
מח’ חינוך ותרבות
ספריה ציבורית אלונה

יחידת נוער
מח’ לשירותים חברתיים

“אלונט חוגים”
עלון החוגים של אלונה

תשפ”ב 2021-2022

נוער מבוגריםילדים

הנחה של % 5 
למשלמים בהרשמה
מוקדמת עד יום א’

3.10.21
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קהילת אלונה היקרה, 
שעות הפנאי שלכם חשובות לנו, הן נועדו ללמידה, להעשרה, להנאה ולחיבור בין 

התושבים. החיים מעניינים ובריאים יותר כשמכניסים לתוכם תכנים מהנים לגוף ולנפש.
עשינו ונמשיך לעשות מאמץ מחשבתי ויצירתי כדי להעשיר ולגוון שעות אלו, הן נועדו 

למענכן/ם ואנו מקווים שתהנו מהם ולא תוותרו על הזכות לקחת בהן חלק.
עברנו קיץ חם באלונה עם מגוון פעילויות לכל הגילאים ואנו בשאיפה להמשיך ולהנעים 

לכם את הימים על פי מגבלות הקורונה שנכפו עלינו.
עיינו בחוברת, בואו להתנסות ולהתרשם.

נשמח לספר שהשנה תהיה הנחה מיוחדת לגמלאים/יות שיירשמו לחוגים בהצגת תעודת 
אזרח ותיק /ה.

מידע מפורט על החוגים, הפעילות והעלויות מופיע באתר המועצה בכתובת:
   www.alona.org.il

                                                            שנה טובה ובריאות

         נטע כהן                                          רחל בשארי                                אריה שרון
      רכזת חוגים                           מנהלת מח’ חינוך ותרבות                ראש המועצה

2

לוח חופשות בחוגים לשנה"ל תשפ"ב

מיום שני 6.9.21  ועד יום רביעי 8.9.21ראש השנה

מיום רביעי 15.9.21 ועד יום חמישי 16.9.21יום כיפור

מיום שני 20.9.21 ועד יום רביעי 29.9.21סוכות

מיום שלישי 30.11.21 ועד יום שני 6.12.21חנוכה

מיום רביעי 16.3.22 ועד יום שישי 18.3.22פורים

מיום חמישי 7.4.22 ועד יום שבת 22.4.22פסח

יום רביעי 27.4.22ערב יום השואה

יום רביעי 4.5.22ערב יום הזכרון

יום הזיכרון 
מיום רביעי 4.5.22 ועד יום חמישי 5.5.22ויום העצמאות

יום חמישי 19.5.22ל"ג בעומר

מיום שבת 4.6.22 ועד יום שני 6.6.22שבועות
לוח הפעילות והחופשות הינם בסיס לשינויים ומותנים 

במצב קורונה והנחיות ה”תו הסגול”

 

טניס שולחן
בהדרכת עידו רוזנבאום
במועדון יובל בעמיקם

תאריך התחלה:4.10.21
כיתות א’-ו’    16:30-17:30
כיתות ז’-יב’   17:30-18:45
מבוגרים 18+ 18:45-20:15

ג'ודו
בהדרכת זוהר פסקר

במועדון יובל בעמיקם
תאריך התחלה:3.10.21

כיתות א’-ד’ בנות 
16:20-17:15

גני חובה -א’ 17:15-18:00
כיתות  ב’-ג’ 18:05-18:55 
כיתות ד’-ו’  19:00-20:00

כדורסל נשים
בהדרכת אבי מזרחי

 באולם הספורט בעמיקם
תאריך התחלה:5.10.21

נשים 18 ומעלה 
20:30-22:00

טניס שולחן
בהדרכת עידו רוזנבאום
במועדון יובל בעמיקם

תאריך התחלה:4.10.21
כיתות א’-ו’     16:30-17:30
כיתות ז’-יב’   17:30-18:45
מבוגרים 18+ 18:45-20:15

כדורסל נשים
בהדרכת אבי מזרחי

 באולם הספורט בעמיקם
תאריך התחלה: 5.10.21

נשים 18 ומעלה 
20:30-22:00

אימון תחנות פונקציונלי
בהדרכת דניאלה גרוביץ

 בחדר כושר בעמיקם
תאריך התחלה: 7.10.21

כיתה ז’ ומעלה 18:00-19:00
נשים/גברים   19:00-20:00

כדורסל 
בהדרכת רז גולדינר

באולם הספורט בעמיקם
תאריך התחלה: 4.10.21
כיתות א’-ג’  16:10-17:00
כיתות ד’-ו’  17:00-18:00

התעמלות בונת עצם
   לנשים וגברים

   בהדרכת הילה ורד
   בסטודיו למחול באביאל
תאריך התחלה: 4.10.21

מגיל 18 ומעלה   9:30-10:15

שילוב אומניות
בהדרכת אירית כהן  
בחדר אומנות באביאל
תאריך התחלה: 4.10.21

כיתה ג' ומעלה  16:30-17:30
גן חובה-ב’    17:30-18:30

יוגה רכה
בהדרכת אורי גרין

 בסטודיו למחול באביאל
תאריך התחלה: 3.10.21

גילאי 18+     19:30-21:00

תיאטרון
בהנחיית ענת דובוסרסקי

בבית העם באביאל
תאריך התחלה: 7.10.21
כיתות ג’-ד’     16:30-17:30
כיתות ה'-ו'   17:30-18:30

אופניים
בהדרכת צוות המאמנים 

של מועדון
  ccc סיטי סייקלינג קלאב 

תאריך התחלה: 1.9.21
מגיל 9 ומעלה - 6:30-18:00

בעמיקם )יציאה מהמכולת(

קורס אנגלית מדוברת
בהדרכת ולרי טרם  

בספריה הציבורית 
בעמיקם

תאריך התחלה 5.10.21
 בין השעות: 10:30-11:30

פילאטיס מזרן
בהדרכת הילה ורד

בסטודיו למחול באביאל
תאריך התחלה: 4.10.21

מכיתה ז' ומעלה
17:30-18:30                      

מחול יצירתי
בהדרכת: הגר מנדלבאום
בסטודיו למחול באביאל
תאריך התחלה: 6.10.21

גילאי  4.5-6   17:30-18:20  

התעמלות בונת עצם
   לנשים וגברים

   בהדרכת הילה ורד
   בסטודיו למחול באביאל
תאריך התחלה: 4.10.21

מגיל 18 ומעלה  18:30-19:30

סדנת קרמיקה
בהדרכת אביבה זלצמן

במקלט ליד בית העם באביאל
תאריך התחלה :  6.10.21

גיל 18 ומעלה על בסיס קום פנוי.
בין השעות: 17:00-19:00

נעים באלונה
בהדרכת שירה-אור מגלהיה

בסטודיו למחול באביאל
תאריך התחלה: 4.10.21  
לגילאי 20 ומעלה 19:30-21:30

מ.א. אלונה מח’ חינוך ותרבות 
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הספרייה הציבורית באלונה נותנת מענה לקוראיה,  
בנוסף, היא משמשת כספריה בית ספרית ומשלבת פעילות תרבותית: 

הרצאות לקהילה הבוגרת, חוגים, שעת סיפור לילדים/ות ועוד.
הספריה תהיה פתוחה לציבור בהתאם להנחיות המשתנות על ידי משרד הבריאות

ימי פעילות: ראשון, שלישי וחמישי בין השעות: 8:30-13:00 
שני ורביעי בין השעות: 16:00-19:00.

הגעה בתיאום עם ויקי מנהלת הספריה בטל': 054-7892973

3

הספריה הציבורית “אלונה“בניהולה של ויקי ארויו 
טל: 04-6288344

הכנה לבר מצווה

תלמידים הזקוקים להכנה 
ל”עלייה לתורה” 

מוזמנים ליצור קשר עם הרב 
איתמר אהרון 

טל' נייד: 052-7683774

הלכה וביאורי תפילה
 עפ”י המקורות

יום שלישי בבית הכנסת באביאל
 בין השעות 18:30-21:30 

תרבות תורנית
 

שיעורים בגמרא ובפרשת השבוע
 מאת הרב וייצמן מרדכי

המפגשים מתקיימים מידי יום ראשון 
בבית הכנסת בעמיקם 

בין השעות: 18.30-22.30
לפרטים ניתן לפנות לרב 
טל' בבית: 04-6391837  
 טל' נייד: 050-4155502

מקווה בג.נילי

מנוהל על ידי הרבנית סימונה וייצמן
לתאום אישי ניתן לפנות -
 טל' נייד:  0542377805

יום שישי
יום חמישי

יום רביעי
יום שלישי

יום שני
יום ראשון

כדורגל 
בהדרכת 

שה
שון בן מ

ש
שא 

ש הד
במגר

בעמיקם
תאריך התחלה: 

2.9.21
כיתות ד'-ה'-ו'    

מעורב בנים בנות               
11:45-13:10

קרמיקה 
בהדרכת הדס פרוביזור
במקלט  ליד בית העם 

באביאל 
תאריך התחלה: 7.10.21
כיתות א’-ב’  16:30-17:25

כיתות ג’-ד’    17:25-18:20
כיתות ה’-ו’    18:20-19:15

זומבה ויסודות המחול
בהדרכת:הגר מנדלבאום
בסטודיו למחול באביאל
תאריך התחלה: 6.10.21

כיתות א’-ג’  16:30-17:30  

כדורסל נשים
בהדרכת אבי מזרחי

 באולם הספורט בעמיקם
תאריך התחלה:5.10.21

נשים 18 ומעלה 
20:30-22:00

אופניים
בהדרכת צוות המאמנים 

של מועדון
  ccc סיטי סייקלינג קלאב 

תאריך התחלה: 1.9.21
מגיל 9 ומעלה -

16:30-18:00
בעמיקם )יציאה מהמכולת(

ג'ודו
בהדרכת זוהר פסקר

במועדון יובל בעמיקם
תאריך התחלה:3.10.21
גני ט.חובה   16:30-17:15
גני חובה -א’ 17:15-18:00
כיתות  ב’-ג’ 18:05-18:55 
כיתות ד’-ו’  19:00-20:00

שוטטים
מ

שפחות
מ

טיול 
בהדרכת אלה רונן

ש
פעם בחוד

 בין השעות 8:00-10:00 
שבת ראשונה 

ב
ש

בכל חוד

מיקה
סדנת קר

בהדרכת אביבה זלצמן
במקלט ליד בית העם באביאל

תאריך התחלה: 6.10.21
מגיל 18 ומעלה

בין השעות: 17:00-19:00

היפ הופ 
בהדרכת הגר מנדלבאום
בסטודיו למחול באביאל
תאריך התחלה: 6.10.21
כיתות ג’-ו’     18:20-19:15
כיתות  ז’-יב’  19:15-20:00

כדורגל 
שה

שון בן מ
ש

בהדרכת 
שא בעמיקם

ש הד
במגר

תאריך התחלה: 31.8.21־
 גן חובה-ג'   17:00-18:00 

כדורסל 
בהדרכת רז גולדינר

באולם הספורט בעמיקם
תאריך התחלה: 4.10.21

תאריך התחלה: 4.10.21
כיתות א’-ג’  16:10-17:00
כיתות ד’-ו’  17:00-18:00

יוגה ילדודס
בהדרכת אורי גרין

בסטודיו למחול באביאל
תאריך התחלה: 3.10.21

גילאי 4-7   17:00-17:45

כדורגל 
שה

שון בן מ
ש

בהדרכת 
שא בעמיקם

ש הד
במגר

תאריך התחלה: 2.9.21־
כיתות ד’-ה’-ו'   בנים                      

17:00-18:30
כיתות ד’-ה'-ו’  בנות                    

18:30-20:00

חדר כושר
בהדרכת נהר אסאו

בחדר הכושר
 באולם הספורט בעמיקם
תאריך התחלה: 4.10.21

נערים מגיל 12  17:00-18:00 
נערות מגיל 12  18:00-19:00 
גברים+18     19:00-20:00  
נשים 18+     20:00-21:00 

קורס ערבית מדוברת
בהדרכת מג'יד אגבריה

בספריה הציבורית 
בעמיקם

 תאריך התחלה 12.10.21
בין השעות:  17:00-19:00

חדר כושר
בהדרכת נהר אסאו

בחדר הכושר
 באולם הספורט בעמיקם
תאריך התחלה: 4.10.21

נערים מגיל 12  17:00-18:00 
נערות מגיל 12  18:00-19:00 
גברים 18+  19:00-20:00  
נשים  18+   20:00-21:00 

כדורגל 
שה

שון בן מ
ש

בהדרכת 
שא בעמיקם

ש הד
במגר

תאריך התחלה: 2.9.21־
כיתות ד’-ה’-ו'   בנים                      

17:00-18:30
כיתות ד’-ה'-ו’  בנות                    

18:30-20:00

פטאנק
בהדרכת קולין סמית

 במגרש הפטאנק
 ליד גן השעשועים

בעמיקם
בין השעות 9:00-10:00

 צילום: 
הרפתקה עם סמארטפון 

שיינפלד
בהדרכת מירי 

בספריה הציבורית בעמיקם
תאריך התחלה: 7.10.21
כיתות ג’-ד’    16:30-17:30
כיתות ה'-ו'   17:05-18:30

פטאנק
בהדרכת קולין סמית

 במגרש הפטאנק ליד גן
השעשועים בעמיקם

בין השעות : 17:00-18:00

מידרשירה
בהדרכת אלה רונן

בספרייה הציבורית בעמיקם
)פעם בשבועיים(

לגילאי 18 ומעלה 19:00-20:30

נעים באלונה
 בהדרכת שירה אור מגלהיה

בסטודיו למחול באביאל
תאריך התחלה:4.10.21

לגילאי 20 ומעלה  19:30-21:30

סורגות קהילה באלונה
 מרכזת דינה הדר

בבית העם באביאל
בין השעות: 17:00-19:00

שבת

קהילה
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זומבה ויסודות המחול
בהדרכת:הגר מנדלבאום

בימי רביעי
בסטודיו למחול באביאל

פיתוח קורדינציה, הכרת מושגי מחול
יציבה נכונה, גמישות כוח.

כיתות א’-ג’                16:30-17:30  
מחיר לחודש: 150 ₪ למשתתפ/ת

תאריך 
התחלה: 
6.10.21

תאריך
 התחלה:
3.10.21

תאריך 
התחלה: 
6.10.21

מחול יצירתי
בהדרכת: הגר מנדלבאום

בימי רביעי 
בסטודיו למחול באביאל

מושגים בסיסיים במחול דרך משחק, 
תנועה ואביזרי מחול.

גילאי  4.5-6           17:30-18:20  
מחיר לחודש: 150 ₪ למשתתפ/ת

היפ הופ 
בהדרכת הגר מנדלבאום

בימי רביעי 
בסטודיו למחול באביאל

כיתות ג’-ו’             18:20-19:15
מחיר לחודש: 150 ₪ למשתתפ/ת   

תאריך 
התחלה: 
6.10.21

יוגה ילדודס
בהדרכת אורי גרין

בימי ראשון
בסטודיו למחול באביאל

פיתוח התנועה, דמיון הרפיה, יציבה
נכונה, ריכוז ונשימה.

גילאי 4-7              17:00-17:45
מחיר לחודש: 150 ₪ למשתתפ/ת

13

www.alona.org.il

תושבים יקרים,

על מנת לשרת אתכם/ן ביעילות קראו 
בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:
שנת הפעילות תשפ“ב בחוגים תפעל החל

מ- 1.9.21 ועד 30.6.22 למעט ערבי חג, 
ימי חג וחול המועד סוכות, חנוכה ופסח.

תאריך התחלת פעילות החוג מצוין 
ב”אלונט חוגים” בחוברת ובאתר המועצה.

פתיחת כל חוג מותנית במס‘ מינימלי של
הרשמה מראש. מס‘ המקומות מוגבל

ומשתנה מחוג לחוג.
בעמ‘ 2 שבחוברת הנוכחית נמצא לוח

החופשות לשנת הלימודים תשפ”ב.
במועדים אלו לא יתקיימו חוגים.

בכל חוג יש אפשרות להתנסות באופן חד 
פעמי, חיוב מלא יבוצע לאחר נוכחות של 

פעמיים לפחות בחוג.
במידה והמדריך/ה ת/יעדר מהחוג מסיבה

כלשהי, יתקיים החוג ע“י מדריך/ה 
מחליף/ה או יועבר למועד אחר עליו יודיע 

מדריך/ה החוג.
מבוגרים ומשתתפי חוגי ספורט חייבים/ות 

באישור רופא.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע

שינויים במערך החוגים.
הנחה :

תינתן הנחה בשיעור של 5% למשלמים/ות
עד 31.9.21.

הסדרי רישום ותשלום:
תחילת הפעילות מותנית ברישום ותשלום

מראש לכל השנה. הרישום והתשלום
הינם מקוונים, לחייבי תשלום בגין חוגים 

למועצה, תופסק פעילותם/ן עד להסדרת 
החוב.

 

קישור לתשלום יופיע באתר האינטרנט של
www.alona.org.il :המועצה בכתובת

טלפון לבירורים במועצה: 04-6388165 
)שלוחה 112 - מזל או דלית(

תנאי ביטול השתתפות :
ניתן לבטל או להחליף חוגים בתאריכי 

נקודות היציאה הבאות בלבד: 
 30/9   |  31/1   |   31/3

לא יאושרו ביטולים רטרואקטיבית.
בקשה לביטול חוג תבוצע באמצעות מילוי 

טופס מקוון לביטול חוג. קישור לטופס
נמצא באתר האינטרנט של המועצה.

אירועי משמעת:
מקרים של אירועי משמעת חריגים בזמן 

ובמשך הפעילות בחוגים יובאו לטיפול 
ברמה הפרטנית תוך כדי התייעצות עם 

אחראי/ת הפעילות, רכזת החוגים, מנהלת 
מח’ החינוך והגורמים הרלוונטיים, כמו כן, 

יידוע מיידי של ההורים.
במקרה של וונדליזם ונזק לרכוש,

יישאו התלמיד ומשפחתו בעלות התיקון. 
במקרים קשים במיוחד, תופסק השתתפות 

של התלמיד/ה בחוג עד להחלטה 
בעניינו/ה.

קיום כל פעילות החוגים בהתאם להנחיות 
קורונה המשתנות ע"י משרד הבריאות.

נהלי הרשמהחוגי ילדים - גנים עד כיתה ו’
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שילוב אומניות
בהדרכת אירית כהן  

בימי שני בחדר אומנות 
בבית העם באביאל

יצירה חוויתית והתנסות בחמרים: פיסול, 
ציור, עיסת נייר, תפירה ועוד.

כיתה ג' ומעלה    16:30-17:30
גן חובה-ב’           17:30-18:30

מחיר לחודש: 170 ₪ למשתתפ/ת

תאריך
 התחלה:
7.10.21 

תאריך
 התחלה:
4.10.21 

תאריך
 התחלה:
6.10.21 

תאריך 
התחלה: 
3.10.21

תאריך 
התחלה: 
7.10.21

ג’ודו
בהדרכת זוהר פסקר

בימי ראשון ורביעי
במועדון יובל בעמיקם

פעם בשבוע:
)יום א’( גני טרום חובה     16:30-17:15
)יום ד’( כיתות א’-ד’ בנות  16:20-17:15

פעמיים בשבוע: ימים א'+ד'
גני חובה -א’                17:15-18:00
כיתות  ב’-ג’                18:05-18:55 
כיתות ד’-ו’                  19:00-20:00 
מחיר לחודש: 160 ₪ לפעם בשבוע

230 ₪ לפעמיים בשבוע למשתתפ/ת

תיאטרון
בהנחיית ענת דובוסרסקי

בימ חמישי
בבית העם באביאל

נשחק, ניצור ונציג עם קסם התיאטרון
כיתות ג’-ד’           16:30-17:30
כיתות ה'-ו'         17:30-18:30

מחיר לחודש: 180 ₪ למשתתפ/ת

                  צילום: 
הרפתקה עם סמארטפון 
בהדרכת מירי שיינפלד

בימי רביעי 
בספריה הציבורית בעמיקם

כיתות ד'-ו'  17:05-18:30
מחיר לחודש: 170 ₪ למשתתפ/ת

תאריך
 התחלה:  

5.10.21
קורס אנגלית מדוברת

בהדרכת ולרי טרם  
בימי שלישי 

בספריה הציבורית בעמיקם

לרכישת מיומנויות השיחה בנושאים מגוונים, 
הגברת בטחון בשפה והעשרת אוצר מילים.
מיועד למבוגרים בעלי ידע בסיסי באנגלית

בין השעות: 10:30-11:30
מחיר לחודש: 200 ₪ למשתתפ/ת

מחיר לחודש לאזרח/ית ותיק/ה:
140 ₪ למשתתפ/ת.

פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמות/ים     

תאריך
 התחלה: 
6.10.21

תאריך
 התחלה: 
5.10.21

סדנת קרמיקה
בהדרכת אביבה זלצמן

ימי רביעי
בסדנא לקרמיקה 
בבית העם באביאל

מגיל 18 ומעלה על בסיס מקום פנוי.
בין השעות: 17:00-19:00

עלות החומרים ע"פ הזמנה בקניה מרוכזת
במידה ותהיה היענות יפתח יום נוסף

פטאנק
בהדרכת קולין סמית

ימי שלישי ושבת
במגרש הפטאנק

ליד גן השעשועים בעמיקם

מגיל 18 ומעלה
שלישי: 17:00-18:00

שבת: 9:00-10:00
ללא עלות למשתתפ/ת

תאריך
 התחלה: 
12.10.21

בברכה,
נטע כהן  

רכזת מועדון מופ”ת

מועדון מופ”ת גימלאי אלונה

קורס ערבית מדוברת
בהדרכת מג'יד אגבריה

ימי שלישי
בספריה הציבורית בעמיקם

 
לרכישת מיומנויות שיחה והעשרת אוצר 

מילים.
בין השעות:  17:00-19:00

18 מפגשים בעלות 1,250 ₪ למשתתפ/ת
)250 ₪ ב-5 תשלומים(

העלות כוללת 2 סיורים וחוברות הדרכה.
מחיר לחודש לאזרח/ית ותיק/ה:

175 ₪ למשתתפ/ת.
פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים/ות                        

קרמיקה
בהדרכת הדס פרוביזור

בימי חמישי
 בסדנא לקרמיקה באביאל

כיתות א’-ב’         16:30-17:25
כיתות ג’-ד’          17:25-18:20
כיתות ה’-ו’           18:20-19:15

מחיר לחודש: 170 ₪ למשתתפ/ת

חוגי ילדים - גנים עד כיתה ו’מבוגרים             אזרחים ותיקים
 בהצגת תעודת אזרח/ית ותיק/ה

מועדון מופ”ת גמלאי אלונה פועל 
בחסות המחלקה לשירותים חברתיים 

באוירה נעימה ומשפחתית. המועדון 
נמצא בגבעת נילי ונותן מענה לצרכי 

ותיקי/ות שלושת הישובים בפעילות
נהנים הגמלאים ממפגש חברתי, 

ארוחות, פעילות ספורטיבית, הרצאות 
וטיולים.  

שמחים לידע שיש מקום, מוזמנים/ות 
להירשם על בסיס מקום פנוי              
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אופניים
בהדרכת צוות המאמנים 

של מועדון
  ccc סיטי סייקלינג קלאב 

מגיל 9 ומעלה -
ימי שני    16:30-18:00 בעמיקם 
                        )יציאה מהמכולת(

ימי רביעי 16:30-18:00 בגבעת עדה
פעם בשבוע : 200 ₪ למשתתפ/ת 

פעמיים בשבוע: 250 ₪ למשתתפ/ת

*בתחילת השנה, חודש לאחר
הפעילות - חובה לרכוש חולצת 

רכיבה של המועדון בעלות 200 ₪ 

גן חובה-ג'   ימי שלישי 17:00-18:00 
מחיר לחודש 160 ₪ לחודש למשתתפ/ת

כיתות ד’-ה’-ו'   ימי ראשון, חמישי ושישי 
                בנים                      17:00-18:30

כיתות ד’-ה'-ו’  ימי ראשון, חמישי ושישי
                בנות                     18:30-20:00

כיתות ד'-ה'-ו' בימי שישי      
מעורב בנים בנות               11:45-13:10

מחיר לחודש: 260 ₪ למשתתפ/ת
ל-3 פעמים בשבוע        

תאריך 
התחלה: 
4.10.21

תאריך 
התחלה: 

1.9.21

תאריך
 התחלה: 
 4.10.21

תאריך 
התחלה: 

לפי הרשום 
מטה

תאריך 
התחלה: 
4.10.21

תאריך 
התחלה: 
9.10.21

2.9

כדורסל 
בהדרכת רז גולדינר

בימי שני ורביעי 
באולם הספורט בעמיקם

כיתות א’-ג’      16:10-17:00
כיתות ד’-ו’       17:00-18:00

מחיר לחודש: 170 ₪ למשתתפ/ת

טניס שולחן
בהדרכת עידו רוזנבאום

בימי שני וחמישי 
במועדון יובל בעמיקם

כיתות א’-ו’           16:30-17:30

מחיר לחודש:   150 ₪ למשתתפ/ת
                          לפעם בשבוע

                          220 ₪ למשתתפ/ת
                          לפעמיים בשבוע

משוטטים  - 
טיול משפחות

בהדרכת אלה רונן
פעם בחודש

בשבת הראשונה מדי חודש
בין השעות: 8:00-10:30

נצא לטיול קסום באזור אלונה 
במסלול בן 4-5 ק"מ

נטפס, נטבול ונלקט בהתאם לעונה
                עלות לחודש: 70 ₪ למשתתף

                                        120 ₪ למשפחה
                       )הכוללת 2 משתתפים ומעלה(                        

כדורגל 
בהדרכת ששון בן משה
בימי ראשון, שלישי, 

חמישי ושישי 
במגרש הדשא בעמיקם

11

   סורגות קהילה באלונה
 מרכזת דינה הדר

בימי שני 
בבית העם באביאל

בין השעות: 17:00-19:00

מפגש רב גילי לחיבור בקהילה 
ללא עלות למשתתפות/ים

תוצרי הפעילות יתרמו לקהילה.       

מידרשירה
בהדרכת אלה רונן

בימי שני אחת לשבועיים
בספרייה הציבורית בעמיקם

נקרא יחד, נשוחח וננתח באורח חוויתי 
טקסטים ספרותיים. 

לגילאי 18 ומעלה
19:00-20:30

מחיר לחודש:  100 ₪ למשתתפ/ת
                         לשני מפגשים בחודש. 

מחיר לחודש לאזרח/ית ותיק/ה:
70 ₪ למשתתפ/ת לשני מפגשים בחודש.

נעים באלונה
בהדרכת שירה-אור מגלהיה

בימי שני 
בסטודיו למחול באביאל

קבוצה לחקירה תנועתית - ריקוד חופשי, 
מגוון טכניקות וביטוי דרך תנועה.

לגילאי 20 ומעלה 19:30-21:30
מחיר לחודש:  220 ₪ למשתתפ/ת

מחיר לחודש לאזרח/ית ותיק/ה:
154 ₪ למשתתפ/ת

             
התחלה

2.9
התחלה

התחלה
31.8

מבוגרים             אזרחים ותיקיםחוגי ילדים - גנים עד כיתה ו’
 בהצגת תעודת אזרח/ית ותיק/ה

תאריך 
התחלה: 
4.10.21

תאריך
 התחלה: 
4.10.21
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חדר כושר
בהדרכת נהר אסאו

בימי שני ורביעי בחדר הכושר
 באולם הספורט בעמיקם

נערים מגיל 12    17:00-18:00 
נערות מגיל 12    18:00-19:00 

מחיר לחודש: 160 ₪ למשתתפ/ת 
                         לפעמיים בשבוע

*יש להציג אישור רפואי ע"פ נהלי חוק הספורט

תאריך 
התחלה: 
4.10.21

תאריך 
התחלה 
6.10.21

תאריך 
התחלה: 
4.10.21

טניס שולחן
בהדרכת עידו רוזנבאום

בימי שני וחמישי 
במועדון יובל בעמיקם

כיתות ז’-יב’           17:30-18:45

מחיר לחודש:   150 ₪ למשתתפ/ת
                          לפעם בשבוע

                          220 ₪ למשתתפ/ת
                          לפעמיים בשבוע

היפ הופ נערים ונערות
בהדרכת הגר מנדלבאום

בימי רביעי 
בסטודיו למחול אביאל

כיתות  ז’-יב’    19:15-20:00
 

מחיר לחודש: 150 ₪ למשתתפ/ת 
                        

תאריך 
התחלה: 
5.10.21

תאריך 
התחלה:  

4.10.21

תאריך 
התחלה: 
7.10.21

תאריך 
התחלה: 

5.9.21

כדורסל נשים
בהדרכת אבי מזרחי
בימי ראשון ושלישי

 באולם הספורט בעמיקם

נשים 18 ומעלה    20:30-22:00
מחיר לחודש:  150 ₪  למשתתפ/ת

                                        לפעם בשבוע
                          250 ₪  למשתתפ/ת

                                        לפעמיים בשבוע
מחיר לחודש לאזרח/ית ותיק/ה:

105 ₪ למשתתפ/ת לפעם בשבוע
175 ₪ לפעמיים בשבוע

אימון תחנות פונקציונלי
בהדרכת דניאלה גרוביץ

בימי חמישי
 בחדר כושר בעמיקם

כדורגל נשים 
בהדרכת ששון בן משה

בימי חמישי 
במגרש הדשא בעמיקם

נשים מגיל 20 ומעלה        20:30-21:30       

מחיר לחודש:  150 ₪ למשתתפ/ת
מחיר לחודש לאזרח/ית ותיק/ה:

105 ₪ למשתתפ/ת 

חדר כושר
בהדרכת נהר אסאו

בימי שני ורביעי בחדר הכושר 
באולם הספורט בעמיקם

גברים 18 ומעלה  -   19:00-20:00  
נשים  18 ומעלה   -   20:00-21:00 

מחיר לחודש: 160 ₪ למשתתפ/ת 
                              לפעמיים בשבוע

מחיר לחודש לאזרח/ית ותיק/ה:
112 ₪ למשתתפ/ת

*יש להציג אישור רפואי ע"פ נהלי חוק הספורט

אימון המשלב כוח ודופק. 
נשים/גברים     19:00-20:00

מחיר לחודש: 150 ₪ למשתתפ/ת
מחיר לחודש לאזרח/ית ותיק/ה:

105 ₪  למשתתפ/ת

    אזרחים ותיקים
חוגי נוער - כיתות ז’ - יב’מבוגרים            בהצגת תעודת אזרח/ית ותיק/ה

10

הנחה של % 5 
למשלמים בהרשמה
מוקדמת עד יום א’

3.10.21
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אימון תחנות פונקציונלי
בהדרכת דניאלה גרוביץ

בימי חמישי 
 בחדר כושר בעמיקם

אימון המשלב כוח ודופק.
כיתה ז’ ומעלה        18:00-19:00

מחיר לחודש: 150 ₪ למשתתפ/ת

פילאטיס מזרן
בהדרכת הילה ורד

בימי שני 
בסטודיו למחול באביאל

התעמלות המסייעת להארכת השריר, 
שיפור טווח התנועה, נשימה וחיזוק 

שרירים.
מכיתה ז' ומעלה      17:30-18:30

מחיר לחודש: 150 ₪  למשתתפ/ת
                        

תאריך 
התחלה: 
4.10.21

תאריך 
התחלה: 
 7.10.21

תאריך 
התחלה: 
4.10.21

פרטים 
בהמשך

תאריך 
התחלה: 
4.10.21

יוגה רכה
בהדרכת אורי גרין

ימי ראשון 
 בסטודיו למחול באביאל

תרגול עדין המשלב תנועה, נשימה, 
חיזוק והקשבה לגוף.

גילאי 18+     19:30-21:00
מחיר לחודש: 160 ₪  למשתתפ/ת

מחיר לחודש לאזרח/ית ותיק/ה:
 112 ₪ למשתתפ/ת                       

תאריך
 התחלה:
3.10.21

טניס שולחן
בהדרכת עידו רוזנבאום

בימי שני וחמישי 
במועדון יובל בעמיקם

מבוגרים 18 ומעלה     18:45-20:15
מחיר לחודש:   150 ₪ למשתתפ/ת
                                      לפעם בשבוע
                          220 ₪ למשתתפ/ת
                                לפעמיים בשבוע

מחיר לחודש לאזרח/ית ותיק/ה:
105 ₪ למשתתפ/ת לפעם בשבוע 

154 ₪ למשתתפ/ת לפעמיים בשבוע

   התעמלות בונת עצם
   לנשים וגברים

   בהדרכת הילה ורד
   בימי שני /שלישי

   בסטודיו למחול באביאל
מסייע להאטת התהליכים שמתרחשים 

בגיל המעבר. חיזוק, שיפור גמישות 
ויציבה והגדלת טווח התנועה.

מגיל 18 ומעלה

בימי שלישי )בוקר(  9:30-10:15
מחיר לחודש: 150 ₪  למשתתפ/ת

בימי שני )אחה"צ(   18:30-19:30
מחיר לחודש: 150 ₪  

למשתתפ/ת
מחיר לחודש לאזרח/ית ותיק/ה:

105 ₪  למשתתפ/ת

                       

מטיילים בעקבות 
סיפורי המקרא

בהדרכת שלום טרם

- צפת לקראת ערב בתי כנסת, 
   בית העלמין הישן, מפגש עם כלי זמר, 

   סיור בקבר הרשב"י.
- כרמל בעקבות אליהו.

- בעקבות מסע שבט דן ממרכז הארץ
   לצפון.

   פרטים נוספים ומחירים יפורסמו 
   בהמשך

                       

חטיבת בני המושבים
הפעילות מיועדת לחניכים מכיתה ד‘ ומעלה, 

מפגשי נוער ערכיים וחוויתיים.
הפעולות יתקיימו ביום שבועי במושב פלוס יום שבוע איזורי.

מחנות | טיולים | השתלמויות | רגעי שיא
 תהליכי טרומפים | מדמי"ם ומשצי"ם 

 מסורות מושביות | נראות תנועתית, נוער מדריך נוער, גאוות יחידה 
נוער אלונה  ועוד... 

הפעולות יפורסמו ע"י מדריך המושב
 ורכזת איזור התנועה באלונה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשני אלון - רכזת האיזור
shaniiialon@gmail.com | 052-5643879

מבוגרים             אזרחים ותיקים
חוגי נוער - כיתות ז’ - יב’ בהצגת תעודת אזרח/ית ותיק/ה


