
 

מועצה אזורית זבולון
מחלקת ספורט ונוער

פלרם מקדם את
 הספורט והנוער במועצה

תש״פ | 2019-2020

חוברת פעילות 
חוגי העשרה 

לילדים, נוער ומבוגרים
בגוש, בנופית וביגור



תושבים יקרים,
שמחים לפתוח שנת פעילות חדשה וגאים להציג בפניכם את חוברת פעילות החוגים והפנאי, 

שהוכנה ע״י צוות המחלקה לספורט ונוער. 

החוברת מרכזת את כלל הפעילויות והחוגים בתחומים השונים והיא מהווה חלק בלתי נפרד 
מהעשייה החינוכית של המחלקה, שיוצרת רצף בין המסגרת הפורמלית למסגרת הבלתי 

פורמאלית. 
המענה הרחב והאיכותי שאנו נותנים לכלל התושבים, כפי שבא לידי ביטוי בחוברת זו, 

הוא עוד נדבך משמעותי בסל השירותים שהמועצה מגישה לכם. 
לשם כך הושקעו משאבים רבים בשידרוג הציוד והמתקנים בשלושת מוקדי הפעילות של 

יישובי המועצה, בגוש, נופית ויגור.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל בתוכניות המוצעות ומצפים לראותכם שוב בשנת 

הפעילות הקרובה, במגרשי הספורט, בבריכת השחייה ובאולמות הספורט והמחול.
                                                                        

בברכת שנה טובה 

דני אלימלך 
וצוות המחלקה                                                                        

עמוס נצר 
ראש המועצה                                                                        



חופשות ומועדים שבהם לא תתקיים פעילות חוגים

מועד תחילת חוגים יום א׳ 01.09.2019

פעילות כדור מים, כדורסל והוקי גלגיליות תחל ב-25.08.2019

ראש השנה 29.09.19-01.10.19 

יום כיפור 8.10.19-08.10.19

סוכות 13.10.19-22.10.19

חנוכה 24.12.19-30.12.19

פורים 09.03.20-11.03.20

פסח 08.04.20-16.04.20

יום הזיכרון/יום העצמאות 28.04.20-29.04.20

ל״ג בעומר 12.05.20

שבועות 28.05.20-30.05.20

ערב סיום מחול 28.06.20 )חזרות 26-27.6.20(

ערב סיום מעופפי זבולון 30.6.20 )חזרה גנרלית 29.6.20(



שנת הפעילות תחל ביום ראשון 01/09/2019 ותסתיים ביום שלישי 30/6/2020
ההרשמה תתבצע במזכירות המחלקה לספורט ונוער במועצה האזורית זבולון ובמרכז הספורט בנופית.	 
טלפון 04-8478161 בין השעות 8:00-16:00	 
קיום החוג מותנה במספר מינימום של 10 משתתפים המחלקה לספורט ונוער שומרת לעצמה את הזכות 	 

לבטל או להפסיק את החוג אם מספר המשתתפים ירד מעבר למספר המינימום לקיום החוג.
היעדרות מפעילות החוגים היא על אחריות המשתתף ואינה פוטרת מתשלום מלא.	 
המחלקה לספורט ונוער רשאית להרחיק או להפסיק את השתתפות הנרשם בחוגים בשל הפרת משמעת 	 

או התנהגות בלתי הולמת.
ייתכנו שינויים במערך הימים והשעות עקב אילוצי מקום ומדריכים.	 
חופשות וחגים נלקחו בחשבון מכלל השיעורים והתמחור השנתי. אין החזרת כספים בגין חופשות וחגים.	 
בחלק מהחוגים או הסדנאות יגבה תשלום נוסף עבור תחרויות, תלבושות ופעילויות העשרה.	 

נהלי תשלום
ההשתתפות מותנית בהסדרת התשלום מראש.	 
התשלום יתבצע בהמחאות או בכרטיס אשראי עד 10 תשלומים, כשהתשלום האחרון עד 30.6.19	 
אי ההשתתפות בשיעורים אינה פוטרת מתשלום עבורם, אלא במקרה של מחלה ממושכת על הצגת אישור רפואי.	 

הפסקת פעילות, ביטולים והחזרת כספים
בקשה להפסקת פעילות תטופל רק לאחר הודעה לפקס המחלקה 04-8478127 או בטלפון 04-8478161 	 

למזכירת המחלקה.                                                           
ללא הודעה בכתב או טלפונית ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. לא תתאפשר בקשת ביטול בדיעבד.	 
משתתף שהפסיק את פעילותו יקבל החזר כספי, הזיכוי יבוצע החל מהחודש העוקב להודעה.	 
לאחר ה-30.3.2020 אין החזר תשלומים על ביטול חוג ולא יהיה החזר כספי על חלקי חודש, לכלל החוגים 	 

כולל חוגי מבוגרים. 
ביטוח

לאור שינוי חוק הספורט לא ניתן לגבות תשלום כפול על ביטוח עבור החוגים מאחר והילדים מבוטחים דרך 	 
בית הספר, הורה המעוניין  לרכוש פוליסת ביטוח מורחבת לתאונות אישיות למבוגרים וילדים, יוכל לעשות 
זאת בתשלום על פי תעריף מרכז הפועל. רק לאחר הודעה במייל למזכירות המחלקה או טלפונית ניתן יהיה 

לבצע רכישה של הפוליסה.
מתוך התיקון לחוק )על פי החוק החדש, יהיו פטורים מחובת ביטוח כל הספורטאים המשתתפים בפעילות 	 

ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת. בנוסף, אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד 
חובה המחויבים כיום לבטח ספורטאים מסוימים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות על ידם או מטעמם, 
יהיו פטורים מביטוח, אם בוטח הספורטאי בביטוח אחר העונה על הדרישות שנקבעו בתקנות חוק הספורט. 
כמו כן, הספורטאי יוכל לבטח את עצמו, אך גוף הספורט לא יתנה את החברות של ספורטאי בקבוצה או את 

השתתפותו בפעילות בכך שיעשה זאת או לא(.
חופשות וערבי סיום

 הודעות על שינויים או כל מידע אחר יישלחו ב-SMS או WHATSUP למשתתפי החוגים.	 
במהלך החופשות בבתי הספר לאורך שנת הלימודים תשע"ט, לא יתקיימו חוגי ילדים פרט לחוגים תחרותיים.	 
לערב סיום מחול ולערב סיום מעופפי זבולון יגבה תשלום חד פעמי בסך 25 ₪.	 

מידע כללי
תקנון ונהלי הרשמה לחוגי ילדים, נוער ומבוגרים
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משחקי מחול, 
מחול מודרני/ג׳אז, 

קלאסי והיפ-הופ

מחול מודרני/ג׳אז לכיתות א’-ב’

יום ג’ | 17:15-18:15 | מחול מודרני/ג׳אז ימים ושעות

שני מאור | 054-6833068 בהדרכת

סטודיו למחול - אולם רב תכליתי מקום

 ₪ 175 עלות

משחקי מחול והכנה למחול מודרני לגן חובה

יום ג’ | 16:30-17:15 ימים ושעות

שני מאור | 054-6833068 בהדרכת

סטודיו למחול - אולם רב תכליתי מקום

 ₪ 175 עלות

חוגים 
בגוש ער

ונו
ם 

די
יל

ל
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• יש לרכוש בגד גוף/תלבושת לשיעורי המחול עפ”י דרישת המורים.



• יש לרכוש בגד גוף/תלבושת לשיעורי המחול עפ”י דרישת המורים.

היפ-הופ, מחול מודרני/ג׳אז  לכיתות ג’-ד’

יום ב’ | 16:00-17:15 )מחול קלאסי(
יום ג’ | 14:00-15:15 )מחול מודרני/ג׳אז( 

יום ה’ | 14:00-15:15 )היפ-הופ(

ימים ושעות

קרן גאשי | 052-5506974 )מחול קלאסי( 
שני מאור | 054-6833068 )מחול מודרני/ג׳אז(

לילך ארגוב רוטבוים | 052-8408803 )היפ-הופ(

בהדרכת

סטודיו למחול - אולם רב תכליתי מקום

300 ₪ לשני מסלולים, 375 ₪ לשלושה מסלולים  עלות

משחקי מחול, 
מחול מודרני/ג׳אז, 

קלאסי והיפ-הופ ער
ונו

ם 
די

יל
ל

חוגים 
בגוש

היפ-הופ, מחול מודרני/ג׳אז, מחול קלאסי  לכיתות ה’-ו’

יום א’ | 14:00-15:15 )מחול מודרני/ג׳אז(
יום ב’ | 16:00-17:15)מחול קלאסי(

יום ה’ | 15:15-16:30 )היפ-הופ(

ימים ושעות

שני מאור | 054-6833068 )מחול מודרני/ג׳אז(
קרן גאשי | 052-5506974 )מחול קלאסי(

לילך ארגוב רוטבוים | 052-8408803 )היפ-הופ(

בהדרכת

סטודיו למחול - אולם רב תכליתי מקום

300 ₪ לשני מסלולים, 375 ₪ לשלושה מסלולים עלות
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משחקי מחול, 
מחול מודרני/ג׳אז, 

קלאסי והיפ-הופ ער
ונו

ם 
די

יל
ל

מחול מודרני, היפ-הופ, קלאסי לכיתות ז׳-י״ב

יום א’ | 15:15-16:45 | מתחילים )ז׳-ח׳( | היפ-הופ
יום א’ | 16:45-18:15 | מתקדמים )ט׳-י׳( | היפ-הופ

יום א’ | 18:15-19:45 | מתקדמים )י״א-י״ב( | היפ-הופ

ימים ושעות

ג׳וני אקסנוב | 058-5968000 )היפ-הופ( בהדרכת

יום ד’ | 15:00-16:30 | מתחילים )ז’-ח’(  | מחול מודרני
יום ד’ | 16:30-18:00 | מתקדמים )ט’-י׳( | מחול מודרני

יום ד’ | 18:00-19:30 | מתקדמים )י״א-י״ב( | מחול מודרני

ימים ושעות

אביה מוסקוביץ׳ סורקיס | 052-3305813 )מחול מודרני( בהדרכת

סטודיו למחול - אולם רב תכליתי מקום

350 ₪ לשני מסלולים, 425 ₪ לשלושה מסלולים
)חובה לבחור שני מסלולים מתוך השלושה(

עלות

יום ב’ | 17:15-18:45 | מתחילים )ז׳-ח׳-ט׳( | מחול קלאסי
יום ב’ | 18:45-20:15 | מתקדמים )י׳-י״א-י״ב( | מחול קלאסי

ימים ושעות

קרן גאשי | 052-5506974 )מחול קלאסי( בהדרכת

חוגים 
בגוש
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להקה צעירה
להקה בוגרת

ער
ונו

ם 
די

יל
ל

חוגים 
בגוש

להקה בוגרת לכיתות ח׳-י״ב

יום ו’ | 10:00-12:30 ימים ושעות

צוות מורים מיומן בניהולו של חיים טטרו בהדרכת

סטודיו למחול - אולם רב תכליתי מקום

₪ 175 עלות

הלהקה הצעירה לכתות ד׳-ז׳ והלהקה הבוגרת לכיתות ח׳-י״ב, יקבלו העשרה מקצועית נוספת בסגנונות 
המחול שונים בניהולו של חיים טטרו וצוות מורים מיומן. 

מטרת הלהקות לתת הזדמנות לרקדנים להשתתף בתחרויות ובאירועים נוספים, מעבר לפעילות השגרתית 
במהלך השנה. 

הרקדנים יבחרו ללהקה ע״י חיים טטרו וצוות המורים בהתאם לרמתם, יחסם והתנהגותם במהלך השיעורים 
הרגילים. 

• לתחרויות, סדנאות ותלבושות יגבה תשלום נוסף בנפרד.
• לפני תחרויות והופעות יתקיימו חזרות מרוכזות נוספות.

להקה צעירה לכיתות ד’-ז’ 

יום ו’ | 12:30-14:00 ימים ושעות

צוות מורים מיומן בניהולו של חיים טטרו בהדרכת

סטודיו למחול - אולם רב תכליתי מקום

₪ 175 עלות
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אקרובטיקה והתעמלות קרקע

ער
ונו

ם 
די

יל
ל

חוגים 
בגוש

אקרובטיקה והתעמלות קרקע  לגן חובה )4-6(

יום ה’ | 17:00-17:45 ימים ושעות

קרן גרשגורן וצוות מאמנים בכירים | 052-4420607 בהדרכת

אולם ספורט גדול מקום

₪ 175 עלות

אקרובטיקה והתעמלות קרקע  לכיתות א׳-ב׳

יום ב’ | 15:30-16:30 | יום ה’ | 16:00-17:00 ימים ושעות

קרן גרשגורן וצוות מאמנים בכירים | 052-4420607 בהדרכת

אולם ספורט גדול מקום

₪ 250 עלות

אקרובטיקה והתעמלות קרקע  לכיתות ג׳-ו׳

יום ב’ | 15:30-16:30 | יום ה’ | 16:00-17:00 ימים ושעות

קרן גרשגורן וצוות מאמנים בכירים | 052-4420607 בהדרכת

אולם ספורט גדול מקום

₪ 250 עלות
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אקרובטיקה והתעמלות קרקע

ער
ונו

ם 
די

יל
ל

חוגים 
בגוש

נבחרת עתודה מעופפי זבולון - אקרובטיקה והתעמלות קרקע

יום ב’ 16:30-18:30 | יום ג’ 16:00-18:00 ימים ושעות

קרן גרשגורן וצוות מאמנים בכירים | 052-4420607 בהדרכת

אולם ספורט גדול מקום

₪ 375 עלות

נבחרת בוגרת מעופפי זבולון - אקרובטיקה והתעמלות קרקע

יום ב’ 16:30-18:30 | יום ג’ 16:00-18:00 |  יום ה’  17:45-20:00 ימים ושעות

קרן גרשגורן וצוות מאמנים בכירים | 052-4420607 בהדרכת

אולם ספורט גדול מקום

₪ 425 עלות

התעמלות ואקרובטיקה לבנות ובנים, פיתוח כוח, כושר, גמישות ומיומנויות ההתעמלות: עמידת ידיים, גלגלון, 
גשר, פליק-פלאק, אימונים על פירמידות בזוגות ובשלשות בכל הרמות.

	 יש לרכוש תלבושת לשיעורים. עבור תחרויות, סדנאות ופעילויות נוספות יגבה תשלום נוסף.
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בית ספר לכדורגל - מכבי זבולון

ער
ונו

ם 
די

יל
ל

חוגים 
בגוש

בית ספר לכדורגל מכבי זבולון - גן חובה וכיתות א׳-ב׳ / ג׳-ד׳ / ה׳-ו׳ 

יום ג’ | 16:30-17:30 | יום ה’ | 16:30-17:30
יום ג’ | 17:30-18:30 | יום ה’ | 17:30-18:30

יום ג’ | 18:30-19:30 | יום ה’ |  18:30-19:30

ימים ושעות

צוות מאמנים בכירים ובניהולו של צחי ברוך | 052-6608881 בהדרכת

איצטדיון הכדורגל בבי”ס ניצני זבולון / מגרשי דשא סינתטי מקום

₪ 250 עלות

	 בחוג ירכשו הילדים מיומנויות תרגול  ושיפור הטכניקה של משחק הכדורגל.
	 לימוד חוקי המשחק והשתתפות בטורנירים ומשחקי אימון פנימיים.

	 הסעות יצאו מנופית בהתאם למספר הנרשמים.
	 משחקי אימון וטורנירים מול בתי ספר בכדורגל באיזור הצפון.

חובה לרכוש ערכת ביגוד הכוללת כדור, תיק, גרבים, חולצה, מכנסיים, מגינים וטרנינג בעלות של 350 ₪.
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מכבי זבולון



ג׳ודו

ער
ונו

ם 
די

יל
ל

חוגים 
בגוש

ג׳ודו  גן חובה 

יום ד’ | 16:30-17:15 ימים ושעות

איל הרפז | 052-8714441 בהדרכת

אולם ספורט גדול מקום

₪ 185 עלות

ג׳ודו  כיתות א׳-ב׳ | ג׳-ו׳ 

יום א’ | 17:15-18:15 | יום ד’ | 17:15-18:15 )כתות א׳-ב׳(
יום א’ | 18:15-19:15 | יום ד’ | 18:15-19:15 )כתות ג׳-ו׳(

ימים ושעות

איל הרפז | 052-8714441 בהדרכת

אולם ספורט גדול מקום

₪ 250 עלות

13



14



1515



כדור מים

ער
ונו

ם 
די

יל
ל

חוגים 
בגוש

בית ספר לכדור מים גילאי 8-10 

ימים א׳ ג׳ ד׳  | 14:15-15:30 ימים ושעות

טל גרודמן ורותם צוקרמן בהדרכת

בריכת השחייה ברמת יוחנן מקום

  ₪ 450 עלות

בית ספר לכדור מים גילאי 10-12 

יום ב’  15:00-16:30 | יום ד’ 15:30-17:00 | יום ה’ 15:00-16:30 ימים ושעות

רוני גרוס בהדרכת

בריכת השחייה ברמת יוחנן מקום

  ₪ 450 עלות

כדור מים קבוצת ליגה גילאי 14 

יום א’  15:30-17:30 | יום ב’ 16:30-18:15 | יום ד’ 18:00-20:00
יום ה’  16:30-18:30 | יום ו’ 13:00-14:30 

ימים ושעות

דייויד ג׳רמי ורותם צוקרמן בהדרכת

בריכת השחייה ברמת יוחנן מקום

₪ 500 עלות

16



כדור מים

ער
ונו

ם 
די

יל
ל

חוגים 
בגוש

כדור מים קבוצת ליגה גילאי 16 

יום א’  18:30-20:00 | יום ב’ 18:00-20:00 | יום ג’ 18:00-20:00
יום ה’  18:30-20:30 | יום ו’ 14:30-16:00 

ימים ושעות

אור קרן  בהדרכת

בריכת השחייה ברמת יוחנן מקום

₪ 500 עלות

כדור מים קבוצת ליגה גילאי 18 ובוגרים 

יום א’  20:00-22:00 | יום ב’ 20:00-22:00 | יום ג’ 20:00-22:00
יום ה’  20:00-22:00 | יום ו’ 17:00-18:30 

ימים ושעות

טל גרודמן | 054-5618669 בהדרכת

בריכת השחייה ברמת יוחנן מקום

₪ 500 עלות
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״הכל במחול״, 
פילאטיס מבוגרים

ים
גר

בו
 מ

וגי
ח

הכל במחול +30

יום ב’ 21:00-22:30 | יום ד’ 21:00-22:30 ימים ושעות

ארון בראייר | 050-5918988 בהדרכת

סטודיו למחול - אולם רב תכליתי מקום

225 ₪  )הפעילות עד סוף יולי( עלות

פילאטיס

יום א’ 20:00-21:00 | יום ד’ 20:00-21:00 ימים ושעות

אורטל אפלבאום | 054-5558787 בהדרכת

סטודיו למחול - אולם רב תכליתי מקום

175 ₪  )הפעילות עד סוף יולי( עלות

חוגים 
בגוש
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 TRX
כדורסל

ים
גר

בו
 מ

וגי
ח

אימון פונקציונאלי/משולב Kettle ,Fitball, TRX, גומיות כוח ועוד

יום א’ 21:00-22:00 | יום ג’ 19:45-20:45 | יום ה’ 20:00-21:00 ימים ושעות

אוהד רוזליס | 050-3260603  בהדרכת

סטודיו למחול - אולם רב תכליתי מקום

200 ₪ עבור פעמיים בשבוע )הפעילות עד סוף יולי( עלות

כדורסל - הפועל גוש זבולון

יום א’ 20:30-22:30 | יום ו’ 14:30-16:30 
יום ג’ 20:30-22:30 משחק - ליגה ב׳

ימים ושעות

ארז צוקרמן | 052-3662213  פרטים והרשמה

אולם ספורט בגוש מקום

חוגים 
בגוש
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אקרובטיקה והתעמלות קרקע
חוגים 
בנופית

אקרובטיקה והתעמלות קרקע  לגן חובה )4-6(

יום ג’ | 17:00-17:45 ימים ושעות

קרן גרשגורן וצוות מאמנים בכירים | 052-4420607 בהדרכת

אולם הספורט בנופית מקום

₪ 175 עלות

אקרובטיקה והתעמלות קרקע  לכיתות א׳-ב׳רובטיקה והתעמלות קרקע  לכיתות א׳-ב׳

יום ג’ | 14:00-15:30 ימים ושעות

קרן גרשגורן וצוות מאמנים בכירים | 052-4420607 בהדרכת

אולם ספורט גדול מקום

₪ 200 עלות

אקרובטיקה והתעמלות קרקע  לכיתות ג׳-ו׳

יום ג’ | 15:30-17:00 ימים ושעות

קרן גרשגורן וצוות מאמנים בכירים | 052-4420607 בהדרכת

אולם ספורט גדול מקום

₪ 200 עלות

התעמלות ואקרובטיקה לבנות ובנים, פיתוח כוח, כושר, גמישות ומיומנויות ההתעמלות: עמידת ידיים, גלגלון, 
גשר, פליק-פלאק, אימונים על פירמידות בזוגות ובשלשות בכל הרמות.

	 יש לרכוש תלבושת לשיעורים. עבור תחרויות, סדנאות ופעילויות נוספות יגבה תשלום נוסף.

ער
ונו

ם 
די

יל
ל



משחקי מחול, 
מחול מודרני/ג׳אז, 

קלאסי והיפ-הופ

מחול מודרני/ג׳אז לכיתות א’-ב’

יום ד’ | 17:15-18:15 | מחול מודרני/ג׳אז ימים ושעות

שני מאור | 054-6833068 בהדרכת

סטודיו למחול - אולם הספורט נופית מקום

 ₪ 175 עלות

משחקי מחול והכנה למחול מודרני לגן חובה

יום ד’ | 16:30-17:15 ימים ושעות

שני מאור | 054-6833068 בהדרכת

סטודיו למחול - אולם הספורט נופית מקום

 ₪ 175 עלות

• יש לרכוש בגד גוף לשיעורי המחול עפ”י דרישת המורים.

היפ-הופ, מחול מודרני/ג׳אז  לכיתות ג’-ד’

יום א’ | 16:00-17:15 )מחול קלאסי(
יום ב’ | 14:00-15:15 )היפ-הופ(

יום ד’ | 14:00-15:15 )מחול/ג׳אז(

ימים ושעות

קרן גאשי | 052-5506974 )מחול קלאסי( 
לילך ארגוב רוטבוים | 052-8408803 )היפ-הופ( 

שני מאור | 054-6833068 )מחול מודרני/ג׳אז(

בהדרכת

סטודיו למחול - אולם הספורט נופית מקום

300 ₪ לשני מסלולים, 375 ₪ לשלושה מסלולים  עלות

חוגים 
בנופית ער

ונו
ם 

די
יל

ל
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משחקי מחול, 
מחול מודרני/ג׳אז, 

קלאסי והיפ-הופ

מחול מודרני, היפ-הופ, קלאסי לכיתות ה׳-ו׳

יום א’ | 17:15-18:30 | מחול קלאסי 
יום ב’ | 15:15-16:30 | היפ-הופ

יום ד’ | 15:15-16:30 | מחול מודרני/ג׳אז

ימים ושעות

קרן גאשי | 052-5506974 )מחול קלאסי( 
לילך ארגוב רוטבוים | 052-8408803 )היפ-הופ( 

שני מאור | 054-6833068 )מחול מודרני/ג׳אז(

בהדרכת

סטודיו למחול - אולם הספורט בנופית מקום

300 ₪ לשני מסלולים, 375 ₪ לשלושה מסלולים עלות

גם השנה אנו ממשיכים במסורת הלהקה הצעירה לכתות ד׳-ז׳, שתקבל העשרה 
מקצועית נוספת בסגנונות המחול שונים בניהולו של חיים טטרו וצוות מורים מיומן. 

מטרת הלהקה לתת הזדמנות לרקדנים להשתתף בתחרויות ובאירועים שונים. 
הרקדנים יבחרו ללהקה ע״י חיים טטרו וצוות המורים בהתאם לרמתם, יחסם 

והתנהגותם במהלך השיעורים הרגילים. 

	 לתחרויות, סדנאות ותלבושות יגבה תשלום נוסף בנפרד.
	 לפני תחרויות והופעות יתקיימו חזרות מרוכזות בימי שישי ושבת.
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בנופית ער

ונו
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כדורסל - הפועל מ.א זבולון

טרום סל  לכיתות א׳-ב׳

יום ב’ 15:30-16:30| יום ד׳ 15:30-16:30 ימים ושעות

אבי נניקשוילי | 052-6595877 בהדרכת

אולם הספורט נופית מקום

 ₪ 225 עלות

טרום סל  לכיתות ג׳-ד׳

יום ב’ 14:30-15:30| יום ד׳ 14:30-15:30 ימים ושעות

אבי נניקשוילי | 052-6595877 בהדרכת

אולם הספורט נופית מקום

 ₪ 225 עלות

כדורסל בנות  לכיתות ד׳-ו׳

יום ב’ 16:30-17:30| יום ד׳ 16:30-17:30 ימים ושעות

אבי נניקשוילי | 052-6595877 בהדרכת

אולם הספורט נופית מקום

 ₪ 225 עלות
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כדורסל - הפועל מ.א זבולון

קט סל ב׳ ליגה הפועל מ.א זבולון

יום א’ 16:00-17:30| יום ה’ | 15:00-16:30
יום ג’ | 18:30-20:00 משחקי ליגה

ימים ושעות

אבי נניקשוילי | 052-6595877 בהדרכת

אולם הספורט נופית מקום

450 ₪ כולל בדיקות רפואיות, כרטיס שחקן, רישום באיגוד וביגוד  עלות

קט סל א׳ ליגה הפועל מ.א זבולון

יום ב’ 17:30-19:00| יום ה׳ 13:30-15:00
יום ג’ | 18:30-20:00 משחקי ליגה

ימים ושעות

צור רביב | 054-2000890 בהדרכת

אולם הספורט נופית מקום

450 ₪ כולל בדיקות רפואיות, כרטיס שחקן, רישום באיגוד וביגוד  עלות
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בנופית ער

ונו
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כדורסל - הפועל מ.א זבולון

ילדים א׳ הפועל מ.א זבולון

יום ב’ 19:00-20:30| יום ד׳ 17:30-19:00
יום ה׳ 18:00-20:00 משחקי ליגה

ימים ושעות

צור רביב | 054-2000890 בהדרכת

אולם הספורט נופית מקום

450 ₪ כולל בדיקות רפואיות, כרטיס שחקן, רישום באיגוד וביגוד  עלות

נערים לאומית הפועל מ.א זבולון

יום א’ 17:30-19:00| יום ה 16:30-18:00| שבת 18:00-19:30
יום ד׳ 19:00-21:00 משחקי ליגה

ימים ושעות

אבי נניקשוילי | 052-6595877 בהדרכת

אולם הספורט נופית מקום

500 ₪ כולל בדיקות רפואיות, כרטיס שחקן, רישום באיגוד וביגוד  עלות

נוער הפועל מ.א זבולון

יום א’ 19:00-20:30| יום ה 20:00-21:30
יום ב׳ 20:30-22:00 משחקי ליגה

ימים ושעות

אבי ונדל | 054-6050531 בהדרכת

אולם הספורט נופית מקום

450 ₪ כולל בדיקות רפואיות, כרטיס שחקן, רישום באיגוד וביגוד  עלות

	 לו״ז האימונים נתון לשינוי ע״פ משחקי הבית והחוץ של הקבוצות.
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הוקי גלגיליות

טרום ליגה מתחילים לגן חובה וכיותות א׳-ב׳

יום ג’ 15:45-16:30 ימים ושעות

אלון ויזמן | 052-8219821 בהדרכת

מגרש הוקי גלגיליות בנופית מקום

 ₪ 175 עלות

U8 + U11 

יום א’ 16:30-17:30 | יום ג׳ 16:45-17:45 ימים ושעות

ארז ויזמן ואלון ויזמן | 052-8219821 בהדרכת

מגרש הוקי גלגיליות בנופית מקום

275 ₪ + 250 ש״ח )תשלום חד״פ( 
עבור בדיקות רפואיות, רישום שחקן באיגוד

עלות
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הוקי גלגיליות

U13

יום א’ 17:30-18:30| יום ג׳ 18:00-19:00 | יום ה׳ 17:00-18:00 ימים ושעות

ארז ויזמן ואלון ויזמן | 052-8219821 בהדרכת

מגרש הוקי גלגיליות בנופית מקום

350 ₪ + 250 ש״ח )תשלום חד״פ( 
עבור בדיקות רפואיות, רישום שחקן באיגוד 

עלות

U15  א׳ + ב׳

יום א’ 18:30-19:30 | יום ג׳ 19:00-20:00 | יום ה׳ 18:00-19:00 ימים ושעות

ארז ויזמן ואלון ויזמן | 052-8219821 בהדרכת

מגרש הוקי גלגיליות בנופית מקום

350 ₪ + 250 ש״ח )תשלום חד״פ( 
עבור בדיקות רפואיות, רישום שחקן באיגוד

עלות

U19+U17

יום א’ 19:30-20:45 | יום ג׳ 20:00-21:15 | יום ה׳ 19:00-20:15 ימים ושעות

ארז ויזמן | 052-8219821 בהדרכת

מגרש הוקי גלגיליות בנופית מקום

350 ₪ + 250 ש״ח )תשלום חד״פ( 
עבור בדיקות רפואיות, רישום שחקן באיגוד

עלות
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דרמה ותיאטרון

דרמה ותיאטרון לכיתות ג׳-ד׳

יום ה’ 16:30-17:30 ימים ושעות

איזי שפר | 052-4560999 בהדרכת

חדר חוגים במרכז ספורט נופית מקום

 ₪ 200 עלות

דרמה ותיאטרון לכיתות ה׳-ו׳

יום ה’ 17:30-19:00  ימים ושעות

איזי שפר | 052-4560999 בהדרכת

חדר חוגים במרכז ספורט נופית מקום

 ₪ 225 עלות

דרמה ותיאטרון לכיתות ז׳-ח׳

יום ה’ 19:00-20:30  ימים ושעות

איזי שפר | 052-4560999 בהדרכת

חדר חוגים במרכז ספורט נופית מקום

 ₪ 225 עלות

להתנסות, לחוות, לשחק, להציג, להגשים ולהופיע. סדנאות משחק, אימפרוביזציה, קומדיה, פיתוח דמיון, 
מחזמר, עבודה על דמויות, היכרות עצמית, עבודה באנסמבל, הכרת הבמה, תנועה תיאטרלית, עבודה עם 

טקסטים, דיאלוגים ועוד. בסוף השנה יתקיים מופע סיום.
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כדורסל נשים

כדורסל נשים

יום א’ 21:00-22:30 ימים ושעות

יונתן וצלר | 055-8810266 בהדרכת

אולם ספורט נופית מקום

 ₪ 175 עלות

פילאטיס מכשירים

ימים א׳, ג׳ | 19:00-20:00 / 20:00-21:00 ימים ושעות

עדי אילן | 054-7774905 בהדרכת

חדר פילאטיס מכשירים בנופית מקום

400 ₪  לחודש עלות

פילאטיס מכשירים הינה שיטה שפיתח ג׳וזף פילאטיס הפיזיותרפיסט.
השיטה מסייעת למתאמנים לפתח מודעות גופנית גבוהה, לשיפור היציבה, לשיקום פציעות ואף למניעת 

פציעות עתידיות.
	 עד שישה משתתפים בכל אימון. 

	 אימוני השלמה יתקיימו באופן קבוע בכל סוף חודש ביום שישי האחרון בחודש 
   )מינימום שלושה משתתפים לשיעור השלמה(.

	 אין אפשרות הרשמה לפעם בשבוע.
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זומבה
TRX

זומבה

יום ג’ 19:30-21:00 | יום ה׳ 19:30-21:00 ימים ושעות

נטשה סושוקו | 054-5883439 בהדרכת

סטודיו למחול אולם ספורט נופית מקום

אימון פונקציונאלי/משולב Kettle ,Fitball, TRX, גומיות כוח ועוד

יום א’, ד׳  19:00-20:00 | יום ו׳ 09:00-10:00  ימים ושעות

אוהד רוזליס | 050-3260603 בהדרכת

חדר TRX באולם ספורט נופית מקום

	 מנוי לחוגי זומבה / TRX בעלות 210 ₪ לחודש  סה"כ למנוי שנתי ל-12 חודשים 2,520 ₪ (
	 הפעילות תמשך עד סוף אוגוסט 2020.
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ג׳ודו

ג׳ודו לגן חובה

יום א’ 15:30-16:15  ימים ושעות

איל הרפז | 052-8714441 בהדרכת

מועדון צעירים ביגור מקום

₪ 185 עלות

ג׳ודו לכיתות א׳-ב׳

יום א’ 14:30-15:30 | יום ד׳ 14:30-15:30  ימים ושעות

איל הרפז | 052-8714441 בהדרכת

מועדון צעירים ביגור מקום

₪ 250 עלות

חוגים 
ביגור ער

ונו
ם 

די
יל

ל
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פעילות בנופית
כיתות ד' – ו'

שלישי 16:30 שישי 15:00

כיתות ז'-ט'
שלישי 18:00 שישי 15:00

איש קשר: נטע לם  
054-3984704

 

פעילות ברמת יוחנן
כיתות ד' – ו'
חמישי 17:00

כיתות ז'-ט'
ימים יקבעו בתחילת השנה

איש קשר: נטע לם  
054-3984704

 

פעילות באושה וכפר מכבי
כיתות ד' – ו'
חמישי 17:30

כיתות ז'-ט'
ימים יקבעו בתחילת השנה

איש קשר: שי ליבליין  
054-4517040  

פעילות ביגור
כיתות ד' – ו'

שישי )שעות יקבעו לכל קבוצה(

כיתות ז'-ט'
שני וחמישי )שעות יקבעו לכל קבוצה(

איש קשר: בן לרמן  
054-7903294

 

פעילות בכפר חסידים
כיתות ד' – ו'
שלישי 16:00

כיתות ז'-ט'
שלישי 18:00

איש קשר: שי ליבליין  
054-4517040  

פעילות בכפר ביאליק
כיתות ד' – ו'

שעות וימים יקבעו בתחילת השנה

כיתות ז'-ט' ושכבה בוגרת
שעות וימים יקבעו בתחילת השנה

איש קשר: שי ליבליין  
054-4517040

 

המחנות העולים
התנועה שלי במועצה



דני אלימלך מנהל מחלקת ספורט ונוער
dani@zvulun.co.il | 054-6833017 :טל: 04-8478117 | נייד

ענת טנא מלכין רכזת תחום נוער
anatt@zvulun.co.il |  054-6833065 :טל: 04-8478192 | נייד

עדי אוסמו מזכירת המחלקה
 | AdioB@zvulun.co.il | 04-8478161 | שעות הפעילות: ימים א’-ה’  08:00-16:00

שני מאור מנהלת סטודיו למחול
shani@zvulun.co.il |  054-6833068 :טל: 04-8431531 | נייד

חיים טטרו מנהל אמנותי סטודיו למחול
tetro1h@gmail.com |  052-6363062 :נייד 

ארז פירסט מנהל אולם הספורט בכרמל זבולון ובנופית

rotembyf@gmail.com |  054-7777887 :נייד

מרכז ספורט נופית | טל: 04-8711274 

מועצה אזורית זבולון
מחלקת ספורט ונוער


