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תושבות ותושבי אריאל היקרים,

אני שמח וגאה לפתוח שנה נוספת ובה שלל חוגים ופעילויות 

המיועדים לכן ולכם. אני בטוח שכל אחת ואחד מכם, בכל 

בו  המעוררות  פעילויות  של  נרחב  מגוון  למצוא  יוכל  גיל, 

סקרנות ועניין להתנסות, ללמוד וליהנות מהן.

במהלך  ותחוו  בחוברת  שתמצאו  והפעילויות  החוגים  כל 

ומאומצת,  קשה  עבודה  של  תולדה  הם  הקרובה,  השנה 

יום:  יום  פוגשים  אתם  אותם  נהדרים  אנשים  קבוצת  של 

פארק  ועובדי  מדריכי  הסייעות,  המטפלות,  המדריכים, 

המנהיגות, מרכז הצעירים, מרכז מורשת בגין והיכל התרבות 

העירוני וכמובן המנכ"ל מר שי אורני, אשר מתכננים, בונים 

ומפעילים את כל הפעילויות הללו במשך כל השנה כולה, 

זו  באריאל.  פה  שלנו  הקהילה  ולצרכי  לאופי  בהתאמה 

אינה מלאכה פשוטה ועל כך אני מבקש למסור להם את 

הערכתינו ותודתנו.  

מילת תודה נוספת אני מבקש למסור לחברי הדירקטוריון 

בגוונים, אשר פועלים בהתנדבות מלאה ומשקיעים מזמנם 

החופשי להצלחת החברה ופעילותיה. 

גם  שואבת  אבן  מהווה  השומרון  כבירת  אריאל  העיר 

הספורט  הפנאי,  פעילות  בזכות  הסמוכים  לישובים 

והתרבות שהיא מציעה, ועל כך גאוותינו הרבה. 

החוגים והפעילויות המוצעים על ידי חברת גוונים נבחרים 

גם  הצרופה  להנאה  מעבר  נועדו  והם  מושכלת  בצורה 

להעשיר את עולמם של המשתתפים בהם, לפתח את 

היצירתיות הטבועה בהם תוך משמעת והקפדה על מנת 

להגיע גם להישגים.

אני מאחל לכולנו שנה טובה, בריאות איתנה ואושר.

בברכה,

 אלי שבירו  
ראש העיר ויו"ר דירקטוריון גוונים

שלום ושנה נפלאה לכולנו,

סיימנו, כך כולנו מקווים, שנתיים של פעילות בצל מחלת 

הקורונה. השנה חידשנו פעילות במלוא המרץ.

מועדון  ואת  לנשים,   U סטודיו  חדשים,  חוגים  הוספנו 

בכמויות  לשיא  והגיעו  וגדלו  צמחו  חוגים  הטניס. 

ובו עשרות  ובהישגים. היכל התרבות פורח  המשתתפים 

אירועים בכל חודש בלובי, באולם הקטן ובאולם הגדול 

ואנו מציעים תכנית תרבותית לכל הגילים והתושבים.

זה המקום לומר תודה לצוות גוונים השוקד ימים כלילות 

מנת  על  וקהילה  תרבות  אירועי  חוגים,  ולפתח  ליזום 

לאפשר לכולנו, בכל הגילאים, להגיע וליהנות.

למנויי  לחוגים,  להצטרף  להגיע,  לכולכם  קורא  אני 

היכל התרבות עם הצגות מדהימות, להיכנס לכושר גם 

והאירועים  הקיץ  אירועי  לכל  להגיע  וכמובן   U בסטודיו 

הנערכים במהלך השנה כולה.

אני מאחל לכולנו שנה בריאה,

שנה פעילה ושנה בה נכיר וניהנה אחד עם השני,

שי אורני
מנכ"ל החברה
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 4  צוות המרכז קהילתי גוונים       

5-10  גיל רך וילדים         

11  שחמט ומשחקי חשיבה        

12-13  בית ספר למחול        

14  טניס         

15  התעמלות קרקע ואקרובטיקה        

 16-18  אומניות לחימה        

19-21  משחקי כדור          

22  אומניות הקרקס        

23-24  ספורט ומחול למבוגרים       

25         STAR אריאל 

26-27  בית הספר למוסיקה        

28  להקות ייצוגיות        

29  מפגשים מוסיקליים        

30  ילדי המחזמר        

31  אמנות         

32-33  תרבות ומורשת ישראל       

  34 מרכז פילד        

35  הספינה – מרכז צעירים       

36-37  מרכז ארצי לפיתוח מנהיגות        

38  היכל תרבות         

39  מרכז מורשת בגין        

40  תרבות ופנאי לגיל הזהב       

41-43      информация на русском языке 
44 תקנון         

לוח חופשות תשפ"ג
ימי חופשה מחושבים בעלות החוג ואין חובת החזר שיעורים עבור מועדים אלה

25.09.22-27.09.22 ראש השנה    

04.10.22-05.10.22 יום כיפור     

09.10.22-17.10.22 סוכות     

06.03.23-08.03.23 פורים    

05.04.23-12.04.23 פסח    

17.04.23 )עד השעה 19:00 חוגים כרגיל( ערב יום השואה    

ערב יום הזיכרון    24.04.23  )עד השעה 19:00 חוגים כרגיל(

25.04.23-26.04.23 יום עצמאות    

25.05.23-26.05.23 חג השבועות    

26.07.23 ערב תשעה באב    
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מייל טל/נייד טלפון שם תפקיד

ornis@gvanim-ariel.com 054-5382777 9083366 שי ארני מנכ"ל

mkfir@gvanim-ariel.com
mazkira3@gvanim-ariel.com

9083388
9083389

מיכל כפיר
לובה סיילר

מזכירות

ohayun@gvanim-ariel.com 054-5691227 9083383 אושרית חיון משאבי אנוש

revitalg@gvanim-ariel.com
rachelb@gvanim-ariel.com

9083369
9083368

רויטל גולדוסר
רחלי לוי בן משה

  הנהלת
חשבונות

radmillad@gvanim-ariel.com
gilrach@gvanim-ariel.com

tzaharonim@gvanim-ariel.com

054-9005258
9083375
9083378

רדמילה דורפמן
ירדן שמואלי

טוהר יצחקיאן סגל

  אגף
גיל רך וילדים

rinad@gvanim-ariel.com
sport@gvanim-ariel.com

sportmz@gvanim-ariel.com

052-4572773 9083362
9083360

רינה דור
אנסטסיה אייזן

שיר בן מרגי

  אגף
ספורט ומחול

doarben@gmail.com 052-4842995 9083361 בן אשואל מוסיקה ואמנויות

yana@arieltarbut.co.il
veadim@arieltarbut.co.il

ach@arieltarbut.co.il

054-2195350 9083340
9083331
9083341

ינה גונן רוזן
גילי בן הראש

לנה אנג'ל

מנהלת תרבות עירונית
שיווק ומנויים

מזכירת היכל התרבות

nitzan.weizman@gmail.com 054-4552299 9083380 ניצן ויזמן תרבות ומורשת ישראל

Moshexx1234@gmail.com 054-5691250 משה אלבז רכז לוגיסטיקה

merkaz@tzeirimariel.org.il 0722221514  מרכז צעירים

isagulovnadi@gmail.com 054-3630527 0722221514 נדיה איסגלוב  רכזת
חיילים משוחררים 

tomer@fieldcenter.co.il
naomi189@gmail.com

052-8902848
054-2502936

תומר פיין
נעמי לביא

  מרכז
פילד ליזמות

gil3@gvanim-ariel.com 054-5933724 9083376 ז'אנה דרוז'נין  תרבות ופנאי לגיל
הזהב

Eran@nlc.org.il
shlomodalal1@gmail.com
shaharoren4@gmail.com

office@nlc.org.il

054-2440333
054-9005238
054-5691272

0747572710
0558830664

ערן גלזר
שלמה דלל
אורן שחר

אושרת טייב

 המרכז הארצי לפיתוח
מנהיגות

רח' העצמאות 5 אריאל | קבלת קהל בימים א-ה 08:00-18:00

 צוות המרכז הקהילתי 
גוונים אריאל

 תמיד
לשירותכם

054-7045404מרכז קהילתי גוונים אריאל
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אני מאמין מערכת מעונות "גוונים":

גיל הרך

• כבוד האדם – אנו מחויבים לחנך ולהתייחס בכבוד לכל ילד, משפחה, צוות וסביבת החיים. לחנך לערכים 
חברתיים לקבלת השונות ולעידוד יחסים חברתיים תוך אמפטיה לזולת.

• יחסים עם ההורים – אנו מתחייבים לפיתוח מערכת יחסים איכותית וקשובה עם ההורים ובעבור הילדים.

תוך  במעון,  הילדים  לצרכי  ובהתאמה  ההתפתחות  פי  על  נבנית  החינוכית  התוכנית   – חינוכית  תכנית   •
התחשבות בהבדלים האישיים הקיימים בין הילדים בקבוצה ובצרכים הפרטניים של כל ילד וילד. כל תחומי 
ההתפתחות והלמידה, התחומים הפיזיים, החברתיים, הרגשיים והקוגניטיביים משפיעים ומושפעים זה מזה 

ולכן, מושם על כך דגש משמעותי.

איכות חינוך - טיפול – נפעל להעלאת איכות החינוך - טיפול על ידי הכשרת נשות החינוך שבמסגרות 
שלנו הן בקורסים מקצועיים והן בהדרכה מקצועית ובהשתלמויות קבועות במעונות.

ההרשמה למעונות יום על פי תאריכי הרישום של משרד החינוך!!!

הערות מיקום המעון שעות פעילות* ג גיל שם המעון

 מוכר ובעל סמל
משרד הכלכלה רח' הערבה 2

א' -ה :  07:00-16:00 שלושה חודשים
עד 3 שנים "ניצנים"

ו' : 07:30-12:30

רח' העצמאות 5
א' -ה :  07:00-16:00  שנה ושלושה חודשים

ועד 3 שנים "קטנטנים"
ו' : 07:30-12:30

בכל המעונות ישנה אפשרות לשעת הארכה עד השעה 17:00 בתוספת תשלום
*

טל': 03-9083375 |      054-7070690
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צהרונים בגני הילדים טרום חובה

שעת הארכה בגני חובה

הייחודיות שלנו:

עלות השתתפות: 950 ₪ לחודש

עלות: 210 ₪ לחודש. )לא כולל פעילות בימי חופשה(.

תזונה:

לווי והדרכת הצוות: 

גיל הרך

המוכרים במשרד הכלכלה והתעשייה ופועלים על פי לוח החופשות של משרד הכלכלה. 

הצוות החינוכי מחכה לילדכם מיד בתום יום הלימודים ומעניק לילדכם מסגרת חינוכית של חוויות, כייף, חוגי 
העשרה וארוחת צהריים חמה וזאת לצד הקפדה על בטיחותם וביטחונם של הילדים וללא דאגה מהסעות 
וחציית כבישים. אנו ברשת הצהרונים של אגף הגיל הרך רואים בכל ילד עולם ומלואו ועושים הכל כדי 

לתת לו להרגיש בבית.

צהרון איכותי בפיקוח, המציע לילדים ולהורים שילוב בין נוחות, מקצועיות, הנאה ותהליכי למידה באופן חוויתי 
תוך הבנה צרכי הילדים. שילוב פעילויות, חוגים ואטרקציות מעניינות ומגוונות במהלך פעילות הצהרון והקייטנות.

בצהרון מוגשת לילדים ארוחת צהריים חמה. התפריט מורכב ממזון בריא, טעים ומגוון המכיל את כל אבות 
המזון להם זקוקים הילדים בכדי לצמוח ולבנות את גופם.

יועצת חינוכית מוסמכת מלווה את צוותי הצהרון, על מנת להעניק לכל ילד, טיפול ויחס מיטביים, ותמיכה 
התפתחותית בתחום הרגשי והחברתי שלו.

 

כולל ארוחת צהרים חמה כל יום )על הורה לילד בעל רגישות למזון-לעדכן ולצרף אישור רפואי מאלרגולוג(

שעות פעילות 
 • שעות הפעלת הצהרון בגני טרום חובה )המוכר על ידי משרד הכלכלה(: 

בימים א'-ה' משעה 14:00 ועד השעה 17:00.
 • בימי חופשת משרד החינוך סוכות, חנוכה ופסח – הצהרון עובד ללא תשלום נוסף 

בין השעות 13:00-17:00 בגני הילדים ובביה"ס.
 • תוכנית הבוקר בחופשת חנוכה ופסח תעבוד עפ"י הנחיות משרד החינוך והרשות המקומית 

ובתשלום נוסף על שעות הבוקר.
• כל זאת בהתאם ללוח חופשות הצהרונים של משרד החינוך המפורסם באתר ויחולק להורים בתחילת שנה"ל.

טל': 03-9083375 |      054-7070690ימים: א'-ה' משעה 17:00 - 16:00
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טל': 03-9083375 |      054-7070690

צהרונים בבתי ספר

גיל הרך

 בצהרון שלנו תמצאו את מה שילדכם זקוק לו: אהבה, השקעה, העשרה ומסירות. 
כל זאת בהדרכת צוות חינוכי, מיומן ומנוסה ובפיקוח החברה העירונית "גוונים אריאל".

הצהרון כולל:
• ארוחת צהריים בשרית וחמה - ביימי ג' בלבד.

• הכנת שעורי בית, חוג העשרה במהלך השבוע.
• מתקיים בבתי ספר: מילקן, עליזה בגין, נחשונים.

שעות פעילות 
• ימים ראשון ,שני, רביעי וחמישי מ-14:20 עד 17:00

• ויום שלישי מ-12:45 עד 17:00

עלות השתתפות

710 ₪ לחודש )לא כולל פעילות בימי חופשה(
על הורה לילד בעל רגישות למזון- לעדכן ולצרף אישור רפואי מאלרגולוג בטופס הרשמה.

קייטנת חופשות: לכל ילדי אריאל
בימי חופשה בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים יופעלו קייטנות

07:30-17:00 לגני הילדים העירונים | 08:00-17:00 לילדי בתי הספר 

טל': 03-9083375 |      054-7070690

הערות 07:30-17:00 
כולל ארוחת צהריים

 07:30-13:00 
לא כולל ארוחת צהריים

מתאריך יום סה"כ ימים נושא הפעילות

 החל מה-
01/10/2022

לא יתקבל ביטול

₪ 420 11-13.10.22 ₪ 270 שלישי-חמישי ימים 3 קייטנת סוכות

 במידה ותוכנית
 "ניצנים בחופשות"
 תתקיים – מטעם

 משרד החינוך, המחיר
ירד עפ"י מחיריה

₪ 700 20-26.12.22 ₪ 450 שלישי-שני ימים 5 קייטנת חנוכה

₪ 700 28.3-3.4.23 שלישי-שני 450 ₪ ימים 5 קייטנת פסח
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חוגים לגיל הרך

גיל הרך

חוג אנגלית מדוברת לילדים גני חובה. משלב למידה רב חושית באמצעות שירים, ריקודים, משחקים, 
יצירות והכי חשוב הכל בכיף. החוג מקנה חשיפה ראשונית לילדים לשפה האנגלית, מרחיב את אוצר 

המילים שלהם ומחזק את הביטחון העצמי. מעניין אותך לשמוע עוד פרטים? 

English Time חוג אנגלית מדוברת לילדים גני חובה

טל': 03-9083375 |      054-7070690

חוג לגיל הרך עם הילונת
אנו מזמינים את ילדיכם ואתכם להצטרף לפעילות שנתית משותפת בחוג ליווי התפתחותי עם הילונת.

אנו מעניקים באהבה גדולה לילדים קשת רחבה של מיומנויות שיהוו בסיס איתן להתפתחותם.
בתהליך שנתי הילדים מתרגלים ולומדים להתמודד עם משימות המשפרות את הביטחון העצמי והכרות 
עם הגוף שלי, תנועתיות נכונה, מוטוריקה גסה ועדינה, התמצאות במרחב, חשיפה למרקמים שונים, משחקי 
וכישורים חברתיים חשובים. הכל נעשה בעזרת משחקים שונים, עם אביזרים מגוונים,  גיל  חשיבה תואמי 
הרבה דקלומים שירים והנאה גדולה. ותוך מתן יחס אישי ומקצועי. החוג מיועד לגילאי שנה וחצי )הליכה 

חובה( – טרום טרום חובה ויתנהל בקבוצות גיל נפרדות. בכל יום שני החל משעה 17:15.

אילוף כלבים
נלמד  הכלבנות.  עולם  אל  יחד  נצלול  כלבים  אילוף  בחוג  כלבים  להקת  עם  יחד  זיתוני  אלון  בהדרכת 
 עובדות חשובות ומעניינות על כלבים שונים, נאלף אותם לפקודות ותעלולים, נשחק, נהנה ונחווה חוויות.

החוג מתקיים בחדר סגור. )לא מביאים כלבים פרטיים לחוג.(

הערות עלות חודשית מקום שעות יום גיל חוג

 הקבוצה תפתח
במינימום נרשמים בגן

₪ 150 גני חובה 16:00-16:45  פעם השבוע )יום
יקבע בהמשך(ד

גן חובה אנגלית

₪ 150  מרכז לגיל הרך רח'
המוריה 4

17:15-18:00 ב׳ הליכה- 3 שנים הילונת

₪ 240 אשכול פייס 16:00-16:45 ה׳ א'-ו׳ אילוף כלבים
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גיל הרך

טל': 03-9083375 |      054-7070690

חוגי העשרה בבתי הספר

הערות עלות שעות ימים כיתה שם החוג מקום
עלות חוברת 20 ₪ ₪ 150 14:20-15:20 א א-ד לגו עם אפי

 עליזה
בגין

 ₪ 200 14:20-15:20
ב

א-ב
חוג העצמה באמצעות כלבים

15:20-16:20 ג-ד
 ₪ 150 12:45-13:45

ג
ב-ד

שחמט
13:45-14:45 ה-ו

 ציוד וחומרים
240 ₪ 

₪ 190 14:20-15:20

ד

א-ב
וטרינר צעיר

15:20-16:20 ג-ד

 עלות חומרים
10₪*35

 ₪ 200 14:20-15:20 א-ב
מדעים

15:20-16:20 ג-ד
 ₪ 200 14:20-15:20 א-ב

אלקטרוניקה
15:20-16:20 ג-ד

 ₪ 200 14:20-15:20 א א-ב
חוג העצמה באמצעות כלבים

מילקן

15:20-16:20 ג-ד
 ₪ 150 14:20-15:20

ב
ב-ד

15:20-16:20שחמט ה-ו
 ציוד וחומרים

₪ 240
 ₪ 150 12:45-13:45

ג
א-ב

וטרינר צעיר
13:45-14:45 ג-ד

עלות חוברת 20 ₪ 14:20-15:20 ד א-ד לגו עם אפי

 עלות חומרים
10₪*35

 ₪ 200 14:20-15:20

ה

א-ב
מדעים

15:20-16:20 ג-ד
 ₪ 200 14:20-15:20 א-ב

אלקטרוניקה
15:20-16:20 ג-ד

גם השנה אנו מציעים מגוון חוגים בבית הפסר שלכם.
אנו מודעים למנהלים של בתי הספר ולאגף החינוך על שיתוף הפעולה ובטוחים שהחוגים יהיו מקצועיים 

ומלהיבים לכל הילדים.
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גיל הרך

טל': 03-9083375 |      054-7070690

חוגי העשרה בבתי הספר
הערות עלות שעות ימים כיתה שם החוג מקוםד

₪ 190 14:20-15:20 א א-ב אנגלית

 אור
זבולון

15:20-16:20 ג-ד

עלות חוברת 20 ₪  ₪ 150 14:20-15:20 ב א-ד לגו עם אפי

 ₪ 200 12:45-13:45

ג

א-ב חוג העצמה באמצעות כלבים

13:45-14:45 ג-ד

 עלות חומרים
10₪*35

12:45-13:45 א-ב מדעים

13:45-14:45 ג-ד

 ₪ 200 12:45-13:45 א-ב אלקטרוניקה

13:45-14:45 ג-ד

 ₪ 150 14:20-15:20 ד ב-ד שחמט

15:20-16:20 ה-ו

 ציוד וחומרים
₪ 240

₪ 190 14:20-15:20 ה א-ב וטרינר צעיר

15:20-16:20 ג-ד

 עלות חומרים
10₪*35

 ₪ 200 14:20-15:20 א א-ב מדעים

נחשונים

15:20-16:20 ג-ד

 ₪ 200 14:20-15:20 א-ב אלקטרוניקה

15:20-16:20 ג-ד

 ציוד וחומרים
₪ 240

₪ 190 14:20-15:20 ב א-ב וטרינר צעיר

15:20-16:20 ג-ד

עלות חוברת 20 ₪ ₪ 150 12:45-13:45 ג א-ד לגו עם אפי

 ₪ 200 14:20-15:20 ד א-ב חוג העצמה בעמצאות כלבים

15:20-16:20 ג-ד

₪ 150 14:20-15:20 ה ב-ד שחמט

15:20-16:20 ה-ו



11

ספורט ומחול

חוג שחמט ומשחקי חשיבה בהדרכת אירנה בוטויניק
נתנסה במשחקי חשיבה ונלמד את המשחק חשיבה העתיק מכולם – משחק השחמט.  דרך שחמט 
מתפתחות יכולת ריכוז, חשיבה לוגית, זיכרון ועוד. נתמודד עם הפסד וניצחון ואף נשתתף בתחרויות.

מקום עלות שעה יום גיל

 מרכז
גוונים

קומה 
2

₪ 160

16:30 – 17:10 ג' טרום חובה

17:10 – 17:50 ג' טרום חובה

17:50 – 18:30 ג' טרום חובה

₪ 220

16:30 – 17:15 א', ד' גן – חובה

17:15 – 18:00 א', ד' גן – חובה

16:15 – 17:00 ב', ה' גן – חובה

17:00 – 17:45 ב', ה' גן – חובה

₪ 230

18:00 – 19:00 א', ד' א' –ב'

17:45 – 18:45 ב', ה' א' –ב

19:00 – 20:00 א', ד' ג' ומעלה

18:45 – 19:45 ב', ה' ג' ומעלה

sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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ספורט ומחול

בניהולן של דורה ליטבק ומאשה ליפשס

ריקודי פולקלור מארצות שונות בשילוב טכניקות של מחול
לימוד מיומנויות מעולם התנועה והמחול החל מהגיל הרך, פיתוח הקואורדינציה והגמישות עם דגש על ריקודי 
בהופעות  המוצגים  ריקודים  של  ומגוון  רחב  רפרטואר  בעלת  ייצוגית  להקה  הינה  העמים  מחולות  הפולקלור. 

עירוניות, פסטיבלים ותחרויות ארציות ובין לאומיות.

הערות מיקום מחיר שעות ימים גילאים קבוצה

₪ 250  
 עבור שימוש
בתלבושות

אולם
ברוש 
מרכז
גוונים

₪ 185  17:15-17:45 ב', ד׳ 3-4 ניצנים

₪ 210 17:45-18:30 ב', ד׳ 4-6 גן חובה

₪ 350  
 עבור שימוש
בתלבושות

₪ 220  18:30-19:30 ב', ד׳ 6-9 כיתות א'- ג׳

₪ 250  
16:30-18:30 א׳

8-11
  עתודה

16:00-17:30מקצועית ה׳

 ₪ 290  
16:00-18:00 ג׳

11-13
  עתודה

17:30-19:30מקצועית ה׳

₪ 320  
18:00-20:30 א', ג׳

13-18  להקה צעירה
19:30-22:00ובוגרת ה׳

להקת מחולות העמים

sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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kriss kross בניהולן והדרכתן של לואיזה ולאור קריסי

בית ספר להיפ הופ וברייקדאנס 

רקדני ורקדניות להקת קריס קרוס משתתפים באירועי מחול רבים, מופעים ואירועים עירוניים, כנסי תרבות, 
פסטיבלים למחול ותחרויות בכל הארץ ובעולם. נבחרות הלהקה זוכות במקומות הראשונים בכל תחרות.

תוספת מיקום עלות חודשית שעות כיתה/ גיל ימים  קבוצה

₪ 180
תשלום

חד"פ עבור
השכרת
תלבושת
להופעות
ותחרויות

 קבוצות
 מקצועיות
 באישור
 מאמנת
בלבד

  היכל
הספורט

₪ 230 17:30-18:15 ג', ה׳ ומעלה 4 גן

₪ 230 17:30-18:15 א', ד׳ כיתה א' Little Pops

₪ 240 18:15-19:00 ג', ה׳ כיתות ג'-ה' KK Juniors
₪ 250 19:45-20:30 ג', ה׳ כיתות ז' ומעלה Mini K

₪ 230 16:45-17:30 ג', ה׳ כיתה ב'ס KK Kids

₪ 190 16:45-17:45 ד׳ 5-7 ברייקדאנס

₪ 190 18:45-19:45 ד׳ 8-10 ברייקדאנס

₪ 190 20:00-21:30 ד׳ בוגרים ברייקדאנס

₪ 280

17:00-19:15 א׳
קבוצה מקצועית 9K crew

18:15-19:15 ד׳

12:00-14:00 ו׳

₪ 280

19:00-19:45 ג', ה׳
קבוצה מקצועית Fusion Crew

19:00-20:00 ד׳

12:00-14:00 ו׳

₪ 240 18:15-19:15 א', ד׳ קבוצה מקצועית Baby Chicks

₪ 260 19:00-20:00 א', ד׳ קבוצה מקצועית Mega Girls
17:45-18:45 ד׳

₪ 260 19:00-20:00 א׳ קבוצה מקצועית Little Freaks
16:45-17:45 ג׳, ה׳

₪ 280

17:30-18:45 ג׳, ה׳
קבוצה מקצועית Kids Starz

19:45-20:30 ד׳

14:15-15:30 ו׳

₪ 280
20:00-21:00 א׳, ד׳

קבוצה מקצועית K.I.D.13:15-14:15 ו׳

₪ 280
18:45-20:00 ג', ה׳ קבוצה מקצועית Phantom ייצוגית
14:00-16:00 ו׳

₪ 280
20:00-22:00 ג', ה׳ קבוצה מקצועית Kriss Kross ייצוגית
14:00-16:00 ו׳

לחלק מהקבוצות יתקיימו שיעורי תגבור שבועיים בעלות נוספת
sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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ספורט ומחול
טניס  בהדרכת שי ברנס

טניס שולחן  בשיתוף עם ע.ל.ה מכבי אריאל

הטניס הינו ענף ספורט אישי, ונחשב לאחד התחומים המפתחים אינטליגנציה ואינטליגנציה רגשית, חשיבה 
עצמאית , התמודדות עם כשלונות וכמובן קואורדנציה וכושר גופני. 

שחקנים מתאימים יתחרו במסגרת תחרויות איגוד הטניס

בניהולו של הנרי אבו
טניס שולחן הינו ענף אולימפי. החוג מותאם לכלל הרמות והגילאים, מילד ועד גמלאי, ממתחיל ועד מקצוען. 
המשחק משפר את תיאום עין יד, מפתח דיוק, משפר את הרפלקסים, מקל על המפרקים, מעולה לשריפת 
קלוריות, מציע מפגש חברתי, מפתח ומגרה חלקים שונים של  המוח ומשפר את הקואורדינציה ואת שיווי 
המשקל. משתתפי החוג שבעלי כרטיס שחקן באיגוד ישתתפו במשחקי ליגה ובאליפויות איגוד טנ"ש בארץ 

וכן באליפות ישראל.

הערות מיקום עלות חודשית ימים שעות קבוצת גיל

 עבור 70 ₪ 
 ערכת שחקן

חד"פ

מגרש טניס ₪ 300 

17:15 - 18:00 ב׳, ה׳ א'- ב׳
מתחילים

18:00 - 18:45 א׳, ד׳ ג'- ד׳
מתחילים

16:30 - 17:15 א׳, ד׳ ה' ומעלה
מתחילים

מיקום עלות חודשית ימים שעות קבוצת גיל

אולם ספורט
נחשונים

₪ 230 16:30 - 17:30 א', ד׳ א'-ג׳

₪ 230 17:45 - 18:45 א', ד׳ ד' ומעלה

₪ 270 19:00 - 20:30 א', ד׳ ז' ומעלה ובוגרים

מחבט מתנה למצטרפים חדשים

sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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ספורט ומחול

בית ספר להתעמלות קרקע ואקרובטיקה  בשיתוף עם ע.ל.ה. מכבי אריאל
בניהולה של הילה סביון

הפעילות מעניקה יכולות מנטליות פיזיות וקוגניטיביות ותורמת רבות לביטחון העצמי, תרגילי אקרובטיקה 
מתנפחים.  ומשטחים  טרמפולינות  בארץ,  מהמתקדם  מכשור  המחול.  מעולם  תנועות  בשילוב  וירטאוזים 
קידום אישי לכל ילד/ה ע"י צוות הדרכה מוסמך ומקצועי, ואיתור כישרונות לנבחרות תחרותיות מטעם איגוד 

ההתעמלות. האימונים יתקיימו באולם ספורט "היובל".

הערות עלות חודשית שעות קבוצת גיל ימים  קבוצה

₪ 210 17:00 - 17:45 א', ד' גן  מתעמלות
קטנות

 ₪ 210 17:15 - 18:00 ב', ה'ב א' – ב' מיניס

ב', ה'ג 17:15 - 16:30 210 ₪  ב' – ד'ג עתודה צעירה

א', ד'ב 17:00 - 16:15 210 ₪ ה' – ח'ג עתודה בוגרת

 מיועד לבנות
 בלבד, יציאה
 לפעילויות

 המיועדות לציבור
הדתי בלבד

ב'ב 16:30 - 15:30 185 ₪ א' – ג'ב שומרי מסורת

₪ 185 17:45 - 18:45 א'ב ד' ומעלה שומרי מסורת

 בחלוקה לפי גיל
בזמן הפעילות

ד' 18:45 - 17:45 185 ₪ רב גילאי  אקרובטיקה
 בנים

 קבלה באישור
המאמנות בלבד

ב', ה'ג 19:30 - 18:00 230 ₪ נבחרת צעירה

₪ 245  19:30 - 21:30 ב', ה'ד נבחרת בוגרת

sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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ספורט ומחול

קפוארה 

show קפוארה

 מאמנים- רוני שעיה, רודד עומר, תומר ליכטרמן וצוות המדריכים

מעבר לפיתוח היכולות הגופניות: כוח מתפרץ, כושר, קואורדינציה וגמישות, הקפוארה מפתחת אצל 
מתאמנים בכל הגילאים בטחון עצמי, קור רוח, שליטה עצמית, תקשורת בין אישית ותחושת הקהילה.

הקפוארה החלה בברזיל כאומנות לביטוי עצמי וחופש והיום היא ספורט בינלאומי. היכולות והעושר התנועתי 
המובילות  האימון  שיטות  ומוזיקה.  אקרובטיקה  משולבת  לחימה  של  מגוונים  אימונים  באמצעות  מושגים 
בעולם עם הציוד המתקדם ביותר מותאמים לכל מתאמן בהתאם לרמתו וידאגו להוביל כל אחד הכי רחוק 

שרק אפשר. 

בואו לפתח את היכולות הפיזיות יחד עם הביטחון העצמי בדרך שלא הכרתם. בנבחרת "קפוארה שואו" 
נלמד לשלב לחימה, כוריאוגרפיה, אקרובטיקה אישית וקבוצתית, נגינה בתופי קרנבל )בטוקדה( ועוד ועוד, 

עם המדריכים הטובים בארץ ובקבוצה שהיא כמו משפחה. 

הערות מיקום עלות חודשית שעות ימים  קבוצת גיל

 תוספת
 תשלום עבור
 ביגוד וטקס
חגורות שנתי

עליזה בגין

₪ 180

17:00-17:45 ג׳ גן טרום חובה

קפוארה
קידס 

17:45-18:30 ג׳ גן חובה

אשכול הפיס 17:15-18:00 א׳ גנים 4-6

עליזה בגין

16:45-17:30 ב'/ ה׳ גן- א׳

₪ 220 17:30-18:15

ב', ה׳

א )מתקדמים(- ג

 קפוארה
נבחרות

₪ 230 18:15-19:15 ג' )מתקדמים(- ו׳

₪ 240
19:15-20:30 נוער ז' ומעלה

20:30-21:45 בוגרים +25

₪ 185 18:30-19:30 ג׳ א'- ה׳ קפוארה
200 ₪שואו  19:30-21:00 ו' ומעלה

אשכול הפיס
₪ 235

18:00-18:45 א׳
א'- ג׳  קפוארה

בנים
18:45-19:45 א׳

עליזה בגין 16:00-17:00 ג׳ ד'- ח׳

sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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ספורט ומחול 

קראטה בהדרכת יורי מיקולאיצ'וק

טאקוונדו בהדרכת סרגיי קוקשורוב

ביותר בעולם. בשיעורי קראטה תלמדו בעיטות, אגרופים,  יפנית מהנפוצות  הינו אומנות לחימה  הקראטה 
חסימות, עמידות קרב שונות, טכניקות עירעור והפלה ועוד. לימוד קראטה מסייע לפתח מיומנויות של שליטה, 
משפר את הכושר הגופני ומפתח כישורי הגנה עצמית. תכליתו של הקראטה  הינו הקניית היכולת לחיות 
בהרמוניה ואיזון טובים יותר בין נפש לגוף, בשלמות ובביטחון עצמי, בנחישות וריכוז במטרות ובקשב רב יותר 

לעצמנו ולסביבתנו.

מיקום הפעילות: אשכול פייס

הערות עלות חודשית שעות  קבוצה ימים

  ח*המצטרפים
 לפעילות תחרותית

יידרשו לתשלום נוסף

  כ*תוספת תשלום
 עבור ביגוד

₪ 230

17:00-18:00 ג', ד׳ 5-6

18:00-19:00 ג', ד׳ כיתות א'- ג׳

16:00-17:00 ג', ד׳ כיתות ד'- ו׳

₪ 320 19:00-20:30 ד', ג', ה׳ כיתות ז' ומעלה

₪ 240 20:30-22:00 ד', ג׳ בוגרים

הערות מיקום עלות חודשית   קבוצה/גיל ימים שעות

 תוספת תשלום
עבור ביגוד

אולם ספורט
ביה"ס נחשונים

הישן

₪ 210

17:00-17:45

ג', ה׳

3-5

16:15-17:00 א'- ג׳

17:45-18:30 ד'- ו׳

₪ 230 18:30-19:30 ז' ומעלה ובוגרים

הבעיטה  בטכניקת  המתמחה  אולימפי  ספורט  הינו  הטאקוונדו  עצמית.  להגנה  קוריאנית  לחימה  אומנות 
בשילוב טכניקות ידיים. במסגרת החוג נעסוק בשיפור תפקודי מערכות הגוף השונות, שיפור הכושר הגופני 

והסיבולת, גמישות, זריזות ומהירות תגובה, כוח, ביטחון עצמי, קואורדינציה, משמעת עצמית וריכוז.

sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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ספורט ומחול
ג'ודו  בשיתוף עם ע.ל.ה. מכבי אריאל

 מאמנים: אנדרי קרילוב ופבל מוסין
שיפור  ילדכם,  של  העצמי  הביטחון  לבניית  עוזר  הג'ודו  בישראל.  המוביל  אולימפי  ספורט  ענף  הינו  הג'ודו  ענף 
הקואורדינציה, יציבה נכונה, חיזוק חגורת כתפיים ותורם להתפתחות האישית והחברתית של הילד. מסלול לילדים 

בעלי צרכים רגשיים מיוחדים. מתאים לבנות ולבנים. מתאמנים מתאימים יתחרו במסגרת תחרויות איגוד הג'ודו.

שיטת קרב ישראלית, המתמחה בהגנה עצמית ברחוב. מתאימה לכל גיל, בכל שלב ובכל מצב. השיטה מחנכת 
ולהתגונן מצד שני. תורמת לביטחון העצמי, מחזקת חוסן אישי,  ומלמדת כיצד לנהוג  נגד אלימות מצד אחד 

משמעת ושליטה עצמית ומפתחת את הכושר הגופני.

הערות מיקום עלות חודשית שעות ימים קבוצה/גיל

תוספת
  תשלום
  עבור
ביגוד

 מרכז ג'ודו
רחוב

 צה"ל 8 
מקלט 26

₪ 180
17:00 - 17:45 ד׳ גן טרום חובה

17:00 - 17:45 א׳ גן חובה

 ₪ 210 17:45 - 18:30 א', ד׳ א' – ב׳

₪ 220 18:30 - 19:30 א', ד׳ ג' – ד׳

א', ג', ד׳ 17:00 - 16:00 250 ₪  ה' -ו׳

א', ד׳ 20:30 - 19:30 220 ₪ ז' ומעלה

₪ 180 15:15 -16:00 א׳  שומרי מסורת
בנים בלבד

הערות עלות חודשית מיקום שעות ימים קבוצה/גיל

  תוספת
  תשלום

עבור ביגוד

₪ 210  מרכז
 לאומנויות
לחימה

רח' גנים 23

17:30 - 18:15 ב', ה׳ גן

18:15 - 19:00 ב', ה׳ א'-ב׳

₪ 220 19:00 - 20:00 ב', ה׳ ג'-ה׳

20:00 - 21:00 ב', ה׳ ו'-ח׳

 ₪ 230 21:00 - 22:30 ב', ה׳ ט' ומעלה ומבוגרים

ק.מ.י  מאמן: אלי לבשטיין- דאן 8

sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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ספורט ומחול

קט רגל  

ARIEL FC בניהול של נורברט )נורמן( גולדשטיין וצוות מאמנים של

לימודי מיומנויות של המשחק הפופולארי בעולם. במהלך השנה ישתתפו הילדים בליגת האלופות של 
אריאל. המחיר כולל שימוש שנתי במדים למשחקי ליגת האלופות של אריאל.

עלות חודשית מיקום שעות ימים  קבוצת גיל

₪ 210 

עליזה בגין 16:45-17:30 א׳ גן – קבוצה 1 שנתון 2017
17:00 -17:45 ד׳

עליזה בגין 17:30 - 18:15 א׳ גן – קבוצה 2 שנתון 2017
17:45 - 18:30 ד׳ 

עליזה בגין 180 ₪ 18:15 - 19:00 א׳ גן – קבוצה 3 שנתון 2017

₪ 220

 אולם היובל
היכל ספורט

17:00 - 18:00 קבוצה א'- שנתון 2016 ג׳
12:15 - 13:15 ו׳

 אולם היובל
היכל ספורט

18:00-19:00 קבוצה ב'- שנתון 2015 ג׳
13:15-14:15 ו׳

 אולם היובל
היכל ספורט

19:00-20:00  קבוצה ג'- שנתון 2014 ג׳
14:15-15:15כיתות ג' ומעלה ו׳

sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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ספורט ומחול

בית ספר לכדורסל  בשיתוף עם הפועל אריאל
רכז תחום – צדוק יעקב, מאמן כדורסל מוסמך

באמצעות לימוד כדורסל, מקבלים השחקנים כלים ממשיים לבטא את יכולותיהם הספורטיביות, החברתיות 
והחינוכיות. מטרות בית הספר לכדורסל:

הכרות והנאה ממשחק הכדורסל, פיתוח ושיפור הביטחון העצמי, טיפוח משמעת עצמית וכבוד הדדי, פיתוח 
ושיפור יכולת התמדה, שיפור קואורדינציה ויכולת ריכוז, לימוד ותרגול מקצועי של יסודות המשחק, הקניית 
ערכים כגון אחריות וקבלת האחר דרך המשחק, פיתוח מצוינות ומנהיגות )בדרך להיות קפטן..( וכן הכנה 

לקבוצות הייצוג התחרותיות. 

הערות מיקום עלות חודשית ימים שעות קבוצת גיל

  תשלום
חד פעמי

 ייגבה לטובת
ערכת שחקן

  היכל
הספורט

₪ 225 

17:15-18:00

ב', ה׳

גן+א׳

18:00-18:45 כיתה ב׳

16:30-17:15 כיתה ג׳

15:45-16:30 כיתה ד׳

18:45-19:30 כיתות ה'-ו׳

פרטים לגבי קבוצות הליגה יפורסמו בהמשך

sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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כדורעף  בניהולו של בני שפירו

מאמנים: בני שפירו וזוהר ספקטור
לימוד מיומנויות של משחק הכדורעף. במהלך השנה הספורטאים ישתתפו באירועי כדורעף ארציים ואזוריים 

כמו כן הספורטאים יתחרו במסגרת תחרויות הכדורעף וייצגו את אריאל.

הערות עלות חודשית מיקום ימים שעות קבוצת גיל

₪ 250 
 תשלום חד"פ-
 עבור ביגוד +

ציוד
 

₪ 150
 תשלום חד"פ
עבור נסיעות

₪ 190 היכל הספורט 16:30-17:30 א', ד׳ ד'-ו׳

₪ 240

פרטים יפורסמו בהמשך
ז' בנות

ז'-ח' בנים

היכל הספורט

17:30-19:00 א', ג', ד׳ ח' בנות

19:00-20:30 א', ג', ד׳ ט' בנים

sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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אומנויות הקרקס בהדרכת אלכסנדרה ויוטקו
החוג תורם לחיזוק הדימוי העצמי, עוזר להתמודד עם פחדים ומפתח סיבולת ועצמאות. כאן הילדים ילמדו: 

אקרובטיקה אווירית, גמישות, עמידות ידיים בשיווי משקל, הליכה על קביים ואת יסודות התנועה האמנותית.

הערות עלות חודשית שעות קבוצת גיל ימים  קבוצה

  אולם
  ספורט
מילקן

₪ 220 17:30 - 18:30 ב', ה׳ 6 - 4 קטנטנים

₪ 220 17:30 - 18:30 ב', ה׳ 10 -7 כוכבים

₪ 250 

 18:30 - 20:00 ב', ה׳ 16 – 11 נבחרת

 18:30 - 20:00 ב', ה׳ +17 נשים

ב', ה׳ 17:30 - 16:00 6 – 4 שומרי מסורת

16:00 - 17:30 ב', ה׳ 10 – 7 שומרי מסורת

16:00 - 17:30 ב', ה׳ 16 - 11 שומרי מסורת

במהלך השיעורים יחולקו המשתתפים לקבוצות לפי גיל/רמה.

sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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להקת "אטיטיוד" מחולות העמים +20
בניהולן של דורה ליטבק ומאשה ליפשס

הפסקה נעימה מחיי היומיום. 
הנעת הגוף, חיבור למוסיקה, וחברה נעימה. 

השתתפות בהופעות במהלך השנה.

סבתושקה  בהדרכת דורה ליטבק ומאשה ליפשס
מזמינים את אוכלוסיית גיל הזהב להצטרף לשיעורי תנועה וריקוד בקבוצה התוססת– 

סבתושקה! ליהנות מתנועה, כושר ואוירה טובה.

התעמלות נשית  בהדרכת מוריה גלסר
פעילות אירובית מהנה המחזירה את החיוניות והרעננות לגוף, מחזקת סיבולת לב ריאה ומגדילה את טווח תנועתיות 
המפרקים, יציבה נכונה וחיזוק שרירים מייצבים )בדגש על קרקעית האגן(. הוכח כמסייע המניעת תופעות של 

בריחת שתן וצניחת רחם ומשפר כאבי גב. מותאם גם לנשים הרות ואחרי לידה.

הערות מיקום עלות חודשית שעות ימים חוג

ומעלה 20 גוונים
אולם ברוש

 ₪225 20:30-22:00 א', ג'ד
 מחולות
 העמים

+20

גיל הזהב גוונים
אולם ברוש

₪65 10:30-11:30 ג', ה'ג סבתושקה

נשים ונערות אשכול הפיס ₪165  20:00-20:45 ג'ד  התעמלות
נשית

sport@gvanim- ariel.com | 054-7045404  | 03-9083360 .טל
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והדגבא
09:00-09:45

פילאטיס
אסי

09:00-09:45
פילאטיס
אסי

19:50-20:35
פילאטיס
אסי

09:00-09:45
פילאטיס
אסי

09:50-10:35
מאמאלאטיס

אסי

18:00-19:00
Stretch&Fly

אלכס

18:00-18:45
אימון פונקציונאלי

נחלה

19:00-19:45
פאוור יוגה

אנה

08:00-09:00
יוגה
אנה

10:00-11:00
ריקודי בטן

לורי

19:45-20:30
חיטוב ועיצוב

רונית

20:30-21:15
זומבה
רונית

20:15-21:15
טרמפולינה

תבל

19:30-20:30
זומבה
אלינעם

20:30-21:25
STRONG 
אלינעם

19:00-19:45
TRX עיצוב משולב

פולינה

19:45-20:30
TRX עיצוב משולב

פולינה

18:45-19:45
חיטוב ועיצוב דינמי

פולינה

19:50-20:30
פילאטיס
אסי

20:35-21:35
קיקבוקס
לוליטה

קבוצת ריצה - בהדרכת איציק עמרם ועמנואל עזוז | ב׳ + ה׳ | 19:30-20:30

20:35-21:35
קיקבוקס
לוליטה

בלעדי באריאל! 
אימון טרמפולינות 

אנרגטי 

ניתן להירשם לשיעורי ניסיון בתשלום | ט.ל.ח | ייתכנו שינויים בלו"ז בתחילת השנה ובמהלכה | הסטודיU מיועד לנשים בלבד  
הרישום מתבצע לפי כמות שיעורים שבועית | ניתן להגיע בכל שבוע לשיעור מסוג אחר, ע"פ בחירתך האישית

 U את מוזמנת לסטודי
הראשון באריאל שמשלב אימון, בילוי ואטרקציות 

עם נשים כמוך, שבאות קודם כל ליהנות
עלות חודשית לרישום:

אימון אחד בשבוע - 180 ₪ • 2 אימונים בשבוע - 230 ₪ 
3 אימונים בשבוע - 270 ₪ • ללא הגבלה - 300 ₪ 

מנוי בוקר בלבד - 200 ₪ • מנוי נערות - 2 אימונים בשבוע 180 ₪
Uאימון טרמפולינות - 60 ₪ • 20 ₪ בלבד למנויות הסטודי
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רונית
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רונית
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19:30-20:30
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אלינעם

20:30-21:25
STRONG 
אלינעם

19:00-19:45
TRX עיצוב משולב

פולינה

19:45-20:30
TRX עיצוב משולב

פולינה

18:45-19:45
חיטוב ועיצוב דינמי

פולינה

19:50-20:30
פילאטיס
אסי

20:35-21:35
קיקבוקס
לוליטה

קבוצת ריצה - בהדרכת איציק עמרם ועמנואל עזוז | ב׳ + ה׳ | 19:30-20:30

20:35-21:35
קיקבוקס
לוליטה

בלעדי באריאל! 
אימון טרמפולינות 

אנרגטי 

ניתן להירשם לשיעורי ניסיון בתשלום | ט.ל.ח | ייתכנו שינויים בלו"ז בתחילת השנה ובמהלכה | הסטודיU מיועד לנשים בלבד  
הרישום מתבצע לפי כמות שיעורים שבועית | ניתן להגיע בכל שבוע לשיעור מסוג אחר, ע"פ בחירתך האישית

 U את מוזמנת לסטודי
הראשון באריאל שמשלב אימון, בילוי ואטרקציות 

עם נשים כמוך, שבאות קודם כל ליהנות
עלות חודשית לרישום:

אימון אחד בשבוע - 180 ₪ • 2 אימונים בשבוע - 230 ₪ 
3 אימונים בשבוע - 270 ₪ • ללא הגבלה - 300 ₪ 

מנוי בוקר בלבד - 200 ₪ • מנוי נערות - 2 אימונים בשבוע 180 ₪
Uאימון טרמפולינות - 60 ₪ • 20 ₪ בלבד למנויות הסטודי

STAR אריאל

בואו לקחת חלק בלהקת העתיד!
משפחת הלהקון מתרחבת ומכשירה את להקת העתיד של אריאל!

חיידק הבמה בוער בכם? 
מוכשרים בשירה, תנועה ומשחק?

רואים את הבמה וחולמים להיות עליה? 
זה המקום בשבילכם!

אריאל STAR הוא לא עוד סתם חוג- זו להקה המותאמת לכיתות ג'-ו'
 וביחד נעבוד על מופעים מוסיקליים 

איתם נופיע במשך השנה במסגרות העירוניות בעיר.

סטודיו הבית של הלהקה- היכל התרבות אריאל.

רוצים להצטרף למשפחת הלהקון?
הירשמו עכשיו - מספר המקומות מוגבל!!!

יום אודישנים יתקיים במהלך חודש ספטמבר- אליו יש להגיע עם קטע שירה

:STAR מחכים לכם על הבמה-  צוות אריאל

בן אשואל- מפיק מוזיקאלי 

איל הראל שמיר - במאי וכוריאוגרף

עלות – 190 ₪ לחודש

לכיתות ג' – ו', נפגשים בימים א' / ג'  בהיכל התרבות בין השעות: 16:30-18:30

מותנה באודישן!!
ההרשמה לאודישן: בן אשואל- 052-4842995
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טרום פסנתר בהדרכת רימה טרלוב | גילאי 5-6
תכנית ייחודית, המכינה את הילד ללימודי  המשך נגינה. בשיעורים חווייתיים נלמד יסודות המוסיקה, 

נכיר יצירות מוסיקליות שונות, נשפר ונפתח את השמיעה וחוש קצב, נתאמן בנגינה ושירה.

בית ספר למוסיקה

הערות עלות חודשית שעות ימים גיל/כיתה

 קבוצה קטנה
עד 8

משתתפים

₪ 200 17:00-17:45 ה 5-6 טרום פסנתר

₪ 170 18:00-18:30 א עם הורים 2-3
טרום כלי

₪ 170 17:30-18:00 א 4-5

הערות עלות חודשית שעות ימים גיל/כיתה

קבוצות קטנות
עד 8 משתתפים

₪ 180 18:00-18:30

ב׳

3-5

210 ₪מיומנויות שירה 17:30-18:00 6-10

פרטני ₪ 420   בתיאום עם
מורה 5-10

זוגות ₪ 340

ייתכנו שינויים בימים ושעות 

מיומנות שירה  בהדרכת אולגה וורשבסקי | גילאי 3-10
לומדים לשיר מהיסוד! פיתוח שמיעה וחוש קצב, היכרות עם רפרטואר מגוון, עבודה על דיקציה, 

העמדה על הבמה, ביטוי עצמי

טלפון: 03-9083361

משפרים  ותנועה.  שירה  משחק,  דרך  המוסיקה  יסודות  את  לומדים  הילדים  בהם  חווייתיים,  שיעורים 
ומפתחים  את השמיעה. הקשב והקצב. בסוף השנה המורה תמליץ על כלי נגינה מאיום לילד להמשך הלימוד.

טרום כלי בהדרכת רימה טרלוב | גילאי 2-5
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לימודי נגינה ושירה לילדים, נוער, מבוגרים

שיעורים פרטניים/ זוגיים, פעם/ פעמיים בשבוע, מעברים על ידי צוות מורים מקצועי ומנוסה. הלימודים כוללים 
שיעורי העשרה בתורת ותולדות המוסיקה, השתתפות בהרכבי נגינה ושירה במסגרת שירותי המרכז ניתן להשכיר 

כלי נגינה בעלות 60 ₪ לחודש בצירוף צ'ק ביטחון.

בית ספר למוסיקה

הערות עלות חודשית אופן לימוד ימים גיל/כיתה

₪ 420  פעם בשבוע
 45 דק'

 בתאום
עם מורה

6 ומעלה

 פאני 
קסלברנר 

 רימה 
טרלוב

פסנתר
₪ 340  פעם בשבוע 

30 דק'

₪ 520
 פעמיים 

בשבוע 30 דק'

₪ 690
 פעמיים 

בשבוע 45 דק'

שנה ראשונה ₪ 420
 פעם בשבוע

ב', ה', ו׳ 45 דק' 5 ומעלה איליה קפלון כינור

כולל תזמורת ₪ 500 פעמיים בשבוע

₪ 420 פרטני  בתאום
 עם מורה

8 ומעלה אלדן שלוש גיטרה
₪ 340 זוגות

₪ 420 פרטני
ג', ה׳ 8 ומעלה  ולרי 

טורצינסקי
כלי נשיפה

כולל תזמורת ₪ 500 פעמיים בשבוע

₪ 420 פרטני ב׳ 8 ומעלה תמר דרור חליל צד

₪ 420 פרטני ו׳ 8 ומעלה הילל וייס תופים

 ₪ 590 פרטני  בתאום
 עם מורה

12 ומעלה נאור משעלי פיתוח קול
₪ 400 זוגות

החל מחודש 
אוקטובר

₪ 50 לכל תלמדי 
נגינה

א'/ ד׳ רימה טרלוב שיעורי 
העשרה

טלפון: 03-9083361
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להקות ייצוגיות

להקון אריאל  

הלהקון של אריאל פעל במשך למעלה משלושים שנה.בשנה שעברה חידשנו את פעילותו לשני הנוער בגילאי 
ז ומעלה. הלהקון עובד עם במאי ומעבד מוסיקלי ומעלה תוכניות מוסיקה ותיאטרון המייצגות את אריאל בארץ 

ובעולם. כל מה שאתם צריכים הוא רצון להיות על הבמה. אשאר אנחנו נעשה.

מנהל מוסיקלי ומעבד בן אשואל

ליצירת קשר: 052-4842995 

צעירי אריאל

להקת ייצוג מדהימה בה חברים צעירים מעל גיל 18 ועד... חברי הלהקה מזמינים אתכם בעלי כישרון להצטרף.
הלהקה יצאה כבר לשלושה מסעי הופעות באירופה ועוד היד נטויה. אם אתם בוגרי להקות נוער. זמרים יוצרים 

ורוצים לייצג את אריאל בארץ ובעולם בואו והצטרפו.

מותנה באודישן!
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מפגשים מוסיקליים

חבורת הזמר של אריאל  מנהל מוסיקלי ומעבד: בן אשואל
חבורת הזמר של אריאל פותח שעריה ומזמינה אתכם להיות חלק מההרכב הוואקלי.

רפרטואר המקהלה כולל שירים מכל גווני התרבות של המוסיקה הישראלית.
בתכנית : פיתוח קול, שירה בהרכב, היכרות עם רפרטואר מגוון והפקת מופעים

יצירתיים במסגרת אירועים עירוניים ופסטיבלים שונים.

טל' :  03-9083361

מפגשי זמר עברי  המרצה: ד"ר יוסף פריאל

מועדון הזמר באריאל חוגג עשור וחוגג את מפגש ה-100. אחת לחודש, הרצאה מוסיקלית 
סביב מלחין או נושא, עם סיפורים וסודות בדגש היסטורי ותרבותי. ניתן כמובן גם לשיר. 

המרצה: ד"ר יוסף פריאל, מרצה בכיר בפקולטה ליהדות באוניברסיטת בר אילן. 
מתמחה בקשר בין הזמר העברי והתנ"ך. כתב על פזמונאי ישראל, ומגיש את פינת הרדיו 

"השיר בפרשה" ברדיו כאן מורשת. עקבו אחרי הפרסומים!
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 בימות 2000
בית הספר לתיאטרון 

ומחזות זמר 

בהדרכת הבמאי ארי אסנר וצוות מדריכים 

ילדי המחזמר

ביה'ס לתיאטרון ולמחזות זמר בהנהלת הבמאי והמפיק ארי 
הרוצים  ונוער  לילדים  וחם  איכותי  מקצועי,  בית  הוא  אסנר- 
לטעום מעולם הבמה. לימודי משחק, פתוח קול, שירה, תנועת 
במה, מפגשי אומן, מופעים ומחזות זמר, הם רק חלק מהחוויות 

שתעברו- "בבימות 2000". 
המדריכים המקצועיים למשחק.

שירה ותנועה מחכים לכם על הבמה!
גילאי כיתה ד' ומעלה | ימי ראשון 16:00-18:00 | אשכול הפיס  

עלות 250 ₪ לחודש |  טלפון: 03-9083361



31

סטודיו לאמנות "קרוולה"
בהדרכת אמנים בעלי שם בינלאומי בוריס ואלה קראוונוב והאמנית אולגה זלוטין

רישום, פיסול, יסודות קומפוזיציה, עיצוב בסיסי למתחילים, יסודות ותולדות אמנות והיכרותעם חומרים 
ובחופשות נבקר במוזיאונים המובילים, נצא לצייר  וטכניקות שונות. במהלך שנת הלימודים  אמנותיים 

בטבע, ניפגש אמנים בשיח גלריה ונשתתף בתערוכות ותחרויות בארץ ובחו"ל.

אמנות 

מקום פעילות: אשכול הפיס

מקום פעילות: אשכול הפיס

הערות עלות חודשית שעות  שם מורה גיל/ כיתה ימים

 עלות
חומרים
לשנה 

₪ 220 17:00-18:00
ב׳

כיתות א'- ג׳
 חרות

 שפירא
מלאכת

 יד 
₪ 220 18:00-19:00 כיתות ד' ומעלה

₪ 220 19:00-20:30 מבוגרים

אומנות ומלאכת יד בהדרכת חרות שפירא
 חוג מסקרן ומעניין שנוגע במגוון רחב של חומרים וטכניקות, כל מספר מפגשים נצא

 עם תוצר חדש ונגע בחומר אחר. אין צורך בידע קודם, רק אהבה לחומר ורצון ליצור.

₪ 200

₪ 300

טל': 03-9083361

הערות עלות חודשית שעות  שם מורה גיל/ כיתה ימים

 עלות
חומרים
   לשנה 

₪ 180 17:30-18:20 א׳ גן חובה - כיתה א׳
  אולגה
זלוטין

 סטודיו
קרוולה

₪ 180 18:30-19:20 א׳ כיתות ב'- ד׳

 ₪ 220 18:30-20:20 א׳ בוגרים

₪ 180 17:00-17:50 ד׳ גן חובה- כיתה א׳
 אלה
 ובוריס
קרוונוב

 ₪ 220 16:00-17:50 ג׳ כיתות ב'- ד׳

 ₪ 220 18:00-19:50 ג׳ כיתות ה'- ו׳

 ₪ 220 18:00-20:50 ד׳ מבוגרים
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תרבות ומורשת ישראל 
המחלקה לתרבות ומורשת ישראל גאה להציג מגוון רחב של סדנאות מפגשים ופעילויות מתוך 

עולמה העשיר של היהדות. הצטרפו אלינו לחוויה יהודית – ישראלית מרתקת בגובה העיניים!

חוגגים בת/בר מצווה? 
הצטרפו אלינו למסע ערכי ומשמעותי לעולם הבגרות והאחריות ע"ש רא"ל אמנון ליפקין-שחק ז"ל.

929 - לומדים תנ"ך ביחד שנה שביעית לפרוייקט הארצי ללימוד כל התנ"ך
התנ"ך מסקרן אתכם? 

בין בעבודה, במשפחה, החברים, המשימות הגדולות והקטנות של החיים - 929 הוא הזדמנות לאתגר אישי 
ומעוניינים  יותר, מחפשים העמקה  והנאה. אם אתם שואפים לדעת  עניין, משמעות, לימוד, סקרנות  מלא 

להיות חלק מקהילה רחבה שהולכת באותה הדרך, הקריאה בתנ"ך עם 929 נוצרה במיוחד בשבילכם!

נפגשים כל יום ד' בשעה 20:30 במרכז הקהילתי 'גוונים אריאל'
הלימוד בהובלת הרב ד"ר יאיר הילר: 054-7684033

נשים וגברים מוזמנים  | סיורים מרתקים סביב פרקי התנ"ך יתקיימו במהלך השנה
מחיר: 10 ש"ח לשיעור בלבד.

התכנית לבנות: שנת  המצווה היא תקופת מעבר לעולם הבגרות, והיא מייצרת הזדמנות לחיבור עמוק ומיוחד 
של הנערה עם כל הסובב אותה, המשפחה הקרובה, המעגל החברתי, המורשת ושרשרת הדורות.. תכנית 
‘שחק’ לבת המצווה תוכנית ייחודית המתקיימת אצלכם בבית ומכינה את בתכם לשנת  המצווה. התוכנית 
משלבת חוויות מגוונות, לימוד משפחתי ומעצים , הפתעות מדליקות שיוסיפו צבע וצורה לשנה מיוחדת זו. 
את התהליך כולו מלווה מנחה אישית שנבחרה בקפידה. מנחות בעלות אוריינטציה בחינוך והדרכה, ובעלות 

ניסיון עם נוער.

התכנית לבנים: שנת בר המצווה היא תקופת מעבר לעולם הבגרות, והיא מייצרת הזדמנות לחיבור עמוק 
ומיוחד של הנער עם כל הסובב אותו: המשפחה הקרובה, המעגל החברתי, המסורת היהודית ועם ישראל. 
התוכנית  המצווה.  לבר  בנכם  את  ומכינה  בבית  אצלכם  המתקיימת  ייחודית  תוכנית  הינה  'שחק'  תכנית 
אלו  כל  המצווה.  בר  לטקס  מעשית  והכנה  בתורה  הקריאה  לימוד  מגוונות,  משפחתיות  חוויות  משלבת 
הופכים את האירוע למשהו ששייך לכולכם. את התהליך כולו מלווה חונך מתאים ומנוסה, בסדרת מפגשים 

אישיים ומשפחתיים מעוררי עניין, שיח, חוויה ולימוד.

טל': 054-4552299

בס”ד

לרישום מהיר לערב היכרות ואודישנים: נעמה 050-8666740  
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נפגשים כל יום ד' בשעה 20:30 במרכז הקהילתי 'גוונים אריאל'
הלימוד בהובלת הרב ד"ר יאיר הילר: 054-7684033

נשים וגברים מוזמנים  | סיורים מרתקים סביב פרקי התנ"ך יתקיימו במהלך השנה
מחיר: 10 ש"ח לשיעור בלבד.

בס”ד

לרישום מהיר לערב היכרות ואודישנים: נעמה 050-8666740  
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קורס ליזמים צעירים - מרכז פילד

מרכז פילד ליזמות באריאל הוקם על מנת להוות מרכז עסקי ליזמים, בעלי עסקים או סטארטאפיסטים. צוות 
המרכז מורכב מבעלי ניסיון במגוון תחומים וגם מקהילת בעלי עסקים ויזמים שיכולים ורוצים לסייע בכל דרך 

שתוביל לצמיחת העסק או המיזם שלכם.

המרכז מהווה מקום מפגש ליזמים וליזמיות מאריאל והסביבה על מנת לפתח קשרי קהילה שיובילו לקשרי 
עסקים פוריים. פעילות המרכז כוללת מיטאפים חודשיים )Meetup( סביב נושאי יזמות, ימי מנטורים מרוכזים 
להתפתח  המעוניינים  לעסקים  עסקים(  )מאיץ  אקסלרציה  תוכנית  ועוד,  פיננסי  יעוץ  עסקי,  יעוץ  בנושאי 
לשווקים בינלאומיים, הפעלת תוכנית יוניסטרים- הכשרת בני נוער ליזמות עסקית, אירועים, סדנאות עסקיות 
ו HUB )מרחב עבודה משותף( ראשון מסוגו באריאל המיועד להשכרה לעצמאיים שצריכים משרד וכמובן 

השתייכות לקהילה גדולה של בעלי עסקים נוספים.

המרכז, ששוכן בתוך ה"ספינה - מרכז הצעירים אריאל", מהווה שיתוף פעולה בין עיריית אריאל וחברת גוונים. המרכז 
ממומן על ידי קרן אריאל לפיתוח, באמצעות תרומות נדיבות ממשפחת פילד מבברלי הילס, קליפורניה. 

רכז: נתן דביר
נייד: 054-746-6058
עלות: 112 ₪ לחודש

ימי שני בין 18:00-20:00
החל מ 24.10.22 עד 31.7.23

קורס ליזמים צעירים 
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רכז: נתן דביר
נייד: 054-746-6058
עלות: 112 ₪ לחודש

ימי שני בין 18:00-20:00
החל מ 24.10.22 עד 31.7.23

ספינה? בים של אריאל? 

אתם מוזמנים ללשכה להכוונת חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי : 

־כל מי שגדל באריאל והסביבה זוכר את הספינה האגדית בכניסה למרכז המסחרי )היכן שהיום נמצא גן שע
שועים(. הספינה הייתה מקום בילוי לילדים מכל הגילאים והיוותה מקום מפגש קהילתי וחברתי. כיום "הספינה" 

ממשיכה להיות מקום לצעירים/משפחות צעירות )18-45(.

־רכזת חיילים משוחררים מחכה לך במרכז הצעירים אריאל על מנת לסייע, לתמוך וללוות לעצמאות כלכ
לית והשתלבות חברתית, הייעוץ האישי כולל הכוונה אישית באמצעות כלים מקצועיים שיסייעו לכם בבחירת 

מסלול לימודים/מקצוע, סיוע בתעסוקה, השלמת 12 שנות לימוד, שיפור והשלמת בגרויות וכן, לימודים 
לתואר אקדמי. 

לקביעת פגישה: ניתן לשלוח וואטסאפ/ להתקשר לנייד: 054-3630527
שעות פעילות: 08:00-16:00

אם יש לכם רעיון למשהו שיכול לתרום לקהילה, רצון להרים כנס או להביא הרצאה בכל נושא, נשמח 
אם תכנסו ותשתפו :-(  המתחם גדול ומתאים לעבודה, ללימודים וגם 'סתם' לשבת. יש Wi-Fi, אווירה 

מעולה, אנשים טובים, והקפה סוףףףף.

 מוזמנים להכניס להגיד שלום: א׳-ה׳ | 9:00-21:00
או ליצור קשר:

Merkaz@tzeirimariel.co.il : מייל מנהלת המרכז הצעירים
hayalim@tzeirimariel.org.il : מייל רכזת חיילים משוחררים

טלפון: 072-2221514 ווטסאפ: 054-2244025

ע"ש אוריה שבירו ז"להספינה מרכז צעירים
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המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות

"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח."  ) תהילים א' , ג' (

המסע שלך להטמעת ערכים ותובנות , הלכה למעשה ! 
המרכז הארצי עוסק בהעצמה אישית , מנהיגות , פיתוח עבודה צוות ובתהליכי עיבוד קבוצתיים.

כל אלה ועוד ברוח סיפורי התנ"ך על מנהיגות ומוסר. שורה ארוכה של ערכי ליבה וערכים אישיים , חברתיים 
ואוניברסליים משולבים באפיוני ההדרכה במרכז הארצי.  

האפיון מטפל בפיתוח תובנות רבות ביניהם: 
העמקת המודעות העצמית , חיזוק תחושת המסוגלות האישית / הצוותית / והחברתית.

התבוננות בעמיתיך לפעילות ובהתנהלות הקבוצה יחד עם למידה פעילה, הבנת הערבות ההדדית וחיפוש 
הצלחתו של האחר. הערכות מצב, הערכת סיכונים , חשיבה ותכנון, ארגון וביצוע. 

"מחוץ  יצירתית  וחשיבה  יוזמה  עצמית.  וביקורת  אישית   – בין  תקשורת  הקשה,  אישיות,  מיומנויות  פיתוח 
לקופסא", אחריות, בניית אמון וכבוד– הדדי, איפוק, פתיחות, רגישות, הכרת האחר והכלתו, הפקת לקחים 

וניתוח גורמים מעכבים / מקדמים . 
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המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות

מה עושים ואיך?
למרכז הארצי צוות מקצועי ומיומן בהדרכה על מתקני המרכז הגבוהים והנמוכים ובזירות פעילות 

מאתגרות מאוד, שאין דומים להם בישראל.

המשפחה מנהיגות
הדרכת 
מדריכים

גיבוש 
קבוצות 

ועבודת צוות

אהבת 
הארץ

WELCOME 
TO 

ISRAEL 

בטיחות:

המרכז פועל לפי תקני הבטיחות בהתאם לחוזר מנכ"ל, משרד החינוך ועל פי הסטנדרטים 
.ACCT הבינלאומיים של האיגוד העולמי לטכנולוגיות מתחמי חבלים

 המרכז הקהילתי גוונים אריאל )ע.ר. 514701028( רח' העצמאות 5, אריאל 40700
office@nlc.org.il | 074-7572714 :משרד: 074-7572710 | פקס
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לפרטים נוספים ולהצטרפות למגוון הפעילויות הצטרפו לדף הפייסבוק:

מרכז מורשת בגין- שלוחת אריאל  

מרכז מורשת בגין

שלוחה חדשה למרכז מורשת בגין באריאל

סדרות הרצאות בימי רביעי בערב  

מרכז מורשת מנחם בגין הוא מפעל ההנצחה הממלכתי לאחד המנהיגים הגדולים ביותר של העם היהודי 
במאה ה-20. שמו של מנחם בגין חקוק בתולדות העם היהודי כמפקד האצ"ל, כמנהיג האופוזיציה בכנסת, 
נובל לשלום וראש ממשלת ישראל השישי. המרכז מנציח לדורות את מורשתו של מנחם בגין  חתן פרס 
היהודי בארצו. שלוחת  וביטחונו של העם  חירותו, עתידו  מורא אשר פעל למען  וחסר  גאה  כלוחם אמיץ, 

אריאל מהווה מוקד לפעילות חינוכית ואירועים לקהל הרחב להנצחת מורשתו של מנחם בגין.

תיבת פנדורה- סדרת הרצאות אודות פרשות סבוכות בתולדות המדינה.

זו ארצי- סדרת הרצאות על תחנות שונות בחיי המדינה

ימי שני בבוקר: הרצאות וסרטים בנושאים שונים במדיניות ובחברה 
הישראלית, סיורי ידע ברחבי הארץ, קורס ערבית, ערבי שירה ואירועים שונים.

חינוך: השלוחה מפעילה תוכניות חינוך ומנהיגות בקרב בני נוער
וכוחות הביטחון בשת"פ עם המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל. 

אירועים: שלוחת אריאל מקיימת מגוון אירועים המיועדים לקהל הרחב בהן סדרות הרצאות, 
ערבי תרבות, סיורים בארץ ועוד.

לבוא, לחוות ליהנות...
אגף תרבות עירונית - היכל התרבות פותח עונה חדשה בצפייה והתרגשות. 
עונה עשירה באירועים מגוונים ממיטב היוצרים המובילים בהצגות, מופעים, 
ערבי קונספט, סרטים, בלט, הצגות ילדיֿם, פרויקטים ייחודים, סטנדאפ ועוד.

אנו רואים חשיבות ומאמינים ביצירת חוויה כוללת לקהל.

סדרות לעונה 2022-23
סדרת תיאטרון )יחיד( - 6 הצגות לבחירה
סדרת הילדים )יחיד( - 5 הצגות לבחירה

מיני מנוי )יחיד( - 4 הצגות לבחירה
מנוי טעימה צעיר )יחיד( - 3 כרטיסים למימוש, 2 מופעים והצגת תיאטרון אחת

הסדרים מיוחדים לוועדי עובדים וארגונים

לרכישת מנוי:
03-9083333 |  054-7892949 )הודעות בלבד(

www.arieltarbut.co.il



39

לבוא, לחוות ליהנות...
אגף תרבות עירונית - היכל התרבות פותח עונה חדשה בצפייה והתרגשות. 
עונה עשירה באירועים מגוונים ממיטב היוצרים המובילים בהצגות, מופעים, 
ערבי קונספט, סרטים, בלט, הצגות ילדיֿם, פרויקטים ייחודים, סטנדאפ ועוד.

אנו רואים חשיבות ומאמינים ביצירת חוויה כוללת לקהל.

סדרות לעונה 2022-23
סדרת תיאטרון )יחיד( - 6 הצגות לבחירה
סדרת הילדים )יחיד( - 5 הצגות לבחירה

מיני מנוי )יחיד( - 4 הצגות לבחירה
מנוי טעימה צעיר )יחיד( - 3 כרטיסים למימוש, 2 מופעים והצגת תיאטרון אחת

הסדרים מיוחדים לוועדי עובדים וארגונים

לרכישת מנוי:
03-9083333 |  054-7892949 )הודעות בלבד(

www.arieltarbut.co.il
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תרבות ופנאי לגיל הזהב
החברה העירונית גוונים ומועדון גמלאים "אמצע הדרך" מזמינים אותכם לקחת חלק בפעילויות שונות 
המיועדות לגיל הזהב. טיולים, הרצאות, מפגשים חברתיים, פרויקטים התנדבותיים, סדנאות שונות,  ערבי 

שירה בציבור, ריקודי עם ,קבלת שבת ועוד. מוזמנים להשתתף בחוגים : 
מלאכת יד, כתיבה יוצרת, תיאטרון קהילתי, התעמלות, יוגה, ריקודים מחשבים, שימוש בסמארטפון ועוד.

במהלך שנה- התנדבות מעצימה לחיבור בין דורי בין הגיל השלישי לילדי הצהרונים הפועלים באריאל- 
"סבתא מספרת" . אפשרות להצטרף ללהקת ריקוד "סבתושקה". 

רכזת תרבות ופנאי לגיל הזהב באריאל: דרוז'ינין ז'אנה 054-5933724

Культурный центр Гваним  и клуб "Лев аХам"s

 приглашают людей золотого возраста присоединиться к мероприятиям:

 экскурсии, литературные и музыкальные вечера, мастер-классы, лекции

 и принять участие в различных кружках: разговорный иврит, рукоделие,

пользование смартфоном, компьютер, идиш, йога, чи - конг, спорт.3

Возможность принять участие в различных волонтерских проектах.3

 Ариэльский Хор " Шир баЛев" под руководством Бориса Миленького приглашает

новых участников. 3

 Танцевальный коллектив "Савтушка" под руководством Доры Литвак и Марии

Лифшес приглашает вас присоединиться к коллективу.6 

Координатор Дружинин Жанна 054-5933724

тренер Норман Гольдштейн     

 тренер Бени Шапиро      

тренер Цадок Яаков      

хореографы Дора Литвак, Маша Лифшес

преп. Луиза и Лаор Криси

преп. Дора Литвак, Мария Лифшес

преп. Дора Литвак, Мария Лифшес

тренер Мория Глазер

Йога | Пилатес | Зумба | Стронг | Кикбокс     
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Культурный центр ГВАНИМ АРИЭЛЬ

 Для детей дошкольного и младшего школьного возраста       03-9083360

Шахматы                                          dd преп. Ирина Ботвинник 

Спортивная гимнастика                   тренер Ила Савион    

Настольный теннис                          тренер Генри Абу

Большой теннис                               тренер Шай Баранес

Дзюдо                                                тренер Андрей Кирилов

Капуэра                                              тренер Рони Шайя

Ками                                                  тренер Эли Левштейн

Тейквондо                                         тренер Сергей Кукшаров 

Карате                                                Юрий Миколайчук

тренер Норман Гольдштейн     

 тренер Бени Шапиро      

тренер Цадок Яаков      

хореографы Дора Литвак, Маша Лифшес

преп. Луиза и Лаор Криси

преп. Дора Литвак, Мария Лифшес

преп. Дора Литвак, Мария Лифшес

тренер Мория Глазер

Минифутбол

Волейбол

Баскетбол

Танцы народов мира

Крис Кросс

 Фольклорный ансамбль 20+

"Савтушка"

Гимнастика

Йога | Пилатес | Зумба | Стронг | Кикбокс     

 Танцевальные кружки и коллективы

Новое!!! Студия для женщин

Танцевальные коллективы для взрослых
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Культурный центр ГВАНИМ АРИЭЛЬ

 Для детей дошкольного и младшего школьного возраста    03-9083375  
Ясли для малышей от 3 месяцев до 3-х лет 

Группы продленного дня в садиках и в школах

Летние лагеря

Кружок английского языка для детей  4-6 лет

Музыка                                                                                                03-9083361

Изобразительное искусство                                                           03-9083361

Сценическое искусство

Тром кли для детей 2-5 лет 

Фортепиано 

Гитара 

Скрипка 

Духовые инструменты 

Ударные инструменты 

Постановка голоса 

Вокальные ансамбли

"Умелые руки" 

Студия "КАРАВЕЛЛА"d 

Лаакончик  для 3-6 кл.d 

Мюзикл для  ребят с 10 лет

преп. Римма Тарлов 

преп. Фанни Кесельбренер, Римма Тарлов 

преп. Эльдан Шлуш 

преп. Илья Каплун 

преп. Валерий Турчински, Тамар Дрор 

преп. Гилель Вайс 

преп. Наор Машали, Ольга Варшавски 

муз. руководитель  Бен Ашуаль

преп. Хирут Шапира 

преп. Элла и Борис Караванов, Ольга Злотин

муз.рук. Бен Ашуаль 

режиссер Ари Эсснер
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Культурный центр ГВАНИМ АРИЭЛЬ

Ул. аАцмаут 5 | www.gvanim-ariel.com |  Тел. 03-9083388/9
При записи в кружки просьба ознакомиться с правилами работы Центра

 Дорогие жители Ариэля, перед Вами - брошюра о деятельности Центра

Гваним  на 2022-2023 уч. год. 2

Надеемся, что предложенная нами программа позволит

 каждому найти занятие по душе, почувствовать себя причастным к

культурной  жизни города.6

Отдел алии и интеграции
Полина Васильева 03-9061621 | polinav@ariel.muni.il

Сопровождение новых репатриантов

Ульпан изучения иврита

Всеизраильский проект ОБЩИНЫ הביתה    
 Координаторы – Софи Кушнир, Натан Двир - 054-7466058

https://habayta.org.il/ s

 Ариэльская община Лев аШомрон это место для встреч, общения, поездок, занятий,

 кружков и семинаров. Здесь тёплая атмосфера встречается с историей, традицией

 и культурой. А еще –  группы  изучения иврита разных уровней для детей и для

 взрослых, театральная студия "Балаган Шпиль", инструментальный ансамбль,

творческие мастерские.6

Ждём вас!6

Молодежный центр СФИНА                     072-221514
Центр развития лидерства                       074-7572710
Центр предпринимательства ФИЛЬД    054-2502936 
Центр наследия М.Бегина
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תקנון ומידע מחייב לחוגים ולפעילויות 
הירשמו עד 31.8.22 וחסכו 150 ₪ דמי טיפול ברישום מאוחר!

החל מ 1.9.22 כל משפחה שנרשמת תחויב ב- 150 ₪ דמי טיפול ברישום מאוחר! 
שנת החוגים נמשכת 11 חודשים בין התאריכים 1.9.22 ועד 31.7.23

• החוגים יפעלו לאורך השנה כולה פרט לערבי חג, חגים ומועדי ישראל )סוכות, חנוכה ופסח( ובהתאם ללוח 
החופשות המפורסם בעמוד 2 בחוברת הפעילות

• בכל חוג יהיו מינימום 4 או 8 מפגשים בחודש, בהתאם לכמות המפגשים, בשבוע בחישוב שנתי
• בעלות החוג מחושבים ימי החופשות והחגים

פתיחת קבוצה, השתתפות ותשלום
• תשלום חודשי לחוג שלא כובד )אשראי/הוראת קבע( יחויב המשתתף ב-50 ₪ דמי טיפול
• פתיחת חוג/קבוצה מותנית במינימום נרשמים. בחלק מהחוגים כמות המשתתפים מוגבלת.

• התשלום יתבצע בזמן הרישום. אין רישום ללא תשלום. התשלום אפשרי בכרטיס אשראי והוראת קבע בלבד, 
שייגבו ב- 11 תשלומים

• אי השתתפות בפעילות החוג, אינה פותרת את המשתתף מתשלום מלא עבורה.
 • במקרה של היעדרות מדריכה/מאמן, יהיו מאמנים מחליפים. במידה ולא או עקב ביטול פעילות מסיבה כלשהי, 

יוחזר השיעור במועד אחר, בנוסף לפעילות הסדירה.
• במהלך השנה יתכנו עלויות נוספות של תלבושות, נסיעות, השתתפות בתחרויות, אירוע סוף השנה וכדומה 

ביטוחים
• כל הילדים )גילאי 18-3( מבוטחים בביטוח תאונות אישיות של משרד החינוך כל ימות השנה

• לגוונים ביטוח צד ג' המכסה את המשתתפים בכל הפעילויות
• למבוגרים, מעל גיל 18, בפעילויות ספורט, מומלץ לעשות ביטוח תאונות אישיות 

• בפעוטונים שלנו, ביטוח תאונות אישיות נפרד לילדים עד גיל 3

ביטול חוג
• אין החזר כספי רטרואקטיבי

• ביטול חוג יתבצע במילוי "טופס ביטול" עד 25 בחודש. הביטול יבוצע מהחודש שלאחריו
• עם ביטול חוג, יוחזר הסכום כולו )או לא יגבה( בניכוי 50 ₪ דמי טיפול בתוספת עמלות

• אין אפשרות לבטל חוגים אחרי תאריך 28.2.23 )אלא במקרים חריגים שיאושרו ע"י וועדת הנחות(

הצהרת ההורה
• במהלך השנה יערכו צילומים של המשתתפים לשימוש קהילתי בלבד

• במהלך השנה אקבל הודעות דוא"ל, וואטסאפ ו- SMS בנושאי החוג והקהילה
• הנהלת גוונים שומרת את הזכות להפסיק פעילות משתתף הפוגע בפעילות החוג

• אני מצהיר כי אין לנרשם/נרשמת לחוג כל בעיה בריאותית המונעת השתתפות בפעילות
• הנהלת גוונים שומרת את הזכות להפסיק השתתפות בשל התנהגות הורה שאינה הולמת

ועדת הנחות
• ניתן להגיש בקשה להנחה והיא תישקל על פי קריטריונים של מבחן הכנסה לנפש, מצב משפחתי, מצב רפואי, 

כמות החוגים והפעילויות ועוד
הנהלים נועדו לאפשר מערכת חוגים מקצועית, אמינה ובטוחה!
תודה על שיתוף הפעולה,

צוות המרכז הקהילתי "גוונים אריאל"


