חוגים  -נוה דניאל תשע"ט 2018-2019
חוגים בנווה דניאל )פתיחת החוגים מותנת במספר הנרשמים ,ייתכנו שינויים קלים ,רישום ופניות אך ורק דרך מפעילי החוגים .החוגים באחריות מפעילי החוגים בלבד(
תושבים יקרים ,אנו שמחים להציע מערכת חוגים עשירה פה בנווה דניאל .המטרה המרכזית בבניית מערכת החוגים היתה הגברת הקהילתיות לצד חוויות משותפות לילדי היישוב וכן
למנוע הסעות הורים .השתדלנו להיות קשובים לבקשות התושבים ולגוון .חשוב לציין כי מדובר על שנת פיילוט .במידה ויהיה רישום ושביעות רצון נמשיך עם החוגים ואף נוסיף בשנה
הבעל"ט .מתחת לכל שם של חוג יש שם של מורה ומספר טלפון לקבלת פרטים ומידע .מוזמנים ליצור קשר בימים הקרובים וכבר לשריין את מקום ילדכם/ילדתכם!

חברי המזכירות ורות רכזת קהילה

יום ראשון
בלט

יום שני
התעמלות קרקע

גן חובה16:15-17:00 :
חדר חוגים
יהודית הירש 052-3203570
yehudit.ballet@gmail.com

מספר קבוצות לפי רמה
שעות יפורסמו בהמשך
אולם כינוסים קטן
רישום במתנ״ס
ג׳וליה קדם052-4332772 -

גן חובה-כיתה ב׳16:15-17:00 :
כיתות ג׳-ד׳17:00-17:45 :
כיתות ה׳-ו׳17:45-18:30 :
מגרש
רישום במתנ״ס

רובוטיקה

כדורסל

ג׳ודו

ילדי נבחרת כיתות ב' ומעלה
18:20-19:20
חדר חוגים
דן פיטוסי 053-5308483
danfitusi@gmail.com

פילאטיס

20:00-21:00
חדר חוגים
דבורה סגל 054-5219428
dsegal406@gmail.com

יום ראשון
יוגה טיפולי

יוגה עם נעמי 8:30
מחול עם פנינה קטנטנות 16:00
א'-ג'  16:30ד'-ו' 17:15
מחול מודרני נערות 18:00

פילאטיס

פילאטיס עם חני 20:15

כיתות א׳-ג׳16:00-16:45 :
קראוון חוגים
רישום במתנ"ס

מועדון המעשים הטובים

כיתות א'-ג'16:45-18:15 :
בית חב"ד
ברוך פרבר 058-7706317
farberb770@gmail.com

ריקוד לטיני

גילאי 17:00 :3-6
גילאי 18:00 :7-12
גילאי 19:00 :13-16
נשים )20:00 :(17+
חדר חוגים
עדי סלאב 054-3377514
AdiKaufman6@gmail.com

יום שלישי
פילאטיס

8:15-9:15
חדר חוגים
דבורה סגל
dsegal406@gmail.com

נגרות

בוגרים16:00-17:00 :
צעירים17:00-18:00 :
חדר חוגים
נעמה זגדון 0507721252
zagdonit@gmail.com

חוגי הרב
 15:20-15:40א׳-ב׳ בנות
 15:40-16:00א׳-ב׳ בנים
 16:00-16:30ג׳-ד׳ בנות
 16:30-17:00ג׳-ד׳ בנים
 17:00-17:30ה׳-ו׳ בנות
 17:30-18:00ה׳-ו׳ בנים
 18:00-18:30טעמים לבנים ה'-ח'
 18:30-19:00ז'-ח' בנים
בית כנסת מרכזי
ללא תשלום

יום רביעי
ציור

ילדים16:30-17:30 :
נוער17:30-19:00 :
קראון חוגים
שרה בלוך  -רישום במתנ״ס

כדורגל

כיתות א׳-ג׳15:05-15:50 :
כיתות ד׳-ו׳16:00-16:45 :
מגרש  -רישום במתנ״ס

סייף

צעירים15:15-16:00 :
בוגרים16:00-16:45 :
אולם כינוסים קטן
אלכס 053-7278076
gerakrup@walla.com

ברייקדאנס בנים

גן חובה – ב'16:00 :
ג'-ה' 16:45 :ו' ומעלה17:30 :
מדריך :עידן טל
חדר חוגים /סטודיו של פנינה
פנינה 052-5423777
dancepenina@gmail.com

זומבה נערות עם ליאורה
19:15
זומבה נשים עם ליאורה
20:15

מספר קבוצות לפי רמה
שעות יפורסמו בהמשך
אולם כינוסים קטן
רישום במתנ״ס
ג׳וליה קדם052-4332772 -

רובוטיקה

כיתות ד׳-ו׳:
15:30-16:15
חדר חוגים
רישום במתנ״ס

ג׳ודו

גן חובה  -כיתה א':
16:30-17:15
כיתות ב'-ד' :מתחילים ומתקדמים
17:15-18:00
חדר חוגים
דן פיטוסי053-5308483 -
danfitusi@gmail.com

ל״ט אבות מלאכה  -באור פנייך
כיתות ג׳-ה׳17:00-18:00 :
חדר חוגים
גילי 052-4212417

הסטודיו של פנינה סנד  -דרך האבות dancepenina@gmail.com 18/1
יום רביעי  /חמישי
יום שלישי
יום שני
עיצוב
זומבה
מחול עם פנינה
גן חובה 14:00
)כולל אסיפה מהגן  +נשנוש(

יום חמישי
התעמלות קרקע

שישי/מוצש
Yoga with Lisa

עיצוב דינאמי עם פנינה 8:15

שישי 8:15

חמישי
STRONG
 STRONGעם אילנה 20:00

מוצ"ש

זומבה

שעה אחרי שבת

זומבה ועיצוב עם ליאורה/פנינה

בלט  -חוג הכנה לבלט לגילאי גן .4-5
בשיעור נעבוד על גמישות ,יציבות ,דמיון מודרך ,התאמת
מוסיקה לתנועה ,קואורדינציה והכרת יסודות הבלט הקלאסי -
וכל זה באווירה נינוחה ,נעימה ואנרגטית.
השיעורים מועברים ע"י יהודית הירש  -תושבת גוש עציון בעלת
נסיון בהוראה של למעלה מ  20שנה.
מחיר החוג :התשלום עבור החוג  1600ש"ח לכל השנה.
התשלום הוא עבור  33מפגשים אותם אתחייב לקיים במהלך
השנה לפי לו"ז חופשות החגים.
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.
כדורגל
הדרך לקבוצות הצמרת עוברת דרך בית הספר לכדורגל של
מתנ"ס גוש עציון בניהולו של נדב שוורץ ,מאמן מוסמך מטעם
מכון וינגייט .באימונים נעבוד ונשים דגש על :עבודה בקבוצות,
התמודדות עם ניצחונות/הפסדים וכבוד ליריב .באימונים ילמדו
המשתתפים את יסודות המשחק כגון :כדרור ,מסירה ,בעיטה
לשער ,טקטיקות משחק ,משמעת עצמית ועוד.
במהלך השנה נקיים טורנירים ומשחקים.
בחודש נוב' יגבה תשלום עבור סט כדורגל קצר בעלות של 57
 ₪חד"פ .מחיר החוג ₪ 140 :לחודש.
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.
כדור -סל
בית הספר לכדורסל בניהולו של אלדד ברק הפך לשם דבר בגוש
עציון וסביבותיה .אלדד הינו מאמן כדורסל ותיק ובעל ניסיון ,מורה
לחינוך גופני ובעל תואר ראשון.
בבית הספר לכדורסל נלמד את יסודות הכדורסל תוך מתן דגש
על שיפור מרכיבי הכושר הגופני והביטחון העצמי.
במסגרת חוגי הכדורסל וקבוצות אליצור גוש עציון הילדים ישתתפו
בליגות השונות דרך איגוד הכדורסל וליגת הישובים של גוש עציון.
מחיר החוג ₪ 140 :לחודש .תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.
זומבה
בואו לרקוד כל הדרך אל גוף מחוטב! ליאורה מעבירה שיעור
זומבה אינטנסיבי ,מלא אנרגיה וכיף! לא שמים לב איך הזמן
עובר ,תופתעו כמה מהר אתן נכנסות לכושר ,מתחזקות ,נראות
ומרגישות נפלא!!
השיעור מתקיים בסטודיו של פנינה רח דרך האבות .18/1
מחיר החוג 150 :לחודש או  250חודשי למשתתפות ב2-
שיעורים שבועיים בסטודיו.
תאריך פתיחת החוג3.9.18 :
סייף
סיוף הוא ענף ספורט אולימפי מרתק ,המשלב פיתוח כושר גופני
בשילוב כוח מתפרץ ,סיבולת ,קורדינציה ,מוטוריקה ,אינטליגנציה,
שיפור ביטחון עצמי והרבה הנאה!
מתאים לבנים ובנות מגיל .6
למתקדמים  -אפשרות שילוב בקבוצות תחרתיות.
סיוף הוא אימון למוח ולגוף ומומלץ לילדים עם הפרעות קשב וריכוז.
מחיר החוג ₪ 180 :לחודש.
תאריך פתיחת החוג29.8.18 :
התעמלות קרקע
נלמד מיומנויות שונות מתחום ההתעמלות כגון :גלגולים ,עמידת
ידיים ,גלגלון ,פליק פלק וכו' .נעבוד על שיווי משקל ,קורדינציה,
כוח ,גמישות ועוד וכל זה לצד עבודה על תכונות אישיות כמו
בטחון עצמי ,דימויי עצמי ומשמעת .מטרתנו היא להעביר
אימונים חווייתים ומקצועיים עם יחס אישי לכל אחת ואחד.
*במהלך השנה תירכש תלבושת  -פרטים נוספים בהמשך.
*ניתן להצטרף לאיגוד ההתעמלות בעלות ) ₪ 170חד פעמי(.
מחיר לאחר סבסוד.
מחיר החוג ₪ 230 :לחודש.
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.

מספר מילים על כל חוג
מחול עם פנינה
חוג מחול המשלב טכניקות של מחול שונות  ,היפ הופ ,מחול
עכשווי ,מודרני ועוד .החוג מקנה לתלמידות בסיס טכני ,מפתח
קאורדינציה ,מודעות גוף במרחב ,ביטחון עצמי ועוד .חשוב לי
מאוד יחס אישי ,ולכן השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות עם
מספר מקומות מוגבל.
מחיר החוג ₪ 175 :לחודש
תאריך פתיחת החוג2.9.18 :
החוג מתקיים בסטודיו של פנינה ,רחוב דרך האבות 18/1
הנחה של  5%על הסכום הכולל לנרשמים ומשלמים עד ! 20.8

יוגה בוקר עם נעמי
בשגרת חיים עמוסה ומלאת מתח ,היוגה היא מרפא לגוף
ולנפש .היוגה מסייעת לנשימה ,לחיטוב ולגמישות ,ליציבה
טובה ,לרוגע ולאיזון כללי .אנחנו מתרגלים יוגה כדי להרגיש
טוב יותר ,ובסופו של דבר ,גם כדי להיראות טוב יותר.
הדגש בשיעור זה הוא על חיזוק נקודות חולשה של כל אחת
באופן אישי ,דרך תרגילים ומתיחות .דגש על יחס אישי .עד 6
נשים בשיעור.
השיעור מתקיים בסטודיו של פנינה רח דרך האבות .18/1
מחיר החוג :מחיר  150לחודש או  250חודשי למשתתפות ב 2
שיעורים שבועיים בסטודיו .
תאריך פתיחת החוג7.10.18 :

ג'ודו

ג'ודוגוש יוצא לעונה חדשה ,זה הזמן להצטרף לענף הלאומי של ישראל!

מועדון ג'ודוגוש המנוהל ע"י דן פיטוסי חגורה שחורה דאן  3ובעל
 M.Aבייעוץ חינוכי :מקצוענות ,חינוך לערכים ,חיזוק ביטחון עצמי,
קידום הישגיות והצלחה תוך תשומת לב לנפשו של הילד לעצבו
להיות נחוש וספורטיבי.
מס' מסלולים לבחירה :אימון של פעם בשבוע ,נבחרת צעירה,
ובוגרת ג'ימבו ג'ודו ,תוכנית ייחודית לילדי גן חובה  -כיתה א'
חדש השנה  -קבוצת בנות כיתות ב'-ד' ביישוב.
)יום ראשון  / ?17:30יום חמישי (18:00
מחיר החוג :לפעם בשבוע  155ש"ח לחודש.
תאריך פתיחת החוג :ההרשמה בספטמבר ,תחילת אימונים באוקטובר

ברייקדאנס בנים
חוג שמשלב ריקוד ואקרובטיקה עם כושר גופני עם דגש על:
מהירות ,כח ,עוצמה ,דיוק ,וביטוי אישי ,תוך שמירה על חוויה
חברתית מהנה ומעצימה .השיעורים מגוונים ,מקוריים ומותאמים
אישית למשתתפי הקבוצה וליכולתם.
השיעורים מועברים ע"י צוות מורים מקצועי שזכה בתחרויות,
השתתף בתחרויות בינלאומיות ומשמש כצוות שופטים בתחרויות,
עם המון אהבה וסבלנות לילדים ואהבה אמיתית לריקוד!
מחיר החוג ₪ 175 :לחודש ,הנחה של  5%על הסכום הכולל
לנרשמים ומשלמים עד 20.8
תאריך פתיחת החוג5.9.18 :

פילאטיס עם חני ברנשטיין
עבודה על שרירי גוף עמוקים דרך נשימה ,רצף תנועתי ,מתיחות,
כוח ,העלאת דופק ,שיתוף כל אברי הגוף עם התמקדות על
פיתולים בעמוד השדרה ,התארכות ,כפיפה פשיטה וכל מה
שטוב לגוף שלנו!
השיעור מתקיים בסטודיו של פנינה רח דרך האבות .18/1
מחיר החוג :מחיר  150לחודש או  250חודשי למשתתפות ב 2
שיעורים שבועיים בסטודיו .
תאריך פתיחת החוג2.9.18 :

Yoga woth Lisa
Vinyasa-based class that combines flow with strength
work, with attention to alignment and modifications
when needed. We explore all areas of the body, slowing
down to be able to play with, explore and work on
mobility and flexibility.
Class in English starting August.
150 shekels a month or 250 if you sign up to 2 classes
at peninas studio
derech haavot 18/1 neve Daniel

ריקוד לטיני
שמי עדי סלאב ,מורה וכוריאוגרפית ,בעלת ניסיון רב בתחום
הריקודים הלטיניים  -ממבו ,צ׳ה צ׳ה ,ריקודים אפרו קובניים,
סלסה קובנית ,סלסה קולומביאנית ,סלסה בסגנון  .L.Aועוד.
מלמדת ,מאמנת ומלווה רקדניות מגיל צעיר עד מבוגר.
בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל ובעלת
תעודת הסמכה מקצועית לריקודים לטיניים מבית ביה״ס
המקצועי על שם ׳אבי ניניו׳ .מאמינה בחיבור בין הנפש לגוף
בריקוד ומאמינה ביכולת של כל אחת להצליח.
בשיעורים נעבוד על יציבה נכונה ,תנועת אגן ,עבודת רגליים
וסטיילינג ,שיפור הקואורדינציה ,כושר גופני וחיטוב הגוף ,שיפור
הסטייל הנשי בריקוד ,סיבוב נכון ללא סחרחורת ועוד...
ריקוד סוחף ,משחרר ,מעלה פלאים את הביטחון העצמי ועושה
טוב על הנשמה!
מחיר החוג ₪ 180 :לחודש .לנרשמות עד  26.8הנחה של 10%
על החודש הראשון .לחדשות ,שיעור ראשון ניסיון חינם!

חוגים של הרב
מפגשים עם הרב מתניה לשיחה ולהקשבה על אמונה ומידות
טובות ,על דרכים ללימוד ועליה בתורה ובמצוות במשפחה,בין
אדם לחברו ובין אדם למקום.
ללא עלות .נא לבוא עם חיוך

עיצוב דינאמי עם פנינה
שיעור עיצוב בתנועה המשלב עבודה אירובית ,חיטוב ועיצוב.
השיעור תורם להצרת היקפים ,הורדה במשקל ,חיטוב וחיזוק
הגוף .עבודה אינטנסיבית המשלבת פעילות בעמידה ופעילות על
המזרן ,בשילוב משקולות.
השיעור מתקיים בסטודיו של פנינה רח דרך האבות .18/1
מחיר החוג 150 :לחודש או  250חודשי למשתתפות ב  2שיעורים
שבועיים בסטודיו.
תאריך פתיחת החוג29.8.18 :

ציור

חוגי ציור לילדים *

חוג ציור בכיף ,למוד שהוא גם חוויה ,באווירה חברית וחמה,
יחס אישי לכל ילד עם הכוונה לפיתוח סגנון וטעם אישי .בסיום
כל מפגש נשוחח יחדיו על הציורים שציירנו ,בסיום השנה נציג
פרויקט סיום בתערוכה קבוצתית.
חוגי ציור לנוער **
רוצים ללמוד איך להעתיק טבע דומם או תמונה? רוצים לדעת
לרשום וגם לצייר?
מוזמנים להצטרף אלינו ליצירה והבעה עצמית ,להתבוננות
והבנת יסודות העתקה מסורתיות ולהתנסות ,במגוון חומרים
כולל צבעי שמן ,יחד נפתח את היצירתיות ואת הסגנון האישי,
באווירה חברית ונעימה .בסיום כל שיעור נשוחח על העבודות
בסיום השנה נשתתף בתערוכה קבוצתית.

*מחיר החוג כולל חומרים למעט בלוק ציור .סכום סמלי של ₪ 100
עבור החומרים לשנה יגבה בהוראת קבע בתחילת השנה.
**מחיר החוג אינו כולל חומרים .רשימת חומרים תינתן בתחילת השנה.

מחיר החוג :ילדים  ₪ 150לחודש ,נוער .₪ 180
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים

ל"ט אבות מלאכה
בית מדרש "באור פניך" יפתח בשנת תשע"ט שיעור חוויתי
לילדים בנושא -ל"ט אבות מלאכה! לימוד תורה באופן חוויתי!
במלאכת זורע נכין ראש דשא ,במלאכת טווה נלמד קשירות
שונות בחבלים ,במלאכת דש ננפה קמח ,במלאכת טוחן נכין
סלט גזר וכיוצ"ב .החוג מיועד לילדי ג' -ה'.
מחיר החוג :חוג שנתי 30 -מפגשים  84ש"ח  Xעשרה חודשים
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.
נגרות
מי שאוהב ליצור בעץ מוזמן ללמוד ולהתנסות .בחוג ניצור מוצרים
קטנים וגדולים בשיטות קלאסיות ומודרניות תוך שימוש בכלים
ידניים וחשמליים .בחוג נשים דגש על היסודות והכל בשמחה.
מחיר החוג ₪ 200 :לחודש כולל חומרים.
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.
זומבה ועיצוב
חצי שעה זומבה ,חצי שעה עיצוב גוף דינאמי בעמידה ועל מזרון.
שילוב מושלם של עבודה על סיבולת לב ריאה ,עם חיזוק וכמובן
מתיחות בסוף השיעור.
השיעור במוצ"ש שעה אחרי שבת
מעבירות ליאורה /פנינה מתחלפות שבוע שבוע.
השיעור מתקיים בסטודיו של פנינה רח דרך האבות .18/1
מחיר החוג 150 :לחודש או  250חודשי למשתתפות ב  2שיעורים
שבועיים בסטודיו .
תאריך פתיחת החוג29.8.18 :
 STRONGעם אילנה
אילנה ברנר ,פיזיותרפיסטית ומדריכת כושר בעלת ניסיון רב.
מעבירה שיעור דינמי אינטנסיבי בנוי על עבודה אירובית של
אינטרוולים ,כאשר הדופק אמור לעלות ולרדת לאורך השיעור,
תוך חיזוק קבוצות שרירים גדולות .השיעור בעצימות גבוהה
ומתאים למי שאוהבת לאתגר את עצמה ולהזיע הרבה.
השיעור מתקיים בסטודיו של פנינה רח דרך האבות .18/1
מחיר החוג 150 :לחודש או  250חודשי למשתתפות ב  2שיעורים
שבועיים בסטודיו
תאריך פתיחת החוג29.8.18 :
מועדון המעשים הטובים
מועדון המעשים הטובים מיועד לילדי א' -ג' .במועדון משחקים
ויצירות ,תחרויות ,משימות ועוד .והכל סביב הנושא השנתי:
בשביל המעשים הטובים .הילדים יפתחו מודעות למשעולי
הארץ ,הנחלים ,ההרים ,היערות והשדות.
מחיר החוג ₪ 10 :לפעילות ,עד  ₪ 25לחודש )גביה דרך הוראת קבע(
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים
רובוטיקה
קדמת הטכנולוגיה של העת האחרונה מעצבת את עולמנו
בעולם של טכנולוגיה והייטק .במסגרת החוג ,כל תלמיד יבנה
ארבעה פרוייקטים חדשנים ומקוריים ,וירכוש ידע בחשמל
ואלקטרוניקה .עלות חומרים) ₪ 300 :חד פעמי(.
מחיר החוג ₪ 160 :לחודש .תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.
פילאטיס עם דבורה סגל
התעמלות לחיזוק ואיזון הגוף .מניעת ושיפור כאבי גב ,צוואר
ובעיות שריר-שלד ,שיפור יציבה
מחיר החוג ₪ 160 :לחודש.
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים

