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כניסה חופשית לכל

 

 חוגי הילדים ללא הגבלה

בלבד לחודש

ניתן להגיע לכל החוגים בכל עת- מעבר חופשי בין חוגים.

ועד
כפר
חב”ד

ופרצת
ימה

וקדמה
וצפונה

ונגבה

הפצת
   מעיינות

     החסידות

הנחה משתלמת
 

  למשפחות
  10% לילד שני 

 15% לילד שלישי

 20% לילד רביעי



אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לתת לכם שירות ותמורה 
הולמים. 

המבצע החדש שלנו בא לקראתכם ונותן לילדיכם היקרים 
להנות ממספר רב של חוגים מקצועיים, חוייתיים, מהנים 

ומגוונים - במחיר נח ובנוסחת 'חופשי חודשי'. 

חשוב לנו שכספיכם לא יצא לריק.  ולכן - גם אם הילד לא 
יכול היה להגיע לחוג ביום מסויים, מכל סיבה שהיא, יוכל 

הוא להגיע ביום אחר לכל חוג שיחפוץ. 

בואו והביאו חברים. 
 אנחנו כאן בשבילכם. 

צוות מתנ"ס מעיינות כפר חב"ד 

תושבים יקרים 

ב"ה

  החוגים מתקיימים בעידודם של : 

 הרב המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי שליט"א

ועד כפר חב"ד והמועצה אזורית עמק לוד 

בנות
חוגי
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J חוג מחול -סטודיו

בהנחיית: מושקי בלומברגר
 ,PICKING קלאסיות,  פשוטות,  פריטות  נלמד  הגיטרה,  את  נכיר 

מקצבים, אקורדים בסיסיים ונלווה ניגונים ושירים חסידיים.

16:30  ///  כיתות א-ח  ראשון 

יש להגיע עם גיטרה לחוג

בהנחיית: אוריליה ביטון  
בחוג למתקדמות נתחיל בקריאתם של תווים ומנגינות סולו קלות, 
וליווי  בסולו  יותר  קשים  ושירים  לניגונים  נתקדם  ובהדרגה  לאט 
עם  ניגונים  מהרגילים,  יותר  מורכבים  אקורדים  נלמד  משולבים, 
וכן פריטות מסוגים  וליווי  סולו  מיוחדים בשילוב של  וסיום  פתיח 

שונים... בקיצור: ממש לנגן בגיטרה כמו האלופים:( 

יש להגיע עם גיטרה לחוג /// 2 קבוצות גיל.

גיטרה מתחילות

גיטרה מתקדמות

בהנחיית: שרהלה גיקובס
החוג מתאים לילדות שאוהבות ורוצות לרקוד. בחוג מודגשת עבודה 
על גמישות, טכניקה, קואורדינציה ועוד...והכל בשמחה והמון אהבה 

לכל אחת. בסוף השנה נופיע יחד במופע ענק!

 ראשון ורביעי בין 15:15 ל20:00  ///  גן - כיתה ח

בהנחיית: חיה גלייזר
בואי לפתח כשרונות, ביטחון לבנות, יכולות לגלות ולהכיר בכוחות.

 יום שני בין 15:00 ל19:00 /// גן- כיתה ח 

 קבוצות גיל נפרדות )לפי הרישום(

בקצב שלך - דרמה משחק שירה
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בהנחיית: לאה ליפשיץ
בואו לטעום ולהנות מחוג אפיה חוויתי שבו נכיר ונכין מגוון מאפים, 
שונות  בטכניקות  ונתנסה  ידע  נרכוש  וקינוחים,  עוגיות  עוגות, 
במטבח. בסיום כל מפגש תצאו עם תוצרים טעימים ומיוחדים מעשה 

ידיכן! בתיאבון:(

 יום ראשון - א-ד 16:00| ה-ח 17:00 /// כיתות א-ח

חוג אפיה
בהנחיית: דסי אדרעי

- סיפורים  ולספר  להציג  לשיר,  לרקוד,  אוהבת  שלך  הבת   אם 

את מוזמנת לשלוח אותה לחוג של דסי. נלווה את החוויה במוזיקה, 
כלי נגינה ואביזרים מיוחדים... 

17:00-17:45  /// גילאי 3-6  ראשון ורביעי 

בהנחיית: אוריליה ביטון
טכניקות בישול מגוונות שמפתחות את היצירתיות במטבח ורעיונות 

לארוחות משגעות, בלי להשתגע...

שני - 19:00-20:00 | 20:00-21:00  /// נשים ונערות 

סול לה סי עם דסי - ריתמיקה

חוג בישול לנשים ונערות
בהנחיית: פאר טוויל

איזה קצב! איזו אווירה... יחד נלמד מקצבים בסגנונות שונים, סוגי דרבוק 
ומהלכים, נפתח שליטה בכלי ונמקסם את יכולות התיפוף. במהלך החוג 
נכיר את יסודות המוזיקה ונתוודע להיסטוריה המרתקת של הדרבוקה: 

מקורה, צורותיה השונות ועוד..  גם את מוזמנת להיכנס לקצב :( 

 רביעי - 16:00-17:00| 17:00-18:00  /// כיתות ה-ח, ט-י"ב 

פאר התיפוף- חוג דרבוקות

סול לה סי
עם דסי
שיעורים•חוגים•הפעלות•מסיבות•ימי הולדת
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 חוגי הילדים ללא הגבלה

בהנחיית: שרה רונית   
נייר,  "בחוג אמנות ניצור יחד: עבודות פסיפס, ציור, פיסול, עיסת 

ריקוע, תכשיטנות ועוד. עם ידי הזהב שלכן נגיע רחוק!"

 שני - 16:00-17:00 | 17:00-18:00  /// כיתות א-ו

כיתות א-ח, קבוצות גיל נפרדות.

אמנות

בהנחיית: תמר בר מעוז
"הצטרפי אלינו לחוויה ספורטיבית במיוחד: משחקי ספורט, אירובי, 
עם  גיוון  והמון  שונות,  עמידות  קרקע,  התעמלות  וגמישות,  תנועה 

אביזרים מקצועיים!" 

 יום שני 18:00/// כיתות א-ד

בהנחיית: לבנה שלו
פיתוח  חברתית,  אינטראקציה  ומעודדת  סקרנות  מעוררת  היצירה 
ומעניקה  יצירה  חופש  הנשמע,  הבנת  עדינה,  מוטוריקה  מיומנויות, 
ביטחון עצמי. באומנות יכול הילד לבטא את עצמו, את צרכיו ורגשותיו, 

ולהביע את עולמו הפנימי באופן חווייתי ויצירתי. 
16:00-16:45 /// גילאי 3-5  רביעי 

חוג ספורט לצעירות

לצבוע את הרגש - ציור התפתחותי לילדות

בהנחיית: נחמה דינה קוזלובסקי
בו נלמד את יסודות הרישום והציור. צביעה נכונה בשיטות שונות. 

אור וצל, פרספקטיבה, ועוד. תוצאות מרהיבות! כל אחת יכולה!
לכיתות ג-ה בצבעי מים, ובצבעי גואש. לכיתות ו-ח בצבעי אקריליק 

על בדי קנבס. כיתות ט' ומעלה, אקריליק על קנבס.

רביעי - 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:20 /// כיתות ג - תיכון  

על פי קבוצות גיל | קבוצת נשים תיפתח על פי ביקוש.

חוג ציור מקצועי



בנים
חוגי

בהנחיית: משה גלייזר
הכרת  בהם,  הנכונים  השימוש  ואופני  העבודה  כלי  הכרת  נגרות- 
חיבורי העץ השונים וצביעת העבודות. במהלך החוג יצבעו הילדים 
כגון: משחק הוקי, מנורת לילה, מכתביה, שרפרף,  עבודות שונות 

מתלים, דגמי מטוסים רעשן לפורים ועוד..         

חמישי - 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50  /// כתות א - ד  

בהנחיית: משה גלייזר
הקניית ידע בסיסי בהלחמה עדינה, הכרת רכיבי המעגל האלקטרוני, 
יצבעו  החוג  במארזים. במהלך  מעגלים  ובניית  יסוד בחשמל  מושגי 
מגילת  סירנה,  חשמלי,  נחש  מונופול,  כגון:  שונות  עבודות  הילדים 
אסתר חשמלית, חנוכיה חשמלית, רובוט, אורגנית, תאורת חירום ועוד.         

17:00-18:00  /// כתות ה - ח   חמישי 

נגרות 

אלקטרוניקה
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בהנחיית: יעקב גרשוביץ
בואו להכיר את עולם השחמט, להתחרות ולהצליח! השחמט מפתח 
חשיבה מעמיקה, קבלת החלטות ועוד. המיטיב לחשוב - יצליח יותר 
גם בלימוד הגמרא. בחוג נחווה יחד אימון בעיות שחמט, התבוננות 
ולמידה מתוך משחקים, פתיחות ותחרויות מאתגרות. המשחק שלנו 
למי  גם   - החשיבה  יכולת  את  מעודדת  והתחרות  במיוחד  מרתק 

שבמקומות אחרים מתקשה להתרכז...

 שלישי - 16:00-17:00 | 17:00-18:00  /// גילאי 7-13  

 החוג יתקיים ב2 רמות - בסיס ומתקדמים

שחמט - והגית בו
בהנחיית: האומן והמחנך החסידי מנדי ירוסלבסקי  

"בחוג שלנו תלמדו את סודות האומנים הגדולים! 
חסידית,  באווירה  והכל  משלכם,  אומנותיים  ציורים  ליצור  תהנו 

כייפית ומקצועית!"

 חמישי - 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 /// גילאי 5-13  

3 קבוצות גיל נפרדות במספר רמות בלימוד ציור על מנת שיתאימו 
 לכולם

 "הצייר החסידי"
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 מקהלת מתנ"ס מעיינות כיתות ב-ח

חלילית כיתות א-ח

בהנחיית: מיכאל שלוש
נשיר ביחד. נפתח את הקול, נלמד איך לשיר ללא זיופים ואיך לשיר 

בביטחון על במה עד המופע הסופי. 

 חמישי - 16:00-16:45  /// כתות א-ח  

בהנחיית: מיכאל שלוש
בחוג חלילית אנו לומדים תווים וקצב, מפתחים את השמיעה המוזיקלית 

ובנוסף לומדים איך לנשוף בכלי כדי להוציא צלילים יפים 

חמישי - 17:30-18:15  /// כתות א-ח  

החוג מתחלק לפי רמות גיל | קבוצות נוספות ייפתחו על פי ביקוש

יש להצטייד בחלילית

בהנחיית: איציק לוי
"פעילות גופנית המשלבת: פיתוח חשיבה ויצירתיות, חיזוק חגורת 
כתפיים, חיזוק שרירים, יציבות וגמישות, הפעילות מלווה במשחקי 

חברה מאתגרים"

 שלישי - 16:00-17:00 | 17:00-18:00  /// גילאי 7-13  

הנחיית: מיכאל שלוש
חוג מלא קצב. נפתח את החוש הקצבי ונלמד את סוגי המקצבים 

החסידיים והמזרחיים.

 חמישי - 16:45-17:30  /// כתות א-ח   

החוג מתחלק לפי רמות גיל | קבוצות נוספות ייפתחו על פי ביקוש

 יש להצטייד בדרבוקה טובה.

ספורט אתגרי

 תיפוף דרבוקה
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לגיל הזהב-
 4 אימונים בשבוע ב50 ₪ 

בחסות ועד כפר חבד

>

 וכפר חב"ד - מפעלי חינוך תרבות

רווחה ופיתוח 

ספורט
וכושר

בהנחיית: דינה גופין, הדס קלאפיש
זומבה ריקוד כושר והרבה כיף. 

 ראשון 18:30-19:30 | שלישי 18:30-19:15 /// כיתות ט-י"ב

חוג מתקיים פעמיים בשבוע

כושר לנערות



לא צריך לצאת יותר מהכפר סטודיו לנשים ולבנות <<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 ����������������������������������������� שעורי ערב

יום ראשון  
20:00 פילאטיס עם דגנית מלחן

21:00 פילאטיס דינאמי עם דגנית מלחן

יום שני
20:15 בניית עצם עם אסנת דאוד

21:15 אירובי ועיצוב עם אסנת דאוד

יום שלישי
19:30 זומבה וריקוד עם הדס קלאפיש

20:30 חיזוק ומתיחות עם שרה גיקובס

21:30  עיצוב דינאמי עם שרה גיקובס

יום רביעי
20:15 עיצוב ברוגע עם מושקי גרוזמן

HIIT 21:15 אימון מחזורי דינאמי עם מושקי גרוזמן

שעורי בוקר ������������������������������������������ 

יום שלישי
08:00 אירובי וחיזוק עם מלכה כהן 

09:00 פילאטיס עם דגנית מלחן

יום חמישי
09:00 פילאטיס עם דגנית מלחן

יום שישי
08:15 אימון אינטרוולים עם דינה גופין



בכפר
2018

 רחוב הרב גורליק 2 כפר חב"ד

 

maaya
not82

4@gm
ail.com

 טלפון: 03-9608022 | 072-3390772 | מייל: 

שעות רישום ומזכירות:

 

 ימים א', ג', ד' בין השעות 9:00-12:00 

 

ימים א'-ה' בין השעות 16:00-20:00


