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 ועצהאש המאריה כהן - ר

 אנשי מגילות היקרים,

 הבר תובשיח האור ניא תאז םע דיח ו,נתחפב תדומע תרגתאומ תבכרומ הנש
 ם.ריגובלמוםדיללי אינפתולעיפםקיילוךשיהמל
 לכל אינפתולעיפוםגיוחלעיפהלוךשיהמללכונש דיכתואמתהונכרע ה,נשה
 ת.ונתשהמ הנורוקה תונקתל םאתהב לגיה תובכש
 ונרחב ו,נלש הצעובמ שי םרישכומ םשינא הכמ ונאיר ו,זה תדוחהמי הפוקתב
 שיונאה חוכה לע רושמל ידכ ונלש רוזאה ךותמ עוצקמ שינאו םכירידלמ ןגרפל
 לי.לכה ןוסחהו

 לבית רובנשארים ק

הת ולםבע ו,נפש שחפצה במה חדא כל בעצמה, מתמלאת אינה מלאה "נפש
 לילדים, ואחת, אחד לכל להציע וגאים שמחים ואנו ו"חיי של והיצירה 

 לנו ברמע עולמו, את קטן במשהו אפילו למלא האפשרות את בוגריםולמ
 בן מאליו, לנדרש ולמצופה.חיים, למוה

בה ומתוקה,שנה טו ברכתב
 בריאות איתנה שנת 

 שלכם,
 אריה כהן

 ש המועצה האזורית מגילות ים המלחרא



 אורית הרשטיג - כהן

 אורית הרשטיג - כהן

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 מנהלת אגף תרבות פנאי ספורט ותיירות

בי מגילות היקרים,ושת

 לפתח עד והפנאי התרבות את אליכם ביאיםמ אנו בית.ל בוקר נשארים השנה 
המצוינים במדריכותו במדריכים ולתמוך להנות להשתתף, אתכם ומזמינים ביתה

בשכנות לנו. במגילות או שלנו החיים עמנו 
ולהתא־ יצירתית בהחשיל אותנו בילהוהו ומורכבת מאתגרת האחרונה התקופה 

ועדיין בריאותה משרד של חמירותהמ בהנחיות לעמוד שנוכל כדי בותר מות 
 מוקדים במספר יתקיימו השנה חוגיםה ומגוונת. יתאיכות ירה,עש פעילות לייצר 

אנו הספר. ביתב ימודיםהל חריא מיד ולא הישובים) (בתוך המועצה ביברח
לא בהר בותחשי רואים נוא זאת עם חדי אך ומאתגר שונה ברשהד לכך מודעים 

חב המועצה.במר לוותר ולהמשיך את פעילות הפנאי 
 למצוא תוכלו וכך הגילאים לכל חוגיםו פנאי פעילויות של מגוון ליצור השתדלנו 

 חוגים אשר מותאמים לכלל הקהילה. ברתבחו

 בו ג'ודו.חוגים לגיל הרך של: יוגה ותנועה, שעת סיפור וג'ימהשנה התחדשנו ב
 מבוכים קורס בוגרים:ולמ לנוער שטח. ומיומנויות קול חפיתו לילדים: חוגיםב

ב.בוקס, פילאטיס פוזיטיודרקונים (נוער), חוגי ג'וג'יטסו וקיק

 לשעון בבימס עובדת אשר . החוגים רכזת טסמה, הלוי לתהילה להודות רוצה אני 
 על מנת לקיים פעילות איכותית וללא פשרות אשר מותאמת לתקופה.

 ביט.ברשימי רכזת הספורט ולציונה שרלמורן א
 עשירה פנאי ותתרב וםקי ולנ ומאפשרים ומכיםשת הפיס למפעל גדולה ודהת

בפריפריה.
 בה.בריאות פנאי ויצירה. שנה טו מאחלת לנו שנת פעילות מלאה ורצופה, הרבה 



 

  

   
 

 
   
  

 

 
 

 

 

 
  

חוגים   תהילה הלוי טסמה - רכזת

 בי מגילות היקרים,ושת

 דצל תועשמומ האנה בלשל ם,שידח תולמוע רכיהל תונדמזה םויוהמ םגיוח
ה.דתמהו העקשה

 אינה גיל בכל חדשה, ותסמהתנ ההנאה איך ות,לגל חדשמ פעם כל מפתיע 
 בפנינו! חדש נפתח אז עולםואז... ו.ו רק מאפשרים לעצמנאנ אשרנפגמת כ

 תובשיח םאיור ונא תאז םע דחי ה,נורוקה לצב תרגתאומ הנוש הנש ונניפל תדומע
 שיאי וחתפיל אינפהתועשלהגופהונצמיעלםגוםדיללי קניעהלורתוולאלהבר
 .ותסנהתו

 ענהימלוםגיוחב םפיתתשהמ לכוםדילהי תואריבלערושמלהבשחומ ןוצרךותמ
 רפהס תבי לשרשייךשהמ והייאלוהנושתנוכתבמ והייםגיוהח ת,ולעיפתרציעמ
 ם.רייהצהראח תועשבוהיא ילא

 ואת המקום את חטאנ בועות,וק קטנות בוצותבק ונפעל ההנחיות לפי נעבוד אנו
במהלך השנה. בוצה ונקווה שנוכל להמשיך ולפעולבוצה לקין קביזרים בהא

 התחומים את בחורול השונים התחומים את להכיר הזדמנות היא החוברת 
שאתכם מעניינים.

 וכישרון יצירתיות כמה לגלות תופתעו יים,פרט לחוגים במה נתנו השנה גם 
 חת לאף...מסתתרים ממש מת

 בחור ולהירשם.מוזמנים להתעניין, להסתקרן, ל
 בהרשמה בה ועזרהחשזמינה לכל שאלה, מ

 09:00-17:00 בין השעות : il.org.sea-dead@hugim במייל

 קורונהאות ושגרה לצד הברי וקה, שנתומת בהושנה ט
 תהילה- רכזת חוגים

mailto:il.org.sea-dead@hugim


 
 

 

 
 

דגשים חשובים

 בתשרי תשפ“א. ’ י“גיום ה 1/10/2020 סגירת הרשמה: באלול תש“פ, ום ה‘ כ“אי 10/9/2020 פתיחת הרשמה: 
 בתשרי תשפ“א ‘ כ“גום אי 11/10/2020 חוגים:חילת פעילות הת

 דקות. 45-50 הוא בין חוגי הילדיםאורך החוג ב
 בית הספר. חוגי הילדים פועלים לפי חופשות
 בלבד. ביםבעדכונים חשו ות וואטסאפ להודעות ייעודיות לכל חוג. המטרה היא לעדכן את ההוריםבוצמיד עם סיום ההרשמה – יוקמו ק

 וגים.חות הף שנת פעילוס ום עדבתשל ב המשתתףחויזה י ועדחר מלא 31.11.20 עד לתאריך ספי הינהזר כחבלת הקול וגח ולביטודת היציאה לנק
 בו עם התשלום הראשון לחוג.כל העלויות המיוחדות יג

בטות.בכל בעיה, שאלה או התל בהם בל את מספרי הטלפון של המדריכים ולהיעזרניתן לק
 חשיפה לחוגים. בלות לא יתקיים יוםבשל המג השנה 

לבית נשארים קרוב

https://31.11.20


 חוגי ילדים 
 נשארים קרוב לבית



 

 

 

רכיבה על סוסים 

איציק חנוכה  מדריך:

קיבוץ קלי“ה, אורווה מקום:

בבית הספר לרכיבה בקלי“ה רוכבים דורות של 
מישובי צפון ים-המלח. הלימודים  חניכים וחניכות
רכיבה.  התנסות בסיסית ופיתוח מיומנויות  כוללים

הלמידה מתבצעת בקבוצות קטנות וקבועות
בהתאם לידע מוקדם ולקצב הלמידה. 

כיתות א‘-יב‘  קהל יעד:

ב‘,ג‘,ד‘ ימי פעילות:
איציק תאום מועדי השיעורים והקבוצות מול

₪ בחודש 260  עלות:

חוגי
 ילדים 

 לבית רובנשארים ק



 

 
  

 

 איילה מזרחי- מדריכה מנוסה, מתעמלת מדריכה: 
 נבחרת ישראל לשעבר

 אולם הספורט, קיבוץ קלי“ה מקום:

חוג העובד על גמישות, אקרובטיקה, קואורדינציה, שיווי
 משקל בשילוב מוזיקה ומכשירים כגון: חבל, חישוק, 

 כדור ועוד

 לבית רובנשארים ק

 ה' ימי פעילות:
16:30 חט"צ-א':

 17:30 ב'-ד': 

ביל שתי קבוצות עם מדריכות נפרדות)בדים במק(עו

 קטנות, מספר מקומות מוגבל! בקבוצות בחוג הפעילות 
 180₪ עלות:
 ₪ עבור עזרים נלווים כולל 140 חד פעמית על סך עלות

במרוכז בתחילת השנה בגד גוף המוזמן חוגי
 ילדים 

אומנותית התעמלות



 

 

 משה פינץ מדריך:

 ורד יריחו מקום:

 קדמת הטכנולוגיה של העת האחרונה מעצבת את
עולמנו בעולם של טכנולוגיה והייטק.

במסגרת החוג כל תלמיד יבנה ארבעה פרויקטים 
 חדשים ומקוריים וירכוש ידע בחשמל ואלקטרוניקה 

 הפרויקטים בחוג:
 סירנפון - סירנה ומגבר קול עם הבהוב משטרתי

 עין ביונית - מכשיר שמצפצף כל פעם שאדם עובר
 וולי הרובוט - רובוט נוסע

 מדליה אלקטרונית מהבהבת

 ד‘ ימי פעילות:

גילאי: ד'-ו'

 17:30 שעות: 

 ₪ בחודש 180 עלות:

 שימו לב מספר המקומות מוגבל, מהרו להירשם!

 שימו לב:
 בתחילת החוג על הילדים לרכוש ערכות אלקטרוניקה

 300 ₪ בעלות של

 לבית רובנשארים ק

חוג רובוטניק-
אלקטרוניקה ורובוטיקה

חוגי
 ילדים 



 

 

 משה פינץ מדריך:

 ורד יריחו מקום:

הילדים ילמדו את יסודות החשמל והאלקטרוניקה
באופן חוויתי ויבנו חנוכייה אלקטרונית מנגנת, אזעקה 

לבית, קופת חיסכון אלקטרונית ורובוט עם שלט. 
העבודה כוללת עבודה אישית עם מלחמים ולוחות 

 אלקטרוניקה. 

 שימו לב מספר המקומות מוגבל, מהרו להירשם!

 לבית רובנשארים ק

ד‘ ימי פעילות:

 16:30 גילאי א'-ג': 

 ₪ בחודש 165 עלות:

על הילדים לרכוש ערכות אלקטרוניקה לשנה
 250₪ בתחילת החוג בעלות: 

אלקטרוניקה חוג

חוגי
 ילדים 



 

 

 

 קט-רגל

יורם ארז מדריך:

אולם הספורט, קיבוץ קלי“ה  מקום:

פעילות ספורטיבית קבוצתית מוכרת ואהובה, התורמת
לחיזוק הביטחון והדימוי העצמי, שיפור היכולות 

 החברתיות ושיתוף פעולה בקבוצה. למידת חוקי 
המשחק וכלים מקצועיים מענף הכדורגל

 השנה הפעילות תתקיים במגרש הכדורגל ובאולם 
הספורט לסירוגין (בהתאם למזג האויר).

ב‘  ימי פעילות:

שעות פעילות:

16:30  א'-ג' –

17:30  ד'-ו'-

₪ בחודש 160  עלות:

₪ 120  עלות חד פעמית למדי קבוצה + ביטוח

 במהלך השנה יתקיימו (במידה ויתאפשר):
 משחק/אימון הורים וילדים

 משחק חוץ/בית מול קבוצה אחרת
חוגי

 ילדים 
 לבית רובנשארים ק



 

 פי פיינטוךא מדריך:

 קיבוץ קלי“ה אולם הספורט, קום:מ

 לםאימה לכוקבוצתית המת טיביתלות ספורפעי
 ח.ם בצפון-ים המלוהפכה למסורת רבת שני

 נוךחיכת הקדימות במער קבלמשחק הכדורעף מ
 שותף בנים-בנות,לנו בשל התאמתו למפגש מש

 חקשיתוף פעולה, מש מתו להפנמת ערכיתרו
 פותשתתחק מאפשרים הה וכללי משקבוצב
 רבים. הנאה של חניכיםו

 לבית רובנשארים ק

 ד‘ עילות:מי פי
 עילות:עות פש

 ה‘-ו‘ 15:00
 ג‘-ד‘ 16:00

 חודש₪ ב 160 עלות:

חוג כדורעף

חוגי
 ילדים 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ייגוזלירן נ מדריך:

י"ס מגילות, פרגולהב ום:מק

 בתוכה: בתחימה המשלומנויות לא שיטת 
 ג'ודו, קראטה, אגרוף תאילנדי ועוד...

 י, המשמעת,חון העצמיטהפעילות משפרת את הב
 חץ.במצבי ל ההתמודדות יכולת יות,היכולות הגופנ

 בוצות תהיה לפי גיל. החלוקה לקבנותים לבנים ולמתא
 ולפי רמות.

 ב' ות:ימי פעיל

ות:וצבות לפי קשעות פעיל
18:00-18:45 א'-ג': 
 18:45-19:30 ד'-ו': 

 בחודש 190₪ ות:על

 לידיעתכם:
 פעמיים בשנה מחנה אימונים מתקיים

 ₪ למחנה. (כולל לילה) 300-400 עלויות
סמינרים: פעמיים בשנה

 שעות) 4-5לסמינר . ( ₪ 80-100 עלויות 
 90-100 לותבשושן פורים: ע אליפות גודוקא השנתית

.₪ 
 בעלות חני חגורהים מבנה יעברו החניכיום השבס

 סמלית.

רכישת ציוד:
 ₪,240-260 עלות חליפה 

 ₪,100 עלות מגני רגליים:
 50₪ מגני אשכים:

חוגי
 ילדים 

חוג ג'יו-ג'יטסו



 

חוג ג'ודו 

חוגי
 ילדים 

 לירן נייגוז מדריך:

 בי"ס מגילות, פרגולה מקום:

ג'ודו הינו ספורט אולימפי בעל השילוב המנצח של אומנות לחימה יפנית וחינוך לערכים של כבוד,
 סובלנות ומשמעת עצמית. הג'ודו תורם רבות להתפתחות אישית וחברתית בבית הספר ובחיים. 

הג'ודו תורם לשיפור הקואורדינציה, שיווי המשקל, חיזוק חגורת כתפיים ועוד...
במהלך החוג נתמקד יציבה נכונה, גמישות, משמעת עצמית ובטחון. 

 חט“צ גילאי: ב‘ ימי פעילות: 
 18:00-17:15 שעות:

 ₪ בחודש 190 עלות:

 לבית רובנשארים ק



 
 

 

ודרקונים מבוכים

חוגי
 ילדים 

 יוני וייס מדריך:

 אבנת מקום:

בואו להיות גיבורים מהסיפורים ומהאגדות, וצאו למסע קסום להביס את כוחות האופל!
חפשו אחר אוצרות גנוזים בממלכות רחוקות, פגשו דמויות משונות המסתתרות בין מערות דרקונים, 

מגדלי מכשפים וטירות עתיקות. הילחמו מול אויבים אימתניים, כבשו ערים, הקימו צבאות, וקבעו 
בעצמכם איך הסיפור ייגמר. 

 החוג מפתח חשיבה יצירתית, יכולת עבודה בצוות, פתרון בעיות תחת לחץ, ותורם לתחושת 
 החוג אינו תחרותי, אלא שם דגש על פעילות משותפת כקבוצה אל מול מסוגלות עצמית גבוהה.

מהרו להירשם מספר המקומות בחוג מוגבל! האתגרים השונים, כשלכל ילד תפקיד ייחודי בקבוצה.

 א‘ ימי פעילות: 

 ות:וצבות לפי קשעות פעיל
 לבית רובנשארים ק 17:30 ו':ד'- |16:30 א'-ג':

 ₪ בחודש 180 עלות:



                         

חוג פיתוח קול 

חוגי
 ילדים 

 בלימודי מוסיקה, בהתמחות בגיטרה ג'אז. B.A חי חביב - בוגר תואר ראשון מדריך:

 קיבוץ אלמוג מקום:

 של השיעור נתרגל חימום של מיתרי הקול, ונתרגל טכניקות שונות לפיתוח המנעד, בחלק הראשון
הנשימה, הדיוק והדיקציה שלנו. בחלק השני נעבוד על שיר לבחירת התלמיד.

 ילדים- תלוי בהרכב הילדים. 3 השיעור יתקיים כשיעור פרטי או בקבוצה של עד 

 א‘ (שעה תתואם מול המורה) יום בשבוע:

 120₪ עלות לשיעור:

 לבית רובנשארים ק



 

 

  

 

דוד אופיר  מדריך:

בית הערבה מקום:

 סיפורים הם מזון לנפש.
בלילות ועברו מדור לדור. מעשיות וסיפורי עמים היו עמנו משחר ההיסטוריה, הם סופרו

את עולמם הפנימי. בלב הילד והילדה ולהרחיב יכולים לנגוע גם היום, הסיפורים
בצורה תאטרלית ומיוחדת. בדמיון ונחווה דמויות מסיפורים מפגשים קסומים בהם נפליג 8  סדרה של

א'  ימי פעילות:

17:00  שעה:
חוגי

 ילדים 

5-8  שעת סיפור גילאי

 המפגשים 8 ₪ לכל 160 ות:על
 לא ניתן להצטרף למפגש בודד שימו לב!



 

 
  

 בב טבע מדבר ואנשיםאסף הרשטיג מורה דרך מוסמך, חו מדריך:

 מפגשים שנתיים להורה וילד. בהם נעביר זמן איכות משותף בטבע. נרכוש מיומנויות של הדלקת אש, 8
 ליקוט והכרת צמחי מדבר, נכיר ציפורים ונלמד מהם דברים מיוחדים, נלמד גששות, התגנבות והסוואה,

 גילוף והכנת חבלים ונקנח בהכנת מטעמים על המדורה.
 – שעתיים משך מפגש 15:30 |   בשעון חורף 16:30 אחת לחודש בימי ראשון .בשעון קיץ מתי?

 מרבית המפגשים יתקיימו סמוך לעץ השיטה בשפך נחל חצצון (סמוך למצפה שלם) מקום:
 מספר המשתתפים מוגבל! הפעילות מיועדת אך ורק להורה וילד/ה ללא אחים

 מפגשים כולל ציוד למפגשים. 690₪8 עלות:
 11/49/5, 14/3, 14/2, 10/1, 29/11, 8/11, 11/10, תאריכי המפגשים:

לבית נשארים קרוב

חוגי
 ילדים 

6-8 מיומנויות שטח לגילאי



 וגים לגיל הרךח
 נשארים קרוב לבית



 לגיל 
 הרך

חדש לקטנטנים! חוג ג'ימבו ג'ודו –

 לירן נייגוז מדריך: 

 אולם הספורט, קיבוץ קלי“ה מקום:

שיטה ייחודית ללימוד ג'ודו ושיפור מיומנויות תנועה לגיל הרך.
החוג חושף את הילדים למגוון רחב של תנועות, מיומנויות, משחקים ואתגרים מעולם התנועה, 

 הג'ודו והספורט. 

 16:30-17:15 שני ימי פעילות:

 חט“צ גילאים:

 ₪ לחודש 190 עלות:

 לבית רובנשארים ק



 

 

 

 

 

חוג טיולים  חוג "בין-ערביים" –

אסף הרשטיג מורה דרך מוסמך, חובב טבע מדבר ואנשים  מדריך:

בו הילדים מגלים את העולם שסביבם ומתפעלים מכל דבר, אני מזמין אתכם לחשוף אותם לקסם של בשלב
הטבע הסובב אותנו.

נחקור את מה שנראה לנו לפעמים בפרטים הקטנים שבטבע, נחווה את ההתרגשות שבגילוי, יחדיו להעמיק נצא
קצת מובן מאליו, ונזכה בזמן איכות עם הילדים שלנו, תוך חינוך לאהבת הטבע ולהתרגשות מהסביבה הקרובה.

הסדרה מיועדת לקטנטנים ולהורים, ללא אחים 15:30 16:30, שעון חורף: מפגשים, שעון קיץ: 6  הסדרה כוללת

 תאריכי המפגשים:
נחל חצצון 25/10 
ואדי נוחיל 22/11 

שביל המערות 20/12 
חווארי מצדה – טיול לאור ירח 24/1 

 לגיל
 הרך

מפגשים 6 ₪ 520 עלות:

4-6  לגילאי

 חהסיור פרי 28/2
 לבית רובנשארים ק יםבעיינות צוק בויההשמורה הח 21/3



   

  

 
 לגיל
 הרך

ותנועה לגיל הרך חוג יוגה

 מחול ותנועה, בעלת תעודת הוראה, מורה ורקדנית. מיכל הלוי, בוגרת מכללת סמינר הקיבוצים- מדריכה:

 קיבוץ מצפה שלם מקום:

 בעזרת דמיון מודרך, תרגילים מעולם היוגה, סיפורים ושירים נכיר את הגוף, נתמקד בפיתוח קואורדינאציה, שמיעה
 בהנאה ומשחק. מוזיקלית, גמישות, יציבה נכונה, ריכוז, פיתוח היצירתיות

 דקות 35 אורך השיעור: 3-5 גילאי קהל יעד:

 חודשים = מספר מקומות מוגבל! 3לחודש הרשמה ל- ₪ 170 עלות:
 שיעור ניסיון חינם! השיעור מועבר ללא הורים.

 17:30 ד', יום פעילות:

 לבית רובנשארים ק



 וגריםוער ומבחוגי נ
 נשארים קרוב לבית



   

 

 נוער
ומבוגרים

חוג כדורעף נוער

 פי פיינטוךא מדריך: 

 קיבוץ קלי“ה אולם הספורט, קום:מ

 מוכרת ואהובה אצלינו במועצה. קבוצתית טיביתלות ספורפעי
 גם לנוער! אימון ותקבוצחיבים את המסורת לוהשנה מר

 ד' ימי פעילות:

 ב'ז'-י 17:00 ות:ות פעילשע

 ₪ לחודש 180 ות:על

 לבית רובנשארים ק



 

 

ודרקונים  מדריך מוסמך מבוכים

 נוער
ומבוגרים

 יוני וייס מדריך:

 אבנת מקום:

 מוזמנים להצטרף לקורס המקיף בישראל עבור מדריכי משחק התפקידים המפורסם - "מבוכים ודרקונים".
 שעות מעשיות בנושאים מגוונים, כגון: 6שעות עיוניות וכ- 26בקורס נלמד כ-

יסודות ההדרכה ועמידה מול קהל, מבוא לתיאטרון והדרכה תיאטרלית, מבוא לכתיבה יוצרת, תורת
האילתורים, בניית דפי דמות, עיצוב עולם ומפות פנטסטיות, עקרונות מנחים לניהול והנחיית קבוצות, ועוד. 
 המדריכים הצעירים יתנסו במהלך השנה בשלל משימות הדרכה, באווירה תומכת וחברית אשר שמה דגש 

 על ביקורת בונה ומחזקת.

מיועד לכיתות ז' ומעלה

 18:30 א‘ בשעה ימי פעילות: 

 לבית רובנשארים ק ₪ לחודש 180 עלות:



 

 
 

 

 

 

 

 

 לירן נייגוז מדריך: 

 בוץ קל“יהביה"ס מגילות, קי פרגולה, קום:מ

 חימה כגון:ב את כל אומנויות הלתרגול ואימון המשל
 בודת קרקע (ג'ו ג'יטסו) והגנה עצמית!בקות, עאגרוף, הא

ברים כאחד.כל האימונים מתאימים לנשים וג

 בשעות החוג בהתאם לכמות הנרשמים ייתכנו שינויים 

 לבית רובנשארים ק

ב' ות:ימי פעיל

19:30-20:30 בין השעות: 

 ב'כיתה ז'- י גילאים: 

 ₪ לחודש 210 ות:על

ג'ו ג'יטסו - קיקבוקס

 נוער
ומבוגרים



   

 

 

 
  

 
 

 
 

 

זומבה- נוער, מבוגרים ומבוגרות!

 ניב כהן מדריך:

 בוץ אלמוגקי מקום:

 י ותוסס המאפשר פעילותנס אנרגטבה הוא אימון פיטזומ
 ביבי מסווה את האימון האירוקצגופנית מאומצת, הריקוד ה

 וגורם להנאה צרופה מריקוד.
 יותב מעלים את האדרנלין ואת האנרגהריקוד והקצ

 יות פשוט נעלמות.ים אותנו למקום נפלא בו הקלורוסוחפ
 מטרת הזומבה היא לאפשר לכל אדם להתנסות ולהצטרף

 יקוד, הריקודיםבר יון קודםבניס יבה, אין כל צורךלמס
 פשוטים, קלים ומהנים!

 בני נוער ומבוגרים אוכלוסיית יעד:

 ימי הפעילות:

-20:30-21:30 שלישי - ומוצ"ש ימי
 מגרש הכדורסל קיבוץ אלמוג.

20:30-21:30 ב', ד' ימי
 אולם ספורט קיבוץ עין גדי – 

 בהרשמה לפי שיעור אצל המדריך.

 לבית רובנשארים ק

 נוער
ומבוגרים



 

 

 

 

 נוער
ומבוגרים

 + 21 קיקבוקס ג'ו ג'יטסו -

ות:ימי פעיל לירן נייגוז מדריך: 
 20:30-21:30 ב‘ יום 

 בוץ קלי“הביה"ס מגילות, קי פרגולה - ום:מק
 ומעלה 21 גילאים:

אימון המשלב את כל אומניות הלחימה באימון אחד
 לחודש ₪ 210 עלות: איגרוף, האבקות, עבודת קרקע והגנה עצמית. 

 לבית רובנשארים ק



 

ותעודת הוראה מטעם האקדמיה למחול,  B.A ענת אסודי מדריכת פילאטיס מוסמכת, בעלת מדריכה:
 תושבת קדם ערבה.

אולם הספורט, קיבוץ קלי“ה מקום:

אימון פיזי המתמקד בגמישות, ביציבה, בחיזוק שרירים, בנשימה, בחיזוק שרירי ליבה (ורצפת אגן), בהרגלי 
עבודה עם הגוף - נכונים ומדויקים (באימוני ספורט וביומיום) ובשכלול התנועה. 

 במהלך האימון נשים דגש על להכיר את גופינו, את דפוסי המחשבה שלנו, להכיר את הגבולות שלנו, 
להתחזק, לשפר דימוי גוף חיובי ולבסס הקשבה לגוף.

19:00 משתתפות. בהתאם לביקוש תפתח קבוצה נוספת בשעה 12 בקבוצה עד 20:00  יום ג' בשעה

פילאטיס פוזיטיב -
ובכל מצב!  גיל בכל לנשים פילאטיס אימוני

 נוער
ומבוגרים

 לחודש ₪180 עלות: 
 לבית רובנשארים ק ₪ לחודש 160 בהרשמה שנתית מראש:

 שיעור ניסיון ללא עלות



 חדר כושר מעודכן שנת תשפ“א שעות פתיחה

חדר כושר

 נוער
ומבוגרים

שישי חמישי ביעיר שלישי שני  שוןרא

08:00-13:00 06:30-10:30 06:30-10:30 

16:00-21:00 17:00-21:00 16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-21:00 

 1680₪ מנוי שנתי נשים וגברים- עלויות:
 ₪ לחודש) ₪100 (1200 מנוי שנתי בני נוער/חיילים וסטודנטים-

 960₪ מנוי חצי שנתי –
 190₪ מנוי לחודש-

 לבית רובנשארים ק



 
 

זורית תמרועצה אף מבשיתו וגי נוערח
 בימי ראשון ורביעי בני הנוער תושבי מגילות הלומדים בביה"ס התיכון יוכלו להשתלב 

 בפעילות חוגי הנוער. הסעה מאוחרת תצא מעין גדי לפיזור ביישובי מגילות.

לפרטים נוספים ועלויות ניתן לפנות:
polina@ma-tamar.co.il,08-6688883 משרד מחלקת הנוער, מ.א תמר- 

 054-7721752barv@ma-tamar.co.il, בר וידל- רכז חוגים- 

 *יובהר כי פעילות זאת אינה באחריות המועצה אלא באחריות מועצה אזורית תמר פרסום זה ניתן כשירות לתושב בלבד.

mailto:054-7721752barv@ma-tamar.co.il
mailto:08-6688883,polina@ma-tamar.co.il


 

כדורגל נוער 

 תמר
 ומגילות

 חביב דהאן מאמן -

 עין גדי מקום:

 תלמידי חטיבת הביניים והתיכון יתחרו במסגרת ליגת בתי הספר לתיכונים.

 לכל תלמיד תיבנה תוכנית אישית לפיתוח והעצמת היכולות הספורטיביות.

ימים ושעות פעילות:
16:00-20:00 ימי ראשון ורביעי 

 13:00-16:00 ימי שלישי- אימוני נבחרות 

 לבית רובנשארים ק



 

כדורסל

 תמר
 ומגילות

 רועי מייזליק מאמן:

 עין גדי מקום:

הכדורסל תורם משמעותית לכושר הגופני ולפיתוח יכולות בסיסיות כמו קואורדינציה (תאום עין-יד-כדור), שיווי
 משקל, כוח מתפרץ ומהירות. העבודה הקבוצתית ושיתוף הפעולה החברתי מביאים להגברת הביטחון העצמי 

בכדורסל. בתי הספר לתיכונים יניים והתיכון יתחרו במסגרת ליגתבת הביפור היכולות האישיות. תלמידי חטיולש

ימים ושעות פעילות: 
 16:00-20:00 ימי ראשון ורביעי 

 לבית רובנשארים ק



 

קרב מגע

 תמר
 ומגילות

 מוטי ביטן מאמן -

 עין גדי מקום:

קרב מגע הוא שיטת לחימה המבוססות על מציאות יום יומית במרחב הציבורי. זוהי תפיסת עולם ששמה
 דגש על לימוד ופיתוח הגנה עצמית תוך זמן קצר ושימוש בטכניקות מהירות ויעילות. 

ימים ושעות פעילות:
 16:00-19:30 ימי ראשון 

 לבית רובנשארים ק



 

סטודיו למחול

 תמר
 ומגילות

 עין גדי מקום:

אמנות המחול מפתחת אצל הלומדים מיומנויות רבות התורמות להתפתחות האינטלקטואלית, הרגשית,
 החינוכית והחברתית. סטודיו המחול בתמר עובד בשיתוף פעולה עם ביה"ס התיכון, ותלמידי ולתמידות 

 חוגי המחול יוכלו להשתלב לאחר מבחנים במגמת המחול של בית הספר.

 עילות:עות פמים ושי
 16:00-19:00 רביעישון ומי ראי

 לבית רובנשארים ק



וגריםבומ וזיקה: ילדים, נוערוגי מח
 ""SEAmphoney חוגי המוסיקה יתקיימו במתחם המוסיקה 

 (לשעבר מתחם אימא האדמה) בצומת הלידו.
 החוגים יתקיימו בשעות אחה"צ. החוגים מיועדים לכל הגילאים מקטן ועד גדול!
שימו לב: שעת החוג/שיעור פרטי תיקבע לפי מועד ההרשמה. מהרו והירשמו!

שמחים לעדכן: תלמידי מוזיקה במגילות החל משנה שנייה יהיו זכאים לקבל מלגה במסגרת 
 מלגות ההצטיינות שמעניקה המועצה גם בתחום זה. 



 

 

אמיר פרוהליך מוזיקאלי: ניהול

מועדון לחבר-קיבוץ אלמוג מקום:

איש מכלל  20 שנה למגילות. חבורת הזמר מונה 25 חבורת הזמר מגילות נולדה קצת אחרי חגיגות
בימי רביעי לשעתיים, מתקשקשים מנשנשים  היישובי מגילות. החבורה נפגשת אחת לשבוע,

ומתיישבים לשיר.
לכמה חודשים במקומות שונים בארץ. חבורת הזמר  אחת לשנה החבורה מופיעה באזורנו ואחת

נסעה ליוון והשתתפה בכנס חבורות זמר בינלאומי. מים מהמלח" ואף מגילות הפיקה דיסק "מתוק
אנו מזמינים אתכם להצטרף לחבורה ולשיר עימנו.

מגילות חבורת הזמר

 מוזיקה
נשים וגברים סיית יעד:לואוכ

 ד‘ יום: 
 לבית רובנשארים ק 19:00-21:00 עות:ש
 לוםללא תש לות:ע



חי חביב המדריך:   

 דקות 45 משך השיעור 

 480₪ שיעור אישי-לחודש עלות:
 ₪ ) תאום מול המדריך. 120 (עלות לשיעור

 ה' ימי פעילות:

 לבית רובנשארים ק

טיבי גולן המדריך:

 דקות 45 משך השיעור 

 480₪ שיעור אישי-לחודש עלות:
 ₪ ) תאום מול המדריך. 120 (עלות לשיעור

 ב' ימי פעילות:

מוזיקה

פסנתר, גיטרה, מפוחית  נשיפה חוג כלי חוג



 

לבית  נשארים קרוב

מוזיקה

טיבי גולן  ניהול מוזיקאלי:

מתחם אימא האדמה) בצומת הלידו מתחם המוסיקה "SEAmphoney" (לשעבר  מקום:

התזמורת מורכבת מנגנים מוכשרים ברמות נגינה מגוונות ומחולקת לפי קטגוריות:
כלי הקשה, כלי מיתר, כלי קשת וכלי נשיפה. 

 מטרת התזמורת היא לגבש כוחות אומנותיים של מוזיקאים ויוצרים מהאזור. 
כותב, מלחין ומבצע שירים מקוריים, בנוסף ההרכב מבצע שירים מוכרים בלחנים מיוחדים.  ההרכב

ההרכב מופיע מספר פעמים בשנה באירועי המועצה.

נשים וגברים  אוכלוסיית יעד:

ג‘  יום:

19:00-21:00  שעות:

ללא תשלום  עלות:

 פרטים נוספים והצטרפות להרכב:
Hugim@dead-sea.org.il 

אנסמבל
סימפוני מחפש נגנים 
חדשים להרכב  ויוצרים

054-5555-733  לפרטים:



ועצהבי המחחוגים פרטיים בכל ר
 נעים להכיר, לגלות ולהתנסות ממש כאן מתחת לאף ישנם אנשים רבים שאפשר ללמוד מהם, 

לגלות עולמות חדשים ולהנעים את רגעי הפנאי.
 מוזמנים להתעניין להסתקרן ולהירשם! 

 *יובהר כי פעילות זאת אינה באחריות המועצה אלא באחריות מפעילי החוג. פרסום זה ניתן כשירות לתושב בלבד.



שעורי פילוסופיה בסטודיו "יוגהוד" בבית הערבה  מקום:

בשיעורי הפילוסופיה אנו לומדים מתוך טקסט שנקרא הבהגווד–גיתא (שירת האל) כתהליך לשינוי תודעתי
 שמטרתו לחוות אושר וסיפוק בחיי היומיום דרך הבנה והתחברות למשמעות וערך החיים. 

ד‘ ימי פעילות:
20:30-22:00 שעות:

052-8681106 פזית נוספים והרשמה: לפרטים

 פילוסופיה כתהליך לטרנספורמציה תודעתית

 חוגים
פרטיים  *יובהר כי פעילות זאת אינה באחריות המועצה אלא באחריות מפעילי החוג. פרסום זה ניתן כשירות לתושב בלבד.

 לבית רובנשארים ק



בבית הערבה ”יוגהוד" סטודיו ליוגה

פזית איראן  מדריכה:

ושמים דגש ברצף תנועה, נשימה ושהייה  בסטודיו יוגה הוד משלבים מספר שיטות
 המאזנת את מערכת העצבים ומביאה למיקוד ושקט פנימי עמוק.

 השיטה המשלבת מחזקת את המערכת החיסונית ואת מערכת העיכול, מגמישה ומשפרת יציבה.

 קבוצות בוקר/ערב לאורך השבוע- אורך השיעור כשעה וחצי
 אפשרות לשעורים פרטיים.

052-8681106 פזית נוספים והרשמה: לפרטים

 "יוגה מעניקה לאדם את האמצעים ואת התשוקה לחיות חיים מלאי עניין, התלהבות ושמחה".

אלא באחריות מפעילי החוג. פרסום זה ניתן כשירות לתושב בלבד. באחריות המועצה אינה *יובהר כי פעילות זאת

 חוגים
 פרטיים

 לבית רובנשארים ק



 

אפרת בהלול, מאמנת כושר מוסמכת מטעם מכון וינגייט, מאמנת אישית ומדריכת  מדריכה:
 פילאטיס

היורט באבנת  מקום:

 השיעור יתקיים על מזרון ובו נשלב אלמנטים מעולם היוגה והפילאטיס. בשיעור ניתן דגש על
נשימות נכונות, חיזוק שרירי הליבה ושרירי רצפת האגן, מתיחות והתארכות של השרירים.

ג‘  ימי פעילות:
19:00  שעות:

050-5793972  לפרטים נוספים והרשמה:

לבית נשארים קרוב

יוגה-לאטיס

 *יובהר כי פעילות זאת אינה באחריות המועצה אלא באחריות מפעילי החוג. פרסום זה ניתן כשירות לתושב בלבד.

 חוגים
 פרטיים



 

 

עיצוב הגוף   חוג

 חוגים
 פרטיים

 אפרת בהלול, מאמנת כושר מוסמכת מטעם מכון וינגייט, מאמנת אישית ומדריכת פילאטיס מדריכה:

 היורט באבנת מקום:

 בשיעור נשלב אלמנטים מעולם הפילאטיס יחד עם תנועה דינמית, לשיפור הכושר הגופני וסיבולת לב
 ריאה. כמו כן נשלב מתיחות ונשימה לשיפור הגמישות וחיזוק שרירי הליבה.

 מזמינה אותך להצטרף אלי ולקבוצת נשים מדהימות, באוהל קסום, לשעה שכולה חיזוק שרירים!
 השיעור מתאים לנשים בכל הגילאים ולכל רמות הכושר!

א‘ ימי פעילות:  לחודש 170 מחיר:
20:00 שעה:

 050-5793972 לפרטים נוספים והרשמה: 

 אלא באחריות מפעילי החוג. פרסום זה ניתן כשירות לתושב בלבד. עצהמות החריובא נהאי אתלות זי פעיבהר כיו*

 לבית רובנשארים ק



 

 חוג יוגה

 חוגים
 פרטיים

 מדריך: יוגב לוי

 קיבוץ אלמוג מקום:

 נתרגל חיבור הקשבה והפעלה של הגוף תוך שילוב תנוחות מתוך עולם ה“אשטאנגה יוגה“.
 אחת לחודש תתקיים גם מדיטציה מונחית.

כל הפעילות ניתנה בתשורה מנדיבות הלב (דאנה) - תרומה על בסיס רצון ויכולת.

א‘,ג‘,ה‘ ימי פעילות: 

17:30-19:00 שעה: 

 050-5111888 לפרטים נוספים והרשמה: 
 אלא באחריות מפעילי החוג. פרסום זה ניתן כשירות לתושב בלבד. עצהמות החריובא נהאי אתלות זי פעיבהר כיו*

 לבית רובנשארים ק



 

 

עיצוב הגוף   חוג

 חוגים
 פרטיים

 אפרת בהלול, מאמנת כושר מוסמכת מטעם מכון וינגייט, מאמנת אישית ומדריכת פילאטיס מדריכה:

 היורט באבנת מקום:

 בשיעור נשלב אלמנטים מעולם הפילאטיס יחד עם תנועה דינמית, לשיפור הכושר הגופני וסיבולת לב ריאה.
 כמו כן נשלב מתיחות ונשימה לשיפור הגמישות וחיזוק שרירי הליבה.

 מזמינה אותך להצטרף אלי ולקבוצת נשים מדהימות, באוהל קסום, לשעה שכולה חיזוק שרירים!
השיעור מתאים לנשים בכל הגילאים ולכל רמות הכושר!

א‘ ימי פעילות:   לחודש 170 מחיר:
20:00 שעה:

 050-5793972 לפרטים נוספים והרשמה: 

 אלא באחריות מפעילי החוג. פרסום זה ניתן כשירות לתושב בלבד. עצהמות החריובא נהאי אתלות זי פעיבהר כיו*

 לבית רובנשארים ק



 

קרמיקה ואומנות לילדים ונוער   חוג

 חוגים
 פרטיים

 עטליה פלג מדריכה:

 סטודיו מיכה ועתליה קיבוץ קלי“ה מקום:

 בחוג מתנסים הילדים בטכניקות שונות של עבודה בחימר בשילוב ציור ועוד חומרים.
 הילדים נותנים ביטוי אישי ליצירתיות, לרגשות ולרעיונות התורמים לפיתוח החשיבה.

באווירה נעימה ורגועה.
ג‘ ימי פעילות: 

 היום נתון לשינוי לפי מספר הנרשמים 13-18 גילאי 
השעה תיקבע בתאום עם הנרשמים

 054-4876326 לפרטים נוספים והרשמה: 
 אלא באחריות מפעילי החוג. פרסום זה ניתן כשירות לתושב בלבד. עצהמות החריובא נהאי אתלות זי פעיבהר כיו*

 לבית רובנשארים ק



 

חוג תפירה ורקמה 

 חוגים
 פרטיים

 עטליה פלג מדריכה:

 סטודיו מיכה ועתליה קיבוץ קלי“ה מקום:

 בחוג נלמד טכניקות רקמה ותפירה
נתפור: תיקים , בובות כריות, נשדרג בגדים ועוד...

 ומעלה. 10 החוג מיועד לילדות ונערות מגיל 
ימים ושעות יקבעו בתאום עם הנרשמים

 054-4876326 לפרטים נוספים והרשמה: 

אלא באחריות מפעילי החוג. עצהמות החריובא נהאי אתלות זבהר כי פעייו*
 בד.ב בלתושזה ניתן כשירות ל פרסום 

 לבית רובנשארים ק



 

 
 

 
   

10% מסעות תינתן הנחה של 4  לנרשמים לסדרה של

מסעות בטבע

מדריך: יוגב לוי
מדריך טיולים ומסעות חינוכיים לבני נוער ומשפחות, מורה ליוגה ומדיטציה.

+14) ופתוחים לכל מי שיעז לבוא ולהתחבר אל הפרא שבתוכו. במסעות המסעות בטבע מתאימים לבוגרים (גילאי
בטבע למחייתנו, הם יכללו פעילויות נעימות ומקרבות, תרגול של תקשורת כנה ופתוחה, נחווה ליקוט מהבר ושימוש

בצורה ניכרת נלמד וניישם טיילות תוך הרמוניה עם הסביבה. קבלת כלים פשוטים להפליא לשיפור איכות חיינו

הטיולים שאנו מציעים הם חוויה שמאפשרת מפגש וחיּבּור.
חיּבּור. = בחיים. חי+ּבּור =בחירה חזרה אל הּבר. ַחי =  ּבּור

ביום. ק״מ 10 הטיול יכלול הליכה, עד
בתיאום עם הנרשמים בסופי שבוע, תאריכים ייקבעו מסעות (בממוצע אחד לחודש) 6  סדרה של

₪ 140 מסעות יום אחד לאדם עלות:

 חוגים
 פרטיים

 050-5111888 לפרטים והרשמה: 220₪ מסעות יומיים לאדם
 אלא באחריות מפעילי החוג. פרסום זה ניתן כשירות לתושב בלבד. עצהמות החריובא נהאי אתלות זי פעיבהר כיו*



 

 
  

 

  

  
 

 

 וזבתמ כ‘ ‘ד וםבי סתייםות 11/10/2020 בתשרי כ“ג ‘-א וםבי חלת תשפ"א ילותהפע שנת .1
 30/06/2021 אשפ“ת

 ביה"ס מגילות“. חוגים מנוהלת ומופעלת ע"י ”עמותתפעילות ה .2

 פנוי קוםמ בסיס ועל חוגיםה רכז/ת עם מראש בתאום תשלום. ללא יוןיסנ לשיעור להגיע יתןנ .3
 והמשתתף במידה התשלום. והסדרת הרשמה ללא לחוג להיכנס אין יסיון,הנ שיעור לאחר בד.בל

 בגין ההשתתפות. בחויבחוג הוא י יךימש

 ים.ימום של נרשמנבמספר מי חוג מותנית פתיחת כל .4

 ים.חופשות וחג חשבוןביא בב שנתי, ומחישוב חוג נקבעיר המח .5

 בעמותה. תלויות ינןשא בותמסי הפעילות ניימי/זמב שינויים לחול יםעשוי הפעילות שנת במהלך .6
 במועצה. בליםבאמצעי התקשורת המקוחוג ובמסגרת ה ימסרהודעה על כך ת

אנא קראו דף זה בעיון רב טרם הרשמתכם לחוג. בעת ההרשמה לחוג חובה
לחתום על אישור קריאת התקנון\ טופס הצהרת בריאות (במידת הצורך) 

 il.org.sea-dead@hugim ולהעביר למייל לרכזת החוגים תהילה הלוי-טסמה 

 אתר האינטרנט של המועצה בכרטיס אשראי. באמצעות יר תשלום לפעילותניתן להסד .1
המחאות באמצעות 9:00-15:00 השעות בין א-ה בימים במועצה חשבונות הנהלת דרך או

 ביה"ס מגילות“. חודשי הפעילות לפקודת ”עמותת לכל 

 מפגשים לאורך שנת הפעילות. 28-30 התשלום הינו שנתי מראש עבור .2

 ים.ים שוותשלומ 8 ניתן לפרוס את התשלום עד .3

 לומים המקסימאלית.חלוקת התש ברת הינו על פיהתשלום המופיע בחו .4
 (פירוט הראשון חודשה של התשלום עם במלואם יבוחוי ויש) במידה( ביטוח / נלוות יותעלו

 חוברת החוגים).ב

חוגי מגילות עיקרי התקנון: תקנון רישום –

לבית נשארים קרוב

mailto:il.org.sea-dead@hugim


 
 

 

 
 

 

 

 
  
 

 

 

 

   
 

 

  

 

ביטול השתתפות:עיקרי התקנון:

בעמותה. בכתב לרכז החוגים בקשה להפסקת השתתפות בחוג תתבצע רק בהודעה
ביטול מרכז/ ת החוגים (הודעה בוואטס אפ לא תתקבל). יש לקבל אישור

הודעה על פרישה מחוג באחריותם הבלעדית של ההורים ולא של המאמן או המדריך.

יחויב זה מועד לאחר 31.11.20 לתאריך עד כספי החזר ולקבלת חוג לביטול אחרון  מועד
החזר יתקבל ולא רטרואקטיביים החזרים אין החוגים, פעילות שנת סוף עד בתשלום המשתתף

בכתב על הביטול.  בגין התקופה שלפני ההודעה

או הביטוח דמי יוחזרו לא מקרה בכל עסקים. ימי 45 תוך יתבצעו ביטול/זיכוי בגין כספים החזרי
תשלום נלווה.

לא לפעילות הופעה אי ו/או החוגים מרכז קבלתו ואישור בכתב השתתפות ביטול על הודעה אי
תהווה סיבה לביטול ההשתתפות והחזר כספים.

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

 :ןוגכםציולאי לשבהנשהךלהבמ םריועשי לטבלתוכזהתאהצמעלתרומשהתועמה 7.
 םלשותת,וניכטתובסי לשבגוחלוטבי ואךירדמתורדעהי '.וכוןוילע וחכה,לחמם,יאולמי
 תוביחיתה ןיא ר.אח דעובמ םיפתתשלמ רבעות וא ףליחמ ךרידמ "יע רשפאה לככ
 ג.וחלםעיובקההעשבוםובי פיכס רזחהואם/ריועשי רזהחל

 השריד וא ת,עשממ תרפה לש תובמסי ףתתשמ לש תופתתשה לטבל תוכזה הרושמ התועמל 8.
 .םגיוהח זכרוךירדהמ לשתקומנמ

 .תולעיפלואבוהש ך,רעירבדואו/ םציפן חדבואלעםאיראח םנאי גוהח ךרידו מאו/ התועמה .9

 םוקלמ דעםהדיליתאתווללהבוהח הלחםריוההלעםדיולימהתוער שאחלםיקיימתהמ םגיובח .10
 לשותעגהלעדומךרידהמ כי אדוולו ')וכוהדמאאאימ הנבמ ש,רגמ ם,לוא ה,תיכ(גוחהםקייתמוב

 ך.רידלמ שארה מעדוה בר מחייאח גיצנ תועצאמב ףואיס .דלהי

 ףתתשהמ תרהצהו אפור לש יאופר רושאי תבחיימ םיויממס טרופס יגובח תופתתשההו השמרהה
 ם).ניטיקיבגלםריוה(

.11 

ם,ניושהתרושקתהיעצאמבםניוכדעוםורספ ריבדהתיווחקללרביעהלתוכזההרושמ התועמל .12 
 ד.ועו פאטסאוו ל,"אוד ם,ינורל מסלוכ
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