
 1, עמוד  שער 

 חוגי ילדים ונוער בתמר 
 2023-2022שנת התשפ''ג  

 

 2עמוד  
 

 הורים יקרים, 
המועצה    ולילדות  לילדי  חוגים  מגוון  המאגד  החוגים  ידיעון  את  להציג  נרגשים  אנו  החדשה  השנה  לקראת 

 האזורית תמר. 
כדי לספק מערך חוגים  גם בשנה זו, כמו בקודמתה, משקיעה המועצה ומחלקת החוגים מחשבה ומשאבים רבים  

 עשיר, מגוון ואיכותי. 
ללמידה   נוסף  אפיק  להם  ומספקת  הילדים  של  בהתפתחותם  נוסף  חשוב  נדבך  מהווה  בחוגים  ההשתתפות 

 ולצמיחה. 
זו הזדמנות עבורם להתנסות, לחקור ולגלות את חוזקותיהם, להתמודד עם אתגרים גופניים, מנטליים, רגשיים  

 וחברתיים. 
הושק  זו  והאתגרים  בשנה  במגוון הצרכים  ובהתחשב  לצד החינוך החברתי  חוגים  לקיים מערכת  רב  ע מאמץ 

  הייחודיים של המועצה ושל היישובים השונים. 
 מחלקת החוגים באגף החינוך במועצה לרשותכם בכל שאלה או פניה במייל או דרך אתר המועצה. 

 שלכם,
 רכזת חוגים, אלה בורד. מנהלת אגף החינוך מ"מ ,תורג'מן-הדס נגר. ראש המועצה ,ניר ונגר 

 

 3עמוד  

 תקנון הרשמה לחוגים 
 

 שנת פעילות תשפ"ג 
 

08.2222.לחוגים באתר המועצה תיפתח בתאריך  ההרשמה   
www.ma-tamar.org.il/1188 

 *ההרשמה באתר באמצעות כרטיס אשראי בלבד* 
 

 מידע כללי 
 לבירורים בנושא החוגים ניתן לפנות לטוהר וויטר, מזכירת אגף החינוך, בטלפון:  •

   050-2733654או בווטסאפ:  08-6688883 
 9:00-15:30שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימי שלישי וחמישי בין השעות: 

פניות בנושאים: מעבר בין חוגים/בקשה לביטול השתתפות/בקשה לפרוט חיובים/פניות בנושאים   •
 כללים יתקבלו דרך טפסים מקוונים בלבד, הנמצאים באתר המועצה. 

א גביה יתבצעו במחלקת הגביה אצל ויקטוריה צ'רפקוב, נציגת שירות גביה, בטלפון:  בירורים בנוש •
 tamar.co.il-gvia@ma או במייל:  6688903-08

   09:00-  15:30ה' בין השעות: -שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימי א'     
 

באתר המועצה. מומלץ לעיין בו בהרחבה על מנת לקבל מידע מפורט אודות תנאי  תקנון החוגים נמצא לעיונכם 
 הרשמה וקבלת משתתפים, תנאי תשלום, אפשרויות ביטולים והנחות. 

 לעיון בתקנון מוזמנים לסרוק את הברקוד שלפניכם 

http://www.ma-tamar.org.il/1188/
mailto:gvia@ma-tamar.co.il


 5-4עמודים  

 חוגי ספורט ביישובים 
 ניתן למצוא בטבלאות לפי יישובים בסוף החוברת  – שמות המדריכים, שעות וימים, פעילויות ומחירים 

 כדורגל 
אימונים קבוצתיים המוצעים לילדים ובני נוער בטווח גילים רחב (החל מגן חובה ועד תלמידי חט''ב) וכוללים  
הטמעה של יסודות הענף, השתתפות בתחרויות אזוריות במחוז דרום, כמו גם הרשמה באופן סדיר לליגת בתי  

 הספר בירושלים וערד 

מיומנויות   פיתוח  על  מרכזי  דגש  מציב  הכדורגל  סיבולת חוג  אישית,  טכניקה  גופני:  שיפור  -לב  כושר  ריאה, 
 קואורדינציה ויכולת מוטורית, מהירות מחשבה וגמישות. 

תפקוד תחת לחץ ופיתוח    הפעילות בחוג מקנה למשתתפים חינוך לערכי רעות ואחווה הדדית, חתירה לניצחון,
 משמעת עצמית כמרכיב מרכזי להצלחה. 

ניהול  ב  בעל התמחותמוסמך מכון וינגייט,  כדורגל וכדורסל    קיבוץ עין גדי, מאמןיליד  ,  ןחביב דהא:  המאמןעל  
 . בספורט

 

   בית ספר לכדורסל 
להתרחב   הספר  בית  פעילות  משמעותית  להתרחב  צפויה  גדי,  עין  בקיבוץ  השנה  הספורט  אולם  פתיחת  עם 

רבדיו השונים, תוך בניית בסיס  משמעותית. בתכנון: יציאה לטורנירים במטרה לחוות את עולם הכדורסל על  
 טוב לפתיחת קבוצה הישגית בעתיד. 

, מאמן כדורסל בכיר מוסמך מכון וינגייט, בעל ניסיון עשיר ואימון בליגה הארצית  רועי מייזליק:  המאמןעל  
 לבוגרים. 

 

   קרב מגע   – ג'ודו  
המשלבת מאמץ ולוחמה    שנה. הג'ודו מבוסס על תורת לחימה   150- אמנות לחימה יפנית בעל ותק של למעלה מ

כבוד   יחד עם ערכי  גמישות והתמצאות במרחב,  וקואורדינציה,  יציבות  גופנית התורמת לחיזוק הגוף, מקנה 
 ומשמעת. 

תחרויות ארציות ובאליפות ישראל לג'ודו, וכן לצאת למחנה אימונים    4- משתתפי החוג צפויים השנה להשתתף ב
 להעניק מעטפת מקצועית מלאה בשילוב חתירה למצוינות. משותף עם מועדון ג'ודו מוביל, במטרה 

 2, מאמן בכיר מוסמך וינגייט, בעל חגורה דאן  מוטי ביטן: המאמןעל 

 

 טניס 
נעימה   באווירה  החבטות  סוגי  כל  לימודי  וחברתיות.  גופניות  ומיומנויות  כישורים  חווייתי המשלב  טניס  חוג 

 ומהנה באוויר הפתוח. 

הקרובה תתרחב לכמות    במהלך השנה  לאפשר  במטרה  זוהר,  בנווה  היסודי תמר  לבית הספר  פעילות הטניס 
ילדים גדולה יותר לקחת חלק במסגרת החוג. בנוסף, משתתפי החוג צפויים לקחת חלק במהלך השנה במספר  

 תחרויות ואירועי טניס. 

שצפ חדשה  גן  שכבת  גם  כמו  המועצה,  יישובי  מכל  נוער  ובני  ילדים  בחוג  להשתתף  להתווסף  מוזמנים  ויה 
 למשפחת הטניס המקומית. 

 (איגוד הטניס הבינלאומי) ITF, מוסמך 2, מתאמן בכיר רמה תמיר קרוטמן :המאמןעל 

 



 התעמלות אמנותית 
חוג מרתק על טהרת ענף הספורט המשלב אסתטיקה, חן ואלגנטיות יחד עם יסודות האקרובטיקה והריקוד.  

 אביזרים שונים: סרט, כדור, אלות, חישוק ומשטח.עבודת שריר וכוח, דיוק וקצב בעזרת 

ריאה וחיזוק  -ומפתח מרכיבי כושר גופני רבים: גמישות, קואורדינציה, סיבולת לב  12החוג מיועד לבנות עד גיל  
 הביטחון העצמי.  

אמנותית בכירה לשעבר באוקראינה, בוגרת קורס מאמנים במכון    ת, מתעמלנטלי קולמינסקי  :המאמנתעל  
 שנים.  12וינגייט, מורה מוסמכת מזה  

 

   ריצה ואתלטיקה 
פעילות כושר גופני מאתגרת החותרת להנגשת הענף לילדים בצורה חווייתית ומהנה. מספר קבוצות מגובשות  

בשי הקבוצתי,  בפן  עבודה  על  מושם  בהן  הדגש  כאשר  תמר,  ותחרותית  ביישובי  הישגית  מסגרת  עם  לוב 
 למעוניינים. 

, מאמן כושר וריצה מוסמך מזה למעלה מעשור, בעל התמחות באימון ריצה ואתלטיקה  עופר לביא  :המאמןעל  
 לילדים. 

 

 כל הרשום נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.  •

 

 7-6עמודים 

 צוות  הסטודיו 
 

סופי קרנץ – מנהלת הסטודיו למחול בתמר, כוריאוגרפית, רקדנית ומורה לבלט קלאסי, רפרטואר  
מחול בירושלים.ומחול וכוריאוגרפיה מהאקדמיה למוזיקה   – וקומופזיציה. בעלת תואר ראשון ושני בהוראה   

נועם גונן – רקדנית ומורה למחול מודרני כבר מעל עשור. בעלת תואר ותעודת הוראה מהאקדמיה למוזיקה  
   ומחול בירושלים.

נעמה מור – מורה למחול  ויוצרת בתחום הפולקלור הישראלי והמחול המודרני. למדה ורקדה אצל מיטב  
 הכוריאוגרפים בארץ. 

 מיכל הלוי – רקדנית ומורה למחול מודרני, תנועה וטרום בלט. בוגרת סמינר הקיבוצים בהוראת המחול. 

 

כל   • של  לכישוריו  בהתאם  הלמידה  מסלול  של  אישית  התאמה  על  מבוססת  בסטודיו  העבודה  שיטת 
הופ, מחול מודרני, מחול קלאסי ולהקה.  - משתתף/ת. ניתן לבנות מסלול משולב המורכב משיעורי היפ

 בכפוף לאפשרות בחירה והתאמה לכל משתתף/ת. 
 

מציע מסלול מלא של בלט קלאסי, מחול מודרני ועבודת   –שבועית -הסטודיו בעין גדי פועל במסגרת דו •
ספריים וכחלק מפעילות הסטודיו. בנוסף, צפויה לקחת חלק  -להקה. הופעות באירועי שיא אזוריים/בית

 להקת ורטיגו. השנה הלהקה הבוגרת בפרויקט מצוינות של  
 

לרקדני הלהקה,   • יכלול השנה שיעורי טכניקה  זוהר משנה את אופיו לאור ההצלחה.  בנווה  הסטודיו 
 עבודה על רפרטואר עשיר של ריקודים והופעה במסגרת אירועי בית הספר והסטודיו.

 



 מותנית במסלול הכולל: מחול מודרני ומחול קלאסי (פעמיים בשבוע). הרשמה במסלול מקצועי •
 

 . השתתפות בשיעורי להקה ללא עלות  – הרשמה במסלול מקצועי  •
 

 לקבוצת טרום בלט אין צורך בהתאמת מסלול  •
 

 מחיר החוג נקבע לפי עלות המסלול ובהתאם לעלות שעת הוראה למשתתף/ת.  •
 

סופי קרנץ    –מומלץ לבצע רישום באתר המועצה רק לאחר בחירת מסלול ושיחה עם מנהלת הסטודיו   •
 .054-8342666בטלפון: 

 

 

 מחירון  

 ש''ח 25 –מחיר שעתי, גן חובה 

 ש''ח  20 –ו' - מחיר שעתי, א'

 ש''ח 15 –י''ב -מחיר שעתי, ז'

 

 

   בלט קלאסי 
 סטודיו למחול עין גדי  

 (בכפוף להיענות)  17:15-18:00רביעי מתי:  גיל הרך |

 16:30-17:30; רביעי: 17:45-18:45יסודי | מתי: ראשון: 

 14:00-15:15; רביעי: 15:00-16:30:  חטיבה | מתי: ראשון

 .15:15-16:30; רביעי: 16:30-17:45תיכון | מתי: ראשון: 

 

 מחול מודרני 
 סטודיו למחול עין גדי  

 15:15-16:15; רביעי: 15:00-16:15: יסודי | מתי: ראשון

 14:00-15:15; רביעי: 17:45-19:15:  חטיבה | מתי: ראשון

 16:15-17:30; רביעי: 16:15-17:45תיכון | מתי: ראשון: 

 

 להקת תמר 
 עין גדי   בית ספר תיכון

 17:30-18:30להקת תמר הצעירה | מתי: רביעי: 

 17:30-19:00פרויקטים); רביעי: להקת תמר הבוגרת | מתי: ראשון (לפי 



 

 להקת זוהר 
 נווה זוהר

 14:30-16:00ג' (מסלול טכניקה ורפרטואר) | מתי: ראשון: -א'

   14:30-16:00ו' (מסלול טכניקה ורפרטואר) | מתי: רביעי -ד'

 

 

 10-8עמודים 

 למוזיקה   הספר בית  
 בטבלאות לפי בסוף החוברת ניתן למצוא  – שמות המדריכים, שעות וימים, פעילויות ומחירים 

 

   ''כלי לכל ילד'' 
 בית הספר היסודי בנווה זוהר 

האזורית   המועצה  של  דגל  מקבלים  פרויקט  ובמסגרתו  הספר  בבית  הלימודים  יום  במסגרת  מתקיים  תמר. 
 התלמידים כלי לבחירתם ומתנסים בו במשך מספר שעות בשבוע ללא עלות או הרשמה מראש.  

יצירתיות  מטרת העל מיומנויות,  פיתוח  תוך  מוזיקלי  בכלי  להתנסות  לכל תלמיד/ה  שווה  הזדמנות  הענקת   :
הכיתתיים מתקיימים בכל שכבות בית הספר ופותחים לילדים צוהר אל תוך    וכישורי חיים. שיעורי המוזיקה

, העמקה בטקסטים ושירה  עולם האמנות. מדובר בהתנסות חווייתית בעולם המוזיקלי דרך נגינה, האזנה, שירה 
 בהתייחסות לחגים, מועדי השנה ושאר נושאי הלימוד בבית הספר. 

 הרכב בית הספר היסודי ''יואב''

בנגינה משותפת,   מתנסים  הילדים  בפעילות המוזיקלית  בבית הספר.  הנלמדים  הכלים  כל  ההרכב משלב את 
הופעות, הקשבה ועבודת צוות במרחב המוזיקלי. ההרכב יופיע במהלך השנה בשילוב המקהלה במופעים רבים  

 בתוך כתלי בית הספר ומחוצה לו. 

 

 מבוא למוזיקה 
 ו' -תלמידי א' כיתות:

לביטוי והבעה רגשית באמצעות נגינה  שיעורים המעניקים בסיס ויסודות בשפת המוזיקה, אשר פותחים נתיב  
ויצירה. דרך השיעורים מתפתחת תחושת הקצב וחוש השמיעה, יחד עם עולם מגוון ועשיר בצלילים וקסם, בדגש  

 שית. על פיתוח מיומנויות חברתיות וכלים פרקטיים לתקשורת בינאי

 : אוראל רוזיליו. המור

 

 חלילית 
 ב' -תלמידי א' כיתות:

לנגן בו מנגינות   לגילאים הצעירים עובר דרך הנגינה בחלילית, כלי קליל ושמח שכיף  השער לעולם המוזיקה 
פשוטות, ללמוד דרכו קריאת תווים, יחד עם אפשרות להקשיב לאחרים המנגנים בו על בסיס השראה, שותפויות  

 וחדווה. 

 . מיר גאנש: אהמור



 

 יוקללה 
 ו' -תלמידי ג' כיתות:

לימוד פריטות קצב, למידת אקורדים וצורות שונות לליווי. ההתנסות על הכלי כוללת למידת תווים ואקורדים,  
 לימוד על הכלי דרך מאגר שירים גדול ומגוון, לרבות למידת ליווי עצמי ונגינה עם הרכב.

 פייה. : אמיר גאנש, יוני טס מורים

 

 צ'לו 
 ו' -תלמידי ג' כיתות:

יצירות   קצב,  מוזיקלית,  תאוריה  תווים,  למידת  ורמה,  כלי  לכל  המותאמים  ואימון  למידה  דרכי  הקניית 
 קלאסיות ושירים לפי עולמו של התלמיד.

 אוראל רוזיליו.  מורה:

 מלודיקה 
 ו' -תלמידי ג' כיתות:

פשוטה, בעל יכולות ביטוי ודינמיקה. דרך הכלי לומדים התלמידים  כלי נשיפה דמוי פסנתר עליו הנגינה מאוד  
 תאוריה מוזיקלית, קריאת תווים וקצב, ביצוע והופעה בפני קהל, וכן כהכנת טרום כלי לפסנתר. 

 אמיר גאנש.  מורה:

 

 כלי הקשה ותופים 
 ו' -תלמידי ג' כיתות:

לרמה מקצועית. מסלול לימוד המותאם באופן  שיעור מהנה וחווייתי לכל הגילאים. לימוד מרמה בסיסית ועד  
 אישי לכל תלמיד על פי רמתו.

 מורים: 

 כיכר סדום: דניאל אדה 

 עין גדי: רועי קימלמן 

 

 חדש!   – הפקה ויצירת מוזיקה במחשב  
 ו' - ה'תלמידי   כיתות:

ביטים  בעידן של היום כל מה שצריך זה טאבלט ומחשב כדי ליצור מוזיקה. בקורס נלמד כיצד ליצור ולהפיק  
 מודרניים, לצד הפקת טרקים יחד עם יצירת שירים. 

 אמיר גאנש.  מורה:

 

 

 מקהלה בית ספרית 
 ו' -תלמידי ג' כיתות:



בשירת    לימוד פיתוח קול קבוצתי, חימום קולי, עבודה על שירים בעברית ובאנגלית, שירה בשני קולות והתנסות
 סולו. הזמרים הצעירים יופיעו עם התוצרים במסגרת מסיבות בית הספר וכן במופע הסיום של חוגי המוסיקה. 

 אמיר גאנש.  מורה:

 

 שיעורי מוזיקה פרטניים 
 בבית הספר למוזיקה ''סקוונצה'' בשעות אחר הצהריים 

 

 מוזיקה לקהילה 
 ספרית או בשעות אחר הצהריים. -מוזיקה במסגרת הביתפרויקט בעל ערך מוסף עבור ילדי תמר הלומדים 

במסגרת הפרויקט נכללים, בין היתר: סדנאות אמן והרכבים מוזיקליים משותפים עמם מופיעים הילדים מעת  
 לעת בקונצרטים וטקסים, הן ביישובים והן בבית הספר. 

בוקר ומ   :ליאור  מלחין  ראשי,  נגן  בכיר,  מוזיקאי  למוזיקה,  הספר  בית  ''מזרח  מנהל  ירושלים  בתזמורת  נצח 
ומערב''. בוגר שלושה תארים מטעם האקדמיה למוזיקה. לימד בעברו בבית הספר ''רימון'' ובאקדמיה למוזיקה  

 בירושלים.

 מורים ומורות חדשים צפויים להצטרף לצוות בשנה הקרובה. פרטים בהמשך... 

 

 גיטרה וגיטרה בס 
/ גיטרה בס. בניית סגנון אישי הכולל למידה  לימוד טכניקות שונות להתמקצעות   בסגנונות שונים על גיטרה 

 באמצעות ליווי עצמי, ליווי בהרכב, תאוריה מעשית לכלי ואלתור. 

 מורים: 

 כיכר סדום: דניאל אדה, אמיר גאנש. 

 עין גדי: יוני טספיה 

 הר עמשא: עומרי אורלו 

 

 פסנתר 
התנסות ולמידת תווים, סולמות, תאוריה מוזיקלית, יצירות קלאסיות, שירים לפי עולמו וסגנונו של התלמיד,  
למידה באמצעות ליווי עצמי ונגינת ליווי בתוך הרכב לפי סגנונות מוזיקליים שונים, פיתוח השמיעה המוזיקלית,  

 קצב ואינטרפטציה אישית בנגינה. 

 מורים: 

 ליו כיכר סדום: אוראל רוזי

 הר עמשא: עומרי אורלו 

 עין גדי: רעות אלקבץ 

 
 

 פיתוח קול 
לילדים, נוער ומבוגרים. במסגרת הלימוד מתקיימת תוכנית לפיתוח  לימוד שיטות שונות להתמקצעות בשירה  

 השמיעה דרך תרגילים ווקאליים, כמו גם שיפור האיכות והרחבת מנעד הקול של התלמיד. 



של שירים לפי תחומי העניין של התלמיד, התנסות באלתור  והגשה אישית  מציאת פרשנות  השיעורים כוללים  
 ואף בליווי עצמי לתלמידים המנגנים במקביל על כלי ליווי.

 מורים: 

 כיכר סדום: אוראל רוזיליו 

 עין גדי: רעות אלקבץ 

 כלי הקשה ותופים 
מקצועית. מסלול לימוד המותאם באופן  שיעור מהנה וחווייתי לכל הגילאים. לימוד מרמה בסיסית ועד לרמה  

 אישי לכל תלמיד על פי רמתו.

 מורים: 

 כיכר סדום: דניאל אדה 

 עין גדי: רועי קימלמן 

 

 14-11עמודים 

\ 

 חוגים תשפ"ג   – מערכת שעות  
 יום למודים ארוך 

 מחיר  ו-כיתות ד מחיר  ג -כיתות א שעות יום
זמן לארוחת צהרים ומשחק   0 זמן לארוחת צהרים ומשחק חופשי  14:00-14.30 ראשון 

 חופשי 
0 

 : חוגים לבחירה 14.30-16.00
 "זוהר" להקת  .1

120 
 

 חוגים לבחירה: 
עין גדי  (ילדי  טניס  .1

 ) והר עמשא

200 
 

 150 סקרנים צעירים  .1
 

 אלקטרוניקה  .1
 

150 
 

 חינם  רכב בית הספר היסודי ה ינם ח **  יסודיה הרכב בית הספר  .2

  הסעות לישובים   16.00
  זמן ארוחת צהרים   זמן ארוחת צהרים  14:00-14.30 רביעי 

 חוגים לבחירה  14.30-16.00
עין גדי והר  (ילדי  טניס  .1

 )עמשא

 
200 

 
 

 : חוגים לבחירה
 "זוהר"  להקת  .1

120 

בהדרכה של  ( .בלשים בטבע .1
 ביס"ש עין גדי) 

150 
 

 150 מייקרים צעירים  .1
 

   50 דענים צעירים מ

  הסעות לישובים   16.00
 *הרשמה ליום לימודים ארוך מתבצעת במסגרת הרשמה לחוגים, באתר המועצה 

. מספר מקומות מוגבל. נדרשת  בתחילת השנההמלמד מורה  ה בהרשמה אצל   תמותנ**השתתפות בהרכב 
 מחויבות והשתתפות סדירה בחוג. 



 

 אשכול: בית ספר יסודי בנווה זוהר
 

 מחיר  קבוצות  שעה מיקום מאמן/ת חוג יום
כדורגל (ילדי הר  * ב'

 עמשא)
-14:00 אולם ספורט   חביב דהאן 

15:00 
 לחודש  ₪ 110 ו' -א'

חצר   /אולם ספורט חביב דהאן  **כדורגל נבחרת  ב'
 פנימית 

11:30-
13:00 

 חינם  ו' -ד'

**התעמלות   ב'
 אומנותית 

נטלי  
 קולומייסקי  

מבואת   /אולם ספורט
 בית הספר 

11:30-
13:00 
13:00-
13:50 

 ו' -ד'
 ג' -א'

 חינם 

רועי   **נבחרת כדורסל  ג'
 מייזליק 

-12:30 אולם ספורט 
14:00 

 חינם  ו' -ד'

 במהלך השנה, מיקום החוג ישתנה בהתאם לתאריך פתיחת מגרש ספורט בישוב  -*כדורגל הר עמשא 
השנה מתקיימים בשעות בית הספר ופתוחים   –** נבחרת כדורגל/נבחרת כדורסל/ חוג התעמלות אומנותית 

 לכל הילדים ללא עלות.  
 ישוב הר עמשא  –אשכול 

 
 בית ספר למוזיקה "סקוונצה":

 מחיר  קבוצות  שעה מיקום מורה חוג יום
גיטרה  , פסנתר א'

 וגיטרה באס 
עומרי  
סאלי  
 אורלו 

מועדון   – הר עמשא
 קהילתי 

15:00-
19:00 

 י"ב'  -א'
 מבוגרים 

290   ₪
 לחודש 

עלות השתתפות בהרכב כלולה   ויקבלו שעה נוספת. רכביםילדים יעבדו ב  חוגי מוזיקהבמסגרת  –*הרכבים 
 בעלות החוג 

 
 העשרה: 
 מחיר  קבוצות  שעה מיקום מורה חוג יום

שישי  
פעם 

 בשבועים

אורי   יער חוג 
 הלברשטדט 

מועדון   -מפגשנקודת 
 קהילתי 

13:00-
16:00 

  200 י' -'ד
 לחודש 

 משתתפים 12טיולים עם לינה. חוג מוגבל ל 2*מחיר כולל 
 

 ספורט: 
 מחיר  קבוצות  שעה מיקום מאמן/ת חוג יום

עופר   אתלטיקה  ד'
 לביא 

מגרש   –הר עמשא 
חניה ליד מועדון  

 קהילתי 

16:00-
18:00 

 ג' -גן חובה
 ו' -ד'

 ₪ לחודש  150

מוטי   ג'ודו  א'
 ביטן 

-15:00 מועדון קהילתי 
16:45 

 ו' -א'
 גן חובה 

180  ₪ 
 150   ₪ 

 ₪   165 חוג יפתח בהתאם לפתיחת מגרש בישוב. פרטים בהמשך  כדורסל  
 

 יישובי הכיכר  –אשכול
 בית ספר למוזיקה "סקוונצה":

 מחיר  קבוצות  שעה מיקום מורה חוג יום



 א'
 ב'

תופים וכלי  
 הקשה 

דניאל  
 אדה

חדר    -נאות הכיכר
 9מוזיקה מס' 

15:00-
21:00 

 י"ב -א
 מבוגרים 

290   ₪
 לחודש 

אמיר   פסנתר וגיטרה  א'
 גנאש 

חדר    -נאות הכיכר
 1מוזיקה מס' 

16:30-
21:00 

 י"ב -א
 מבוגרים 

290   ₪
 לחודש 

אוראל   פיתוח קול  'א
 רוזליו 

חדר    -נאות הכיכר
 פסנתר 

16:30-
21:00 

 י"ב -א
 מבוגרים 

290   ₪
 לחודש 

עלות השתתפות בהרכב   ויקבלו שעת לימוד נוספת.  רכביםילדים יעבדו ב  חוגי מוזיקהבמסגרת  –* הרכבים 
 כלולה בעלות החוג 

 
 ספורט: 

 מחיר  קבוצות  שעה מיקום מאמן/ת חוג יום
 א'
 ד'

 טניס 
 

תמיר  
 קרוטמן 

מגרש   –נאות הכיכר 
 טניס 

16:45-
21:00 

 גן חובה  
 ו' -א'

165  ₪ 
200  ₪ 

תמיר   טניס   ג'
 קרוטמן 

מגרש   –נאות הכיכר 
 טניס 

16:15-
21:00 

 י"ב -ז
 מבוגרים 

200  ₪ 
220  ₪ 

  אימוני כושר  ה'
 וריצה 

-18:00 יקבע בהמשך  עופר לביא 
20:00 

₪   200 ט' -ז'
 לחודש 

 ב'
 ה'

מגרש   –עין תמר  חביב דהאן  כדורגל 
 כדורגל 

16:00-
20:00 

  -גן חובה
 י"ב 

165   ₪
 לחודש 

-16:00 מקלט, נאות הכיכר  מוטי ביטן  ג'ודו  ד'
20:00 

 גן חובה 
 ג' -א'
 ו' -ד'

150  ₪ 
200  ₪ 

 
 קיבוץ עין גדי  –אשכול 

 
 בית ספר למוזיקה "סקוונצה":

 מחיר  קבוצות גיל שעה מיקום מורה חוג יום
 י"ב -א 20:00-14:00 מקלט "בית הבאובב"  רעות ולדמן  פיתוח קול  'ד

 מבוגרים 
290   ₪

 לחודש 
 'ב
 'ג

 י"ב -א 12:30-20:00 מקלט חיק הטבע  יוני טספיה  גיטרה 
 מבוגרים 

290   ₪
 לחודש 

 ג'
 'ד

 י"ב -א 20:00-14:00 מקלט "בית הבאובב"  רעות ולדמן  פסנתר 
 מבוגרים 

290   ₪
 לחודש 

 י"ב -א 16:00-20:00 מקלט חיק הטבע  רועי קימלמן  תופים  א'
 מבוגרים 

290  ₪ 

עלות השתתפות בהרכב   ויקבלו שעת לימוד נוספת.  רכביםיעבדו בילדים   חוגי מוזיקהבמסגרת  –* הרכבים 
 כלולה בעלות החוג 

 
 העשרה: 
 מחיר  קבוצות גיל שעה מיקום מורה חוג יום

ציור עם אלעד   'ב
 קופלר 

-16:30 סטודיו של אלעד  אלעד קופלר 
18:30 

₪   200 י"ב -ז
 לחודש 

 ב'
פעם 
 םבשבועיי

*חוג בין  
 ערביים  

בהדרכת  
 עין גדי  ביס"ש

מיקום משתנה  
במרחב עין גדי או  

עד כחצי שעה  
 נסיעה לכיוון 

17:00-
19:00 

טרום  
חובה,  
חובה  

 והוריהם 

150   ₪
 לחודש 

 משפחות. 8. מותנה בהרשמה של מינימום  24.10.22יפתח בתאריך   –*חוג בין ערביים 



 
 ספורט: 

 מחיר  קבוצות גיל שעה מיקום מאמן/ת חוג יום
 א'
 ד'

חביב   כדורגל 
 דהאן 

  –גן חובה  16:30-20:00 אולם ספורט 
 י"ב 

165   ₪
 לחודש 

 ב'
 'ה

רועי   כדורסל 
 מייזליק 

 ג' -א 16:00-18:00 אולם ספורט 
 ו' -ד'

165   ₪
 לחודש 

 ב'
 ד'

 18:00-20:00 אולם ספורט 
19:30-21:30 

 ט' -ז'
 י"ב -י' 

165   ₪
 לחודש 

 גן חובה  17:00-19:00 אולם ספורט  מוטי ביטן  ג'ודו  ג'
 ג -א
 ו -ד

150  ₪ 
 200   ₪ 

 

 

 

 

 

 15עמוד 

 

 

 לוח חופשות חוגים 
 

 שנת פעילות תשפ"ג 

 4.9.2022 –  26.09.2023 

 

 25/9-21/10 – חופשת חגי תשרי 

 20-26/12 – חופשת חנוכה

 ) לא יתקיימו חוגים ביישובי הכיכר(ביום זה  30/1 –קונצרט סולנים "בית ספר למוזיקה", יישובי הכיכר

 6-7/3  - חופשת פורים

 28/3-13/4 – חופשת פסח

 16.00חוגים יסתיימו בשעה  – 17/4 – ום השואהי

 16.00חוגים יסתיימו בשעה   – 25/4 – יום הזיכרון

 26/4 – יום העצמאות

 18.00חוגים יסתיימו בשעה   – 08/5 -  ערב ל"ג בעומר

 25-27/5  - חופשת שבועות



 יימו חוגים ביישובי הכיכר, בית ספר יסודי ועין גדי לא יתק –  18/5 – מופע סוף שנה למוזיקה ומחול

 לא יתקיימו חוגים ביישובי הכיכר  – 8/6 – טיול משפחות עין תמר

 לא יתקיימו חוגים ביישובי הכיכר  -  12/06  – קונצרט סולנים "בית ספר למוזיקה", יישובי הכיכר

 16.00גים אחרי שעה ולא יתקיימו ח   - 21/6 - אירוע סיום חוגי ספורט

 

 

 16עמוד 

 tamar.org.il-www.maהרשמה דרך אתר המועצה: 

 פרטים נוספים במזכירות אגף החינוך 

 08-6688883|  9:00-15:00ימים שלישי וחמישי: 

http://www.ma-tamar.org.il/

