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מועצה מקומית הר אדר –
העמותה לחינוך משלים ותרבות הפנאי בהר אדר

חוברת חוגים
ופעילויות פנאי

לשנת תשפ"א 2020-21
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מידע ותקנון:
להקפיד  מתבקשים  הנכם   - ובנאמנות  ביעילות  אתכם  לשרת  שנוכל  כדי 

לקרוא בעיון את נוהלי ההרשמה והתשלום שלהלן:
1. מערכת החוגים תחל לפעול בתאריך 1.9.20 ותסתיים בתאריך 30.6.21. לא 
יתקיימו שיעורים בערבי חג וחג )אלא בתיאום מיוחד עם המדריכים(. ייעשה 

כל מאמץ לקיים את מלוא המפגשים.
בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון כל חופשות החגים. התשלום לפעילות 
חודשיים  לתשלומים  לחלקו  וניתן  שנתי  תעריף  פי  על  מחושב  החוגים 
בתשלומים  או  אדר  בהר  משלים  לחינוך  לעמותה  חודשית  קבע  בהוראת 
חודשיים בכרטיס אשראי )לא תשלום מראש( לנוחיותכם; כך שאם ניאלץ 
לקטוע את פעילות החוג נוכל לעצור את התשלומים. המחיר המוצג בחוברת 

הוא מחיר שנתי ל-10 חודשי פעילות. 
בחודשים ספטמבר – אוקטובר, ההשתתפות בחוג הנה בתעריף מלא )כלומר, 
במלואו(.  השנתי  התשלום  ייחשב  אלה  חודשים  במהלך  שנרשם  למי  גם 
לעיל.  שצוינו  התשלום  באמצעי  שנתית,  הרשמה  הנה  לחוגים  ההרשמה 

משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית. 
מינימלי של משתתפים.  מותנים במספר  קיומו  והמשך  חוג  2. פתיחתו של 

תינתן עדיפות לתושבי הר אדר. תושבי חוץ יתקבלו על בסיס מקום פנוי
יוחזר  3. בגין היעדרות מדריך, או בשל ביטול שיעור חוץ בגלל מזג אוויר, 
השיעור במועד אחר עפ"י תיאום מראש. אין התחייבות להחזר שיעורים ביום 

ובשעה הקבועים של החוג.
4. לכל אחד זכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, 
יחויב  להמשיך,  ויבחר  במידה  הניסיון  בשיעור  ההשתתפות  בגין  יחויב  לא 

באופן מלא.
ו/או  חוגים  חובות  בהיעדר  מותנים  בהם  וההשתתפות  לחוגים  הרישום   .5
לא  החוגים  למערך  או  למועצה  כספים  החייבת  משפחה  למועצה.  מיסים 
החוב.  להסדרת  עד  הנוכחית  לשנה  החוגים  בפעילות  להשתתף  תורשה 
משפחה שלא עומדת בכל התשלומים, העמותה תהא רשאית להפסיק את 

השתתפותה בהתראה של 7 ימים.

של  האינטרנט  באתר  הקישור  דרך  תתבצע  תשפ"א  לחוגי  ההרשמה   .6
www.har-adar.muni.il המועצה

מחודשת.  בהרשמה  חייבים   - לשנה  משנה  בחוגים  הממשיכים  אלו  גם   .7
)שימו  המקוונת  ההרשמה  טופס  באמצעות  קבע  בהוראת  התשלום:  אופני 
אשראי  בכרטיס  חודשיים  בתשלומים  או  המועדפת!(,  האפשרות  זוהי  לב, 

בהרשמה המקוונת.
8. ניתן להפסיק השתתפות בחוג עד ה-25 בכל חודש, בכתב בלבד, לא ניתן 

לבטל טלפונית. ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת: 
 .michal_laks@har-adar.muni.il

יש ליידע גם את המדריך/ה לגבי הפסקת ההשתתפות בחוג, אך אין להסתפק 
בהודעה למדריך בלבד.

פעילות  למפסיקים  ובדיעבד.  אחרת  דרך  בכל  ביטול  הודעת  תתקבל  לא 
אחרי 31 במרץ לא יינתן החזר כספי. דמי ביטול – 50 ש"ח

9. לא יוחזרו שיעורים או כספים בגין חצאי חודשים, היעדרויות בודדות או 
לפחות(,  שבועות   3( רפואיות  מסיבות  היעדרויות  למעט  לחופשה,  נסיעות 

בצירוף אישור רפואי מתאים.
10. המדריך אחראי לילדי החוג רק בשעת פעילות החוג אליו נרשמו. הורים 

- נא דאגו להביא ולאסוף את ילדיכם לחוג ובחזרה - בזמן.
היגיינה  בדבר  הבריאות  משרד  הנחיות  על  יתרה  הקפדה  להקפיד  יש   .11

וריחוק.

בשעה  יסתיימו  החוגים  השואה  יום  ובערב  רבין  ליצחק  הזיכרון  יום  בערב 
יסתיימו  - החוגים  ישראל  ומערכות  הזיכרון לחללי צה"ל  יום  19:00. בערב 

בשעה 17:00.

העמותה לחינוך משלים ותרבות הפנאי בהר אדר שומרת לעצמה את הזכות 
לבצע שינויים בתכניות החוגים המפורסמות בחוברת זו.
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MOUNT 10 מועדון הכושר
מועדון הכושר MOUNT 10 עוצב ונבנה ברמה המתקדמת ביותר בעולם, תוך 
 Life התייחסות מרבית לצרכי המתאמנים. ציוד הכושר מבית היוצר של חברת 

Fitness  האמריקאית הינו האיכותי והמתקדם מסוגו בעולם.
המועדון כולל אולמות סטודיו מרווחים בהם מועברים מדי יום חוגים: פילאטיס, 

יוגה, זומבה, ספינינג, התעמלות בריאותית, אימון רצועות ועוד...
 – ב  ואימון  להדרכה  בקפידה  נבחר  כץ  אנה  של  בהנהלתה  המועדון  צוות 

.MOUNT 10

במועדון פועלות תכניות אימון המותאמות אישית לכל מתאמן תוך ליווי צמוד 
לשיפור הישגיות בתחומים כגון: עיצוב וחיטוב, חיזוק, שינוי אורח חיים, שמירה 

על איזון במשקל ופעילות לכל גיל.
במגוון  חלק  לקחת   )14+ )מגיל  כולם  את  ומזמין  בשבוע  ימים   7 פתוח  המועדון 

הפעילויות בו.
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תושבים יקרים,

תשפ"א  לשנת  החוגים  חוברת  את  בפניכם  להציג  מתכבדים  אנו 
סל  המציעה  וחדשנית  מהנה  עשירה,  חוגים  חוברת   ,)2020-2021(
פעילויות וחוגים לכל הגילאים; מהקטנטנים ועד הגיל השלישי. כל 
ואנו  הבריאות  משרד  להנחיות  בהתאם  יופעלו  בחוברת  הפעילויות 
בראש  התושבים  בריאות  את  לשים  מנת  על  כל שביכולתנו  נעשה 

סדר העדיפויות. 
כלבים,  אילוף  שחמט,  כגון  ומיוחדים  חדשים  חוגים  הוספנו  השנה 
עברית,  שפה  קולאז',  לילדים,  מודרך  ודמיון  יוגה  ספורט,  משחקי 

ספרותראפיה ועוד.
תחום הספורט בישוב מקבל השנה חיזוק משמעותי עם חזרת הפועל 

ירושלים לאמן את קבוצות הכדורסל ביישוב בכל הגילאים.
למצוא  ואחת  אחד  לכל  יאפשר  הרחב  החוגים  שהיצע  מקווים  אנו 

פעילות מעניינת עבורו ולקחת בה חלק.
עבודתן  על  רבות  שעמלו  וברכה  אנה  למיכל,  להודות  מבקש  אני 
המוצעות  בפעילויות  חלק  לקחת  ואתכן  אתכם  ומזמין  הברוכה 

בחוברת להנאתכם.
אני מאחל לכולנו קודם כל בריאות, שתהיה לנו שנת פעילות פורייה, 

מהנה ומעשירה.
בברכה,

חיים מנדל שקד ראש המועצה
וחברי הוועד המנהל של המרכז לחינוך משלים
ותרבות הפנאי בהר אדר
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תושבים יקרים,
לשנת  החוגים  פעילויות  את  המרכזת  חוברת  לפניכם  מוצגת 
תשפ"א. בארגון הפעילויות והחוגים מושקעת עבודה רבה של תכנון 
ותיאום, בשאיפה לתת מענה לצרכים ולרצונות הרבים והשונים של 
למען  הבריאות  משרד  הנחיות  על  נקפיד  כמובן,  היישוב.  תושבי 

בריאות המשתתפים והסביבה כולה.
חלק  ליטול  כקטנים,  גדולים  היישוב,  תושבי  כל  את  מזמינה  אני 

בפעילויות החוגים ובאירועי התרבות במהלך השנה.
אשמח לשמוע בקשות, רעיונות ויוזמות מצד התושבים!

אני מאחלת לכולנו שנת פעילות מהנה, עתירת תרבות והעשרה.

שנה טובה!

מיכל לקס
רכזת תרבות וחוגים

תושבים יקרים,

אנו שמחים לפרוס בפניכם בחוברת זו את מגוון פעילות מחלקת 
הספורט לשנת הלימודים תשפ"א.

המטרה העומדת לנגד עינינו הנה לקדם מגוון עשיר של תכניות 
ופעילויות בתחומי הספורט והפנאי, התואמות את צרכי הקהילה.

וחוגים לכל קשת הגילאים,  אנו מציעים מגוון רחב של פעילויות 
גברים ונשים, נערים ונערות, ילדים וילדות, כל זאת תוך התייחסות 
הנחיות  על  נקפיד  כמובן,  ומקצועיות.  איכות  על  והקפדה  אישית 

משרד הבריאות למען בריאות המשתתפים והסביבה כולה.
זכרו: אם תתמידו, תוכלו להגיע להישגים!

אני מאחלת לכולם פעילות מהנה ומוצלחת.

אנה אלייה כץ
מ"מ מנהל תחום הספורט
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ג׳אז פאנק היפ הופ 
בהנהלת מאיה מכלל גלפנד 052-6938306

054-905549 ,055-8892304
הופ,  ההיפ  מעולם  אלמנטים  המשלב  וקצבי,  אנרגטי  ריקוד  סגנון 

הג׳אז, וריקודי פרסומות. 
מפתח יכולות קואורדינציה, זיכרון, והבעה אישית.

רקדנית  למחול,  הסטודיו  ומנהלת  מייסדת  גלפנד  מכלל  מאיה 
וכוריאוגרפית, בעלת תואר שני ותעודת הוראה במחול מהאקדמיה 

למוסיקה ומחול בירושלים.
*חדש בסטודיו - החל מכיתה ד' מסלול להקות ומסלול עתודה לאקדמיה 

למוסיקה ומחול. 

מורה: דלית אלפן מוריס

במתנ"ס
במגזר  מענה  להם  שיש  חוגים  לקיים  לא  היא  העמותה  מדיניות  הערה: 
הפרטי ביישוב ולהתמקד בחוגים חדשים ובחוגים שאין להם מענה. לאור 
בשנה  רשומים  שהיו  לאלה  יתאפשר  ובה  מעבר  שנת  תהיה  השנה  זאת, 
שעברה להמשיך להשתתף, תוך ידיעה שזוהי השנה האחרונה לקיום החוג 

במסגרת חוגי המועצה.

מחיר שנתישעותיום גיל

2,150 16:45-17:30₪שניקבוצת גן

2,300 17:30-18:30₪שניא׳-ג׳

2,300 18:30-19:30₪שניד׳-ו׳

2,300 19:30-20:45₪שנינערות

ריקוד ומחול 
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בלט קלאסי ומחול מודרני
מדריכה: אפרת כדורי-דרור 052-3466605

לכל  ביותר  החשוב  הבסיס  הם  המודרני  והמחול  הקלאסי  הבלט 
והמודעות  היציבה  השליטה,  את  נשכלל  בשיעורים  רקדנית. 
הגופנית. נפתח את הדמיון, המוזיקליות, הביטוי האישי והביטחון 

העצמי של הרקדניות. 
התלמידות מופיעות בתיאטרון ירושלים ובמופעים נוספים לאורך 

השנה.
אפרת היא רקדנית, כוריאוגרפית ומורה בעלת מוניטין רב, בעלת 

תואר שני ותעודת הוראה במחול. מלמדת בהר אדר כ-16 שנה.

בסטודיו הצהוב במרכז הספורט

חוגים שיש להם מענה במגזר  לקיים  היא לא  הערה: מדיניות העמותה 
הפרטי ביישוב ולהתמקד בחוגים חדשים ובחוגים שאין להם מענה. לאור 
זאת, השנה תהיה שנת מעבר ובה יתאפשר לאלה שהיו רשומים בשנה 
לקיום  האחרונה  השנה  שזוהי  ידיעה  תוך  להשתתף,  להמשיך  שעברה 

החוג במסגרת חוגי המועצה.

מחיר שנתישעותיום גיל

2,150 16:00-16:45₪חמישיכיתות ד׳-ו׳

2,150 16:45-17:30₪חמישיקבוצת גן

2,150 17:30-18:15₪חמישיכיתות א׳-ג׳

2,150 18:15-19:00₪חמישיכיתות ז׳-ט׳
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הורה הר אדר 
מנהלת אמנותית: נעמה מור 054-5773861

הפולקלור הישראלי מספר את הסיפור המקומי של כולנו 
לשפת  שמשתלבות  תרבויות  של  רב  ערב  היום,  ועד  מאז 

מחול עכשווית אחת.
ישראלי  פולקלור  למצוא  אפשר  הלהקות  של  ברפרטואר 

קלאסי, מחול עדתי ואתני ומחול ישראלי עכשווי.
הקלאסי  הבלט  מעולם  טכניקה  משלבים  השיעורים 
והמודרני, שהם הבסיס כמעט לכל סגנון מחול, ורפרטואר 

עשיר ומגוון ברמה הגבוהה ביותר.
הלהקות פועלות ומופיעות ביישוב ומחוצה לו למעלה מ-16 

שנה ואף ייצגו את היישוב בפסטיבלים בחו"ל.

נעמה מור מלמדת למעלה מ-26 שנה והיא בעלת ידע נרחב 
המודרני.  והמחול  הישראלי  הפולקלור  בתחום  רב  וניסיון 
ובשנים  ירושלים  הורה  בלהקות  והתחנכה  גדלה  היא 
״הורה  להקת  של  האמנותית  המנהלת  הייתה  האחרונות 

אפרוחים'' המיתולוגית.

במתנ"ס 

מחיר שנתישעותיוםגיל קבוצה

2,300 16:00-17:00₪ראשוןכיתות א׳-ב׳עתודונת

2,300 16:00-17:00₪רביעיכיתות ג׳-ד׳עתודה

ראשוןכיתות ה׳-ו׳להקה צעירה
רביעי

17:00-18:15₪ 3,000

ראשוןכיתות ז׳-ט׳נערות
רביעי

18:15-19:30₪ 3,000

ראשוןכיתות י׳-י״בבוגרות
רביעי

19:30-21:00₪ 3,000

ריקוד ומחול 
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חוג מולטיספורט 
מדריך: נעם גלזר

משחקים  מ-50  למעלה  ומהנות.  מגוונות  ספורטיביות  הפעלות 
שונים המלווים במוזיקה תוססת ומקפיצה.

הילדים,  של  והקואורדינציה  המוטוריקה  את  מפתחת  הפעילות 
ובנוסף מלמדת את הילדים עבודת צוות, לנצח ולהפסיד בכבוד, 

משפרת את הביטחון העצמי ובעיקר מהנה ומשמחת

בסטודיו האדום במרכז הספורט

מחיר שנתישעותיום גיל

1,750 16:30-17:15₪שלישיגן - כתה א׳

1,750 17:15-18:00₪שלישיכיתות ב׳-ד׳

חדש!

ספורט
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יוגה, שיאצו ודמיון מודרך לילדים
מדריכה: נועה רימון  050-4412233

יכולים  הם  בו  משלהם  כלים  ארגז  לעצמם  לבנות  לילדים  המאפשר  חוג 
למצוא דרכים לרגיעה, הרגשת חיוניות, קשב וריכוז, חיזוק הביטחון העצמי, 

תקשורת מקרבת ועוד.
נגינה  בכלי  שימוש  תוך  היוגה  מעולם  מגוונים  תנועה  תרגילי  יחוו  הילדים 

ואביזרים שונים ולצד תרגול שיאצו ותהליכי מיקוד ודמיון מודרך.
החוג יאפשר לילדים את היכולת לתרגל בעצמם את התכנים הנלמדים בחוג 

בכל עת ובכל מקום.
השיח ביוגה הוא שיתופי, לא תחרותי ומושתת על עקרונות החשיבה החיובית 

לצד אי אלימות וכבוד לזולת.
כמה רגעים של נחת, שקט וחיבור בין הגוף לנפש...

נועה רימון היא מדריכה מוסמכת ליוגה, שיאצו ודמיון מודרך. בעלת תעודת 
הוראה וניסיון רב בעבודה עם ילדים.

בסטודיו הצהוב במרכז הספורט

מחיר שנתישעותיום גיל 

2,000 16:30-17:15₪שניגן טרום חובה- גן חובה

2,000 17:15-18:00₪שניכיתות א׳-ב׳

ספורט

חדש!
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כושר קרבי 
מאמן: מתן זכאי

054-5749121

תכנית  י'-י"ב.  לכיתות  משותפות  בקבוצות  המינים  לשני  פונה  החוג 
ומנטלית  פיזית  הכנה  הכוללים  שבועיים  אימונים  משני  בנויה  האימון 
לגיבושים, לימי סיירות והכנה כללית לצבא. אחת המטרות המרכזיות 
מקסימום  בפניך  ולפתוח  כמתאמן/ת  יכולתך  את  למקסם  היא  בחוג 

דלתות במערכות הסינון ליחידות עילית בצה"ל.
החוג כולל: שיפור הכושר הפיזי, שיפור יכולת מנטליות, עבודת צוות, 
מנהיגות,  ופיתוח  חיזוק  שונות,  בסיטואציות  התמודדות  דרכי  לימוד 

ועוד. 
מתן זכאי הנו בוגר יחידה קרבית בצבא, מאמן כושר וכוח מוסמך אשר 

ניחן ביכולות אימון והדרכה מעולות.
 

מחירשעותיום גיל

רביעיכיתות י׳ - י״ב
שישי

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

₪ 2,100
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כדורסל         
הפועל ירושלים

מחלקת הנוער של הפועל ירושלים, שמחה לחזור להר אדר!
מאתגרת  מהנה,  למידה  על  דגש  וקבוצתיים.  אישיים  יסודות  לימוד  מקצועית,  כדורסל  פעילות 

ותחרותית.
משחקי ליגה, טורנירים ותחרותיות בתוך הקבוצות ובין הקבוצות השונות.

יצירת כלים והרגלים שימושיים, החשובים לכל ספורטאי וחשובים גם בחיי היום יום.
מחויבות, מוסר עבודה, התמדה, התמודדות עם הצלחות וכישלונות ועוד.

 
מיטב מאמני מחלקת הנוער יאמנו את הקבוצות השונות.

מחיר הפעילות:
בי"ס לכדורסל 2,500 ₪ + דמי ציוד )שישולמו ישירות להפועל ירושלים(: 150 ₪ 

קט סל 4,500 ₪  + דמי רישום וציוד )שישולמו ישירות להפועל ירושלים(: 345 ₪ 
*מחלקת הנוער של הפועל ירושלים תפרסם חוזר פעילות מפורט.

מרכז הפעילות של מחלקת הנוער: רוברטו גרוס
נייד: 054-6791024

robigross40@gmail.com :מייל

ספורט
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הפועל ירושלים כדורסל - מערכת שעות הר אדר 2020-21

חמישירביעישלישישני ראשון

14:45-15:30
בי״ס לכדורסל

א׳-ב׳

14:45-15:30
בי״ס לכדורסל

ג׳-ד׳

14:45-15:30
בי״ס לכדורסל

א׳-ב׳

14:45-15:30
בי״ס לכדורסל

ג׳-ד׳

14:45-15:30
קט סל ה׳

15:30-17:00
ילדים ב׳ כיתות ז׳

15:30-17:00
קט סל ה׳

15:30-17:00
קט סל כיתות ה׳

משחק: 16:30-18:30
)משחק פעם בשבועיים(

15:30-17:00
קט סל ו׳

17:00-18:30
קט סל 1׳

17:00-18:30
קט סל ו׳

משחק: 18:00-20:00
)משחק פעם בשבועיים(

17:30-19:30
קט סל ה׳

18:30-20:30
נערים ט׳-י׳

מחוזית
משחק: 17:00

/ 18:30-20:00
20:00-21:30

נערים ט׳-י׳ מחוזית
*בהתאם למשחק ליגה 

שלפני

19:00-20:30
ילדים ב׳ כיתות ז׳

19:30-21:00
נערים ט׳-י׳

מחוזית

• יתכנו שינויים בשעות האימונים והמשחקים, בכפוף לתוכנית המשחקים הרשמית של איגוד הכדורסל.
• פעילות קבוצות מחלקת הנוער תתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות והרשות המקומית.
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טאקוונדו 
מאמנים: אריה ואסף בייגן ואופק קלי 054-2191433

מועדון טאקוונדו "האריות" מזמין אתכם להצטרף לבכירי ספורטאי היישוב ולקחת 
חלק באמנות לחימה קוריאנית וענף ספורט אולימפי שסחף את העולם.

זריזות  כוח,  קואורדינציה,  כגון  גופניות  יכולות  המתאמנים  יפתחו  החוג  במסגרת 
עצמית  מסוגלות  תחושת  העצמי,  הביטחון  שיפור  על  דגש  שימת  תוך  וגמישות, 
והעצמת השאיפה למצוינות. האימונים מסייעים רבות גם לשיפור בעיות קשב וריכוז.
החוג מתקיים באווירה משפחתית המקנה יחס אישי לכל מתאמן, ותחושת שייכות 

לאחד המועדונים המובילים בתחומו.

בסטודיו האדום במרכז הספורט
 

*לכל אחת מהקבוצות מתקבלים תלמידים חדשים )מתחילים(. במהלך השנה, לפי ההתקדמות 
ורצון התלמיד, ייגבה תשלום נוסף על השתתפות במבחני דרגה ובתחרויות ומיגון אישי.

*החל מילידי שנת 2008 יחויבו המתאמנים בבדיקות רפואיות במנוחה במכון ארגומטריה מורשה.

מחיר שנתישעותיום גיל

2,000 17:30-18:15₪שני וחמישיגן חובה + כתה א׳

2,000 18:15-19:00₪שני וחמישיכיתות ב׳-ד׳

2,000 19:00-19:45₪שני וחמישיכיתות ה׳-ו׳

2,400 19:45-21:00₪שני וחמישיכיתות ז׳ ומעלה

ספורט
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כדורגל 
מאמן: יוני אליאב 050-3434335  

שיפור  בכדור,  מיומנות  הכדורגל,  משחק  יסודות  את  לשחקנים  נקנה 
הקואורדינציה  שיפור  בקבוצה,  עבודה  ולימוד  האישית  הטכניקה 
האישית ופיתוח המשמעת העצמית, תוך כדי פעילות גופנית, מוטורית 
וחברתית. המאמן, יוני אליאב, אימן בשנים האחרונות בהר אדר יחד עם 

מיקי ירון.
כדורגל  קבוצות  מול  ומשחקים  טורנירים  יתקיימו  הפעילות  במסגרת 
מירושלים והסביבה והשתתפות במפעלי גביע וליגה במסגרת תחרויות 

של אגף הספורט של עיריית ירושלים.
ילדי כיתה ה'-ו', ז'-ח' ישתתפו בליגה העירונית ובמפעלי הגביע.

ילדי כיתה ב' ו-ד' ישתתפו במפעלי גביע ראש העיר
ירושלים וגביע אגף הספורט.

הפעילות תתקיים במגרש הרב תכליתי
ובמתקן המיני פיץ'.

* בימי גשם חלק מהפעילות תתקיים באולם הספורט

 
• יתכנו שינויים בלוח זמני האימונים

• בנוסף יש להוסיף תשלום חד פעמי בסך 210 ₪
   על תלבושת משחק

• תשלום עבור הסעות למשחקים ייגבה בנפרד

מחיר שנתישעותיום גיל

1,850 16:45-17:30₪שניגן חובה

1,850 17:30-18:30₪שניכתה א׳ )בנים ובנות(

שניכיתות ב׳ )בנים ובנות(
רביעי

18:35-19:35
15:30-16:30

₪ 2,450

ראשוןכיתות ג׳
רביעי

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

₪ 2,450

ראשוןכיתות ד׳ + ה׳
רביעי

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

₪ 2,450

ראשוןכיתות ו׳
רביעי

17:30-18:30
18:30-19:30

₪ 2,600
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טניס
מאמן: עופר מנדיל  052-8766777

חוגי טניס קבוצתיים למתחילים ומתקדמים. הקניית יסודות המשחק, טכניקה, 
כושר גופני ואורח חיים בריא. 

המרחב  תפיסת  תגובה,  ומהירות  קואורדינציה  המוטוריות,  היכולות  שיפור 
וחיזוק הביטחון העצמי.

ויחידים  קבוצות  בהדרכת  רב  ניסיון  בעל  מקצועי,  מאמן  הוא  מנדיל  עופר 
להישגים ותחרויות.

במגרש הרב תכליתי
 

מחיר שנתישעותיום גיל

2,900 16:15-17:00₪שני וחמישיכיתות ג׳ + ד׳

2,900 17:00-17:45₪שני וחמישיכיתות ה׳ + ו׳

2,900 17:45-18:30₪שני וחמישיכיתות ז׳ + ח׳

2,900 18:30-19:15₪שני וחמישיכיתות ט׳ ומעלה

ספורט
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טריאתלון ילדים "הכל יכול" הר אדר 
מדריכה: אנה אלייה כץ

2-3 אימונים שבועיים: ריצה, אופניים, שחייה )על פי תוכנית האימון(. 
החוג מיועד לילדים/ות מגיל 8 עד כיתה ח', שאוהבים ספורט ומים, ומעוניינים בפעילות מאתגרת.

- תוכנית אימונים הדרגתית ומוקפדת
- שילוב שלושת המקצועות המאפשר גיוון באימונים והנאה

- מעקב אישי אחרי התפתחות והתקדמות הילד, הכולל תיק אישי שמאפשר מעקב אחר
תוצאות, צילומי וידאו, עמידה ביעדים ומטרות ועוד

- עבודה על מרכיבי הכושר: סיבולת לב ריאה, כוח, קואורדינציה, מהירות וגמישות 
- שימת דגש על תזונה נכונה והדרכה מקצועית

- דגש על ערכים כגון: נחישות, אחריות, ביטחון עצמי, מיקוד במטרה, עבודת צוות, ועוד
- ימי גיבוש ותחרויות

- אימוני אתגר ימי שישי פעמיים בחודש בשעה 15:00
- הרצאות זום בנושא תזונת ספורט וקואוצ'ינג

המדריכה: אנה אלייה כץ )טל' 054-2202487( בוגרת תואר ראשון לחינוך גופני ומאמנת טריאתלון.
ספורט בשבילי הוא דרך חיים אבל האימון הוא לא הכל: ההנאה מהדרך חשובה לא פחות,  וכך 

קל יותר להתמיד בה!
*יש להצטייד בזוג אופניים וקסדה תקינים

מחיר שנתישעותיוםגיל קבוצה 

3,400 16:30-17:30₪ראשון + חמישיכיתות ג׳-ו׳איילות

4,100 17:30-18:30₪ראשון + רביעי + חמישיכיתות ד׳-ח׳צ׳יטות
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טניס שולחן 
מאמן: ישי בן צבי  053-3010487

קצבי  תחרותי  אולימפי  ספורט  ענף  הוא  שולחן  טניס 
ממושך  תרגול  גופני,  כושר  מאמץ,  המצריך  ומהיר 
החוג  מיומנות.  לרכוש  מנת  על  סדירים  ואימונים 
ויכולת הריכוז של  תורם רבות לשיפור הכושר הגופני 

המשתתפים.
במהלך החוג יועברו לימוד יסודות, פיתוח הקואורדינציה 
והרפלקסים, שיפור המהירות, הזריזות, הכושר הגופני 
ויכולת הריכוז, החדרת מיומנויות מוטוריות כמו אחיזה, 
הקניית  ועוד,  השונות  החבטות  סוגי  עמידה,  תנועה, 
עידוד  האישית,  המסוגלות  העצמת  חברתיים,  ערכים 
בתחרויות  והשתתפות  למצוינות  והחתירה  התחרות 
מקומית ואזוריות, כאשר הציוד שילווה את ילדי החוג 

הינו האיכותי והחדיש ביותר בתחום. 
*האימון מתנהל בהתאם לגיל החניך ורמת היכולת שלו

בסטודיו האדום במרכז הספורט
 

זומבה לצעירים 
מדריכה: מיכל מתתיהו  054-9402571

זומבה הוא שיעור ריקוד המשלב תזוזה וכיף. זוהי דרך 
מדליקה להראות לילדים כיצד התעמלות וכיף צועדים 
ובנויים  ורמות  לשיעורים  מחולקים  השיעורים  יחד. 
מסגנונות שונים כגון פופ עכשווי, רגאטון, סלסה, היפ 

הופ, ישראלי ועוד...
הזומבה תורמת לחיזוק הביטחון העצמי, הכושר הגופני 
והמנהיגות, וכך גם לילדים ביישנים יותר יש הזדמנות 

להתבטא ולהתבלט.
משגרת  לחלק  והריקוד  התנועה  את  הופכת  זומבה 
האהבה  את  צעיר  מגיל  בילדים  ומטמיעה  החיים 

לספורט, קצב, ריקוד, הנעת הגוף ואורח חיים בריא.

בסטודיו האדום במרכז הספורט
 

*מיועד לבנות ובנים, הקבוצות יחולקו על פי רמות

מחיר שנתישעותיום גיל

ראשוןכיתות א׳ - ו׳
חמישי

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

₪ 2,600

2,200 14:30-16:00₪שישיבוגרים

מחירשעהיום גיל

2,100 17:00-18:00₪רביעיכיתות א׳ - ד׳

2,100 18:00-19:00₪רביעיכיתות ה׳-ח׳
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מחיר שנתישעותיום גיל

מתחילים - 
כיתות א׳ - ג׳

1,800 16:40-17:40₪חמישי

מתקדמים
כיתות ד׳-ו׳

1,800 17:40-18:40₪חמישי

מחיר שנתישעותיום גיל

1,850 16:30-17:15₪חמישיכיתות א׳ - ג׳

1,850 17:15-18:00₪חמישיכיתות ד׳-ו׳

חדש!חדש!

שחמט
בהדרכת מדריך מוסמך ממועדון ירושחמט      

אוריינטציה  תכנון,  יכולת  פיתוח  מאפשר  השחמט  משחק  לימוד 
משמעת  שיטתית,  חשיבה  מתמטית,  לוגית/  חשיבה  מרחבית, 
וחשיבה  פעולה  שיתוף  החלטות,  קבלת  משאבים,  ניהול  עצמית, 

יצירתית.
*הקבוצות ייפתחו במינימום 10 משתתפים

בהמשך שנת הפעילות תיתכן אליפות הר אדר בשחמט

בכיתה החיצונית בביה"ס 

כלבנות 
מדריך: עקיבא גליקמן 058-6692128

חוג חווייתי שבו נכיר את עולם הכלבים! נלמד מהי משמעת, שפת 
תקשורת  המזלג,  קצה  על  וטרינריה  כלבים,  גזעי  כלבנית,  גוף 
אילוף  ושיטות  גורים  אילוף  חיובי,  עידוד  הכלב,  עם  חווייתית 

מתקדמות. 
והכיפית עם הכלבים, החוג תורם גם  מלבד ההתנסות המעשירה 

לביטחון עצמי, פיתוח מנהיגות, הבעה עצמית וגיבוש קבוצתי.
הכלבים  את  עמו  מביא  החוג  מדריך   – כלבים  להביא  צורך  *אין 

המאולפים, כך שחוויית ההצלחה מובטחת
*מספר המקומות מוגבל!

במתנ"ס

חוגי העשרה
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לבשל בכיף עם רונן השף 
מדריך: שף רונן אביחיל 050-7600011

במהלך החוג הילדים ילמדו על נפלאות הבישול והאפייה. 
על  התענגות  תוך  מנות  ונעצב  נערבל  נלוש,  נאפה,  נבשל,  ביחד 

הריח והטעם של תוצרתנו.
*לא נשכח את חגי ישראל בהם נכין מטעמים התואמים לרוח החג 

ומיטב המסורת
מעבר למטעמים, הבישול כרוך בערכים שמסייעים לילדים ובחיים 

בכלל:
• סדר

• ניקיון
• ביטחון ואסרטיביות

• זהירות
כל שיעור נלמד וגם נבשל מעשית, ולא נשכח את עונות השנה וחגי 

ישראל בהם נכין מטעמים התואמים לרוח החג כמיטב המסורת
הילדים ייהנו מחוויה חושית מעשית של הכנה ובישול.

בחדר הקטן במתנ"ס
 

*לעתים המשתתפים יתבקשו להביא מצרך שמחירו עד 10 ש"ח

 מבוכים ודרקונים

מדריך: אורי קורליאנצ'יק  054-8084588
בסיפור  אותו  שמייצגת  פנטזיה  דמות  לעצמו  יוצר  שחקן  כל 
מדריך  המנחה  הקבוצה.  ושאר  המנחה  עם  בונה  שהוא  המשותף 
מגוון  בפניהם  ולהעמיד  בעולם הדמיוני של המשחק  הילדים  את 
עם  להתמודד  חופשיים  השחקנים  מעניינות.  ומשימות  אתגרים 
שיבחרו.  אופן  בכל  עצמם  את  מוצאים  הם  בהם  המצבים  מגוון 
כוללות  ההרפתקאות  אלתור.  ויכולת  מנהיגות  יוזמה,  מעודד 
קבוצתית  דינמיקה  אסטרטגיים,  אתגרים  הגיון,  חידות  תעלומות, 

והרבה כיף ודמיון.

במהלך הפעילות, השחקנים יכולים להיכנס לנעליהם של שודדי ים 
שמשתלטים על ספינות ומחפשים אוצרות, מלכים ונסיכות החווים 
חייזריות  תרבויות  שפוגשים  חלל  גיבורי  קסומות,  הרפתקאות 

שונות ומרתקות... וזה רק קצה הקרחון!

מיועד לבנים ולבנות בגילאי כיתות ב'-ו'
מינימום 6 משתתפים בכל קבוצה

בכיתה החיצונית בביה"ס

מחיר שנתישעותיום גיל

2,100 17:00-18:30₪רביעיגן חובה עד ו׳

2,100 18:30-20:00₪רביעיכיתות ז׳-י״ב

מחיר שנתישעותיום גיל

1,750 16:30-18:00₪רביעיכיתות ב׳-ג׳

1,750 18:00-19:30₪רביעיכיתות ד׳-ו׳
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חוג סיירות – החברה להגנת הטבע 
הצטרפו למסע מרתק עם חוגי הסיירות וביחד נהנה פעילויות 
ארציים,  ומחנות  טיולים  מאתגרות,  חוויות  מגוונות,  שבועיות 
בישולי  וצמחים,  חיים  סדנאות הישרדות, מפגשים עם בעלי 
שדה, חקר כוכבים ו... היכרות עם חברים. בהדרכת מדריכים 

מוסמכים ומקצועיים של החברה להגנת הטבע
ייעשו  והגבייה של הטיולים  נוסף. הרישום  טיולים: בתשלום 
 – טיול  עלות  ישירות.  הטבע  להגנת  החברה  של  במערכת 

כ-150 ₪ ליום טיול )משוער(

הפעילות תתקיים ביער שבכניסה ליישוב. 
*במזג אוויר חורפי – בחדר הקטן במתנ"ס

מחיר שנתישעותיום גיל 

1,700 14:00-15:30₪שניכיתות ד׳- ה׳

1,700 16:00-17:30₪שניכיתות ו׳-ז׳

חוגי העשרה
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מוסיקה
מוסיקה היא שפה, שפה היא תקשורת.

כלי הנגינה וקול האדם נועדו לחבר ולחצות גבולות ותרבויות.
הקניית חינוך מוסיקלי – שפה תרבותית אוניברסלית

יקרים  נוער, מבוגרים, תושבים  ילדים,  מזמינים אתכם  הנגינה  מורי 
מהר אדר ומיישובי הסביבה ללמוד מוזיקה ונגינה עם מיטב המורים 

המקצועיים. 
הלמודים בנגינה בתוכנית אישית למתחילים, למתקדמים, לחובבים, 

למקצוענים, תלמידי מגמות מוזיקה בתיכון והכנה ללימודי תואר.
המורים בעלי אישור משרד החינוך להכנה והגשת תלמידי

תיכון להשמעות ורסיטלים לבגרות )3 ו- 5 יח"ל(

 

*בתיאום עם המורה

תקנון מרכז המוסיקה:
בהמשך לתקנון החוגים הכללי

1. תלמיד זכאי לבטל שיעור 3 פעמים בשנה בהודעה של 24 שעות 
מראש למורה

2. תלמיד הנעדר מסיבה כלשהי ללא הודעה מוקדמת, לא יהיה זכאי 
להשלמת שיעור או להחזר תשלום. מקרה חירום ייבחן לגופו

עם  בתיאום  אחר  במועד  יושלם  המורה  ביוזמת  שיבוטל  שיעור   .3
התלמיד והוריו

4. היעדרות בגין אירועים פרטיים, חופשות משפחתיות וכד' שאינן 
בפגרת חג ו/או חופשות חוגי חינוך – תחויב.

5. כל תלמיד זכאי למינימום של 38 שיעורים במשך השנה )אם החל 
ללמוד ב-1 בספטמבר(

6. ישנה אפשרות להמשיך ללמוד גם בחודש יולי. 
לייעוץ והכוונה ניתן לפנות לעופר ליפשיץ – מנהל מרכז המוסיקה 

054-5754518

מחירמשך השיעור סוג השיעור

4,800 45₪ דקותפרטני

3,600 30₪ דקותפרטני

6,600 ₪ 45 דקותזוגי
)3,300 ₪ כ״א(

6,000 60₪ דקותפרטני
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/ הרכבים  שמיעה,  פיתוח   / תיאוריה  שיעורי  באס,   / גיטרות 
תזמורת, עיבודים וקומפוזיציה: עופר ליפשיץ 054-5754518 
– מוסיקאי, גיטריסט, מנצח תזמורות, מנחה הרכבים, מלחין ומעבד. 
35 שנות  יורק.  והתמחות בניו  בוגר האקדמיה למוסיקה בירושלים, 
ומוביל  מחנך  מוסיקליים.  פרויקטים  וניהול  מוסיקה  בהוראת  ניסיון 

המוסיקה ביישוב.

שני  תואר  בוגר   -  052-6554889 עמר  חן  סקסופון:  קלרינט 
בנגינה ותואר ראשון בחינוך מוזיקלי, מלמד מגוון סגנונות הכוללים 
רפרטואר ואלתור. מלמד שיעורי מוסיקה ונגינה בביה"ס בהר אדר, 

ובמגמת המוסיקה בתיכון הראל במבשרת.

סקסופון: זוהר עמר מוקדי 050-3157555 

חצוצרה, קרן יער, טרומבון והרכב ג'אז מרק בריל
הרכבים,  מנחה  תזמורת,  מנצח  מוסיקאי,   –  052-8925993
בוגר קולג' בחו"ל, ניסיון של 35 שנה בהוראה בגישה ייחודית. בעל 
ניסיון של מעל 20 שנה בפרויקטים מוסיקליים ובבית הספר "מרכז 

המוסיקה" ביפו

האקדמיה  בוגרת   -  054-4317538 ג'יואן  שקמה  צד:  חליל 
המוסיקה  בתחום  בתחרויות  זכתה  בירושלים,  ולמחול  למוסיקה 
הקלאסית. מנגנת בהרכבים קלאסיים ומוסיקת עולם וכן בתזמורות 

אנדלוסיות.
בעלת ניסיון גדול בהוראת הכלי ואהבה גדולה לתחום.

מורה לנגינה בביה"ס  בהר אדר

רקע  בעל   -  052-3630511 לוי  דר   הקשה:  וכלי  תופים 
הישראלי  בקונסרבטוריון  ג'אז  בצעירותו  למד  רחב.  מוסיקאלי 

למוסיקה 'שטריקר' ובעל תואר ראשון במוסיקה קלאסית.
ובנוסף  ובעולם  הארץ  רחבי  בכל  קלאסיים  הקשה  כלי  כנגן  פעיל 
פעיל בעולם המוסיקה הקלה בתור מתופף, מנגן בלהקות ומופיעה 

בכל הארץ.
מורה קשוב סבלני ובעל ידע רחב במגוון סגנונות מוסיקאליים.

החלה  הכינור  לימודי  את   –  054-6619399 הריס  כינור: נטלי 
כבר מגיל צעיר בקונסרבטוריון. כנרת ומוסיקאית. מנגנת בתזמורת 
בירושלים.  ומחול  למוסיקה  באקדמיה  ולומדת  גן  רמת  הסימפונית 
עובדת עם ילדים במגוון תחומים שנים רבות. מלמדת באופן מקצועי 
באלתור  משתמשת  תלמיד.  לכל  אישית  ומותאמת  חיובית  בגישה 

כשיטה לשחרור, לימוד טכניקה, הבעה פנימית ופיתוח היצירתיות.

הפסנתר  לימודי  את   -  052-8036072 כהן   עדן   פסנתר: 
והמוזיקה החל בגיל צעיר בקונסרבטוריון בכרמיאל, במקביל בהמשך 

במגמת מוזיקה בתיכון, כיום לומד באקדמיה למוזיקה בירושלים.
מוזיקליים:  סגנונות  במגוון  מנגן  שונות,  מוזיקליות  בהפקות  פעיל 

קלאסי, ג'אז, פופ, רוק ...
מלמד פרטני באופן מקצועי בסגנונות שונים בהתאמה אישית לכל 

מתלמיד, לרבות אלתור.

ליפשיץ  יותם  במחשב:  מוזיקה  יצירת  והפקה.  סאונד  לימודי 
054-7674517

)שירה(,  קול  פיתוח  צ'לו,  נוספים:  בכלים  נגינה  לשיעורי  להירשם  אפשר 
ועוד.
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רוק  והרכבי  גיטרות  נשיפה/  אנסמבלים 
וג'אז 

עופר ליפשיץ 054-5754518 
הרכבי נגינה לנוער ובוגרים המנגנים בכלי נשיפה ובכלי קצב. הרכבי 
ומאפשרים  היסודי,  בביה"ס  הנגינה  פרויקט  של  המשך  הם  הנגינה 

המשך טיפוח מוסיקלי מקצועי.

יתקבלו תלמידים עם שנתיים ניסיון לפחות בנגינה, בעלי מוטיבציה 
לבטא  ורוצים  המוסיקלית  השכלתם  את  לפתח  המבקשים  גבוהה, 
ולממש את עצמם בעזרת המוסיקה. במפגש השבועי בחדר המוסיקה 
המאובזר נלמד לנגן יחד עיבודים תזמורתיים חדשים ומפתיעים מתוך 

רפרטואר רחב ומגוון מעולם המוסיקה הקלאסית, הרוק והג'ז.
*מינימום 15 משתתפים

יום שלישי בחדר המוסיקה

18:25-20:30
₪ 2,200

]היום ניתן לשינוי[
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חוגי מועדון +50 
שנת הפעילות 2020 – 2021

להרשמה: ברכה אברמיצקי, 052-2609123
החוגים פתוחים לקהל הרחב ומתקיימים במועדון +50

לכל חוג קיימת קבוצת ווטסאפ ייעודית להודעות ועדכונים.
במועדון 50 צוות היגוי המתייעץ ומפעיל את חוגי המועדון והפעילויות 

השונות. 

 יום א'
ציור עם המורה מיכאל רוזנטוב, מעצב, אמן צייר ופסל.

בכיתת הציור הצמודה למועדון
בתשלום מראש.

התפנו שני מקומות בכל קבוצה.
19:30 - 16:30  ,16:00 - 13:00  ,12:30 - 9:30

מיכאל: 0546899397

ברידג' עם המורים צילה ואמנון רז תושבי היישוב
10:00 עד 13:00. בתשלום.

הקבוצה משחקת שנים רבות יחד, ניתן להצטרף.
אמנון: 0507201047

ברידג' עם ד"ר דן ענבר תושב היישוב
מורה מוסמך לברידג' ושחקן בעל תואר בכיר למעלה מ-20 שנה.

18:00 עד 20:00. בתשלום.
קבוצת מתחילים וקבוצת מתקדמים.

ניתן להצטרף.
דן: 0526325500

גרמנית עם המורה הייקה אהרונוף תושבת היישוב
מורה ותיקה במועדון, מרצה לספרות למבוגרים, לילדים ונוער

18:30 עד 20:00, קבוצה ממשיכה, ניתן להצטרף.
בתשלום.

הייקה: 0524789887

שיח עברי עם קרן חדד טאוב תושבת היישוב
8:30 עד 9:30.

פעם בחודש, שיחה על החגים ונושאים הקשורים ללוח השנה העברי.
20 ש"ח לאדם למפגש – תשלום בעת ההגעה
הרשמה אצל ברכה אברמיצקי 052-2609123

קרן: 0505640770

 יום ב'
חדש במועדון - "מעגל החיים" עם ד"ר רבקה ברגר תושבת היישוב

ד"ר רבקה ברגר מנחה לספרותראפיה בשיטת קובובי,
מרצה לספרות למבוגרים, לילדים ונוער.

10:30 - 12:00, ששה מפגשים, פעם בשבועיים,
מינימום 7 משתתפים מקסימום 12, חשוב להשתתף בכל המפגשים.

תתגבש  אם  להמשיך  אפשרות  קיימת  תשלום,  ללא  ניסיון  מפגש 
קבוצה )בתשלום(.

מועד הפתיחה: 12.10.20
הרשמה אצל ברכה אברמיצקי 052-2609123

רבקה: 0522531808
סוגיות נבחרות משואה לתקומה עם צילה בן ארי

צילה בן ארי, מדריכה בכירה ב"יד ושם"
11:30 עד 13:00, בתשלום מראש.
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ארבעה מפגשים, פעם בשבועיים.
מועד הפתיחה: 19.10.20

הרשמה אצל ברכה אברמיצקי 052-2609123
צילה: 0522052286

חדש במועדון - חוג להעשרת השפה העברית עם שלום קיסר תושב 
היישוב

17:30 עד 18:30. ללא תשלום.
שלום, בן 90, אוהב את השפה העברית ומחפש אנשים האוהבים כמוהו.
שגורים  שאינם  ובמשפטים  במילים  העברית  השפה  להעשרת  חוג 

בפינו.
הרשמה אצל ברכה אברמיצקי 052-2609123

שלום: 0522286747

חוג זימרה
שרים במעגל באירגונן של שלומית קנז ושרה חסון תושבות היישוב.

בשעה 19:30.
שירים של פעם על נושא מסויים, ללא ליווי, עם שירונים מודפסים.

ללא תשלום.

חדש במועדון - תנ"ך למתחילים
מחודש נובמבר. לבקשת הקהל.

מותנה בהרשמה של 8 אנשים לפחות

הרשמה אצל ברכה אברמיצקי 052-2609123

יום ג'
"מועדון לומד", הרצאות מזדמנות

כל שבוע בשעה 9:30 בבקר עד 11:15.
הפרסום - לפני מועד ההרצאה.

אין צורך להירשם מראש. לעיתים בתשלום ולעיתים לא.

משוחחים באנגלית עם המורה הוותיקה רות שוחט
11:15 עד 13:00

הקבוצה לומדת מספר שנים יחד, למי שאוהב לשוחח באנגלית
קבוצת  ותיפתח  )יתכן  להצטרף  ניתן  ידיעותיו.  על  לשמור  ורוצה 

אנגלית חדשה אם יהיה ביקוש(.
בתשלום מראש.

הרשמה אצל ברכה אברמיצקי 052-2609123
רות: 0526146507

ציור עם מיכאל רוזנטוב 
בשעה 16:30 עד 19:00. 

התפנו שני מקומות.
בתשלום

הרשמה אצל ברכה אברמיצקי 052-2609123

"פטאנק" כדורת צרפתית
שעון קיץ ב-18:00 שעון חורף ב-16:00.

אין צורך בידע קודם.
משחקים מול מועדון +50.

פרטים אצל ברכה אברמיצקי 052-2609123
מנהלי הקבוצה: שמוליק שמיר ושלמה קארו.
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היגיון עם דגנית אנילי תושבת היישוב
פותרים תשבצי הגיון )"שוברים את הראש"(

בשעה 19:00 )לפחות שעתיים(.
ללא תשלום.

דגנית: 0544761346

חדש במועדון - קולאז' עם פארן יהודה תושבת היישוב
פארן יוצרת קולאז'ים להבנה והפנמה בשלבי חיים שונים, מעצבת, 

מאמנת דרך אמנות
בשעה 11:30

בעת  תשלום  חומרים,  כולל  שעתיים  בן  למפגש  לאדם  ש"ח   30
ההגעה.

מועד ההתחלה: אחרי החגים, לאור ההרשמה
הרשמה אצל ברכה אברמיצקי 052-2609123

פארן: 0533317720

 יום ד'
היסטוריה עם ששון מתתיהו )מתי ששון(

בשעה 9:00 בבוקר.
מתי מעלה נושא, צופים בסרט ומשוחחים עליו.

ללא תשלום.
מתי: 0506999876

גרמנית עם הייקה אהרונוף.
בשעה 9:00 בבקר עד 11:00.

לדוברי השפה. ניתן להצטרף.
הרשמה אצל ברכה אברמיצקי 052-2609123

תנ"ך עם המורה חיה הוכפלד
10:45 - הקבוצה מלאה )לומדת שנים רבות יחד(.

בתשלום.
חיה: 0505488546

יידיש ליודעים את השפה עם שרה חסון תושבת היישוב
פעם בשבועיים בשעה 19:00.

למי שיודע לדבר, לקרוא, לשוחח, להבין ולמי שאוהב.
ללא תשלום.

אם יהיה ביקוש ללמוד את שפת היידיש מהתחלה – ייתכן ותיפתח 
קבוצה.

שרה: 0504419599
 

תושבת  אלמליח  לאה  עם  לגעת"  - "לדעת  ומפגש   לימוד  קבוצת 
היישוב

לאה אלמליח - יועצת חינוכית, פסיכותרפיסטית, מנחת הורים
מתמחה בתחום הכישורים החברתיים. 

"נפגוש את הכוחות המצויים בתוכנו ונלמד להעצים אותם."
קבוצה כיפית עם הפעלות חברתיות, קלפים, מוסיקה ושירים.

שישה מפגשים )חייבים להשתתף בכל המפגשים( בתשלום מראש.
פעם בשבועיים, 17:00 עד 18:30.

הרשמה אצל ברכה אברמיצקי 052-2609123
לאה 054-5990717

 
מפגש ספרות עם ד"ר ברכה כהן תושבת היישוב

בשעה 17:00 עד 19:00.
פעם בחודש נפגשים לשוחח על ספר
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מפגשי ספרות אלה מתקיימים למעלה מ-15 שנים במועדון שלנו.
מוזמנים להצטרף.

ללא תשלום
ברכה כהן: 0523271351

התעמלות עם שושי אשל תושבת היישוב
בחוץ על הדשא או בפנים, ללא תשלום בשעות אחה"צ - ערב.

 יום ה'
ריקודי עם עם מירה אלישיב

8:30 - מתחילים
9:45 - מתקדמים

ריקודי מעגל, שורות,
לימוד ריקודים חדשים וחזרה על הישנים.

בתשלום. 
מירה: 0547615490

תנ"ך עם חיה הוכפלד
11:15 עד 13:00.

קבוצה מלאה הלומדת שנים יחד.

ציור עם מיכאל רוזנטוב
בשעה 15:30 עד 19:00.

מתחילים ללמוד לצייר. יש מקום אחד פנוי.
הרשמה אצל ברכה אברמיצקי 052-2609123

היגיון עם נורית בוטון

בשעה 17:00 עד 18:30.
קבוצה הלומדת יחד, "שוברים את הראש..."

ללא תשלום.
נורית: 0509500021

 
ועוד בתכנית:

טיולים, ביקורים במוזיאונים, סדנאות, ערבי שירה, תערוכות ציורים 
מתחלפות, סיורים ועוד.

לכל  פתוח  שלו  והפעילויות  החוגים  כל  על  המועדון, 
תושבי היישוב.

הכול יתכבדו בכוס קפה ויתקבלו בסבר פנים יפות.
שנת פעילות טובה לכולנו.

נשמח לשמוע מכם!
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שישיחמישירביעישלישישניראשון

אילוף כלביםהורה הר אדרג׳אזהורה הר אדרמתנ״ס

לבשל בכיףמתנ״ס - חדר קטן

כדורסלכדורסלכדורסלכדורסלכדורסלכדורסלאולם ספורט

-טקוונדוזומבהמולטי ספורטטקוונדוטניס שולחןסטודיו אדום
-טניס שולחן

טניס 
שולחן

יוגה ושיאצו טריאתלוןסטודיו צהוב
לילדים

בלט

טניסכדורגלמגרש רב תכליתי
כדורגל

טניסכדורגל

שעורי נגינה חדרי מוסיקה
פרטניים

שעורי נגינה 
פרטניים

שעורי נגינה 
פרטניים

שעורי נגינה 
פרטניים

שעורי נגינה 
פרטניים

מבוכים כיתת בי״ס
ודרקונים

שחמט
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חוג מעשי בקונדיטוריהחוג מעשי בקונדיטוריהחוג מעשי בקונדיטוריה   

 הנרשמים יזכו ללמוד ולהתנסות:
 במגוון קרמים ובצקים
שילוב של חומרי גלם 

 שיטות עבודה נכונות ועוד...
את התוצרים והמתכונים מקבלים המשתתפים.

בהתאם לביקוש יפתחו קבוצות נוספות לגילאים נוספים.
לפרטים, המלצות והרשמה:

עינת גל - קונדיטורית 054-7240311
www.cupncake.co.il

        *החוג פרטי ואינו חלק מחוגי המועצה

כיתות ה'-ז'

לכל
מתנה 

נרשמ/ת שנה רביעית
ברציפות

Scanned by CamScanner .סטודיו מקצועי, אווירה ביתית ויחס חם לכל תלמיד/ה
5% הנחה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 
לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד 31.8 . 

מספר המקומות מוגבל!
שיעורי בלט,פויינט, מודרני ג'אז, היפהופ ומחול לגיל הרך (מגיל 3)

מבוא הכפר 8 הר אדר

לפרטים:0523966603

WWW.DANYDANCE.CO.IL

סטודיו דנידאנס 
החוג הנו פרטי ואינו במסגרת המועצה

פילאטיס מכשירים בשילוב TRX  בקבוצות קטנות ואינטימיות

חוגים פרטיים
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מועצה מקומית הר אדר
רח' האלה 45

טלפון 02-6293120
אתר האינטרנט של המועצה:
www.har-adar.muni.il 

פייסבוק: מועצה מקומית הר אדר

מיכל לקס – רכזת תרבות וחוגים
Michal_laks@har-adar.muni.il

נייד 050-7890078 | טלפון משרד: 02-6293130 

אנה אלייה כץ – מ"מ מנהל תחום הספורט
akats81@gmail.com

נייד 054-2202487 | טלפון משרד: 02-6246692

חוגים פרטיים

05
2-

86
7-

55
15

ת 
לי

 ג
י:
פ
גר

ב 
צו

עי


