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מרכז החוגים של שלוחת צפון חפר
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יריד חוגים יתקיים ביום א' 23.8.15 ח' באלול בשעה 17:00 
בבית ספר הרא״ל, כפר הרא״ה

אות!בואו להתרשם מהחוגים והמדריכים, לשאול שאלות ולקבל פרטים התר ל
שלוחת צפון חפר, מרכז קהילתי | הרא"ה - מרכז חוגים

רכזת חוגים: גילת בן אריה טל׳: 054-261-2040

הרא״ה
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לתושבי שלוחת צפון חפר שלום רב,
אנחנו שמחים וגאים לפתוח את הרא״ה-מרכז החוגים של השלוחה. 

מרכז זה קרם עור וגידים הודות לשיתוף פעולה ויוזמה הן של ועד ההורים, ועדי כפר הרא"ה 
והנהלת בי"ס הרא"ל שהביעו את רצונם להקמת מרכז חוגים. המרכז הקהילתי הרים את 

הכפפה ונענה לבקשה זו בשמחה ואכן נולד וקם המרכז החדש.

בשנה הראשונה התמקדנו בחוגי ילדים כאשר הכוונה בהמשך הדרך להתפתח ולצמוח 
לחוגי מבוגרים. 

אנו נעשה כל אשר נדרש לתת מענה לתושבי השלוחה ולהביא חוגים איכותיים ומגוונים - 
הן מצד המדריכים, הן מצד התכנים והן מבחינת העלויות. 

אנו תקווה שילדיכם מרחבי שלוחת צפון חפר ימצאו את החוגים כלבבם 
ויביאו לפריחתו של המרכז. 

בברכת שנה קהילתית, יוצרת, פעילה, שמחה ומוצלחת.
צוות הרא"ה מרכז חוגים: עדית אזוגי - רכזת שלוחת צפון חפר, גילת בן אריה - רכזת חוגים 
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תקנון החוגים ונהלי הרשמה
המרכז הקהילתי מברך אתכם על הצטרפותכם לפעילות החוגים.

על מנת שנוכל לתת לכם שירות נאמן ויעיל, אנא קראו בתשומת לב ובעיון את 
נהלי ההרשמה. 

חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מה - 1.9.15 ועד ה - 30.6.16 בהתאם ללוח 
החופשות המפורסם בחוברת זו.

התשלום יוסדר מראש עבור 10 חודשי פעילות, ב-10 תשלומים )אלא אם כן מצוין 
אחרת(.

במקרה של הצטרפות מאוחרת, התשלום יחושב מתאריך ההצטרפות ועד לסיום 
שנת הפעילות.

ההשתתפות בחוגים מותנית בתשלום מראש לכל השנה, בפרישת תשלומים 
בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט www.hefer.org.il, בהמחאות, או 

במזומן לכל השנה. 
מועד התשלום האחרון לא יאוחר מ-30.06.16.

לא ניתן יהיה לפרוש את התשלומים מעבר לחודש יוני של כל שנת פעילות.
משתתף אשר לא שילם עבור החוג, לא תתאפשר השתתפותו בפעילות.

בחוגים השנתיים יתאפשר שיעור ניסיון חינם. במקרה של הצטרפות לחוג, שיעור 
הניסיון יחויב בתשלום. המשך השתתפות בחוג לאחר שיעור הניסיון, מחויב 

בהסדרת התשלום מראש.



המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך 
פתיחת חוג.

המרכז הקהילתי רשאי לסגור חוג בכל עת ולפי שיקול דעתו, ובלבד שנתן על כך 
הודעה 14 ימים מראש.

המרכז הקהילתי רשאי, על-פי שיקול דעתו, לשנות את ימי הפעילות, את שעות 
הפעילות, לבטל או לאחד חוגים.

במקרה של ביטול חוג ע"י המרכז הקהילתי, יוחזר החלק היחסי של התשלום במלואו.
משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי, לא תורשה להשתתף בפעילויות/חוגי 

המרכז הקהילתי עד לסילוק החוב.
עבור המחאה חוזרת יחויב הלקוח בתשלום העמלה בסך 40 ₪ עבור כל המחאה. 

המרכז הקהילתי רשאי להפסיק פעילות משתתף, על פי שיקוליו, במידה והנ"ל 
פוגע בפעילות.

שיעור שיבוטל ע"י המרכז הקהילתי, יוחזר במועד חלופי שיקבע ע"י המדריך.
המרכז הקהילתי אחראי על משתתפי החוגים רק בזמן ובמרחב בו מתקיים החוג.

ביטול הרשמה / החזרים
ביטול ההשתתפות בחוג הינו באחריות המשתתף.

הודעה על ביטול חוג תינתן בכתב או במייל לרכזת החוגים השלוחתית ותיכנס 
לתוקפה לאחר קבלת אישור מהמרכז הקהילתי. 

gilatb@hefer.org.il :כתובת מייל לפניות
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על המשתתף לוודא קבלת אישור להודעת הביטול בתוך 3 ימי עבודה. 
הביטול יכנס לתוקפו לאחר קבלת אישור המרכז הקהילתי.

ביטול חוג יכנס לתוקף החל מהיום האחרון של החודש בו נמסרה הודעת הביטול.
המשתתף יהיה רשאי להמשיך בפעילות החוג עד סוף תקופת התשלום.

לא ייעשו ביטולים באמצעות הטלפון או המדריך.
אין ביטול רטרואקטיבי של חוג, ולא ייעשה החזר כספים בגינו.

במקרה של ביטול השתתפות בחוג, יוחזרו למשתתף דמי ההשתתפות היחסיים, 
עד לסוף שנת הפעילות, בניכוי 10% דמי ביטול.

לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות מחוג, למעט במקרה של היעדרות מעל 
שבועיים עקב מחלה, ובהצגת אישור רפואי.

לא יינתן החזר כספי או החזר פעילות בגין ימי חופשה בהתאם ללוח חופשות החוגים.
החזר באמצעות זיכוי בכרטיס אשראי יתבצע בהתאם למדיניות חברת האשראי.

בקשות לביטול ההשתתפות בחוג תתקבלנה עד לתאריך 31.3.16. 
לאחר מועד זה לא יתאפשר החזר בגין ביטול חוג.

הנחות
5% הנחה על חוג שני ומעלה לכל משתתף מבית אב.

הנחות רווחה בהתאם למדיניות מ.א עמק חפר.
אין כפל הנחות. 

*יתכנו שינויים בנהלי ההרשמה בשלוחות השונות.
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לוח חופשות חגים

הערותיוםתאריךהחג

כ"ט באלול - 13.9.15 - 15.9.15ראש השנה
ב' בתשרי

לא מתקיימים חוגיםא'-ג'

לא מתקיימים חוגיםג'-ד'ט'-י' בתשרי22.9.15 - 23.9.15יום כיפור

לא מתקיימים חוגיםא'-ב'י"א-ט"ו בתשרי27.9.15 - 28.9.15סוכות

לא מתקיימים חוגיםא'-ב'כ"א-כ"ב בתשרי4.10.15 - 5.10.15שמחת תורה

כ"ד בכסלו - 6.12.15 - 13.12.15חנוכה
א' בטבת

חוגים מתקיימים כרגילא'-א'

לא מתקיימים חוגיםה'-ו'י"ד-ט"ו באדר ב'24.3.16 - 25.3.16פורים

לא מתקיימים חוגיםו'-ו'י"ד-כ"א בניסן22.4.16 - 29.4.16פסח

הפסקת פעילות ב-18:30 ד'כ"ו בניסן4.5.16ערב יום השואה

בימי השואה והזיכרון ג'ב' באייר10.5.16ערב יום הזיכרון

לא מתקיימים חוגיםד'ג' באייר11.5.16יום הזיכרון

לא מתקיימים חוגיםה'ד' באייר12.5.16יום העצמאות

לא מתקיימים חוגיםשבת-א'ה'-ו' בסיוון11.6.16 - 12.6.16שבועות



טיסנאות || ירון חבוב

בחוג ילמדו הילדים על עקרונות התעופה וחוקים פיסיקאליים שונים ויבנו טיסנים. 
החוג משפר את היכולת המוטורית העדינה בקרב ילדים ומומלץ ע"י פיזיותרפיסטים.
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מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום גילאים

185 ₪ + תשלום חד פעמי בי"ס הרא"ליעודכןרביעיא-ג, ד-ו
₪ 220

מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום גילאים

160 ₪בי"ס הרא"ל14:45-13:45חמישיגן-ו

הוקי גלגִליות || שירן דובדבני
שחקן נבחרת ישראל בהוקי גלגִליות. בעל תעודה מטעם מכון ווינגייט וניסיון של 

שנים בענף הגלגליות

אתם מוזמנים להתגלגל לענף ספורט ייחודי, שונה ומרגש. החלקה בסיסית עם 
מקל וכדור, אין צורך בידע מוקדם. נלמד מסירות, תרגילים, טכניקה בסיסית 

ומשחק צוות. בחופשים מחנות אימונים וטורנירים אזוריים. דגש על עבודה אישית 
ע"פ קצב ההתקדמות. 
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מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום גילאים

א-ב
חמישי

17:15-16:00
180 ₪בי"ס הרא"ל

18:30-17:15ג-ו

לגו || מהנדסים צעירים

כאשר הלגו והילדים נפגשים נוצר ניצוץ שסוחף אחריו חוויה מרתקת של לימודים 
והנאה גם יחד. 

תכניות מהנדסים צעירים יוצרות אצל הילדים רצון לידע באמצעות לימוד חוויתי 
בו הילדים בונים דגמים אטרקטיביים מלגו ותוך כדי לומדים מושגים ועקרונות 

מתחומי החשבון, הפיזיקה וההנדסה. 

בחוג נבנה דגמי לגו מעולמות שונים כגון רובוטים, כלי מטבח שונים, כלי רכב 
מגוונים כמו מכבש, מכוניות מרוץ וג'יפים; מכונת כביסה, מעלית, כלי תעופה ושאר 

מכונות מורכבות ומאתגרות.
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אנגלית בשיטת ״Helen Doron״ || ברי אברבך
עשה מהפך מתעשייה להוראה. מורה בנשמתו וסבלנות משנתו.

שיטה בינלאומית ייחודית המאפשרת לימוד אנגלית מהגיל הרך. 

לימוד ייחודי וחוויתי המשלב אמצעי המחשה כמו: ריקוד, שירה, יצירה, תנועה 
ופעילויות מגוונות הנלקחות מתוך סביבתו הטבעית של הילד. 

על ידי שימוש בחיזוקים חיוביים, הילד ירכוש את השפה באופן טבעי, קל ומהנה. 

הדגש מושם על רכישת אנגלית מדוברת והיגוי נכון. 

לימוד בקבוצות קטנות של עד 8 ילדים ויחס אישי לכל ילד.

מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום גילאים

5-3
שני

17:30-16:45
200 ₪בי"ס הרא"ל

18:15-17:30חובה-ב
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קרמיקה יצירתית || ישי סימון 
קרמיקאי מלמד ויוצר אוהב אדם ואדמה.

"אני מזמין אתכם להצטרף אליי לחוג חוויתי מעורר חושים וביטוי עצמי 
תוך התנסות במגוון טכניקות ייחודיות לקרמיקה. 

בחוג ניצור תוך התייחסות לנושאים מגוונים כגון: טבע, בית, משפחה, חגים ועוד. 
במהלך השנה תצאו עם תוצרים מרהיבים ושימושיים. 

אני אוהב את היצירה ולא פחות מכך נהנה ללמד את תלמידיי ליצור."

מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום גילאים

טרום חובה-חובה
ראשון

17:00-16:00
220 ₪ בי"ס הרא"ל

כולל חומרים 18:00-17:00א-ו
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ג'אגלינג ומשחקים || דורון אברהמי 
מדריך ג'אגלינג וקואורדינציה, בעל 25 שנות ניסיון כמאמן בתחומי ספורט רבים.

מגוון רב של תרגילים ומשחקים, המקנים ערכים ספורטיביים, לימודיים 
וחינוכיים תוך כדי חוויה והנאה. מטרות: פיתוח יכולות קואורדינטיביות, מוטוריות 

ואסטרטגיות | חווית הצלחה ללא תחרותיות | סיוע בהתמודדות בחיי היום יום.

מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום גילאים
130 ₪מגרש הכפר17:00-16:00ראשוןא-ו

כדורגל || גיל בירן
מחנך, מורה לחינוך גופני ומאמן כדורגל מוסמך מטעם מכללת וינגייט. 

לימוד ושיפור מיומנויות גופניות וטכניות הקשורות למשחקי כדור ולכדורגל בפרט, 
שיפור הקואורדינציה, הקניית ערכים דרך אימון גופני/כדורגל, הכרת חוקי המשחק 

במסגרת חינוכית ומהנה. יתקיימו טורנירים ומשחקי ידידות נגד קבוצות מהאזור.

מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום גילאים
טרום חובה-חובה

שלישי
17:15-16:30

130 ₪מגרש הכפר
18:15-17:15א-ב-ג
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תאטרון אורנה פורת || מדריך מהתיאטרון
לראשונה בכפר הרא"ה סדנאות שנתיות של תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער! 

תיאטרון אורנה פורת מזמין ילדים מכיתה א'-ו' לפתח את כישורי הבמה באופן 
חוויתי, יצירתי ומהנה בהנחיה מקצועית של שחקנים, במאים ויוצרים מעולם 

התיאטרון. 

הסדנא כוללת: סדנת אמן אורח | צפייה בהצגות התיאטרון | מופע סיום חגיגי. 

מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום גילאים

א-ג
ראשון

17:00-16:00
בית החוגים

₪ 180

250 18:45-17:15₪ד-ו
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ג'ודו בגבעה ובכפר || אביב רג׳ואן
מאמן ג'ודו מוסמך ווינגייט ומורה לג'ודו והגנה עצמית 

בבתיה״ס בעמק חפר.

בואו להתנסות באומנות לחימה יפנית מודרנית, אשר הפכה לענף הספורט 
האולימפי המוביל בישראל תחרויות, מחנות אימון וסדנאות 

בשיתוף עם אורן סמדג'ה

* חוג בוגרים לפי דרישה בימי שלישי מ 20:30

מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום גילאים

א-ב-ג
שלישי
וחמישי

15:45-15:00
בית

החוגים

פעם בשבוע 160 ₪ 
פעמיים בשבוע 220 ₪ 

16:30-15:45ד ומעלה

17:15-16:30גילאי גן
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״הג'ימנסיה״ בית הספר למחול בהנהלת צילה שרמן ||
חופית בן עמי, טל רגב

מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום גילאים

חובה-אבלט קלאסי

שני

16:45-16:00

בית 
החוגים

פעם בשבוע 
 ₪ 165

פעמיים בשבוע 
 ₪ 260

3 פעמים בשבוע 
 ₪ 330

17:30-16:45טרום חובה

18:15-17:30ב-דג'אז

19:00-18:15ה ומעלה

17:30-16:30ד ומעלהמחול מודרני 

18:30-17:30ד ומעלההיפ הופ

מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום גילאים

ראשון ג ומעלה
ושני

45 דקות לפי 
תיאום אישי

שעור 75 ₪בי"ס הרא"ל
300 ₪ לחודש

גיטרה || בניה ברבי, בוגר בי"ס רימון ויוצר מוסיקה מקורית

רביעי



הרא״ה
ז כ ר מ
ם י ג ו ח

זומבה || רותם שפיגל
TRXבוגרת וינגייט, מדריכת זומבה, אירובי, קיקבוקס, פילאטיס ו

הצטרפו לשיעור הזומבה ותהנו מחוויית ריקודים מגוונים, קצביים ומהנים.
בשיעורים, נרקוד ונשלב תנועות מסגנונות ריקוד שונים ומגוונים:

היפ-הופ, רגטון, סלסה, סמבה, קומביה, דאנס ועוד.

רפרטואר הריקוד קבוע, ונלמד בשלבים.
השיעור אנרגטי משפר סיבולת לב ריאה, מפתח את הקואורדינציה, חוש הקצב 

והביטחון העצמי.

בואו ליהנות ממוזיקה מקפיצה, מהנה ומשמחת!

מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום גילאים

טרום חובה-חובה

רביעי

17:40-16:55
בית ספר 

120 ₪הרא"ל 18:30-17:45א-ג

19:20-18:35ד-ו



יוגה להריון, לאם ולתינוק || נורית סתיו הובר
מורה ליוגה בכירה וותיקה מזה 17 שנים. למדה יוגה בווינגייט ובהודו. 
עוד בארגז הכלים: נטורופתית, שיטת הפוקוסינג ותקשורת לא-אלימה

שעור יוגה לנשים בהריון לאם ולתינוק. 

מאפשר מרחב בו האם יכולה לקחת זמן לעצמה, להתחבר שוב אל הגוף... 
לאט להחזיר את האיברים למקומם לחזק ולהגמיש את השרירים והמפרקים 

ובעיקר לחזור אל עצמה בכל הרבדים ויחד עם זה לחזק את הקשר עם התינוק.

הרא״ה
ז כ ר מ
ם י ג ו ח

מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום מיועד ל

230 ₪בית החוגים10:30-9:30ראשוןנשים



וִינִיוגה || נורית סתיו הובר
מורה ליוגה בכירה וותיקה מזה 17 שנים. למדה יוגה בווינגייט ובהודו. 
עוד בארגז הכלים: נטורופתית, שיטת הפוקוסינג ותקשורת לא-אלימה

ִינִיוגה המושתתת על תרגול ללא נזקים  חוג יוגה לנשים בכל הגילאים בשיטת הו
ומותאמת לתלמיד במקום שהוא היום.

התרגול מותאם לכל אחת, עם קשב ליכולת הפיזית. 

התנוחות מלוות עם נשימה מה שמעניק מיקוד וריכוז תוך כדי תרגול. 

הדגש על שיפור היציבה, הנשימה, חיזוק והגמשה של שרירים ומפרקים, יכולת 
התבוננות והקשבה לעבודה ללא כאב.

מסייע לכאבי צוואר, גב, שכמות, ברכיים, כתפיים, מרפקים, שורשי כף היד ועוד

)אפשרות לפתיחת קבוצת גברים לפי דרישה(

הרא״ה
ז כ ר מ
ם י ג ו ח

מחיר )חודשי(מיקוםשעה יום מיועד ל

230 ₪בית החוגים10:30-9:00שלישינשים



. . . ם ו כ י ס ל ו
הרא״ה
ז כ ר מ
ם י ג ו ח

יום היום דיום גיום ביום א

יוגה להריון 
לאם ולתינוק

10:30-9:00
בית החוגים

דרמה
א-ג 17:00-16:00
ד-ו 18:45-17:15

בית החוגים

קרמיקה
טרום חובה-חובה

17:00-16:00
א-ו 18:00-17:00

בי”ס הרא”ל

ג’אגלינג 
ומשחקים

א-ו 17:00-16:00
מגרש הכפר

גיטרה
ג ומעלה

בי"ס הרא"ל

בלט קלאסי
חובה-א 

16:45-16:00
ג'אז

ב-ד 18:15-17:30
ה ומעלה

19:00-18:15
בית החוגים

וינִיוגה לנשים
10:30-9:00
בית החוגים

מחול מודרני
ד ומעלה 

17:30-16:30
היפ הופ 
ד ומעלה 

18:30-17:30
בית החוגים

הוקי גלגליות
גן-ו 

14:45-13:45
בי”ס הרא”ל

אנגלית
5-3

16:45-17:30
חובה-ב -18:15

17:30
בי”ס הרא”ל

ג’ודו
א-ב-ג 

15:45-15:00
ד ומעלה

16:30-15:45
גילאי גן

17:15-16:30
בית החוגים

זומבה
טרום חובה-חובה 

17:40-16:55
א-ג 

18:30-17:45
ד-ו 

19:20-18:35
בי”ס הרא”ל

ג’ודו
א-ב-ג 

15:45-15:00
ד ומעלה

16:30-15:45
גילאי גן

17:15-16:30
בית החוגים

גיטרה
ג ומעלה

בי"ס הרא"ל

כדורגל
טרום חובה-חובה

17:15-16:30
א-ב-ג

18:15-17:15
מגרש הכפר

טיסנאות
א-ג
ד-ו

בי”ס הרא”ל

לגו
א-ב

17:15-16:00
ג-ו

 18:30-17:15
בי”ס הראל


