפון

פריטת צ’קים אמריקאיים
העברות לחו”ל 

המרת מט”ח
כרטיסי אשראי, אפשרות לתשלומים
העברה לחשבון הלקוח-ללא עמלה!
אפשרות לשליחות עד בית הלקוח

<
<
<

<

<
<

Cashing of U.S. checks 
Overseas currency transfers 
Currency exchange 
Credit cards, payment options 
Transfer of funds to customer’s 
accounts - without commission! 
Delivery available to the customer’s home

<
<
<
<
<
<

שירותים פיננסים
Financial services

Josef flowers boutique

http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10295&did=4463&G=10268&&SM=10295
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בית ספר לכדורסל 
* קבוצות של כיתות ג’ – ה’: בנוסף לאימון השבועי אחת לחודש יתקיים מפגש של הליגה האזורית עם קבוצות מאפרת וגוש עציון בימי ד’ 

בשעות 18:00 – 16:00 באולם הספורט בדקל.

** בתחילת השנה תתבצע רכישה מרוכזת של כדור וחולצה לכיתות א’-ב’ בעלות חד פעמית של 55 ₪, ולכיתות ג’-ה’ תלבושת דו צדדית )חולצה ומכנסיים( 

וכדור בעלות חד פעמית של 115 ₪. הרכישה היא חובה.

מאמןמיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה
דורון גולןאולם ספורט )הדקל(16038*15:4510 – 15:00ג‹כיתות ג‹ – ה‹

16038*16:0010 – 15:15ב‹כיתות ג‹ – ה‹
עדין נוטקיסמגרש כדורסל )התמר(

15530*16:4510 – 16:00 ב‹כיתות א‹ – ב‹

16038*10 16:30 - 15:45ה‹כיתות ג‹ - ה‹ 
עדין נוטקיסמגרש כדורסל )הדגן(

15530*17:1510 – 16:30ה‹כיתות א‹ – ב‹

נבחרות כדורסל בנים
* הרישום לנבחרות נעשה בהמלצת הצוות המקצועי בלבד. הנבחרות ישתתפו בליגות של איגוד הכדורסל.

** בתחילת השנה תתבצע רכישה מרוכזת של ערכות כדורסל לפי הפירוט הבא )הרכישה היא חובה(: 

נבחרות ה’-ו’: עלות חד פעמית של 190 ₪ עבור מדים, כדור ותיק.

נבחרות ז’-ח’: עלות חד פעמית של 180 ₪ עבור תיק, מדים וחולצת דרייפיט.

נבחרות ט’-יב’: עלות חד פעמית של 235 ₪ עבור תיק, מדים )סט משולש( וחולצת דרייפיט. 

מאמןמיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה

נבחרת ה‹
)קט סל ב’(

16:30 – 15:00א‹
10*29064

אולם ספורט )הגפן(
דורון גולן

אולם ספורט )הדקל(17:15 – 15:45ג‹

נבחרת ו‹
)קט סל א’(

18:30 – 17:00א‹
שחר בן נוןאולם ספורט )הדקל(29064*10

18:45 – 17:15ג‹

נבחרת ז‹
)ילדים ב’(

17:00 – 15:30א‹

אלדד ברקאולם ספורט )הדקל(41096*10 20:15 – 18:45ב‹

18:15 – 16:45ה‹

נבחרת ח‹ 
)ילדים א’(

20:00 – 18:30א‹

10*41096

אולם ספורט )הגפן(

שחר בן נון 19:30 – 18:00ד‹
אולם ספורט )הדקל(

19:45 – 18:15ה‹

נבחרת ט‹
)נערים ב’(

20:00 – 18:30א‹

10*41096

אולם ספורט )הדקל(

אבי אבו אולם ספורט )הגפן(18:00 – 16:30ג‹

אולם ספורט )הדקל(21:30 – 20:00ה‹

 BASKETBALL כדורסל
בניהול אלדד ברק, מייסד מועדון הכדורסל אליצור גוש עציון – אפרת.

כדורסל בנות
מנהל מקצועי: יעקב ג’קסון; מאמנת: קורל חמדי לוי.

* הרישום לנבחרות נעשה בהמלצת המאמנת והמנהל המקצועי בלבד. הנבחרות ישתתפו בליגות של איגוד הכדורסל.

** חדש! נבחרות הילדות והנערות יקיימו אימון כושר משותף בימי חמישי בשעות 19:15 – 19:45.

*** בתחילת השנה תתבצע רכישת ציוד מרוכזת לפי החלוקה הבאה )הרכישה היא חובה(: 

ביה"ס לכדורסל - 55 ₪ עבור חולצה וכדור; נבחרות ה'-ו' וז'-ח' - 190 ₪ עבור מדים, כדור ותיק; 

נבחרת ט'-י' - 235 ₪ עבור מדים )סט משולש( ותיק גדול

.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעותיוםשם הקבוצה

מגרש כדורסל )הדגן(16032*18:0010 – 17:15ה‹כיתות ג‹ – ה‹

אולם ספורט )הזית(16032*15:3010 – 14:45ה‹כיתות ד‹ – ו‹

אולם ספורט )הדקל(16032*18:4510 – 18:00ב'כיתות ג‹ – ה‹

נבחרת ה‹-ו‹

)קט סל(

18:00 – 16:30א‹
אולם ספורט )הגפן(29064*10

17:45 – 16:15ה‹

נבחרת ז‹-ח‹

)ילדות( 

19:30 – 18:00ב‹

אולם ספורט )הגפן(36096*10 20:00 – 18:30ד‹

19:45 – 17:45ה‹

נבחרת ט‹-י‹

)נערות( 

21:00 – 19:30ב‹

אולם ספורט )הגפן(36096*10 21:15 – 19:15ה‹

21:30 – 20:00שבת

http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10295&did=4463&G=10268&&SM=10295
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Martial Arts Tricks פעלולי אקרובטיקה ואומנויות לחימה 
 מאמן: ציון כהן. האימונים ישלבו פעלולי אקרובטיקה, בעיטות טאקוונדו ואומנויות לחימה.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
מתקדמים א‹

ג‹

14:30 – 15:30

אולם נרקיס )מתנ«ס(15032*10 16:30 – 15:30מתקדמים ב‹

17:30 – 16:30מתחילים

 Gymnastics התעמלות קרקע ומכשירים 
בשיתוף עם מועדון “אלמנט” בניהול רוחמה מנחם )טל’ 050-734-5191(.

* מתעמלות משנה שנייה ומעלה מחויבות להגיע לאימונים לבושות בבגד גוף.

** בתחילת השנה תתקיים רכישה מרוכזת של בגד גוף ייצוגי חדש שישמש את הבנות במשך השנה הקרובה בהופעות, תחרויות ואימונים השוטפים 

בעלות חד פעמית של 135 ₪ למתעמלת. הרכישה היא חובה עבור מתעמלות משנה שנייה.

*** מופע סוף שנה בו מופיעות בנות עד כיתה ה’ יהיה פתוח לנשים ולגברים. החל מכיתה ו’ – עבור נשים בלבד.

**** מנהלת המועדון תיצור קשר לפני פתיחת ההרשמה עם מתעמלות המעוניינות להעלות קבוצה. ייתכנו בתחילת שנת הפעילות העברות בין קבוצות.

***** מספר המקומות מוגבל.

קבוצות ותיקות - שנה שלישית ומעלה
מיקום מס‹ מפגשיםמחירשעהיום שם הקבוצה

כלנית 
16532*19:0010 - 18:00א‹

אולם ספורט )הזית(

רקפת

מנגו סנונית 

ב‹ + ד‹

15:15 - 16:15

10*25564

אפרסק

תות לימון
16:15 - 17:15

ניצן אביב

דרור 
17:15 - 18:15

דובדבן 

19:15 - 18:15קורבט אופק

34096*20:3010 - 19:15א‹ + ב‹ + ד‹נבחרת

שלוחת הדגן16532*19:1010 – 18:10ה‹יקינטון

נבחרת י‹ 
)נערים א’(

21:30 – 20:00א‹

10*41096
אולם ספורט )הגפן(

שחר בן נון 22:30 – 21:00ג‹

אולם ספורט )הדקל(21:00 – 19:30ד‹

נבחרת יא‹-יב‹
)נוער(

21:45 – 20:15ב‹

אלדד ברקאולם ספורט )הדקל(41096*10 23:00 – 21:30ג‹

23:00 – 21:30ה‹

אלדד ברקאולם ספורט )הדקל(206*8 )11/22-6/23(16:00-18:30ד'ליגה לילדי גוש עציון

Taekwondo טאקוונדו 
בניהול והדרכה של המאמן ציון כהן.

 * הקבלה לנבחרות הקרביות על בסיס מבחני קבלה והחלטת המאמן. 

 ** עבור תלמידים/ות חדשים/ות בלבד: בתחילת השנה תתבצע רכישה של חליפת אימון אישית בעלות חד פעמית )ישירות מול המאמן(.

*** ניתן להירשם לפעם בשבוע בעלות חודשית של 140 ₪.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

גן חובה - ב‹

ב‹ + ה‹

15:45 - 16:30

10*22064

אולם נרקיס )מתנ«ס(

17:30 - 16:30ג‹ ומעלה

18:30 - 17:30מתחילות

19:30 - 18:30בנים מתקדמים

20:30 - 19:30בנות מתקדמות

נבחרת קרבית א‹ 
22:00 - 20:30ב‹ + ה‹

10*29096
18:45 - 17:30ג‹

נבחרת קרבית ב‹ 

20:40 – 19:10א‹

10*360128 22:00 - 20:30ב‹ + ה‹

20:15 - 18:45ג‹

טאקוונדו בשכונת הדגן
מאמן: ציון כהן. הפעילות מיועדת לבנים ולבנות.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

גן חובה – כיתה ב‹

ד‹

16:30 – 17:15

שלוחת הדגן15032*10 18:00 – 17:15גן חובה – כיתה ב‹

18:45 – 18:00ג‹ ומעלה

http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10295&did=4463&G=10268&&SM=10295
http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10295&did=4463&G=10268&&SM=10295


37 36

Baseball בייסבול
מנהלים: דיוויד גורדון )טל’ 050-623-5128( וג’ף אושן )טל’ 055-666-1824(

Fall Season עונת הסתיו
תאריכים: 29.8.2022 - 7.11.2022

Coach: Dvir Weinberg

7-10 years old

Every Monday, 4:00-5:30 pm, Gefen Field )learning, practicing and pick-up games(.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
מגרש כדורגל )הגפן(1408*17:302 – 16:00ב‹כיתות ב‹-ד‹ )סתיו(

T-Ball )5-7 years old( – Introduction to Baseball

Every Monday, 4:00-5:00 pm, Gefen Field, Gan Hova to Kita Aleph.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

מגרש כדורגל )הגפן(1408*17:002 – 16:00ב‹גן חובה - כיתה א‹ )סתיו(

Spring Season עונת האביב
March through June                                                                                           חודשים: מרץ – יוני

Exact schedule to be announced – some surprises in store …                                    !לוחות זמנים יפורסמו בהמשך. תתכוננו להפתעות

Travel Team בייסבול נוער
מאמן: דביר וינברג.

* קבלה לקבוצה על בסיס החלטת הצוות המקצועי בלבד.

** בנוסף לאימונים ישתתפו השחקנים ב-16 משחקים לאורך העונה במסגרת ליגה של איגוד הבייסבול. 

*** ההשתתפות בליגה כרוכה בביצוע בדיקה רפואית בתחילת השנה )תשלום עבור הבדיקה תתבצע ישירות מול המכון(.

**** מועד האימון ישתנה במהלך השנה בכפוף לעונות ליגת הבייסבול.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

בייסבול נוער
ב‹ 
או 
ו’

17:00 – 19:00
או 

13:00 – 15:00
מגרש כדורגל )הגפן(22038*10

קבוצות שמתחילות שנה שניה 
מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיום שם הקבוצה החדש לרישום שם הקבוצה בשנה הקודמת

תכלתמתחילות גן זית 

א‹
16:00 - 17:00

10*16532

אולם ספורט 
)הזית(

שנימתחילות א‹ ב‹ זית 

19:00 - 18:00רקפתמתחילות ג‹-ד‹ זית 

 מתחילות מוקדם דגן
+ 

מתחילות א’ ב’ דגן 

18:15 - 17:15ג‹ אופציה א‹ - אלמוג

שלוחת הדגן 18:10 – 17:20ה‹אופציה ב‹ - אגם

16:20 - 15:20ג‹ארגמןמתחילות גן דגן 

מתעמלות חדשות / מתחילות
מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםקבוצות אופציונליותגיל / רמה

מתחילות גן חובה
17:50 - 17:00א‹מתחילות גן זית

10*16532
אולם ספורט )הזית(

שלוחת הדגן17:15 - 16:30ג‹מתחילות גן דגן

מתחילות א’ ב’

16:00 - 15:10א‹מתחילות א‹ ב‹ זית

10*16532

אולם ספורט )הזית(

שלוחת הדגן15:20 - 14:30ג‹מתחילות א‹ ב‹ דגן

שלוחת הדגן17:20 – 16:30ה‹מתחילות א' ב' דגן

אולם ספורט )הזית(16:00 - 15:10א‹מתחילות ג‹ ד‹מתחילות ג‹ ד‹

רישום לפי התייעצות עם המאמנת הראשיתמתעמלות במועדון אחר בעבר
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 Tennis טניס
בניהול והדרכה של אלעד חי. הפעילות מיועדת לבנים ולבנות.

* שיבוצים לקבוצות מתקדמים ולנבחרות ייעשו בתיאום עם המאמן בלבד.

 ** בתחילת שנת 2023 ייגבה תשלום חד פעמי בסך 150 ₪ למשפחה עבור דמי מנוי שנתי למגרש טניס.

*** ניתן להירשם לפעם בשבוע בעלות חודשית של 190 ₪ או 220 ₪ )תלוי אורך האימון(.

*** ייתכנו שינויים בקבוצות לפי מצב הרישום.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

מתחילים א‹- ג‹
א‹ + ד‹ או 

ב’ + ה’
15:30 – 16:1510*275

מגרש הטניס )הגפן(60

275*17:0010 - 16:15א‹ + ד‹מתחילים ד‹–ו‹

275*17:4510 – 17:00א‹ + ד‹מתקדמים ד‹-ו‹

340*18:4510 – 17:45א‹ + ד‹נבחרת ז‹-ט‹

275*19:3010 – 18:45א‹ + ד‹מתקדמים י‹-יב‹

275*17:0010 - 16:15ב‹ + ה‹מתחילים ד‹-ו‹

275*17:4510 – 17:00ב‹ + ה‹מתקדמים ד’-ו’

275*18:4510 – 17:45ב‹ + ה‹נבחרת ז‹-ט‹

275*19:3010 – 18:45ב‹ + ה‹מתחילים ז‹-ט‹

340*20:3010 – 19:30ב‹ + ה‹נבחרת י‹-יב‹

Capoeira קפוארה
מאמן הקבוצה: דניאל סלע. הפעילות מיועדת לבנים ולבנות.

 * בתחילת שנה תתבצע רכישה של חליפת אימון בתשלום ישיר למאמן הקבוצה.

** תשלומים עבור חגורות יוסדרו עם המאמן במהלך השנה.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

כיתות א‹ – ב‹
ב‹

16:45 – 17:30
שלוחת הדגן16032*10

18:15 – 17:30כיתות ג‹ – ה‹

 American Flag Football פלאג פוטבול אמריקאי
מאמנת: רבקה וינברג.

* הפעילות מתקיימת ללא מגע וללא קסדות.

** בנוסף לאימון, קבוצת הבנים בכיתות ג’ – ה’ תשתתף בליגה פנימית במסגרתה יתקיים משחק בחודש 

בימי ג’ בין השעות 16:00 – 18:00 במגרש הכדורגל בתמר.

*** יתר הקבוצות ישתתפו בליגות של התאחדות הפוטבול הארצית, במסגרתן יתקיימו כ-8 משחקים בשנה. 

ההשתתפות בליגה כרוכה בביצוע בדיקה רפואית בתחילת השנה )תשלום עבור הבדיקה תתבצע ישירות מול המכון(.

**** ההשתתפות בקבוצות ליגה על בסיס החלטת הצוות המקצועי בלבד.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
16030*17:0010 – 16:00א‹בנות כיתות ג‹-ה‹

מגרש כדורגל 

)התמר(

17036*17:0010 - 16:00ה‹בנים כיתות ג‹-ה‹

18036*18:1510 - 17:00ה‹בנים כיתות ו‹

בנים כיתות ז‹-ח‹
18:00 – 17:00א‹

10*20060
19:30 – 18:15ה‹

בנים כיתות ט‹-י‹
20:30 – 19:30ג‹

10*20060
20:45 – 19:30ה‹

18036*13:1510 – 12:00ו‹בנות כיתות ו‹-י‹ 

נינג’ה
בשיתוף עם חברת אקטיבי המפעילה מרכזי נינג’ה בירושלים והסביבה.

מנהל ומאמן ראשי: גל ירדני

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
כיתות א‹ – ג‹ 

ג‹

13:45 – 14:30

אולם הספורט )הזית(19032*10

15:15 – 14:30בנות כיתות ג‹ – ו‹ 

16:00 – 15:15בנים כיתות ג‹ – ו‹

16:45 – 16:00טרום חובה

17:30 – 16:45חובה

18:15 – 17:30כיתות א‹ – ב‹
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Netball נטבול
בניהול נעמי קומר, מנכ”לית נטבול ישראל.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
14530*18:0010 – 17:00א'כיתות ד'-ו'

מגרש כדורסל )הדגן(
15530*20:0010 – 18:30א'כיתות ז'-ח'

התעמלות לילדי החינוך המיוחד / צמי"ד
בהדרכת שירה בן אהרון, בעלת תואר ראשון בחינוך מיוחד ומדריכת התעמלות קרקע ומכשירים )טל’ 050-818-6724(.

* בפעילות יינתן דגש ליכולות כגון קואורדינציה, יציבה, גמישות, כוח וכישורים אישיים וחברתיים. עבודה בקבוצות קטנות.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
כיתות א' – ב' 

ה‹

16:15 – 17:00

אולם ספורט )הזית(16032*10 17:45 – 17:00גנים

18:30 – 17:45כיתות ג' – ה'

מבוגרים )בני +20(
כדורגל נשים

מאמנת: שרית אדרי

* הקבוצה תשתתף במהלך השנה בליגת הנשים של הפועל קטמון ירושלים במסגרתה יתקיימו כ-5 טורנירים בירושלים. 

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

מגרש כדורגל )התמר(17030*22:0010 – 20:30ד‹נשים 

כדורסל נשים
מאמנת: קורל חמדי לוי

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
אולם הספורט )הגפן(17032*22:4510 – 21:15ה‹נשים 

 Fencing סיוף 
בשיתוף עם מועדון הסיף “מכבי ירושלים” בניהול והדרכת גרמן גרופקין. הפעילות מיועדת לבנים ולבנות.

* השתתפות בתחרויות )אופציונאלי( כרוכה בעלות חד פעמית של דמי רישום לאיגוד ורכישת ציוד אישי. 

** קבלה לנבחרת היא על בסיס המלצת המאמן בלבד.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
כיתות א‹ - ג‹

ד‹

16:00 – 16:45

10*18032
אולם ספורט 

)הגפן(
17:30 – 16:45כיתות ד‹ - ו‹

18:30 – 17:30נבחרת
 

 Judo ג’ודו 
בשיתוף עם מועדון “ג’ודוגוש” בניהול והדרכת דן פיטוסי. הפעילות מיועדת לבנים ולבנות.

* בתחילת שנה תתבצע רכישה של חליפה בעלות חד פעמית )בתיאום עם המאמן(. 

** תשלומים עבור חגורות יוסדרו עם המאמן במהלך השנה.

*** השתתפות בתחרויות היא אופציונאלית וכרוכה בעלות חד פעמית של דמי רישום לאיגוד ובדיקות רפואיות.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

כיתות ב‹ – ד‹

א‹

15:45 – 16:4510*180

שלוחת הדגן32 160*17:3010 – 16:45גן חובה – כיתה א‹

180*18:3010 – 17:30כיתות ה‹ – ו‹

קרב מגע
מאמן הקבוצה: משה קוניקוב

* למשתתפים חדשים: בתחילת שנה תתבצע רכישה של ציוד אישי בעלות חד פעמית בתשלום ישירות למאמן.

** במהלך שנה יתקיימו מבחני חגורה, עבורם ייגבה תשלום בנפרד.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
כיתות ד‹-ו‹

ד‹

17:30 – 18:1510*160

אולם נרקיס )מתנ«ס(32 160*19:0010 – 18:15כיתות ז‹-ט‹

180*20:0010 – 19:00י‹ ומעלה

41
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הליכה נורדית
בהדרכת אלכס פריסרוביץ 

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
מרכז שיינפלד12036*10:0011 – 9:00ג‹מבוגרים

 כושר גופני לגברים )גילאי 50 +(
בהדרכת יואב שוגרמן )טל’ 050-725-0571(.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
אולם ספורט )הגפן(15036*23:0011 - 21:30א‹מבוגרים 50+

התעמלות גברים )גילאי 65 +(
בהדרכת חיליק שטרן )טל’ 054-443-4722(.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
מעגל כושר )מתנ«ס(18036*10:0011 – 9:00ב‹ + ה‹מבוגרים 65+

 מתקני ספורט להשכרה באפרת:
 * מגרש הכדורגל בשכונת הגפן: מגרש דשא סינטטי גדול, היחיד מסוגו בגוש עציון והסביבה.  

* מגרש הכדורגל בשכונת התמר )דשא סינטטי(.

 * אולם הכדורסל בבית הספר אורות עציון בנים )הדקל(.

 * אולם הכדורסל במתנ”ס אפרת )הגפן(.

* אולם הכדורסל בבית ספר אורות עציון בנות )הזית(. 

* מגרשי הטניס: מחיר מנוי משפחתי למגרש הטניס עומד על סך 150 ₪ לשנה קלנדרית. לפרטים נוספים ולרכישת מנוי יש לפנות לג’יי מרכוס בטלפון 054-724-2182.

 .sport@efratmatnas.co.il :לתיאום השכרת אולמות ומגרשים יש ליצור קשר עם גבי חורש, מנהל אגף הספורט, במייל

השעות מוגבלות והשימוש בתשלום.

 Taekwondo טאקוונדו 
בניהול והדרכה של המאמן ציון כהן. הפעילות מיועדת לגברים ולנשים.

* ניתן להירשם לפעם בשבוע בעלות חודשית של 140 ₪.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
אולם נרקיס )מתנ«ס(22064*21:4010 - 20:40א‹ + ג‹בוגרים - בוגרות

קרב מגע
בהדרכת משה קוניקוב

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
אולם נרקיס )מתנ«ס(18032*20:0010 – 19:00ד‹י‹ ומעלה

הגנה עצמית לנשים 
בהדרכת יגל ליבי ריצ’י. מיועד לנשים ונערות מגיל 16.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת הדגן17032*21:0010 – 20:00ג‹נשים

 Tennis טניס
בניהול והדרכה של אלעד חי. הפעילות מיועדת לגברים ולנשים.

* שיבוצים לקבוצות של מתקדמים ייעשו בתיאום עם המאמן בלבד.

 ** בתחילת שנת 2023 ייגבה תשלום חד פעמי בסך 150 ₪ למשפחה עבור דמי מנוי שנתי למגרש טניס.

*** ניתן להירשם לפעם בשבוע בעלות חודשית של 220 ₪.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה
21:30 – 20:30ב‹ + ה‹מתחילים מבוגרים

מגרש הטניס )הגפן(34060*10 20:30 – 19:30א‹ + ד‹ מתקדמים מבוגרים )1(

21:30 – 20:30א‹ + ד‹ מתקדמים מבוגרים )2(
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40 שנה של מחול
מרכז 'לנוע' – מרכז מחול מקצועי באפרת והסביבה

מרכז המחול שלנו סוגר שנה ברוכה של שגרת ריקוד, לה ייחלנו תקופה ארוכה. מספר רב של רקדניות )ורקדנים( החל מהגיל הרך, 
נערות, בוגרות ועד גיל הזהב נהנו ממבחר שיעורי ריקוד. בשנה זו זכינו בתחרויות מחול והעלנו מספר מופעים מיוחדים ומושקעים, 

ולצד זה חוגי המבוגרים גדלו והתבססו בהנאה רבה. 
מרכז המחול מציע שיעורים לכל הרמות ופועל בחללי מחול מקצועיים מאובזרים בכל הצריך לשם קידום תחום המחול. ניתן להשתתף 
בשיעורים פעמיים בשבוע ויותר, במטרה להעמיק בריקוד ולהתקדם, לשפר טכניקה ולשכלל יכולות אישיות לצד שאיפה לעלות על 

במה באירועי מחול ייעודיים. 
לילדות לאחר  לילדות בשלוחת התמר, בהוספת חוגי מחול  אנו שמחים בשנה הקרובה להרחיב את פעילות המרכז בשיעורי מחול 
בי"ס, ובכרטיסייה לבוגרות המרכז. אנו ממשיכים לתת דגש על מקצועיות בקבוצה חדשה של להקת זומבה המורכבת מבנות ברמה 
מתקדמת שהתחילו בחוגי הזומבה מהגיל הרך והיום כבר נערות, ובמחול מודרני לנשים עם רקע בריקוד המיועד למי שרוצה לצלול 

חזרה לעולם הריקוד בשיעור מקצועי משולב טכניקה יסודית. חוגי הסלסה וסטפס גברים ממשיכים גם בקבוצות מתקדמים.

גופניות  יכולותיו,  את  לרוקד  ומגלה  המעצימה  אישית  הבעה  של  שפה  בקניית  בריקוד,  הקורה  הקסם  את  פוגשת  אני  לשנה  משנה 
ובעיקר נפשיות, ולאן הוא עוד יכול להגיע. ובכל שנה זה מרגש מחדש. מרכז המחול שלנו הוא בית לכל הרוצה לקחת חלק בעולם 

הריקוד ועד לצמוח ולהתקדם בתחום המחול על גווניו השונים. מוזמנים להשתתף ולגעת בקסם הזה.

מרב לוי, מנהלת תחום מחול ותנועה
dance@efratmatnas.co.il

תעריפים:
מנוי רגיל: 170 ₪ לחודש

מנוי ותיקים )מעל 65( / נוער )עד יב’(: 150 ₪ לחודש
כרטיסייה: 250 ₪ עבור 7 כניסות )תוקף לחצי שנה(

כניסה חד פעמית: 40 ₪.

מועדון הכושר
מדריכה ראשית: מוריה הרשיש

מיקום: מתחת לספריה העירונית.
* לרישום, הנחיות ולוח זמנים עדכני כנסו לאתר מתנ”ס אפרת – ספורט – מועדון הכושר. 

** מנוי ללא התחייבות! 
*** שעות הפעילות עשויות להשתנות מעת לעת.

45
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חוגי ילדות ונערות
 Classical Ballet בלט קלאסי לילדות

מקנה יסודות ראשונים בשפת הבלט הקלאסי, מוטיבים, תנועות, רצפים ועמידות. מפתח יצירתיות 

 תוך דגש על חיזוק השרירים והארכתם, פיתוח ראייה מרחבית, חידוד קואורדינציה, זיכרון תנועתי ועבודה קבוצתית.

מורה: צילה לינסקי –בעלת 30 שנות ניסיון בהוראת הבלט הקלאסי למגוון גילאים. למדה ורקדה בלהקת הבלט “VERTZIGA” שבלטביה.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת הגפן15032*16:00-17:0010א‹מתקדמות בי«ס

שלוחת הגפן16032*17:00-18:0010 א‹»פויינט« מתקדמות

שלוחת הגפן16032*18:00-19:0010 א‹נערות מתקדמות

שלוחת הזית15032*14:45-15:4510ד‹א-ב

שלוחת הזית15032*15:45-16:4510ד‹ג-ד

שלוחת הזית14032*16:45-17:3010ד‹גילאי 4-5 מתחילות

שלוחת הזית14032*17:30-18:1510 ד‹גילאי 4-5 ממשיכות

שלוחת הזית16032*18:30-19:3010 ד‹»פויינט« נערות מתקדמות

נערות מתקדמות פעמיים בשבוע 
 א‹
ד‹

18:00-19:00
18:30-19:30

10*28032
שלוחת  הגפן
שלוחת הזית

  Classical Ballet  5th grade and up בלט קלאסי לנערות ה’ ומעלה
הבסיס לכל טכניקות המחול ולהמשך ההתפתחות כרקדנית, ברכישת כלים גופניים חשובים להכרת יכולות הגוף ודיוק מרבי של התנועה.

מורה: שרי טובל - בעלת תואר ראשון ושני במחול וקומפוזיציה של האקדמיה הגבוהה בירושלים. כוראוגרפית ורקדנית ותיקה עם ניסיון רב בהוראה. 

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

מתחילות - ממשיכות
מכיתות ה’ ומעלה

שלוחת הזית16032*17:00-18:0010ד‹

שלוחת הזית21032*19:00-20:1510ד‹נערות מתקדמות 

Girls Hip hop היפהופ
ריקוד עם המון אנרגיה וקצב המעודד סגנון וביטוי אישי בשילוב קומבינציות שונות ומגוונות החל מרמת הבסיס ועד לרמות מתקדמות.

מורה: איילת הרבתר – רוקדת 17 שנה ובוגרת מרכז המחול באפרת, מתמחה בסגנון היפהופ ב 8 השנים האחרונות. 

 root 64. בעלת תעודה מדריכת היפ-הופ מהגימנסיה: בית ספר להכשרת מקצועות הספורט. רקדנית פריסטייל בירושלים ב

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיום*שם הקבוצה

שלוחת הזית16032*16:00-17:0010א‹מתחילות ה-ו

 שלוחת הזית16032*17:00-18:0010א‹ממשיכות ז-ח

שלוחת הזית16032*18:00-19:0010א‹מתקדמות ח-ט

שלוחת הזית19032*19:00-20:3010א‹בוגרות  י-ומעלה 

*חלוקה מדויקת בהתאם לרמות תעשה במהלך חודש ספטמבר 

Zumba זומבה
חוגים אלו הם הרבה יותר משיעורי זומבה!! שיעורי ריקוד קצביים ומלאים אנרגיה במקביל לעבודה על יכולות גופניות 

תוך העצמה אישית, התמודדות עם מאמץ, עבודת צוות, ואחריות.

מורה: אנני דויטש. מדריכת זומבה מפנמה בעלת רישיון זומבה העולמי וחברת ZIN . עם ניסיון רב בלימוד גיל הרך עד נשים. 

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת הזית14032*16:15-17:0010א‹גן חובה –ב

שלוחת הזית15032*17:00-18:0010א‹ג-ד

שלוחת הזית16032*18:00-19:0010א‹ה-ו

*שלוחת התמר14032*14:15-15:0010ג‹א-ב 

*שלוחת התמר15032*15:00-16:0010ג‹ג-ד

*שלוחת התמר14032*16:00-16:4510ג‹4-5 

שלוחת הזית14032*14:45-15:3010ה‹א-ב

שלוחת הזית15032*15:30-16:3010ה‹ג-ד

שלוחת הזית16032*16:30-17:3010ה‹ ה-ו מתקדמות

שלוחת הזית16032*17:30-18:3010ה‹ז-ט

שלוחת הזית19032*18:30-20:0010ה‹להקה

               *שעת החוג תתעדכן במידת הצורך לפי שעת סיום יום הלימודים.

חדש!
שלוחת 

התמר

קבוצה 
חדשה!

http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10373&did=4463&G=10270&SM=10373
http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10373&did=4463&G=10270&SM=10373


49 48

Creative Modern Dance מחול יצירתי
שיעור המעניק את יסודות התנועה ומהווה בסיס להתפתחות רקדנית צעירה. בנוי בהתאם להתפתחות 

וליכולת המוטורית של הילדה. מפתח יכולות תנועתיות וקוגניטיביות, הבעה אישית תוך תנועה בחלל.

מורה: נעה פלדשטין - למדה במכללת אורות ישראל, בעלת תואר B.Ed בהוראת מחול ותנועה וניסיון בהוראת מחול לכל הגילאים.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת הזית14032*14:45-15:3010ג‹א-ב

 שלוחת הזית15032*15:30-16:3010ג‹ ג-ד

שלוחת הזית14032*16:30-17:1510ג‹4-5

שלוחת התמר14032*15:00-15:4510ה‹א-ב 

שלוחת התמר15032*15:45-16:4510ה‹ג-ד

שלוחת התמר14032*16:45-17:3010ה‹4-5 

Modern Dance& Repertoire מחול מודרני ורפרטואר
סגנון מחול שהתפתח מהבלט הקלאסי, מתוך רצון לתנועה חופשית יותר ולמתן ביטוי אישי ויצירתי. בשיעור נעבוד על למידת טכניקות מודרניות, גמישות, כוח 

והבעה.  מיועד לכל מי שרוצה להעמיק בריקוד ולהתקדם, לשפר טכניקה ולשכלל יכולות אישיות. מהווה מקפצה לכל רקדנית בהבנת המרחב הריקודי שלה, 

ומבסס שימוש נכון בכל חלקי הגוף תוך הרחבת טווח היכולות האישיות בתנועה והבעה. 

מורה: שרי טובל - בעלת תואר ראשון ושני במחול וקומפוזיציה של האקדמיה הגבוהה בירושלים. כוראוגרפית ורקדנית ותיקה עם ניסיון רב בהוראה.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיום*שם הקבוצה

ב‹מודרני ה-ז

ד’

16:00-17:00

16:00-17:00

שלוחת הזית28032*10

ב‹מודרני ז-ט

ד’

17:00-18:00

18:00-19:00

שלוחת הזית28032*10

ב‹מודרני י‹ ומעלה

ד’

18:00-19:00

20:15-21:15

שלוחת הזית28032*10

*חלוקה מדויקת בהתאם לרמות תעשה במהלך חודש ספטמבר 

 חוגי מחול של שרי טובל – כרטיסייה לבוגרות המרכז
מיועד לבוגרות מרכז המחול המבקשות להשתתף בשיעורי ריקוד של שרי טובל ופנויות בזמנים שונים. 

 הכרטיסייה מאפשרת כניסה לבלט קלאסי ולמחול מודרני ותקפה לאורך שנת הפעילות הנוכחית.

 10 כניסות – 600 ₪        

5 כניסות – 350 ₪

 

חוגי מבוגרים +20
Modern Dance for women מחול מודרני לנשים

סגנון המחול האומנותי הנפוץ ביותר בעולם המערבי. מתאפיין בדרכי ביטוי שונות בזרימת הגוף במרחב, מאפשר הבעה עצמית עד כדי מיצוי כל היכולות 

 והאפשרויות הגופניות. מקנה טכניקה, פיתוח גמישות, יציבה נכונה, קואורדינאציה ומוסיקליות. 

מי שמחפשות לעוף על האהבה שלה למחול- מוזמנת! 

מורה: אלישבע אשכנזי - רקדנית, יוצרת ומורה. בעלת תואר בהוראת מחול ממכללת אורות ישראל, מלמדת במרכזי מחול שונים מגנים ועד נשים.

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת זית18036*20:00-21:0011ב‹נשים 

Advanced Modern Dance class מחול מודרני לנשים עם רקע בריקוד 
מיועד לנשים מתחום המחול או שרקדו בעבר ורוצות לצלול חזרה לעולם הריקוד. שיעור מקצועי משולב טכניקה יסודית מהסגנון המודרני ורפרטואר מגוון. 

 עבודה על כל חלקי הגוף, גמישות, חיזוק שרירי ליבה ויציבה. אל תהססי! בואי!

מורה: שרי טובל 

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת הזית18036*21:15-22:1511ד‹נשים מתקדמות

חדש!
שלוחת 

התמר

חדש!

חדש!
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women's tap dance  סטפס נשים 
ריקוד סטפס בסגנון אמריקאי, המשלב סגנונות מוסיקה וריקוד, כגון: ג’אז, לטיני, סווינג, רוק’נרול. אין צורך בניסיון קודם במחול.

מורה: ג’ודי קיזר – בעלת ניסיון של שנים בתחום הריקוד והוראת הסטפס. הקימה את להקת הטפס לנשים  STEPS AHEAD””, ואחת מהכוריאוגרפיות הוותיקות 

והמובילות במופעי סטפס בסביבה. 

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

 שלוחת הגפן17036*20:00-21:0011ג‹בוגרות - להקה

סופר סטפס 
)שיעור למתקדמות(

שלוחת הגפן17036*21:00-22:0011ג‹

שלוחת הגפן 17036*19:00-20:0011ד‹נערות ונשים מתחילות

שלוחת הגפןספטמבר -  מרץ60*7 8:30-10:00ו‹גבירות המחול 

Men's tap dance  סטפס גברים 
קבוצת גברים שהחליטה לממש את אהבתם לריקוד הסטפס. שיעור מלא הנאה תוך כדי חיזוק שרירי רגליים וגב, שיפור קואורדינאציה, שיווי משקל, וחיזוק 

מערכת הלב. מחכים לך! 

מורה: ג’ודי קיזר 0525665725

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

 סטפס גברים מתחילים

 )אין צורך בניסיון קודם(
שלוחת הגפן17036*19:15-20:1511ב‹

שלוחת הגפן17036*20:15-21:1511ב‹סטפס גברים ממשיכים

Salsa for Ladies סלסה לנשים 
12 מפגשים של לימוד ריקוד הסלסה מהצעד הראשון, בסגנון L.A. ריקוד קצבי, נשי ומלא עוצמה. התנסות גם בריקודי זוגות וגם בנפרד.  אין צורך בניסיון בריקוד.

מורה: אנני דויטש

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת הזית18012*19:00-20:003א‹נשים 

לפרטים וקבלת סרטונים ניתן לפנות למורה אנני: 0502293665

* Salsa for couples   סלסה לזוגות 
בואו ללמוד מהצעד הראשון את הריקוד הקצבי והמפורסם אשר כבש את העולם. ריקוד סלסה זוגי הוא קסם של תקשורת ללא מילים 

המתרחשת על הרחבה. דרך נפלאה להעמקת הקשר הזוגי בזמן איכות לצד כושר גופני והטענת הגוף באנרגיות חדשות.  

 *ההשתתפות בזוגות קבועים .     מורה: אנני דויטש

מיקוםמס‹ מפגשיםמחיר לזוגשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת הזית28012*20:00-21:003א‹זוגות מתקדמים

שלוחת הזית28012*21:00-22:003א‹זוגות מתחילים

Movement improvisation   מקצות הבהונות ועד השמים” - אימפרוביזציה בתנועה“ 
קורס 12 מפגשים הבנוי מתרגילים מונחים שמטרתם להרחיב את גבולות הגוף, להעשיר את השפה התנועתית, למצוא דרכי ביטוי חדשות של הגוף והנפש. 

מתאים לרקדניות עם רקע ולאלו שלא רקדו מעולם.  מורה:  טלי זורנברג 5477477110

מיקוםמס‹ מפגשיםמחיר לזוגשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת הגפן18012*20:30-22:003ד‹נשים

 זומבה גולד  zomba gold     לבנות 50 ומעלה
 אימון אירובי באמצעות ריקוד בקצב לטיני. מותאם במיוחד לגיל הבוגר, לעבודה על אזורים כמו מפרקים, שרירי היציבה והגב, ושיווי משקל. משפר גמישות 

 בגיל הזהב, טווח תנועה וקואורדינציה

מורה: אנני דויטש

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת הזית11036*9:00-10:0011ה‹נשים

Dance for Golden Girls זהב של מחול – תנועה וריקוד למבוגרות
חוג ריקוד למבוגרות במספר סגנונות . משפיע על תפקוד תקין של מערכת העצבים המרכזית, משפר באופן משמעותי תפקודים קוגניטיביים ושומר על זרימת 

דם נכונה. מורה: ג’ודי קיזר - 0525665725

* Also suitable for English speakers

 Now mature   women can increase their movement and re/discover their love of dance. You’re not too old to dance. increase

.your mobility and feel the joy of dance again on your age level, join DANCE FOR GOLDEN GIRLS

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת הגפן15036*9:30-10:3011א‹נשים 

http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10373&did=4463&G=10270&SM=10373
http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10373&did=4463&G=10270&SM=10373
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מחירי מנויים:
• מנוי מלא )אפשרות כניסה לכל שיעורי השבוע( - 240 ₪ לחודש	
• מנוי שיעור בודד )כניסה שיעור בשבוע( - 140 ₪ לחודש	
• מנוי נערות )ט' – י"ב( – 160 ₪ לחודש	

נהלי הרשמה, ביטול והקפאת מנוי:
מרכז יפית פועל באמצעות אפליקציית ARBOX. תהליך הרישום הוא מהיר וקל, 
ללא התחייבות",  "רץ  הסבר מפורט תמצאי באתר המתנ"ס. המנויים הם מסוג 

ללא תאריך תפוגה. 
להצטרפות לקבוצת הודעות ועדיכונים, וואטספ של מרכז יפית יש לשלוח הודעה 

למספר: 054-5433764

השתתפות בשיעור:
- הכניסה למרכז יפית בשימוש בקודן בדלת הכניסה. לאחר סידור הרישום יש 

לבקש את הקוד.
- לפני כל הגעה לשיעור,  יש לבצע רישום באמצעות האפליקציה.  

- השתתפות בשיעור בביגוד ונעליים מתאימים לספורט.
*ניתן לקבל אישור חד פעמי לשיעור ניסיון - בתיאום עם הרכזת בלבד.

הפסקת מנוי: 
Efrat.matnas@gmail.com :לביטול מנוי יש לשלוח דוא"ל למתנ"ס לכתובת -

- חובה לקבל מהמתנ"ס אישור בכתב על שהתקבלה בקשת הביטול.
- הביטול ייכנס לתוקפו בחודש שלאחר הודעת הביטול.

- לא יתאפשר ביטול רטרואקטיבי

הקפאת מנוי:
- הקפאת מנוי תינתן לתקופה של חודש ומעלה ולא פחות.

- הקפאת מנוי תאושר רק במקרים של לידה, נסיעה לחו"ל ומחלה.
 Efrat.matnas@gmail.com :יש לשלוח דוא"ל למתנ"ס לכתובת -

- חובה לקבל מהמתנ"ס אישור בכתב על שהתקבלה בקשת הקפאה.
- לא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית.

- יש לשים לב שהמנוי מתחדש אוטומטית עם סיום תקופה ההקפאה.

הפסקת השתתפות מחמת בעיה רפואית: יש להמציא אישור רפואי מתאים, 
בתחילת ההיעדרות הרפואית,  וכן להעביר אישור רפואי כאשר חוזרים לפעילות.

הריון ולידה: הפסקת הפעילות בהריון הינה אישית ובכפוף להנחיות הרופא. 
יש להעביר למתנ"ס אישור רלוונטי על כך מהרופא, וכן בחזרה לאחר הלידה. 

מרכז יפית 
סטודיו מקצועי להתעמלות נשים הפועל כל השבוע ומקיים מערכת שיעורים עשירה 

במגוון רחב של פעילויות:  אירובי, זומבה, פילאטיס, מדרגה, יוגה, עיצוב הגוף, שיעורי 
קרדיו, HIT, חיזוק ומתיחות ועוד. מגוון השיעורים המוצעים בסטודיו מאפשרים לכל אחת 

לבחור את הסגנון, הרמה והמורה המתאימה לה. המקום לכל אישה לחזק את הגוף ולשמר הרגשה 
טובה מתוך פעילות גופנית מעצימה ותורמת לאיזון, הפגת מתחים, חיזוק וחיטוב. אנו מזמינות אותך 

לגלות מחדש את יכולות הגוף שלך כך שכבר בתחילת תקופת הפעילות תרגישי איך גופך נעשה חזק ומעוצב יותר ומתחזק לאורך זמן.  
צעד ראשון בסטודיו וההרגשה החיונית כבר תבוא מעצמה.  *ממוקם במרכז שיינפלד ברימון )ליד כיכר איתן בכניסה הדרומית(

רכזת: דפני קופיאצקי - 054-5433764
  For explanation and information in English you can contact Daphne Kupietzky

Women's FOLK DANCING  ריקודי עם לנשים 
הזדמנות נהדרת לשבור שגרה ולהתפנות לערב של כיף, הנאה, שחרור והפגת מתחים. מפגש עם חברות לריקוד תוך שמירה על תנועה, פיתוח סיבולת, 

 כושר גופני ועוד כל כך הרבה. היזהרו! זה ממכר...

מורה: רותי בן דוד

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת הגפן11036*18:00-19:1511ג‹נשים

Feldenkrais פלדנקרייז 
 שיטת פלדנקרייז מסייעת לשפר את היכולות התנועתיות. מתמחה בהקלה על כאבי גב, צוואר, ברכיים וכדומה. שיפור היציבה, הקואורדינציה, כושר הריכוז ועוד.  

מורה: דנה רדין - מוסמכת הוראת פלדנקרייז אצל חוה שנהב,  וליווי התפתחותי והעשרה לתנועה. מעבירה שיעורי מודעות דרך תנועה, בקבוצות ובפרטני, 

במסגרות שונות. 

מיקוםמס‹ מפגשיםמחירשעהיוםשם הקבוצה

שלוחת הגפן15036*8:30-9:3011ג‹נשים 

שלוחת הגפן15036*9:30-10:3011ג‹נשים 

שלוחת הגפן21036*8:30-9:3011א‹ + ג‹ פעמיים בשבוע 

http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10373&did=4463&G=10270&SM=10373
http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10288&did=4463&G=10270&SM=10288
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הסבר על השיעורים השונים:
אימון HIIT - אימון אינטרוולים בעצימות גבוהה - שלאחריו הגוף ממשיך לשרוף שומנים עד 48 שעות. 

אירובי Aerobics - אימון דינמי המשפר את מערכת הדם והלב ועוזר בשמירה על משקל תקין.
מדרגה Step- שיעור אינטנסיבי העוזר לשיפור כוח, שיווי משקל, זריזות וקואורדינציה. מבוצע עם מדרגה. יתרונות אירוביים לצד חיטוב שרירי הישבן והרגליים.

Core and stretch - שילוב של טכניקות מעולם היוגה, פילטיס, חיזוק, תנועה וכושר, עם דגש לחיזוק שרירי הליבה )core( והיציבה. לגוף יציב יותר, מחוזק 
יותר ומאורך יותר.

קרדיו Cardio- שיעור שבו הדופק והנשימה הופכים למהירים. סוג אימון זה נועד לעזור למערכת הקרדיו - וסקולרית )כלי הדם והלב( לתפקד בצורה יעילה 
יותר, ובכך מאריך את חייה. התוצאות - עליה בכושר הגופני ושריפת הרבה קלוריות.

קרדיו בלסט  Cardio blast -  שיעור אירובי המשלב קומבינציות מחול עם מרווחים בסגנון חופשי בעוצמות חזקות. אימון אירובי זה שורף הרבה קלוריות 
ומכניס לכושר גופני.  

זומבה  Zumba- שיעור דינמי הבנוי מתנועה קצבית, אינטנסיבית ומגוונת. התרגילים מורכבים מקומבינציות בסגנונות שונים כגון: היפהופ, סלסה, מרנגה, 
רגטון, קומבייה, פלמנקו ועוד. השיעור מותאם לרמה וליכולת של כל משתתפת. גם רוקדים וגם מחטבים את הגוף, משפרים גמישות, כוח וסיבולת לב- ריאה, 

שורפים קלוריות והכול באווירת מסיבה ספורטיבית!

אימון משולב Combined work-out- חימום אירובי, עיצוב ועבודה על שרירי בטן. המעברים בין תרגילים שונים במהלך השיעור גורמים לכך שהמתעמלת 
תעבוד על מערכות שונות בגוף, הגיוון באימון מונע שעמום ובכך מגביר מוטיבציה והתמדה.

יוגה   Yoga - שיעור אתגרי המשלב תנועה ונשימה ומיועד לכלל המתעמלות, כולל נשים בהיריון ואחרי לידה. תרגול היוגה מחזק, מגמיש ומחטב את הגוף, 
תורם לאיזון נפשי, שומר על הבריאות, מרפה מתחים ומגביר את כושר הריכוז. רמת הקושי עולה בהדרגה אך כל מתעמלת תלמד את גבולות ויכולות הגוף שלה 

תוך כדי תרגול. 

פילטיס Pilates- אימון גופני שנועד לעיצוב ועבודה נכונה של הגוף. האימון מחזיר למתאמנת את השליטה על גופה, מתמקד בשרירי בטן, זוקפי גב, סוגרים, 
חיזוק מרכז הגוף והגמשת שרירים חיוניים. שיטה יעילה ביותר לשיקום וטיפול בכאבים ופציעות והקלה לסובלים ממחלות כמו אוסטאופורוזיס )בריחת סידן(, 

בריחת שתן ועוד.

עיצוב Body Sculpting- שיעור שמתמקד בשרירים ובאזורים החשובים לאישה, תוך פיתוח כושר גופני, גמישות, שריפת שומנים והארכת שרירים. עבודה 
ממוקדת בעזרת אביזרי התנגדות בדרגות קושי שונות בהתאם ליכולת האישית 

כגון: חישוקים, משקוליות יד, גומיות, כדורים ועוד.

השיעור מתאים לכל הרמות מכיוון שכל אחת יכולה להתאים לעצמה את קצב העבודה ורמת הקושי.

עיצוב דינמי - שיעור עיצוב בדרגת קושי גבוהה יותר.  אימון קצבי ומהיר בצעדים וקומבינציות 
פשוטים וברורים, אך מאתגרים כוחנית.

מערכת שיעורים
שבתיום ו‹יום ה‹יום ד‹יום ג‹יום ב‹יום א‹

7:15-8:10
דפני 

עיצוב 
דפני

עיצוב-לטיס
דינה 

 barre
6:55

נעמי יוגה
ליסה
עיצוב

יסכה\ליסה
core אנני זומבה

בזית
שעה בהתאם 
לצאת שבת – 
השעה תופיע 

באפליקציה
 

עיצוב ביפית
שעה בהתאם 
לצאת שבת – 

השעה והמעבירה 
תופיע באפליקציה 

8:15-9:10
לייני

 HIITקרדיו

דפני קרדיו 
משקולות עם 

מדרגה

 Cardio שנה
Hiit mix

שרה ר
קיקבוקסינג

 Cardio מעיין
hiit  mix

שנה/יסכה
עיצוב

9:15-10:10
נעמי
יוגה

 

רחל 
פילאטיס

ניתן להגיע עם 
תינוקות

מעיין אנני זומבה זהב
פילטיס

שנה קרדיו
בלאסט/

רונה זומבה 

18:00-19:00
דפני 
עיצוב

דפני
עיצוב דינמי

10:15 יעל\דפני
עיצוב

19:00 -19:55
שנה

מדרגה  
יסכה

עיצוב 

נעמי 
יוגה

אילנה
פילטיס

ברנדה
עיצוב דינמי

רונה זומבה 
מיקום ושעה 

יופיעו באפליקציה

  20:00- 20:55
שנה

עיצוב  
יסכה

ארובי דאנס
רונה 
זומבה

אנני
זומבה 

ברנדה
core

19:45-20:40
דפני

פילטיס בדגן

משך שיעור 55 דק‹
למערכת יש את הזכות לשנות\לבטל שיעורים או להחליף בין המורות  בהתאם לצורך במהלך השנה.

http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10288&did=4463&G=10270&SM=10288
http://www.efratmatnas.com/html5/?_id=10288&did=4463&G=10270&SM=10288


למעלה מ- 3,305 משפחות רשומות בספרייה הציבורית אפרת
" מעט נתונים – תשפ"ב:

הספרייה הציבורית באפרת משרתת את תושבי אפרת וכן תושבים אורחים מישובים רבים מהסביבה.

מס' משפחות מנוייםשכונהמס' משפחות מנוייםשכונה
109התמר253הרימון
116הדגן172התאנה

315גוש עציון275הגפן
22קרית ארבע והר חברון526הדקל
204אחרים839הזית

בספרייה שלנו ישנם היום  116,177 כותרים המתאימים לכל קבוצות הגיל ובכל הסוגות הספרותיות.  
בשנת תשפ"ב הושאלו : 114,967 ספרים. )לילדים, לנוער ולמבוגרים(.

בספריה ישנם ספרים בארבע שפות: עברית, אנגלית, צרפתית וגם בספרדית. 
בשנת תשפ"ב נוספו לספרייה 5,012 ספרים. בכללם, ספרים חדשים שיצאו זה עתה לאור )גם על פי בקשת הקוראים( וכן ספרים הנתרמים על ידי הציבור ועל 

כך, תודה רבה לתורמים. במקביל, 6,983 ספרים דוללו מהמלאי .
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שעות פתיחת הספרייה 
א– ה: 10:00-12:45 , 15:00-18:15

שישי: 9:30-12:15
בערבי חג, הספריה סגורה

בימי חול המועד – על פי הפרסומים

  ‘ספריה ציבורית אפרת’
www.efrat.library.org.il

שיתופי פעולה -  הספריה דוגלת בשיתופי פעולה רבים ככל האפשר. מוסדות החינוך באפרת,  נהנים מפעילות תרבות )אחת לשנה(.  "קפה תרבות" בשיתוף 
עם מטה ותיקים ומחלקת הרווחה במועצה, פרוייקט בת/בר מצווה "עשה חיל" יתקיים בשנת תשפ"ג בשיתוף פעולה עם ארכיון "סיפור מקומי אפרת". 

מפגשי סופר - 
בתי הספר בתמר – בשנת תשע"ט סייענו )ונמשיך לסייע( להקים ספרייה בבתי הספר בתמר. ספרים  חדשים נרכשו )כמספר התלמידים( לבית הספר המשלב, 

כבסיס לספריה העתידית ובמהלך השנה הועברו אל בתי הספר עוד עשרות ספרים מהספריה להשאלה לילדי א-ד.
אירועי תרבות ברחבי אפרת – הספרייה באה אל הקהל שלה

קפה תרבות –במסגרת "קפה תרבות" השנה, כ-200 צופים בסרט "אגדת חורבן" הסרט ושיחה עם הבמאי שהוקרן ברחבת המתנס, "השיבה לברלין" סרט נוסף 
עוד  רב משיריו של אהוד מנור בהנחיית יורם רותם ויאיר ורמוט, הסרט השיבה לברלין, ערב זמר

הצגות ילדים – במהלך השנה התקיימו הצגות הילדים: "מי מה פנטומימה", "הארנב ממושי", "הדייג ודג הזהב" "הנרות הללו", "פרח לב הזהב", "העמק 
השווה", האריה והעכבר"

בגני הילדים –בשנת תשפ"ב התקיימו 10 מפגשים בגנים עם המספר עומר ראובני, 
בבתי הספר – הצגת הילדים "ליצן החצר" בביצוע תיאטרון אורנה פורת התקיימה - בבית הספר "אלומים", בחטיבה הצעירה "אורות עציון",  בבית הספר 

"עשה חיל", ובבית הספר "אריאל"
חודש הספר והספריות – במסגרת חודש זה, התקיימו אירועים שונים ולראשונה קיימנו השנה את "חידון הספר העברי" בו נבחנו המשתתפים על הסדרות: 

כראמל, שליחות חשאית, מנהרת הזמן, ואמא קסומה. החידון הועבר ע"י חב' קליקיט . 
"גינות מספרות" 6 מפגשים– מאות ילדים לקחו חלק בפעילות קיץ נודדת ברחבי אפרת, עם המספרים: שרלי דנינו, מיה סהר, בתיה גרינר

"הרפתקה לילית בספרייה"- לראשונה קיימנו,  2 מפגשים לבני נוער - בחודשי הקיץ החמים.
תודות - תודה מכל הלב, לחברי הנהלת הספריה, לכל המתנדבות והמתנדבים: יהודה סרן, סטלה סנגר, מרגלית גליק, מלכה היימן, גילה לןי, רבקה כהן. אשר 

מסייעים בעבודה השוטפת של הספרייה.
הארכיון "סיפור מקומי אפרת" – ממשיכים להעלות חומרים, תמונות ומסמכים לארכיון.

אירוע סיום הקיץ – באווירת ספרי הפנטזיה "הארי פוטר" 
שמחים בבואכם,
שולמית מרסיאנו – מנהלת הספרייה

וצוות הספריה: אסתר נקמן, עידית שיינר, חרות כץ, אורי כץ, רננה סביר, נועה סביר, 
חשן פרלמן , דולב דוד, הדר דוד, איילת לנדאו, שני לנדאו, קשת אברהמי, רוני גבאי, 

"הספריה שלי"
הספרייה הציבורית אפרת

https://efrat.library.org.il/


58

לוח חופשות ותאריכים מיוחדים
שנת הפעילות במתנ"ס תפתח ביום חמישי ה' באלול )1.9.2022 (

במועדים הבאים לא יתקיימו חוגים:
ראש השנה: כ"ט באלול עד ב' בתשרי )25.9.22-27.9.22 (

יום הכיפורים:  ט' בתשרי עד י' בתשרי )4.10.22-5.10.22(
סוכות ושמחת תורה: י"ד בתשרי עד כ"ג בתשרי )9.10.22-18.10.2022(

חנוכה: כ"ה בכסלו- ב' בטבת )19.12.22-26.12.22(
תענית אסתר ופורים: י"ג באדר ב'- ט"ו באדר )6.3.23-8.3.23(

פסח: ו' בניסן-כ"ד בניסן )28.3.23-15.4.23(
יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות: ד' באייר- ה' באייר )25.4.23-26.4.23 (

שבועות: ה' בסיון- ז' בסיון )25.5.23-27.5.23(

• שימו לב, יתכנו השלמות מפגשים בחופשת הפסח בין ו' בניסן עד לי' בניסן התשפ"ג
• יתכנו ביטולים של חוגים עקב מזג האוויר, במקרים אלה ניתנת הודעה למשתתפים החוג הרשומים דרך ה- sms  . נא הקפידו על הזנת הפרטים הנכונים בהרשמה.

• יתכנו שינויים- עקבו אחרינו באתר, עמוד הפייסבוק וקבוצות הוואטאפ שלנו.
• החופשות במסגרות גיל הרך ומרכז יפית שונות מהמצוין למעלה.

• המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לקבוע שיעורי השלמה בימי הפגרה והחופשות במקרים בהם יהיו יותר ביטולים מהמתוכנן.
• ט.ל.ח- מרכז קהילתי שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים וביטולים בכל עת בהתאם לצרכי הלקוחות והמערכת.

הצהרת נגישות
 תושבים יקרים,

 חוגי ופעילויות המרכז הקהילתי מיועדים ופתוחים לכל התושבים באשר הם.
 אנו מזמינים את כולם להשתתף במגוון הפעילויות המתקיימות במרכזנו.

efrat.matnas@gmail.com  :במקרים של בקשות פרטניות ובירורים בנושאי נגישות הנכם מוזמנים ליצור קשר עם מזכירות המתנ"ס במייל 

תכניות נגישות והשתלבות
 האני מאמין של המרכז הקהילתי הוא שהקהילה היא כלל התושבים המרכיבים אותה' וככל שנוצרים חיבורים ושיתופים בתוך הקהילה 

 1. קיטנת קיץ: "אפרת הבית שלי" קייטנה מלאה בחוויות וכיף בחודש אוגוסט.
 2. קבוצת שווים: פעילות חברתית לנוער צמי"ד המשלבת בין מיומנויות חברתיות להפגה ופנאי

 3. חוגים מיוחדים: חוג כדורגל מיוחד וחוג התעמלות מיוחד - למתן מענה מותאם ואישי
4. ערבי חשיפה: במהלך השנה אנו מביאים למתנס ערבי תרבות שנועדו לאפשר לקהל הרחב "חלון הצצה" אל חיי היום יום של משפחות ואוכלוסיות מיוחדות

5. במידה וילדכם זקוק למלווה לחוג מסוים אנא פנו למנהל אגף החוגים ואנו נסייע ככל הניתן לשילוב ילדכם בחוג.

 ביגוד באיכות מעולה לגילאים 0-120
 ביגוד לחוגים

 חולצות בית ספר
 משחקים

 מצעים
 כל האביזרים לתינוקות
 כל מה שתרצו לכסר"ש

 וכל דבר אחר!

 Great Quality Clothing For All Ages 
 Ballet and Martial Art Clothing 
 School Shirts 
 Games 
 Linens 
 Baby Supplies 
 Hair Covering Supplies 
 And Everything Else! 

 אצל נריסה
 Your Secondhand Boutiqueבוטיק יד 2 

Nerissa's Place
 קרן נריסה ע"ר
580638989

!We look forward to seeing youמצפים לראותכם!

 שעות פתיחה:
א' ב' ד' ה' 16:00-20:00

ג' 15:00-21:00
ו' 11:30-13:00

במתנ"ס אפרת שלוחת הזית

Opening Hours: 
Sun, Mon, Wed, Thu 4:00PM-8:00PM 
Tue 3:00PM-9:00PM
Fri 11:30AM-1:00PM
In the Zayit Matnas 

חלקי  באופן  יתקיימו  המתנ"ס  חוגי  הבאים  במועדים 
)תלוי חוג, עקבו אחר העדכונים(:

צום גדליה: ג' בתשרי )28.9.2022 (
ערב חנוכה: כ"ד כסליו )18.12.2022( 

עשרה בטבת: י' טבת )3.1.2023(
יום הזיכרון לשואה ולגבורה: כ"ז בניסן )18.4.2023(

ל"ג בעומר: י"ז-י"ח אייר )8.5.23-9.5.2023(
יום ירושלים: כ"ח באייר )19.5.2023(



הבית הבריא למשפחה שלי

: אורגני  טבעוני  פירות וירקות אורגניים  ללא גלוטן ת ו ק ל ח  מ
 קמחים לכל סוגי התזונה  פירות יבשים  קטניות ודגנים

 קוסמטיקה טבעית  חומרי ניקוי אקולוגיים  ויטמינים ותוספי תזונה

טל׳: 02-6283252 | אפרת סנטר, זית שמן 2 | חפשו אותנו ב-

טיפים לתזונה בריאה לכל המשפחה:

 4
הטמיעו בילדיכם ערכים 

אקולוגיים – עשו זאת גם 
5 למען הילדים שלהם.

השלימו חוסרים תזונתיים 
בתוספים מותאמים, המגוון 

והנגישות עושים את ההבדל.

 1
העדיפו פירות וירקות בעונתם, 
אז הם עשירים בערכים ובטעם 

2 ומגיעים במחיר אטרקטיבי.
אפייה ביתית מסוגי קמחים 

מגוונים יכולה לעדכן מתכונים 
מוכרים לצרכים והרצונות 

 שלכם: ללא גלוטן, ללא סוכר, 
       דל פחמימות ועוד.

 3
העשירו את התזונה בקטניות 

ובסיבים, לפעילות בטנית 
תקינה ותחושת שובע.

רוצים עוד?
ייעוץ נטורופתי 

 חינם
אצלינו בסניף 

החדש
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