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דבר 
מנהל המתנ"ס

אנחנו שמחים להציג בפניכם את חוברת החוגים לשנת תשע"ט. כמו בכל שנה, אנו מזמינים אתכם 
להצטרף למגוון החוגים העשיר שאנו מציעים.

אנו במתנ"ס מרחבים משקיעים מחשבה רבה בהגדלת היצע פעילויות הפנאי לכל המשפחה. השנה 
תוכלו ליהנות מהיצע חוגים עשיר בתחומים מגוונים.

אנו  מכירים בחשיבות ניצול שעות הפנאי לזמן איכות, הזדמנות לביטוי אישי, הנאה ומפגש חברתי.
למגרשים  יגיעו  הכדורגל  חוגי  קרקע,  בהתעמלות  ונבחרת  למתקדמים  קבוצות  נפתח  השנה, 
הסינטטיים בישובים, נמשיך להרחיב את האקרובטיקה האווירית, נקים קבוצות בלט ונציע מגוון חוגיי 

העשרה.
בנוסף, גם השנה אנו מציעים צהרון לילדי כיתות א' –ב' במחיר מסובסד. הצהרון יפעל עד השעה 16:30 
ויתקיים בבתי הספר. הצהרון יעניק לילדים מסגרת בטוחה, מוגנת ומעשירה עד אשר ההורים חוזרים 

מיום העבודה.

אנו מזמינים מושבים המעוניינים לפתוח חוגים נוספים ביישובים ליצור עמנו קשר ולבנות  יחד אתנו את 
המיטב עבור כל מושב ועבור כל תושב במועצה.

אנו שמחים לראות את הגידול במספר המשתתפים בפעילויות השונות, נמשיך לחשוב, ליצור ולחדש 
גם בעתיד.

שנה טובה ומהנה,
אדם עזרן
מנהל המתנ"ס



דבר מנהל 
מחלקת החינוך

הורים יקרים,

שנת חוגים חדשה בפתח ואיתה עשייה מגוונת ומרעננת של היצע פעילויות העומד לרשותכם.

יישובי מרחבים מתאפיינים בקהילה איכותית, מעורבת ופעילה, הצורכת שירותי פנאי ותרבות. אני סמוך ובטוח 
כי כל אחת ואחד מהגיל הרך ועד שיבה יימצא את הפעילויות התואמות לכישוריו ותחומי עניינו. מרכז הצעירים 
ומרכזי היום שלנו מעניקים  יואלה מיכאלי, מרכזת את פעילויות הותקים,  18 עד +45,  מעניק שירותים לגילאי 
ערבי  קהילתיים,  פסטיבלים  משפחות,  טיולי  מציעה  במתנ"ס  התרבות  מחלקת  היישוב.  לוותיקי  ופנאי  שירות 

סטנדאפ, מופעים ועוד. 
אנו מחויבים לחינוך פורמלי ובלתי פורמלי איכותי לכל התלמידים. המתנ"ס מהווה מרכז קהילתי לחינוך בלתי 

פורמלי, לפעילות חוגים ותרבות ומהווה ציר מרכזי בפעילויות חברתיות וקהילתיות בכל שעות היום.
אני מזמין את כולם לקחת חלק פעיל בפעילויות המתנ"ס, לחוות חוויות מיוחדות ומגוונת.

אני מבקש להודות ליו"ר הנהלת המתנ"ס, למנהל המתנ"ס ולכל הצוותים על עשייה מוצלחת, לקידום עשייה 
קהילתית מגוונת מגובשת וייחודית העומדת לרשותכם.

 

שנה טובה ומוצלחת

 סמי עטר
מנהל מחלקת החינוך



תקנון
הרישום באמצעות אתר האינטרנט ונפתח כבר כחודש לפני תחילת הפעילות 

 תמחור החוג כולל ימי חופשה החלים במהלך השנה .
 פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.

 גבייה נפרדת תעשה מראש ע"י המתנ"ס, עבור ביגוד, אביזרים, חומרים שונים ותחרויות.
 מתנ"ס מרחבים רשאי לשנות את מועדי החוגים, את מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לשיקולים מקצועיים.

 ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים.
 משתתפי החוגים תחת  מתנ"ס מרחבים מבוטחים בהתאם לנהלים ולהמלצות של החברה למתנ"סים.

הנחות: )אין כפל הנחות(
 זכאים להנחות תושבי המועצה בלבד .

 עבור חוג שני תקבל המשפחה 5% הנחה. עבור חוג שלישי ואילך, תקבל המשפחה 10% הנחה למשתתף.
ההנחה תחול על החוג הזול מביניהם ואינה כוללת חוגים פרטניים .

)ההנחות לא חלות על מסגרות הגיל הרך, צהרונים, מוסיקה, קבוצות ליגה ונבחרות(. 
 אין כפל הנחות ומבצעים.

 קיימות הנחות מול גופים ציבורים ,הגופים שנותנים סבסוד - רשימה נמצאת במנהלת המתנ"ס 
   ולא יינתנו כפל הנחות.

הסדרי תשלומים:
 התשלום לכל פעילויותינו מתבצע:

בכרטיס אשראי: בתשלומים חודשיים.
הוראת קבע: הורי התלמיד יחתמו על הוראת קבע לתשלום החוגים ורק לאחר אישור הוראת הקבע יוכל הילד 

להשתתף בפעילות החוג .
הסכום ינוכה מחשבון הבנק ב- 10 לכל חודש.

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לחוגים ולפעילויות של מתנ"ס מרחבים  2018-2019
חוגי המתנ"ס  הקהילתי פועלים החל מיום שני 7/10/2018 ויסתיימו ביום חמישי 30/6/2019. 



תקנון 2018-2019 

בשיקים: שיקים דחויים שפרוסים מראש לכל השנה . 
תמחור החוג מתחשב בימי חופשה החלים במהלך השנה

יש אפשרות להשתתף בשיעור ניסיון אחד  לחוג , לשיעור ניסיון יונפק כרטיס וניתן יהיה לקבל אותו  במסגרת 
יריד החוגים, חוג ראשון ללא עלות חוגים נוספים בעלות סמלית של 20 ש"ח 
במידה והמשתתף בחר להמשיך בחוג, שיעור הניסיון ייכלל בתשלום השוטף.

החל מהשיעור השני, על המשתתף להציג בפני מדריך החוג אישור/קבלה המעידה על הסדר תשלום שנתי .

בקשות לביטול השתתפות בחוג:
יש למלא טופס בקשה לביטול באתר האינטרנט מתנ"ס מרחבים /במזכירות המתנ"ס ,

לא יאוחר מה- 25 לכל חודש, עבור החודש הבא אחריו. ביטול השתתפות יתאפשר עד ה-15.2.2019. 
החל מה-1.3.19 לא יינתן החזר כספי. 

ניתן לבחור בחוג אחר במקום החוג אותו ברצונכם לבטל.

 מתנ"ס מרחבים  לא ייענה לבקשת ביטול בדיעבד, גם אם לא הייתה השתתפות פעילה בחוג.
   בעת פרישה מחוג, ינכה המרכז הקהילתי 50 ש"ח דמי טיפול.

 אין החזר שיעורים או החזר כספי בגין היעדרות .שיעור המתבטל עקב היעדרות המדריך יוחזר במועד אחר   
   בתיאום עם המשתתפים. )עד 3 ביטולים בשנה מצד המדריך יתאפשרו ללא השלמה( 

 אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח חופשות.
 אין אפשרות לבטל השתתפות בקורסים וסדנאות.

 בחוגים תחרותיים, ההרשמה מחייבת לאורך השנה כולה. לא ניתן לבטל השתתפות בחוג תחרותי במהלך
   השנה. במקרים חריגים יאושר ביטול עפ"י אישור רפואי בלבד.

 



תקנון
 כל החוגים יחלו לפעול ב 07.10.2018

הקפדה הדדית על התקנון תאפשר לכולנו בהירות 
וסדר במהלך שנת הפעילות.

  מתנ"ס מרחבים ידאג לבטיחות הילדים במסגרת
    פעילות החוג בלבד. 

 המתנ"ס ידאג למערך היסעים לילדים במסגרת
   יום לימודים קצר בלבד.

 מתנ"ס מרחבים אינו לוקח אחריות על ציוד שניזוק
   או אבד במסגרת החוגים, האחריות  הינה של 

   משתתפי החוג בלבד.

 המתנ"ס יפרסם את פרטי המדריכים והטלפונים 
ויצירת הקשר לפעילות שוטפת תתקיים מול

מדריך/כה החוג. 

לפרטים וכל מידע נוסף ניתן לפנות למשרד היחידה 
בטלפון 08-6307791 

 oritamatnas@gmail.comאו במייל

תודה על שיתוף הפעולה.
יחידת החוגים  
מתנ"ס מרחבים 

2018-2019 

לוח חופשות
חג/מועד

ראש השנה

יום כיפור 

סוכות 

חנוכה

פורים 

 פסח

ערב יום הזיכרון לשואה*  

ערב יום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל *

יום העצמאות 

ל"ג בעומר

שבועות 

תאריך 

09-11.09.2018

18-19.09.2018 

23.09-02.10.2018

04-10.12.2018

20-22.03.2019

11-27.04.2019

01.05.2019

07.05.2019

09.05.2019

03.05.2019

08-10.06.2019

* הפעילות תסתיים בשעה 18:00



מחול
סגנונות מחול מבועים

מחול לקטנטנים | מדריכה: סיון שטרית
יום שלישי | שעה  16:30-17:15  | מיקום: מבועים, סטודיו ליד אולם תרבות

אוכלוסיית יעד: גילאי 4-5 | עלות: 150 ₪ לחודש

מחול | מדריכה: סיון שטרית
יום שלישי | שעה  17:15-18:00  | מיקום: מבועים, סטודיו ליד אולם תרבות

אוכלוסיית יעד: גן חובה-כיתה א' | עלות: 150 ₪ לחודש

מחול | מדריכה: סיון שטרית
יום שלישי | שעה  18:00-18:45  | מיקום: מבועים, סטודיו ליד אולם תרבות

אוכלוסיית יעד: כיתות ב'-ג' | עלות: 150 ₪ לחודש

מחול | מדריכה: סיון שטרית
יום שלישי | שעה  18:45-19:30  | מיקום: מבועים, סטודיו ליד אולם תרבות

אוכלוסיית יעד: כיתות ד'-ו' | עלות: 150 ₪ לחודש

מחול | מדריכה: סיון שטרית
יום חמישי | שעה  17:00-17:45  | מיקום: קלחים, מועדון יישובי 

אוכלוסיית יעד: גילאי 5-6 | עלות: 150 ₪ לחודש

והלאה  יועבר בסיס של ריקודי ההיפ הופ  ידי מורה מוסמכת בשם סיוון שטרית. בשיעור  חוג מחול מועבר על 
גופנית  ומפעילות  ותוססת  צעירה  מאווירה  התלמידים  ייהנו  שיעור  בכל  יותר,  ומתקדמות  מורכבות  לתנועות 

מרעננת.



סגנונות מחול מרחביםמחול

מחול | מדריכה: סיון שטרית
יום חמישי | שעה  14:45-15:30  | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ג' | עלות: 150 ₪ לחודש

מחול | מדריכה: סיון שטרית
יום חמישי | שעה  15:30-16:15  | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות ד'-ו' | עלות: 150 ₪ לחודש

בלט מבועים
חוג בלט לקטנטנים | מדריכה: גפן ליברמן

יום רביעי | שעה  17:30-18:30  | מיקום: מבועים, סטודיו אולם תרבות 
אוכלוסיית יעד: גילאי 5-6 | עלות: 150 ₪ לחודש

חוג בלט | מדריכה: גפן ליברמן
יום רביעי | שעה  16:30-17:30  | מיקום: מבועים, סטודיו אולם תרבות 

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ב' | עלות: 150 ₪ לחודש

חוג בלט | מדריכה: גפן ליברמן
יום רביעי | שעה  18:30-19:30  | מיקום: מבועים, סטודיו אולם תרבות 

אוכלוסיית יעד: כיתות ג'-ד' | עלות: 150 ₪ לחודש

חוג בלט מועבר על ידי מורה מוסמכת בשם גפן ליברמן. בלט הוא אחד מסגנונות 
החוג  שרירים.  ומחזק  קואורדינציה  יציבה,  משפר  הבלט  ביותר.  הוותיקים  הריקוד 

מתאים לכל מי שחלם אי פעם לרקוד וטרם מימש את החלום.



מחול HOLA HOP מבועים

חוג HOLA HOP לקטנטנים | מדריכה: אורלי בראון
יום רביעי | שעה  16:30-17:30  | מיקום: אולם ספורט מבועים

אוכלוסיית יעד: גילאי 3-6 | עלות: 150 ₪ לחודש

חוג HOLA HOP | מדריכה: אורלי בראון
יום רביעי | שעה  14:30-15:30  | מיקום: אולם ספורט מבועים

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ו' | עלות: 150 ₪ לחודש

למעשה  הוא  הופ  ההולה  ריקוד  בראון.  אורלי  בשם  מוסמכת  מורה  ידי  על  מועבר   'HOLA HOP' חוג 
אימון כושר במסווה של כיף! ריקוד ההולה הופ משפר פעילות לב וכלי דם וכמו כן משפר כוח, קורדינציה, 

מודעות עצמית, גמישות, ביטחון עצמי ויצירתיות.

תנועה מרחבים
חוג תנועה לקטנטנים | מדריכה: שמחה דרור

יום רביעי | שעה  17:00-17:45  | מיקום: מושב פטיש
אוכלוסיית יעד: גילאי שנה וחצי-שנתיים וחצי | עלות: 160 ₪ לחודש

יום רביעי | שעה  17:45-18:30  | מיקום: מושב פטיש
אוכלוסיית יעד: גילאי שנתיים וחצי –שלוש וחצי| עלות: 160 ₪ לחודש

חוג תנועה מועבר על ידי מדריכת תנועה לגיל הרך וליווי לגיל היפתחותי לגיל הרך  בשם שמחה דרור. 
כדורים,  מטפחות,  רעשנים,  כמו  רבים  מוטוריים  אמצעים  בליווי  מוסיקה  לצלילי  וריקוד  תנועה  שעת 

חישוקים ועוד.



ספורט
ג'ודו מרחבים

חוג ג'ודו | מדריך: אבי ברוס
יום חמישי | שעה  14:30-15:15  | מיקום: אולם ספורט מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ו' | עלות: 150 ₪ לחודש
חוג ג'ודו קידס | מדריך: אבי ברוס

יום חמישי | שעה  16:15-17:15  | מיקום: אולם ספורט מרחבים
אוכלוסיית יעד: גילים 4-6 | עלות: 150 ₪ לחודש

ג'ודו מבועים
חוג ג'ודו לקטנטנים | מדריך: אמיר ברהום

יום ראשון | שעה  16:00-16:45  | מיקום: מבועים, סטודיו אולם תרבות
אוכלוסיית יעד: גילאי 3-6 | עלות: 150 ₪ לחודש

חוג ג'ודו | מדריך: אמיר ברהום
יום ראשון | שעה  15:15-16:00  | מיקום: מבועים, סטודיו אולם תרבות
יום חמישי | שעה 14:30-15:15 | מיקום: מבועים, סטודיו אולם תרבות

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ג' | עלות: 220 ₪ לחודש

הוא  הג'ודו  ברהום.  ואמיר  ברוס  אבי  בשם  מוסמכים  מורים  ידי  על  מועבר  ג'ודו  חוג 
אומנות לחימה יפנית בעלת אופי ספורטיבי ונועדה להגנה עצמית. חוגי הג'ודו מפתחים 
בקרב המשתתפים את הביטחון העצמי, הכושר הגופני, שיווי המשקל, ההתמצאות 

במרחב, זריזות, קואורדינציה, מהירות תגובה, גמישות ועוד.



ספורט
קפוארה מבועים

חוג קפוארה לקטנטנים | מדריך: יוגב  בן שלוש
יום רביעי | שעה  17:30-18:15  | מיקום: מבועים, סטודיו אולם ספורט

אוכלוסיית יעד: גילאי 3-6 | עלות: 160 ₪ לחודש

חוג קפוארה | מדריך: יוגב שלוש
יום רביעי | שעה  18:15-19:30  | מיקום: מבועים, סטודיו אולם ספורט

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ד' | עלות: 160 ₪ לחודש

חוג קפוארה מועבר על ידי מורה מוסמך בשם יוגב שלוש. הקפוארה הינה אמנות לחימה המשלבת הגנה עצמי. החוג מפתח אצל 
ילדים את כושר הריכוז, יכולת האלתור, קורדינציה מוטורית, חוש הקצב, מחזקת ובונה את כל שרירי הגוף, יציבות ושיווי משקל, 

יכולת חיזוי והכרת מושגים. מעבר לכך, הקפוארה מפתחת את תחושת הביטחון העצמי.

קרב מגע מבועים
חוג קרב מגע | מדריך: יגאל בורדובסקי

ימי ראשון | שעה  18:30-19:30  | מיקום: אולם ספורט מבועים
אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ג' | עלות: 150 ₪ לחודש

חוג קרב מגע | מדריך: יגאל בורדובסקי
ימי ראשון | שעה  19:30-20:30  | מיקום: אולם ספורט מבועים

אוכלוסיית יעד: כיתות ד'-ו' | עלות: 150 ₪ לחודש

חוג קרב מגע | מדריך: יגאל בורדובסקי
ימי ראשון | שעה  20:30-21:30  | מיקום: אולם ספורט מבועים

אוכלוסיית יעד: כיתות ז' ומעלה | עלות: 150 ₪ לחודש



אומנויות לחימה מרחביםספורט
חוג אומנויות לחימה לנוער | מדריך: אבי אגר

יום רביעי | שעה  17:00-17:45  | מיקום: אולם ספורט מרחבים
אוכלוסיית יעד: כיתות ו' ומעלה | עלות: 150 ₪ לחודש

אומנויות לחימה מבועים
חוג אומנויות לחימה לקטנטנים | מדריך: אבי ברוס

יום ראשון | שעה  16:55-17:40 | מיקום: מועדון שדה צבי
אוכלוסיית יעד: גילאי 3-6 | עלות: 150 ₪ לחודש

חוג אומנויות לחימה | מדריך: אבי ברוס
יום ראשון | שעה  16:10-16:55 | מיקום: מועדון שדה צבי

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ו' | עלות: 150 ₪ לחודש

חוג אומנויות לחימה | מדריך: אבי ברוס
יום שלישי | שעה  12:30-13:30 | מיקום: מבועים, סטודיו ליד אולם תרבות

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ו' | עלות: 150 ₪ לחודש

חוג אומנויות לחימה | מדריך: אבי ברוס
יום ראשון | שעה  19:30-20:30 | מיקום: מבועים, סטודיו ליד אולם תרבות

אוכלוסיית יעד: כיתות ז' ומעלה | עלות: 150 ₪ לחודש

חוג אומנויות לחימה MMA מועבר על ידי מורים מוסמכים בשם אבי ברוס ואבי אגר. MMA הוא השיטה 
המודרנית והאולטימטיבית של אומנויות הלחימה. החוג מפתח כושר, חוסן גופני, יכולת הגנה 



ספורט כדורשת במרחבים
חוג כדורשת | מדריכה: מגן אבוקרט

ימי שני שלישי | שעה  20:00-21:30| מיקום: אולם ספורט  מרחבים
אוכלוסיית יעד: נשים +25 | עלות:  100 ₪ לחודש

380+ ₪ חד פעמי כניסה לאיגוד הכדורשת

כדורשת במבועים
חוג כדורשת | מדריכה: הילה אורן

יום רביעי שעה  20:30-22:00| מיקום: אולם ספורט  מבועים
אוכלוסיית יעד: נשים +25 | עלות:   100 ₪ לחודש

380+ ₪ חד פעמי כניסה לאיגוד הכדורשת

קבוצת ריצה מרחבים
קבוצת ריצה | מדריכה: כרמית לוי בן אדיבה

ימי ראשון וחמישי | שעה  20:00-21:00  | מיקום: מתנ"ס מרחבים
אוכלוסיית יעד: גילאי 18 ומעלה | עלות: 220 ₪ לחודש

קבוצת ריצה מבועים
קבוצת ריצה | מדריכה: כרמית לוי בן אדיבה

ימי שני ורביעי | שעה  20:00-21:00  | מיקום: אולם ספורט מבועים )מול הבריכה(
אוכלוסיית יעד: גילאי 18 ומעלה | עלות: 220 ₪ לחודש

אימוני ריצה וכושר בוגרים: תכנית אימונים אישית ומגוונת לכל מתאמן, אימוני טכניקה, 
כוח וחיזוק שרירי הליבה.



ספורט
אתלטיקה מרחבים

חוג אתלטיקה | מדריכה: כרמית לוי בן אדיבה
ימי ראשון וחמישי | שעה  16:30-17:30  | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות ג'-ד' | עלות: 220 ₪ לחודש

חוג אתלטיקה | מדריכה: כרמית לוי  בן אדיבה
ימי ראשון וחמישי | שעה  17:30-18:30  | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות ה'-ו' | עלות: 220 ₪ לחודש

חוג אתלטיקה | מדריכה: כרמיתלוי  בן אדיבה
ימי ראשון וחמישי | שעה  19:00-20:00  | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: גילאי 12-18 | עלות: 220 ₪ לחודש

אתלטיקה מבועים
חוג אתלטיקה | מדריכה: כרמיתלוי  בן אדיבה

ימי שני ורביעי | שעה  16:30-17:30  | מיקום: אולם ספורט מבועים )מול הבריכה(
אוכלוסיית יעד: כיתות ג'-ד' | עלות: 220 ₪ לחודש

חוג אתלטיקה | מדריכה: כרמית לוי  בן אדיבה
ימי שני ורביעי | שעה  17:30-18:30  | מיקום: אולם ספורט מבועים )מול הבריכה(

אוכלוסיית יעד: כיתות ה'-ו' | עלות: 220 ₪ לחודש

חוג אתלטיקה | מדריכה: כרמית לוי בן אדיבה
ימי שני ורביעי | שעה  19:00-20:00  | מיקום: אולם ספורט מבועים )מול הבריכה(

אוכלוסיית יעד: גילאי 12-18 | עלות: 220 ₪ לחודש

חוג אתלטיקה מועבר על ידי מורה מוסמכת בשם כרמית לוי בן אדיבה. ילדים: אימוני אתלטיקה, מרכיבי הכושר 
הגופני, קואורדינציה ושיווי משקל. נוער: אימוני ריצה, כושר וכוח מותאמים לתכנית משרד החינוך. 



ספורט
אתלטיקה מרחבים

חוג אתלטיקה | מדריכה: כרמית לוי בן אדיבה
ימי ראשון וחמישי | שעה  16:30-17:30  | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות ג'-ד' | עלות: 220 ₪ לחודש

חוג אתלטיקה | מדריכה: כרמית לוי  בן אדיבה
ימי ראשון וחמישי | שעה  17:30-18:30  | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות ה'-ו' | עלות: 220 ₪ לחודש

חוג אתלטיקה | מדריכה: כרמיתלוי  בן אדיבה
ימי ראשון וחמישי | שעה  19:00-20:00  | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: גילאי 12-18 | עלות: 220 ₪ לחודש

אתלטיקה מבועים
חוג אתלטיקה | מדריכה: כרמיתלוי  בן אדיבה

ימי שני ורביעי | שעה  16:30-17:30  | מיקום: אולם ספורט מבועים )מול הבריכה(
אוכלוסיית יעד: כיתות ג'-ד' | עלות: 220 ₪ לחודש

חוג אתלטיקה | מדריכה: כרמית לוי  בן אדיבה
ימי שני ורביעי | שעה  17:30-18:30  | מיקום: אולם ספורט מבועים )מול הבריכה(

אוכלוסיית יעד: כיתות ה'-ו' | עלות: 220 ₪ לחודש

חוג אתלטיקה | מדריכה: כרמית לוי בן אדיבה
ימי שני ורביעי | שעה  19:00-20:00  | מיקום: אולם ספורט מבועים )מול הבריכה(

אוכלוסיית יעד: גילאי 12-18 | עלות: 220 ₪ לחודש

התעמלות קרקע מרחבים
חוג התעמלות קרקע | מדריכה: מיטל פרץ

ימי שני ורביעי | שעה  16:00-17:00  | מיקום: אולם ספורט מרחבים
אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ג' | עלות: 220 ₪ לחודש+ תלבושת חד פעמית- 150 ₪ למשתתף

חוג התעמלות קרקע | מדריכה: מיטל פרץ
ימי שני ורביעי | שעה  17:00-18:00  | מיקום: אולם ספורט מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות ד'-ו' | עלות: 220 ₪ לחודש+ תלבושת חד פעמית- 150 ₪ למשתתף

חוג התעמלות קרקע | מדריכה: מיטל פרץ
ימי שני ורביעי | שעה  18:00-19:00  | מיקום: אולם ספורט מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות ז'-ט' | עלות: 220 ₪ לחודש+ תלבושת חד פעמית- 150 ₪ למשתתף

התעמלות קרקע מבועים
חוג התעמלות קרקע | מדריכה: קרן ליבנה

ומכשירים  קרקע  התעמלות  ליבנה.  וקרן  פרץ  מיטל  בשם  מוסמכות  מורות  ידי  על  מועבר  קרקע  התעמלות  חוג 
הוא אחד מענפי הספורט הפופולריים במשחקים האולימפיים. זהו ענף המשלב גמישות וכוח עם תנועה ואלמנטים 

אקרובטים מרהיבים.

יום חמישי יום שלישי יום שני 
14:45-16:00

גילאי ד-ו מתקדמים
13:00-14:15

א-ג מתקדמים
 14:45-16:00
ד-ו מתקדמים

16:00-17:00
א-ג

 14:30-16:00
נבחרת

16:00-17:00
א-ג

17:00-18:15
א-ג מתקדמים

16:00-17:00
ד-ו

17:00-18:00
ד-ו

18:15-19:45
נבחרת

18:00-19:30
נבחרת 

מתחילים: 220 ₪ | מתקדמים:  240 ₪ | נבחרת:  290 ₪



ספורט
אקרובטיקה מרחבים

חוג אקרובטיקה | מדריכה: מיכל ארזי
יום שלישי | שעה  16:00-17:00  | מיקום: אולם ספורט מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ג' | עלות: 180 ₪ לחודש

חוג אקרובטיקה | מדריכה: מיכל ארזי
יום שלישי | שעה  17:00-18:00  | מיקום: אולם ספורט מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות ד'-ו' | עלות: 180 ₪ לחודש
חוג אקרובטיקה | מדריכה: מיכל ארזי

יום שלישי | שעה  18:00-19:30  | מיקום: אולם ספורט מרחבים
אוכלוסיית יעד: ז' ומעלה | עלות: 180 ₪ לחודש

אקרובטיקה מבועים
חוג אקרובטיקה | מדריכה: מיכל ארזי

יום רביעי | שעה  16:00-17:00  | מיקום: מבועים, אולם ספורט ישן
אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ג' | עלות: 180 ₪ לחודש

חוג אקרובטיקה | מדריכה: מיכל ארזי
יום רביעי | שעה  17:00-18:00  | מיקום: מבועים, אולם ספורט ישן

אוכלוסיית יעד: כיתות ד'-ו' | עלות: 180 ₪ לחודש

חוג אקרובטיקה | מדריכה: מיכל ארזי
יום רביעי | שעה  18:00-19:30  | מיקום: מבועים, אולם ספורט ישן

אוכלוסיית יעד: ז' ומעלה | עלות: 180 ₪ לחודש

וכך אימון  זו מגיעה מעולם הקרקס  ידי מורה מוסמכת בשם מיכל ארזי. אמנות  חוג אקרובטיקה מועבר על 
אינטנסיבי המטפח גמישות וכוח המועבר מדור לדור. נלמד טכניקות טיפוס בתנועה בגובה: על חבל בד, טרפז 
וערסל. הטכניקה נלמדת שלב אחרי שלה, בסביבה בטוחה ובהנחיה אישית. בנוסף ילמדו בחוג על מאמץ, 

אתגר, עבודת צוות, התגברות על פחד וכמובן התרגשות.



אמנות
קרמיקה מרחבים

חוג קרמיקה | מדריכה: אורנה שוהם
יום שלישי | שעה  14:30-15:30  | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ו' | עלות: 200 ₪ לחודש

חוג קרמיקה | מדריכה: אורנה שוהם
יום שלישי | שעה  10:30-12:00  | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: 18 ומעלה | עלות: 240 ₪ לחודש

חוג קרמיקה | מדריכה: אורנה שוהם
יום שלישי | אורך מפגש- שעה וחצי בין השעות  17:00-20:00  | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: 18 ומעלה | עלות: 240 ₪ לחודש

חוג קרמיקה מועבר על ידי מורה מוסמכת בשם אורנה שוהם. בחוג יהיה מפגש חוויתי עם 
החומר והצבע, פיתוח דמיון ויצירתיות, עבודה קבוצתית ועצמאית כאחד ולימוד יסודות 

הקרמיקה וטכניקות שונות עד קבלת תוצאות בהתאם לגיל הילדים.

אומנות שימושית במרחבים
אומנות שימושית | מדריכה: משה יצחק

יום  רביעי | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ו' | שעות: 16:30-17:30 | עלות: 160 ₪ לחודש+300 ₪ 
תשלום חד פעמי עבור חומרים

ילדים יצרו חפצי נוי חפצים שימושיים בשילוב טכניקות מובנות ודמיון חופשי.
התבוננות על חפצים מוכרים והפיכתם למשהו חדש. מקנה פיתוח יכולות קוגנטיביות, יכולות 

יצירתיות, יכולות להאמין בעצמנו ולאהוב את מעשה ידינו.



העשרה
מבוכים ודרקונים מרחבים

חוג מבוכים ודרקונים | מדריך: חברת תגלית
יום חמישי | שעה  14:30-15:30  | מיקום: ביה"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ו' | עלות: 180 ₪ לחודש

מבוכים ודרקונים מבועים
חוג מבוכים ודרקונים | מדריך: חברת תגלית

יום רביעי | שעה  14:30-15:30  | מיקום: ביה"ס מבועים
אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ו' | עלות: 180 ₪ לחודש

הרפתקות רבות ויוחדיות בעולם דמיוני, חידות הגיון, חידות מתמטיקה, 
משחקי חשיבה ודינמיקה קבוצתית.

חוג דרמה מרחבים
יום שני | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ג' | שעות 16:15-17:45 | עלות: 250 ₪ לחודש
אוכלוסיית יעד: כיתות ד'-ו' | שעות:  19:15 -17:45 |  עלות: 250 ₪ לחודש

חוג דרמה מבועים
יום ראשון | מיקום: אולם תרבות מבועים

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ג' | שעות 16:15-17:45 | עלות: 250 ₪ לחודש
אוכלוסיית יעד: כיתות ד'-ו' | שעות:  19:15 -17:45 |  עלות: 250 ₪ לחודש

חוג מעולם המשחק. בחוג זה יפתח יכולות עמידה מול קהל, ביטחון עצמי, 
על  עבודה  תפקידים,  משחקי  ואימפרוביזציה,  תאטרון  משחקי  ימחיזו  הילדים 

הבעות, תחושות, ודמויות.



העשרה
חוג טכנוטריק

יום רביעי | שעה   16:30-17:30 | מיקום: )במושב עם הרישום הגבוהה ביותר(
אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ו' | עלות: 170 ₪ לחודש

תשלום חד פעמי על חומרים 350 ₪ 

בסיום  הייחודים  וילמדו על הדגמים  והמכניקה.  דגמים מעולם ההנדסה   10 יבנו במשך השנה  הילדים 
הבניה יקבלו את הדגמים לביתם.

ילדים מאוד מתחברים לדגמים שהם יוצרים. מפתח חשיבה יצירתית ופתרון בעיות. מאפשר לילד לבנות 
"אסטרטגיות" וללמוד על דגמים מעולם המבוגרים

חוג בישול 
יום שני | מיקום: מתנ"ס מרחבים

יום ראשון | מיקום: גוש שובלים, במושב עם הרישום הגבוהה ביותר

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ו | שעות: 16:30-18:00 | עלות: 230 ₪ לחודש
תשלום חד פעמי לחומרים: 

חוג בישול קבוצתי. להנאה ולמידת רזי הבישול בחוג זה הילדים יתנסו בהכנת מאכלים פשוטים ומרוכבים 
יותר, המורכבים מירקות, בשר, ועוד..

כל ילד יקבל ערכת בישול יוקרתי אשר תלווה אותו במהלך כל השנה.

חוג אנגלית 
יום חמישי | שעה 17:15- 16:30 | מיקום: מתנ"ס מרחבים

אוכלוסיית יעד:  כיתות  א-ג | עלות :170 ₪

יום חמישי | שעה 17:15-18:00 | מיקום: מתנ"ס מרחבים
אוכלוסיית יעד:  כיתות ד-ה | עלות :170 ₪ 

החוג מועבר ע"י מורים מבית ספר "היי קיו". במסגרת החוג הילדים יחשפו לאנגלית 
מדוברת במתכונת חוויתית ע"פ שיטת הלימוד של: tlg  וירכשו את השפה כבר בגיל צעיר



מוסיקה
לימודי הנגינה מקדמים את הילד בתחומים רבים – מוטוריים, רגשיים וחברתיים, וכן מפתחים קואורדינציה, 
משמעת עצמית ושאיפה למצוינות. מסלולי הלימוד המגוונים של הקונסרבטוריון מאפשרים לכל אדם מגיל 

הרך ועד גיל הזהב להתנסות בנגינה  ושירה וליהנות מעולם המוסיקה. 
מה לומדים בקונסרבטוריון?

לימוד פרטני 
פיתוח קול, פסנתר, כינור, צ'לו, חליל צד, סקסופון, קלרינט, חצוצרה, אורגן, יוקללה, גיטרה, גיטרה חשמלית, 

גיטרה בס, תופים, דרבוקה, חלילית.

זוגי וקבוצתי - רק למתחילים
פיתוח קול, אורגנית, גיטרה, חלילית ודרבוקה. 

כל מי שאוהב לשיר מוזמן להצטרף למקהלת הקונסרבטוריון ולחבורת הזמר למבוגרים. לומדים לשיר בקולות 
וסגנונות מוסיקה שונים. מקהלה וחבורת הזמר מופיעים במגוון אירועים של המתנ"ס והמועצה, כמו כן בכנסים 

ארציים.

נושאי העשרה
העשרה מוסיקלית – תולדות המוסיקה, תיאוריה – שעה אחת לשבוע, תזמורת, אנסמבלים ודואטים, הרכבים 

קאמריים והרכבי רוק– אחת לשבוע )ללא תשלום לתלמידי הקונסרבטוריון(

בגרות במוסיקה
יח'   5 ניגשים לבגרות  י'ב  משנת הלימודים תשע"ד, פועלת מגמת מוסיקה בתיכון מרחבים. תלמידי שיכבה 
בתום  רסיטלים  עורכים  הקונסרבטוריון  בוגרי  החינוך!  להכרת משרד  זוכים  תלמידנו  לכך,  בנוסף  במוסיקה. 

לימודיהם וחלקם אף ניגשים לבחינות הבגרות במוסיקה, הנערכות מטעם המשרד החינוך.

בית הספר למוסיקה- קונסרבטוריון מבועים-מרחבים- בפיקוח משרד החינוך
ריטה מאירוביץ' - מנהלת הקונסרבטוריון

 



מוסיקה
כחלק מהתרחבות לימודי המוסיקה, במועצת מרחבים נפתח מסלול המיועד לתלמידי 
כיתות ז'-ח': נגינה בהרכבים המודרכים ע"י צוות מורי מגמת המוסיקה בתיכון מרחבים. 
המפגשים הם שבועיים וכוללים חזרות בחדר חזרות מקצועי, תמיכה ויעוץ בנגינה בכלים 

האישיים )כולל שירה( וכן לימודי העשרה כלליים במוסיקה.

שיעורי מוסיקה חווייתיים  לגיל הרך: גילאי 2-3 )עם ההורים( וגילאי 4-5 )ללא ההורים(

מערכת של שיעורי הנגינה תקבע מול המורה
במהלך השנה בקונסרבטוריון מתקיימים קונצרטים כיתתיים, קונצרט חצי שנתי וקונצרט סיום חגיגי. בנוסף, תלמידינו 
משתתפים בהופעות באירועים קהילתיים, בבתי הספר וגני הילדים, פעוטונים, בכנסים ארציים, בסדנאות ובכיתות אומן 

ארציות.
"הסימפוניה  תזמורת  קונצרטים של  לחמישה  המנוי  בהזמנת  אזורית מרחבים  מועצה  לתושבי  מיוחדת  הנחה  כן,  כמו 

הישראלית" באר שבע מסדרה לכל המשפחה עם מנחה ומנצח חן צימבליסטה!

בדבר פרטים נוספים ניתן להתקשר לטלפונים הבאים:
מבועים: 08-6211825, פקס: 9934021 – ימי רביעי וחמישי.

מרחבים: 08-6211805,  08-6211827 ; פקס: 9924603 – ימי ראשון ושני.
http://www.merhavim-m.org.il/index.php :כתובת אתר

                                                                            ritameirovich1@gmai.com      050-2107815 – ריטה – מנהלת  הקונסרבטוריון
minala@merhavim.matnasim.co.il      0507777057– סימון – מנהלנית של מתנ"ס

4100 ₪ לשנהפרטני – 60 דק' )כל הכלים(

3100 ₪ לשנהפרטני -45 דק' )כל הכלים(

2660 ₪  לשנהזוגי: פיתוח קול, אורגנית, גיטרה, חלילית ודרבוקה

2030 ₪  לשנהקבוצתי: גיטרה, אורגן

1200  ₪  לשנהקבוצתי: חלילית, כינור, כלי נשיפה, דרבוקה.

1300 ₪  לשנהמקהלה

1760 ₪ לשנההרכב רוק )לא לתלמידי הקונסרבטוריון(

₪1500 לשנהחבורת זמר מבוגרים

2000 ₪ לשנהגיל הרך 2-3 )עם ההורים(

₪1500 לשנהגיל הרך 4-5

לוח מחירים:



כדורגל
הפועל מרחבים-מחלקת נוער בכדורגל

לקראת פתיחת עונת הכדורגל במסגרת ההתאחדות לכדורגל אנו מעוניינים לפתוח 
את הקבוצות הבאות:

ילדים א' - ילדים משנתון לידה 2005, 2006 | ילדים ג' – ילדים משנתון לידה 2008,2007
האימונים יתקיימו באצטדיון מרחבים  ) כולל הסעות מכלל היישובים( 

בימים הבאים: שני ורביעי בשעות -18:30 17:00 | משחקי הקבוצות יתקיימו בימי שישי. 
פתיחת האימונים: 20.8.2018

מאמני הקבוצות:
ילדים א' – עמי דוידיאן  050.7645803 | ילדים ג'  - שגיא דנינו   050.5873035

תנאי לפתיחת קבוצה- מינימום 12 משתתפים. במסגרת החוג :                                                                                                                                   
 הדרכה מקצועית ע"י מאמנים מוסמכים  השתתפות בטורנירים מקומיים וארציים

 מפגש עם שחקני הפועל באר שבע   חלוקת מדליות לשחקנים מצטיינים מדי חודש

כל נרשם יקבל ערכת ביגוד – הפועל באר שבע: תלבושת קצרה, טרנינג, גרביים, מגני 
עצם, בקבוק, תיק.  

עלות שנתית: 1800 ₪.

ימי כיתותהמגרש
אימונים

שעות 
המאמןהאימון

א-בפטיש
ג-ד

א'+ ג'
א'+ ג'

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

עמי דוידיאן

א-ברנן
ג-ד

א'+ ג'
א'+ ג'

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

יגאל

א-בגילת
ג-ד

א'+ ג'
א'+ ג'

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

חגי שוחט

א-בניר עקיבא
ג-ד

א'+ ד' 
א'+ ד'

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

סאלי סגרון

א-בשדה צבי
ג-ד

ג'+ ה'
ג'+ ה'

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

סאלי סגרון

העמותה לקידום הספורט במרחבים בית הספר לכדורגל בחסות הפועל באר שבע 
השנה אנו נפעיל את בית הספר לכדורגל במגרשים החדשים בתוך המושבים.



כדורסל

כל נרשם יקבל ערכת ביגוד –  תלבושת קצרה, טרנינג, בקבוק, תיק 

עלות שנתיתהמאמןשעות האימוןימי אימוניםכיתות/ גיל

ראשוןא-ב
רביעי

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

2000 ₪ ניר עמר

ראשוןג-ד
רביעי

16:15-17:15
2000 ₪ ניר עמר16:00-17:00

קט סל ב'
) כיתות ה'(

ראשון
שלישי) משחק(

חמישי

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

2200 ₪ ניר עמר

קט סל א'
) כיתות ו'(

ראשון
שלישי) משחק(

רביעי

17:15-18:45
17:00-18:30
17:00-18:30

 ₪ 2200

ילדים ב'
) כיתות ז-ח(

שני
רביעי

חמישי) משחק(
שישי

17:30-19:00
17:30-19:00
17:30-19:00
9:30-11:00

2400 ₪ רון רחמים

נערות
) כיתות ח'-י'(

ראשון
שלישי)משחק(

חמישי

18:00-19:30
18:30-20:00
18:30-20:00

 ₪ 2000

נערים ב'
) כיתות ט'-י'(

ראשון) משחק(
שני

רביעי
שישי

18:30-20:00
19:30-21:00
19:00-20:30
11:30-13:00

2400 ₪ רון רחמים

מחלקת נוער בכדורסל
להלן פירוט הקבוצות לעונה הקרובה

הפעילות תתקיים באולמות הספורט במבועים.



צהרונים
תכנית ניצנים במתנ"ס מרחבים

בשנת תשע"ט מתנ"ס מרחבים יפעיל צהרונים לכיתות א'-ב' 
בביה"ס מבועים ובקרית החינוך מרחבים. 

  הצהרון יופעל בימי הלימודים משעת סיום הלימודים עד השעה 16:30 בימים א-ה. 
    הצהרון כולל ארוחת צהרים ביום הקצר. עלות חודשית 191 ₪ בלבד.

  פתיחת הצהרון מותנת במספר מינימום של נרשמים.
  הזדרזו להירשם על מנת שנוכל להיערך בהתאם.
  שימו לב! מערך ההסעות לא יופעל בסיום הצהרון.

  חופשות לפי משרד החינוך. 

מתנ"ס מרכז קהילתי מרחבים
קרית חינוך מרחבים

ת.ד אופקים מיקוד 8030000
טלפון: 08-6211827, 08-6307791

פקס:  08-9924603
oritamatnas@gmeil.com מייל

www.merhavim-m.org.il:לרישום

התחלת 
פעילות חוגים 

וצהרונים 
 7.10.2018


