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2021-22
מרכז קהילתי שיכוני המזרח

חוגים
ופעילויות



תושבים יקרים,
אנו גאים להציג בפניכם את חוברת החוגים והפעילויות של 

המרכז הקהילתי שיכוני המזרח לשנת הפעילות 2021/22.
צוות המרכז עמל בחודשים האחרונים בהכנת הפעילויות 

והחוגים לשנה הקרובה המוצגת לפניכם בתוכנית זו.
בנינו תכנית בעלת היצע רחב וחדש של חוגים ופעילויות בהם

כל אחד יוכל למצוא את הפעילות המתאימה לו.
בנוסף, המרכז ימשיך להפעיל תוכניות קהילתיות לילדים, 

משפחות, נוער ואזרחים ותיקים.
אנו גם נמשיך לפתח את המענה לאוכלוסיות מיוחדות עם 

תוכניות משלבות, מפתחות ומעצימות אוכלוסיה זו ואנו גאים 
להיות המרכז שמוביל את הפעילות החשובה הזאת בעיר.

אתם מוזמנים לבוא ולקחת חלק בפעילות הענפה שלנו וכן 
לשתף אותנו במיזמים קהילתיים אותם הייתם רוצים לקדם 

בשכונה. 
צוות המרכז עומד לרשותכם בכל עניין.

שני גברא
יו״ר הדירקטוריון

אייל לוי
יו״ר הנהלת המרכז

בברכה,

נועם דרסינובר
מנהל מרכז קהילתי שיכוני המזרח

שעות פתיחה:

יום א׳- 15:00-18:45

יום ב׳- 9:00-12:45, 15:00-18:45

יום ג׳- 15:00-18:45

יום ד׳- סגור

יום ה׳- 10:00-12:00, 15:00-18:45

יום ו׳- סגור

ספריית המרכז הקהילתי היא חלק מרשת ״כותר ראשון״,

בעלת מאגר גדול מאוד של ספרים ופריטים שונים כגון

משחקים וסרטים.

הספרייה נגישה, פרטים נוספים באתר המרכז הקהילתי.

ספריית המתנ״סספריית המתנ״ס

מרכזיה 03-9688111
וואטספ 03-9688104

צור קשרצור קשר

נועם דרסינובר
רויטל בן עמי
אילה ברזילי

נגה אבס
מעיין ג׳רופי
שוהם אהרון

מור קרול
 

עמית חרש
רותם רומי

סיגל גולדפינגר
ועומרי בנממן

אורלי גולן 
וענת חיימוב

דנה ניב
ורות גרבר

03-9688106
050-5865121 /050-6711770

/052-7577666
052-8422515

מנהל המרכז
מנהלת לשכה ורכזת נגישות

מנהלנית ומזכירות
רכזת תרבות
רכזת חוגים

רכז קהילה ומרכז למידה
רכזי מעגלי תעסוקה

רכזת קהילה ונוער להט״ב

רכזת רעים
אחזקה

03-9688100/1
03-9688100
03-9688101
03-9688105
03-9688104
03-9688103

054-9732820
רכזות עמיתים

052-8340809רכז תוכנית של״ממאיר גרשטיין
03-9688108אב הביתעובדיה שערי

03-9688107ספריה

054-3076624

050-6568002

המרכז נגיש לבעלי מוגבלויות

מרכז קהילתי שיכוני המזרח

03-9688111
�������������������

להרשמה סירקו:
לפרטים ולהרשמה:

תאריכים בהם לא יתקיימו חוגים לשנת 2021-2022תאריכים בהם לא יתקיימו חוגים לשנת 2021-2022

ראש השנה

יום כיפור

סוכות

הושענה רבה ושמחת תורה

פורים

פסח

ערב יום השואה

שבועות

ימים ב, ג, ד

ימים ד, ה

ימים ב, ג

ימים ב, ג

יום ה

ימים א עד ה

יום ד

6-8.9.2021

15-16.9.2021

20-21.9.2021

27-28.9.2021

17.3.2022

17-21.4.2022

 

פעילות עד 18:30

פעילות עד 18:30
3.5.2022

27.4.2022

ערב יום הזיכרון לחללי צה״ל

ערב יום העצמאות ויום העצמאות

יום ג

3-4.5.2022
5.6.2022

ימי ג, ד
יום א

מרכז קהילתי שיכוני המזרח מפעיל שלוחות של מיטב 

החוגים בבתי הספר בשכונתינו.

הישארו מעודכנים

בי״ס רמז

בי״ס רקפות

בי״ס ישורון

חוגים בבתי ספרחוגים בבתי ספר

חוגים
בתי ספר

חדש!



כלל התוכניות יחודשו בסוף כל תוכנית וייפתחו להרשמה נוספת.

תוכניות נוספות ייפתחו על הצורך.

מרכז הלמידה בשיכוני המזרח פועל על מנת לתת מענה 

לתלמידי האיזור במסגרת החינוך הבלתי פורמלי. 

המרכז נועד לסייע לתלמידים בהקניית כישורים, אסטרטגיות 

ומיומנויות למידה, כלים לעצמאות ולשמש כמנוף לשיפור 

הישגיהם.

מרכז הלמידה במרכז קהילתי שיכוני המזרחמרכז הלמידה במרכז קהילתי שיכוני המזרח

במרכז תוכלו למצוא:

תוכניות הלמידה מתבססות על לימוד בקבוצות קטנות הומוגניות.
הלימוד נעשה בצורה חווייתית עם צוות הוראה מיומן שמעורה 

בתוכניות הלימוד השונות.
צוות ההוראה כולל מורים מקצועיים, מתנדבים ומורים צעירים .

מטרות המרכז:
- צמצום פערי הלמידה ונתינת מענה לכלל האוכלוסיות.

- למידה חווייתית, איכותית ומתקדמת.
- חדשנות- שימוש והתנסות בכלים טכנולוגיים חדשניים בתוך הלמידה.

המרכז פועל בשיתוף מלא עם בתי הספר באזור.

תגבור אנגלית לכיתות ד'-ו' 10 מפגשים.
קורס אנגלית לקטנטנים א'-ג', 10 מפגשים.

תגבור מתמטיקה לכיתות ד'-ו', 10 מפגשים.
תגבור מתמטיקה לכיתות א'-ג', 10 מפגשים.

קורס הכנה לכיתה א', 12 מפגשים.
הוראה מתקנת לכל הגילאים.

תגבור והעצמת השפה העברית לכיתות א'-ו', 10 מפגשים.
מיומנויות למידה (על פי המלצות ביה"ס)

קורס תוכנות אופיס לכיתות ד'- ו', 10 מפגשים.
קורס אוריינות דיגיטלית למבוגרים.

שני 
שלישי
שלישי 

גרים גים למבו גריםחו גים למבו חו

מסייע בשמירה על הבריאות ואיכות החיים, תרגול מפתח יציבה, 
גמישות, שיווי משקל ושלווה פנימית.

ימי ד׳
18:30-19:30 רב גילאי

ימים א ,ד
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

זומבה הינו אימון אנרגטי המפתח את הכושר הגופני.
חיטוב, עיצוב ושריפת שומנים.

רוקדים, נהנים, מחייכים ושורפים.
ימי שני

20:00-20:45

ספורט וכושר

ערב

בוקר

זומבה

בהדרכת קארן ווייד

בהדרכת עדן עמית

אימוני בוקר אישיים בקבוצה, לנשים בכל הגילאים.
אימוני עיצוב חיטוב, עיצוב בשילוב פילאטיס, עיצוב בתנועה 

והתמחות בהתעמלות בריאותית תוך כדי שימת דגש על חיזוק 
השריר ובניית העצם , מתאים גם לנשים בהריון .

ימים א+ד או ב+ה :
7:00-7:45 עיצוב חיטוב.

7:45-8:30 עיצוב פילאטיס.
8:30-9:15 עיצוב בתנועה.

סטודיו לי
בהדרכת לימור חן

260 ש״ח לחודש

190 ש״ח לחודש

ימים ב ,ד
08:30-09:30
09:30-10:30

פילאטיס

190 ש״ח לחודש

175 ש״ח לחודש

טאי צ׳י צ׳יקונג
בהדרכת שלמה רבינוביץ׳

120 ש״ח לחודש

משפר את מערכת הנשימה, הקורדינציה, תפקוד ריצפת האגן
שילוב של תרגילי פילאטיס, עיצוב, חיטוב ומתיחות.

הקניית יסודות הרישום ובהמשך עבודה עם צבעי שמן ואקריליק.
למידה של טכניקות מגוונות בציור מכל מיני סוגים וסגנונות.

פיתוח שפה אישית וסגנון.
למתחילים ולבעלי ניסיון.

ימי שני
09:30-12:00

אומנות

ציור מבוגרים
בהדרכת יונת סינטרה

320 ש״ח לחודש

280 ש״ח לחודש
כולל צבע ושריפה

התנסות בשיטות בנייה שונות תוך שילוב של צבעים מסוגים שונים,
למידת טכניקות של חריטה והטמעת מרקמים.

כולל תהליך שריפה בתנור מקצועי.

פיסול בחימר
בהדרכת און און ברהום

18:30-21:00
9:00-11:30

18:30-21:00
330 ש״ח לחודש

פסנתר
בהדרכת אליזבט קרמר

למידת תאוריה מוזיקלית, תווים, אקורדים ונגינת יצירות קלאסיות 
ושירים אוניברסליים.

ימים ג, ד
בין השעות 14:30-21:10

גיטרה

330 ש״ח לחודש

לימוד נגינה ע"י תווים ומקצבים, פיתוח שמיעה מוזיקלית 
הקורדינציה

יום א׳
בין השעות 13:45-22:00

בהדרכת אוריאל אטלס

מוזיקה ואומנויות הבמה

שיעור יחידני 45 דק׳

שיעור יחידני 45 דק׳

חדש!

חדש!



ריקודים סלוניים בהשראת פרופ' רפי אלדור,
טיפול בריקוד למתמודדים עם פרקינסון, בעיות שיווי משקל 

ומחלות נוירולוגיות.
שני 12:00-13:00

שני ורביעי 13:00-14:00

ריקוד ותנועה

רוקדים את החיים
בהדרכת ריטה בינדר ויוליה גמרמן

240 ש״ח לחודש
430 ש״ח לחודש

רקדן , מורה למחול וכוריאוגרף
מגוון ריקודים חדשים, שירים חדשים והרבה קצב.

ימי רביעי
20:00-21:00

היפ הופ נשים
בהדרכת אלירן אחוון

170 ש״ח לחודש

Dance style - נשים
ימי חמישי 20:00-21:00 מחול נשים.

בית ספר למחול
בהדרכת ליאת שבת

200 ש״ח
* יתכנו שינויים בשעות השיעורים.

בואו לחוויה קסומה של היכרות עם עולם המחול המזרחי - 
ריקודי הבטן.

גלו את היופי שבכן ויחד עם המקצב נגלה עולם של תנועה, חופש 
ושמחה.

ימי ראשון ורביעי
19:30-20:15

מחול מזרחי - ריקודי בטן
בהדרכת אלין שחר

210 ש״ח

ספורט ואומנויות לחימה

בהדרכת גל חן וכולדר

גים לילדים גים לילדיםחו חו

ימי ג׳
15:30-16:15 כיתות ג+
17:00-17:45 גילאי +4

17:45-18:30 כיתות א-ב

ימי ג׳
 16:15-17:00 גילאי 3-4

ספורט בכיף התעמלות לגיל הרך

160 ש״ח לחודש

160 ש״ח לחודש

המרכז נגיש לבעלי מוגבלויות

מרכז קהילתי שיכוני המזרח

03-9688111
�������������������

להרשמה סירקו:
לפרטים ולהרשמה:

התעמלות ותנועה תוך חיזוק חגורת הכתפיים ופיתוח יציבות 
הקורדינציה.

בהדרכת גל חן וכולדר
התעמלות אומנותית

ההתעמלות תורמת הקורדינציה, שיווי משקל, זריזות, יציבה 
נכונה ובעיקר כיף והנאה.

ימים א, ד
16:45-17:30 גילאי 5-6

17:30-18:30 גילאי 7 ומעלה
190 ש״ח לחודש
220 ש״ח לחודש

מעלה ביטחון עצמי ומשמעת, מפתח את הקורדינציה ומפתח 
כישורים חברתיים.

ג׳וג׳יטסו
בהדרכת אלון פיין

(לא כולל תלבושות, מעברי דרגות ותחרויות)

חגורה שחורה דאן 3

ג׳ודו

190 ש״ח לחודש

ימים א, ד
17:30-18:15 גילאי 8-5

18:15-19:00 גילאי 9-12

ימי ג׳
17:00-18:00 גילאי 5-7

18:00-19:15 גילאי 8 ומעלה
161 ש״ח לחודש
190 ש״ח לחודש

הקניית ביטחון עצמי, הגנה עצמית, חישול הגוף והרוח.

אימון לחימה בריקוד תיאטרלי בנגינה בכלי הקשה
המשחק מתנהל בין שני אנשים בתוך מעגל תוך אלתור קרב, 

ריקוד, אקרובטיקה ותאטרון.

קראטה בשילוב קרב מגע
בהדרכת אריה ניקר

קפוארה
בהדרכת רונן יוסף

(לא כולל תלבושות, מעברי דרגות ותחרויות)

(לא כולל תלבושות, מעברי דרגות ותחרויות)

קונצ׳ו רב אומן, חגורה שחורה דאן 9

מורה בכיר לקפוארה

חדש!

חדש!

ימים א, ד
15:45-16:45 כיתות ג-ד

16:45-17:30 גן חובה
17:30-18:15 גילאי 3-4

18:15-19:00 כיתות א-ב

250 ש״ח לחודש
220 ש״ח לחודש
220 ש״ח לחודש
220 ש״ח לחודש

האימונים מתמקדים בלימוד הבסיס של הג'ודו, פיתוח יכולות 
אקרובטיות, שיפור מוטוריקה, קואורדינציה, ג'ודו ומקנים 

לספורטאים הצעירים יכולות של ריכוז, סבלנות, שליטה עצמית 
והשתלבות חברתית.

״עצמה האתלט ראשל״צ בהנהלת מוסין פבל
מאמן אולימפי בכיר, בעל שיטת עבודה מיוחדת וניסיון רב.

בהדרכת מתן אהרבור

(לא כולל תלבושות, מעברי דרגות ותחרויות)



המרכז נגיש לבעלי מוגבלויות

ריקוד ותנועה

150 ש״ח לחודש

ימי ג׳
כיתות א-ג 
כיתות ד-ו 

17:00-18:00 
18:00-19:00

רקדן , מורה למחול וכוריאוגרף
מגוון ריקודים חדשים, שירים חדשים והרבה קצב.

היפ הופ ילדים
בהדרכת אלירן אחוון

בית ספר למחול

195 ש״ח לחודש

בייבי דאנס

ימי חמישי
16:30-17:30

גילאי 3-5
בהדרכת ליאת שבת

195 ש״ח לחודש

פיצי דאנס

ימי חמישי
17:30-18:15

גילאי 5-6
בהדרכת ליאת שבת

Dance 1

ימי שני וחמישי כיתות א-ג

בהדרכת ליאת שבת

בלט 
ג׳אז

היפ הופ

שני
שני

חמישי

תשלום חד-פעמי יגבה ברישום בסך 100 ₪ עבור הופעות .

יתכנו שינויים בשעות השיעורים.

285 ש״ח לחודש

כיתות ד-ו ימי שני וחמישי

Dance 2

בלט 
ג׳אז

היפ הופ

15:45-16:30
17:15-18:00
16:30-17:15

שני
שני

חמישי

285 ש״ח לחודש

כיתות ז-ט ימי שני וחמישי

Dance 3

בלט 
ג׳אז

היפ הופ

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

שני
שני

חמישי

450 ש״ח לחודש

ימי שני וחמישי

Dance crew להקה בוגרת -

בלט 
ג׳אז

היפ הופ
ג׳אז

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

שני
שני

חמישי
חמישי

285 ש״ח לחודש

16:30-17:15
17:15-18:00 
16:30-17:15

172 ש״ח לחודש

למידת תווים, אקורדים, תאוריה ונגינת יצירות.

אורגנית
בהדרכת אנה נמצוב

ימי א
מתקדמים א' 16:15-17:00

מתחילים 17:00-17:45
מתקדמים ב' 17:45-18:30

330 ש״ח לחודש

פסנתר
בהדרכת אליזבט קרמר

למידת תאוריה מוזיקלית, תווים, אקורדים ונגינת יצירות קלאסיות 
ושירים אוניברסליים.

ימים ג, ד
בין השעות 14:30-21:10

גיטרה

330 ש״ח לחודש

לימוד נגינה ע"י תווים ומקצבים, פיתוח שמיעה מוזיקלית 
הקורדינציה

יום א׳
בין השעות 13:45-22:00

בהדרכת אוריאל אטלס

מוזיקה ואומנויות הבמה

שיעור יחידני 45 דק׳

180 ש״ח לחודש
250 ש״ח לחודש

240 ש״ח לחודש

ימי חמישי
כיתות א-ג
כיתות ד-ו

ימי חמישי

16:45-17:45
17:45-19:15

16:30-17:30

תאטרון – אורנה פורת
פיתוח כישורי במה באופן יצירתי ומהנה בהנחיה 

מקצועית של שחקנים , במאים ויוצרים מעולם התאטרון.

חלמת להיות במאי/ת, מפיק/ה, תסריטאי/ת, צלם/ת ושחקן/ית?
עכשיו הגיע הרגע לממש את החלום!

מטאור - סטודיו לקולנוע מעשי לילדים
בהנחיית קטי ריבקין

במהלך השנה מצפות לילדים סדנאות אמן אורח חווייתיות 
מתחומי אמנויות הבמה, קוד הנחה קבוע להצגות הרפרטואר 
של תיאטרון אורנה פורת והזמנה לצפייה בהצגות התיאטרון

החדשות.
החוג מקנה : ביטחון עצמי , יכולת ביטוי , יצירתיות

וחופש לפעול במרחב .

בחוג נלמד את הכלים בתחומי הקולנוע:
תסריט, בימוי, הפקה, תפאורה, משחק מול מצלמה ועוד.
סרטים יוצרים בצוות, ולכן במהלך היצירה בנוסף להבנה 

ושליטה בשפה הויזואלית, מתפתחת יכולת תקשורת בין אישית,
גמישות ומנהיגות.

כיתות ד-ו

חדש!

חדש!

שיעור יחידני 45 דק׳



העשרה

ימי ב׳
כיתות ה-ו
כיתות א-ב
כיתות ג-ד

גן חובה - כיתה ב
כיתות ג -ו

16:00-16:45
17:00-17:45
18:00-18:45

קונדיטור מקצועי בוגר תדמור
הכנת קינוחים מגוונים בכל שיעור

מזלפים מרדדים מקציפים מערבבים אופים מקשטים ונהנים

קונדיטורים צעירים
בהדרכת ניסים קקון

כלבנות ואילוף
בהדרכת שחר נוימן

+ 35 ש״ח עבור חומרים
180 ש״ח לחודש

ימי רביעי

ימי שלישי

ימי שלישי

ימי ראשון

180 ש״ח לחודש

175 ש״ח לחודש

195 ש״ח לחודש
29+ ש״ח לחודש

170 ש״ח לחודש

180 ש״ח חומרים לשנה, תשלום חד פעמי

חווית למידה חדשנית ומעשירה מבוססת משחק המיינקראפט
ומטרתה- חשיפה למקצועות ההייטק והעולם החדש

באמצעות סדנאות:

בהדרכת מכללת סייברנט

בהדרכת ״מהנדסי הדור הבא״

עיצוב ותכנון משחקים, מציאות מדומה ורבודה, בינה מלאכותית,
סייבר, הגנת הפרטיות ברשת, לימוד אוצר מילים באנגלית,

למידה חווייתית דרך המשחק Minecraft ו- Roblox ועוד מגוון
תכנים...

למידת אסטרטגיית משחק, שיתוף פעולה בצוות, חלוקה 
לתפקידים.

קומיקס

יזמות טכנולוגית- מיינקראפט

אנו מזמינים אתכם להצטרף לחוג רובוטיקה והנדסה-
התוכנית המצליחה והיוקרתית ביותר בתחומה, יחד נגלה 

את המהנדס והממציא שבתוכנו!!
נתכנן ונבנה רובוטים, מתקנים בלונה פארק, כלי רכב ותעופה,

כלי ריגול, חיות ממונעות ועוד המון מתקנים מלהיבים!
החוג פותח ע״י מהנדס, בסיום התוכנית יקבלו הבוגרים תעודת

״מהנדס ומתכנן צעיר ברובוטיקה והנדסה״

רובוטיקה והנדסה

בהדרכת אלכס ודרובניק

18:20-19:20כיתות א-ו

כיתות ב-ג
כיתות ד-ו

17:45-18:30/ 17:00-17:45
18:30-19:15

17:00-18:00

העצמה, תקשורת ומנהיגות דרך אילוף כלבים והכרת עולם 
הכלב.

חוג פיסול בחרוזים, חוג מהנה ויצירתי שתורם לחיזוק המוטוריקה 
העדינה מסייע בשימוש נכון בשרירי כף היד.

משפר משמעותית את הראיה המרחבית, הכנה נהדרת לכיתה א.
החוג לגילאי 6-12

חיות בחרוזים ועיצוב תכשיטים
בהדרכת ענת דור

180 ש״ח לחודש
+ 25 ש״ח חומרים לחודש

180 ש״ח לחודש
+ 40 ש״ח חומרים לחודש

פיסול ותכשיטנות בפימו ועיסת נייר, יצירה משולבת ומכוונת 
מעולם הדמיון , משפר את המוטוריקה העדינה, מפתח את הדמיון

 והיצירתיות ומהנה.
הפימו הינו חומר שמיוצר בצבעים שונים, ודומה לפלסטלינה.

את הפימו ומקשים ע"י אפיה בתנור. בחוג ניצור בובות , 
אוכל מיניאטורי, תכשיטים ועוד..

בעיסת נייר נלמד להכין עבודות דו ממדיות ותלת ממדיות, נכין 
בובות, פירות וירקות ועוד...

בהדרכת רינה טרבלוס

ימי א
17:30-18:30

יום ד
16:00-16:45 כיתות ד-ו
16:45-17:30 כיתות א-ג

אומנות

שני 
שלישי

כיתות ד-ז
כיתות א-ג

16:00-18:00
17:00-18:15

בהדרכת און און ברהום

כיתות א-ד
16:30-17:30

יום א׳

שילוב אומנויות

190 ש״ח לחודש
כולל חומרים

המחיר כולל חימר, צבע ושריפה

220 ש״ח לחודש
180 ש״ח לחודש

חוג שילוב אומנויות הינו חוג ייחודי לחובבי היצירה של 
האומנות השימושית, בחוג נוצר חיבור בין כישורי יצירה למגוון

חומרים לתוצאה של תוצר אומנותי .
בחוג הילדים עובדים במגוון רחב של חומרים.

העיקרון המוביל הינו פיתוח יכולות טכניות והכרות עם חומרי 
יצירה שונים לעבודה.

התנסות בשיטות בנייה שונות תוך שילוב של צבעים מסוגים 
שונים, למידת טכניקות של חריטה והטמעת מרקמים.

כולל תהליך שריפה בתנור מקצועי.

פיסול בחימר
בהדרכת און און ברהום

17:30-18:15
18:15-19:00

המשיכו לעקוב אחרינו לעדכונים וחידושים

בחוג נלמד פיתוח ואיור דמויות בסגנונות שונים:
ריאליסטיים, קריקטוריסטים, פרופורציות, פרספקטיבה 
ותנועה, צביעה ולבסוף ביצוע קומיקס משלבי החשיבה 

והתכנון הראשוניים, הכתיבה והסקיצה ועד הביצוע הצבעוני
המלא.

פייסבוקאינסטגרם

המרכז נגיש לבעלי מוגבלויות

מרכז קהילתי שיכוני המזרח

03-9688111
�������������������

להרשמה סירקו:
לפרטים ולהרשמה:

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

פימו פיסול תכשיטנות ועיסת נייר ילדים


