
 חוגי מבוגרים בכיכר 

 מתחילים    –סדנת ציור רישום ושמן  .1

 

 מתנ"ס נאות הכיכר   -מיקום 

 ארנון תרשיש   -מנחה

   18:00-21:00ימי חמישי 

 מפגשים   10סדנה בת 

בסדנה נקנה את יסודות הרישום מהתבוננות כהכנה לציור בצבעי שמן. בסדנה נשתמש באובייקטים  
לצורה לנפח למרקם ולתאורה. ניצור קומפוזציות של צירוף אובייקטים   ס נתייחשונים ונלמד לרשום אותם: 

 והיחס לרקע. 

היסוד, נעבור לצבעים  מכאן נעבור לצבע. נלמד על תורת הצבע ליצירת פלטת צבעים.  נתחיל מצבעי 
משניים ולמשלימים. נבין כיצד להגיע לצבע מהטבע, צבע של אור ומבע צל. ניצור מרקמים וטקסטורות  
  -בטכניקות מכחול שונות. נלמד מהו ההבדל השוני והצורך בין מכחולים שונים. כן נלמד לעבוד מצילום  

 סדנה נקיים תערוכה. מודפס או מטבלט. את הציורים נבצע על גבי בד קנווס. בסוף ה

 ₪ לחודש . לא כולל חומרים.   200 - עלות
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 נגרייה קהילתית   -מיקום 

 נעם רזניק   -מנחה

   19:30 - 17:30 –ימי רביעי 

                19:30-21:30   

בכלי  נגרות ככלי יצירתי וחוויתי בנגרייה הקהילתית . הנחיית טכניקות שונות לעבודה בעץ ושימוש נכון 
 הנגרות בהתאם לרמת המשתתפים . 

 ₪ לחודש . לא כולל חומרים   220-עלות  

 בהתאם להרשמה    28/9-שיעור ניסיון ב

 

 חוג יוגה   .3

 מתנ"ס נאות הכיכר   –מיקום 

 מיכל אשכנזי   -מנחה

  ACIיוגה ותנועה 

 הפלדנקרייז.   מעולם   , ACIוהתנועה בשיטת שיעורים לכל גיל ורמה המבוססים על עולם היוגה 



בשיעורים נתמקד בחיזוק העצמות והשרירים, שיווי משקל ויציבות מתוך חיבור למרכז הגוף בליווי נשימה  
 נכונה. 

 אביזרים נדרשים: גומייה ואם יש מזרן יוגה אישי.  

 

 17:10 ימים: ראשון אחה״צ בשעה

 08:15רביעי בוקר בשעה          

 

 האתה יוגה  

שיעורים דינאמיים של תרגול זורם ומהנה המיועד לכל מי שרוצה לשמור על שגרה של תרגול קבוע  
 ומתמשך במטרה לשמור על הגוף ולפתח יכולות חיזוק  ופתיחות.  

 אביזרים נלווים: מזרן 

 19:45-21:00יום ראשון בשעה 

 ״להזרים את הפראנה״  - בריגהו יוגה  

   

   תרגול מתקדם מתוך הקשבה פנימית. 

בשיעור נחווה תרגולי נשימה ותנועה מעגלית, נתרגל אסאנות מעולמות היוגה השונים והשפעתם על  
 האיברים הפנימיים.    

 אביזרים נלווים: מזרן 

 17:45-19:30ימי רביעי 

 

 ₪   200  -₪ , פעמיים בשבוע  125-פעם בשבוע – גימלאים  – עלות 

 ₪   220- ם בשבוע ₪, פעמיי  160פעם בשבוע         -רגיל             

 גופני משולב  חוג כושר   .4
 

 עין תמר    -מיקום 

 עופר לביא   - מאמן

  -אימוני ריצה ופעילות אירובית לצד חיזוק וחיטוב ובשילוב טכניקות שונות  - פעילות כושר גופני המשלבת 
TRX  ובשילוב אימונים בחדר הכושר בקבוצות קטנות .  , פילאטיס , משקולות , 

   20:00-22:00-ראשון ימי  

 ₪ לחודש   200 - עלות

 

 



 חבורת זמר קולות מדבר   .5

 

 מתנ"ס נאות הכיכר   -מיקום 

 17:00ימי שלישי בשעה 

 אילן גלבוע   -מנהל מוסיקלי 

 ללא תשלום   -גימלאים 

 ₪ לחודש .   100 - רגיל

 

 

 

 


