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חוג מבוגרים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

פרסום מכטינגר

מועצה אזורית זבולון
אגף קהילה

כל מה שתבחרו אצלנו בזבולון...

לילדים, נוער ומבוגרים בנופשית,
ובישובי המועצה לשנת הפעילות

 תשפ"ב
2021-2022

חוגי העשרה 
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חוג מבוגרים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

דבר ראש המועצה

שנת תשפ"ב כבר פה, 

אני שמח להציג בפניכם את חוברת הפעילויות לשעות הפנאי, בה תוכלו למצוא מגוון של 
פעילויות בתחומי אמנות, מחול, ספורט, יצירה, מדעים, דרמה, תיאטרון ועוד.

החינוך הבלתי פורמלי ותרבות הפנאי והקהילה, ניצבים בסדר עדיפות גבוה של המועצה.
אני רואה  חשיבות גדולה במערך הפעילות המציבה את הקהילה במרכז העשייה המועצתית 
והיישובית. לשם כך, נרתם צוות מקצועי ומיומן מאגף שירותי קהילה, כדי לבנות מערך חוגים 

ופעילויות מגוון ונרחב, בשאיפה להפוך את שעות הפנאי שלכם לחוויה מעשירה, מעצימה 
ומלמדת, כל אחד על פי טעמו ותחומי עניינו.

הפעילות תחל ב-1 באוקטובר 2021, לאחר השלמת העברת האחריות להפעלת נופשית לידי 
המועצה, תהליך שמאפשר לאחד כוחות ולאגם משאבים לטובת כלל תושבי המועצה. 

בנוסף, ימשיכו לפעול מרכז החוגים בגוש זבולון וביגור, באולמות הספורט, במגרשי הספורט 
ובבריכות השחייה. 

לצד ההשקעה הרבה בתוכניות העשרה והחוגים, משקיעה המועצה האזורית זבולון רבות גם 
בפיתוח מתקני הספורט ומבני הציבור ורואה בכך עוד נדבך חשוב למען תושבי זבולון.

על אף שלאחרונה אנו עוברים תקופה מאתגרת בעידן הקורונה ופעילות החוגים עברה טלטלה 
משמעותית בשל הנחיות משרד הבריאות ומשרד הספורט, אני תקווה כי בשנת הפעילות 

הקרובה נוכל להמשיך, לפעול ולקיים את פעילויות העשרה וחוגי הספורט והפנאי במתכונת 
הרגילה, או קרובה לכך.

שנת הפעילות החדשה ממתינה לכם עם מגוון רחב של פעילויות!

עמוס נצר
ראש המועצה האזורית זבולון

תושבות ותושבים יקרים,

בברכת שנה טובה,
פעילות מגוונת,
פוריה ומוצלחת
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

מידע כללי ותקנון

שנת הפעילות תחל ביום שישי 01/10/2021 ותסתיים ביום חמישי 30/6/2022 
ההרשמה תתבצע במזכירות אגף קהילה במועצה האזורית זבולון טלפון: 04-8478161 בין השעות 8:00-16:00 

ובמרכז הספורט נופשית בנופית טלפון: 04-9931301. 
קיום החוג מותנה במספר מינימום של 10 משתתפים אגף קהילה שומר לעצמו את הזכות לבטל או להפסיק 

את החוג אם מספר המשתתפים ירד מתחת למספר המינימום לקיום החוג.
היעדרות מפעילות החוגים היא על אחריות המשתתף ואינה פוטרת מתשלום מלא.

אגף קהילה רשאי 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. )תשלום שנתי(

התשלום יתבצע בהמחאות או בכרטיס אשראי עד 10 תשלומים, כשהתשלום האחרון עד 30.06.22 
אי ההשתתפות בפעילות אינה פוטרת מתשלום עבורם, אלא במקרה של מחלה ממושכת ובהצגת אישור רפואי.

 הפסקת פעילות, ביטולים והחזרת כספים
בקשה להפסקת פעילות תטופל רק לאחר הודעה ל:

טלפון למזכירת האגף: 04-8478161 | פקס 04-8478127 | מייל oritsport@zvulun.co.iL | מזכירות נופשית 04-9931301
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-18.03.2022 
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 האגף 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.

 חופשות וערבי סיום
הודעות על שינויים או כל מידע אחר יישלחו ב- SMS או WHATSUP למשתתפי החוגים. 

 במהלך החופשות בבתי הספר לאורך שנת הלימודים תשפ"ב, לא יתקיימו חוגי ילדים פרט לחוגים תחרותיים.
לערב סיום מחול ולערב סיום מעופפי זבולון יגבה תשלום חד פעמי בסך 25 ₪ לכל מופע.

תקנון ונהלי הרשמה לחוגי ילדים, נוער ומבוגרים

הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח.

לפרטים והרשמה: מחלקת ספורט 04-8478161 / נופשית 04-9931301

mailto:oritsport@zvulun.co.il
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

שעות פעילות חגים ומועדים בנופית / נופשית תשפ"ב

חוגיםחדר כושרבריכהיום חגתאריך

חוגי מבוגרים בלבדכרגילכרגילראשון עד ראשוןחנוכה28/11-5/12

חוגי מבוגרים בלבדכרגילכרגילחמישי-שישיפורים17/03-18/03

אין חוגים7:30-15:007:30-15:00שישיערב חג הפסח15/4/2022

אין חוגים7:30-15:007:30-15:00שבתפסח16/4/2022

חוגי מבוגרים בלבדכרגילכרגילראשון-שבתחוה"מ פסח17/04-23/04

ערב יום הזיכרון 27/4/2022
5:30-10:30  רביעילשואה ולגבורה

14:00-17:00
6:00-10:30
14:00-17:00

חוגים עד 
השעה 17:00

חוגי מבוגרים בלבדכרגילכרגילחמישי-שישייום השואה28/4/2022

5:30-10:30  שלישיערב יום הזיכרון 5/3/2022
14:00-17:00

 6:00-10:30
14:00-17:00

חוגים עד 
השעה 17:00

אין חוגיםסגור סגוררביעייום הזיכרון5/4/2022

אין חוגים7:30-16:007:30-16:00חמישי-שישייום העצמאות5/5/2022

חוגי מבוגרים בלבדכרגילכרגילחמישי-שישיל"ג בעומר19/5/2022

אין חוגים7:30-15:007:30-15:00שבתערב שבועות4/6/2022

אין חוגים7:30-16:007:30-16:00ראשוןשבועות5/6/2022

אין חוגים7:30-15:007:30-15:00שבתערב תשעה באב6/8/2022

אין חוגיםכרגילכרגילראשוןתשעה באב7/8/2022

לפרטים והרשמה: מחלקת ספורט 04-8478161 / נופשית 04-9931301
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

פעילות חוגי העשרה בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה נופשית: 04-9931301

מרכז הספורט נופשית פתוח למנויים לכלל תושבי המועצה

10% הנחה לנרשמים בחודש אוקטובר

5
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

חוגי שחייה לילדים ומבוגרים

פירוט  על החוג: 
המחירים הנ"ל הינם לחוג שנתי	 
למבדק רמה וקבלת פרטים יש לפנות למנהל המקצועי   	 
חוג שחייה בקבוצות לפי רמה לילדים    	 
משך האימון 45 דק' עלות חודשית למשך 12 חודשים	 
הנחה לאח/ות נוסף 7%. 	 
יש להגיע עם בגד ים, משקפת, כובע ים וציוד נוסף לפי רמה עפ"י דרישת מאמנים.  	 
נבחרת שחייה - עבור תחרויות, רישום לאיגוד ופעילויות נוספות יגבה תשלום נוסף. 	 

חוגי שחייה מאסטרס מבוגריםחוגי שחייה לילדים 

20:00-21:15ב’-ד’לפי רמותא'-ו'ימים ושעות

 מנהל מקצועי: נמרוד אלימלך / 4fitness / 050-5624547בהדרכת

בריכה נופשית מקום 

לא מנוי מנוי לא מנוי מנוי 

285 ש"חעלות
* פעמיים בשבוע

320 ש"ח
* פעמיים בשבוע

245 ש"ח
* פעמיים בשבוע

280 ש"ח
* פעמיים בשבוע

185 ש"ח 
* פעם בשבוע

210 ש"ח
* פעם בשבוע

185 ש"ח 
* פעם בשבוע

195 ש"ח
לפרטים נוספים * פעם בשבוע

נמרוד אלימלך, מנהל מקצועי

050-5624547
www.4fitness.co.il

חדש חדש 4fitness בית הספר
לשחייה במרכז הספורט נופשית!

נופית | מרכז ספורט ופנאי

חוגי ילדים בהובלת צוות מקצועי ויחס אישי

לימודי שחייה לילדים
 חוגי שחייה לשיפור הסגנון

 קבוצות תחרותיות שמתאמנות
לאליפויות ארציות

 קבוצות מאסטרס של מבוגרים
שמתאמנות לתחרויות ארציות

 לימוד שחייה למבוגרים
 חוגי שחייה למבוגרים

(מתחילים ומתקדמים)
קורסים לילדים

שיפור סגנון וטכניקה לילדים 
 

דגש על מקצועיות, טכניקה ויחס אישי

דגש על בטחון במים ולימוד שחיה ללא מאמץ
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

לפרטים נוספים 
נמרוד אלימלך, מנהל מקצועי

050-5624547
www.4fitness.co.il

חדש חדש 4fitness בית הספר
לשחייה במרכז הספורט נופשית!

נופית | מרכז ספורט ופנאי

חוגי ילדים בהובלת צוות מקצועי ויחס אישי

לימודי שחייה לילדים
 חוגי שחייה לשיפור הסגנון

 קבוצות תחרותיות שמתאמנות
לאליפויות ארציות

 קבוצות מאסטרס של מבוגרים
שמתאמנות לתחרויות ארציות

 לימוד שחייה למבוגרים
 חוגי שחייה למבוגרים

(מתחילים ומתקדמים)
קורסים לילדים

שיפור סגנון וטכניקה לילדים 
 

דגש על מקצועיות, טכניקה ויחס אישי

דגש על בטחון במים ולימוד שחיה ללא מאמץ

https://www.4fitness.co.il/
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

חוג כדורגל

* חובה רכישת ערכת ציוד בעלות 350 ש"ח
* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה

חוגי כדורגל לילדים

כיתות ב' - ג'כיתה א'גן חובהכיתות

ב'| 16:00-17:00 ה' | 16:00-17:00ימים ושעות
ב', ה' | 17:00-18:00ה'| 16:00-17:00

ארז קירשנר / 052-5444321בהדרכת

מגרש דשא סינטטי בנופשיתמקום 

לא מנוי מנוי 

265 ש"ח  *פעמיים בשבועחינם | 175 ש"חעלות

חוג חינם במנוי כולל חוגים
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

טניס
חוגי הוקי גלגיליות

מבוגריםכיתות ז'-ט'כיתות ד'-ו'כיתות א'-ג'כיתות

א', ד',ימים ושעות
17:15-18:00

א', ד',
18:00-18:45

א', ד',
18:45-19:30

א', ד',
19:30-20:15

מגרש רב תכליתי טניס נופיתמקום 

לא מנוימנוי

285 ש"ח235 ש"חעלות

9 לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

ג'ודו הישגי - לשאפתנים 
מגוון רב של אימונים, 
השתלמויות וסדנאות 

בהדרכת אלופי ישראל 
ואלופים בינלאומיים, תוך 

הקפדה שלא לפגוע בזמנם 
הפנוי וקשריהם החברתיים 

של האלופים לעתיד.

צוות ההדרכה 
כולל אלופי ג'ודו בעלי רגישות 

והבחנה לצרכיהם של 
המתאמנים הצעירים. התפיסה 

המנחה אותנו היא: על מנת 
להביא ילדים להישגים, יש 

להעניק להם חוויה מהנה ובונה. 
כך, יוכלו הילדים להישאר 

בענף, עד להתחזקותם הגופנית 
והנפשית והכשרתם להצלחה 

בספורט ההישגי.

ג'ודו - גם בנות יכולות 
בעידן המודרני והמתקדם 

ניתן למצוא בענף הג'ודו בנות, 
אלופות ישראל ואלופות עולם. 

הג'ודו תורם לביטחונן העצמי 
ואף משמש להגנה עצמית.

< הג'ודו הוא אומנות לחימה יפנית עתיקה, המחנך לערכים של כבוד לזולת, סובלנות ומשמעת עצמית.
< הג'ודו משפר ביטחון עצמי ותורם להתפתחותו האישית והחברתית כהכנה מצויינת לביה"ס ולחיים.

< הג'ודו חיוני לשיפור קואורדינציה, שיווי משקל ויציבה.
< הג'ודו הינו ספורט אולימפי מהמובילים והמרתקים בארץ ובעולם.

הג'ודו כמרכיב חשוב בהתפתחות ילדך...

עםמשפחת הג'ודו
עומר יצחקי

הספורט
האולימפי 

מס' 1

לפרטים והרשמה: עומר יצחקי, 052-3725025

חוגי ג'ודו

*חובת רכישת חליפת ג'ודו
לפרטים נוספים, מנהל מקצועי עומר יצחקי 052-3725025 

חוגי ג'ודו לילדים

לכיתות ג'-ו'לכיתות א'-ב'גן חובהכיתות

ג' | 16:30-17:15ימים ושעות
ג' | 17:15-18:00
ו' | 10:00-10:45

ג' | 18:00-18:45
ו' | 10:45-11:45

דניס ספרטק / 052-7496645דניס ספרטק / 052-7496645בהדרכת

אולם פיס סטודיו למחולאולם פיס סטודיו למחולמקום 

לא מנוימנוילא מנוימנוי 

עלות
175 ש"ח

*פעם בשבוע
190 ש"ח

*פעם בשבוע
230 ש"ח

*פעמיים בשבוע
250 ש"ח

*פעמיים בשבוע



11

חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

ג'ודו הישגי - לשאפתנים 
מגוון רב של אימונים, 
השתלמויות וסדנאות 

בהדרכת אלופי ישראל 
ואלופים בינלאומיים, תוך 

הקפדה שלא לפגוע בזמנם 
הפנוי וקשריהם החברתיים 

של האלופים לעתיד.

צוות ההדרכה 
כולל אלופי ג'ודו בעלי רגישות 

והבחנה לצרכיהם של 
המתאמנים הצעירים. התפיסה 

המנחה אותנו היא: על מנת 
להביא ילדים להישגים, יש 

להעניק להם חוויה מהנה ובונה. 
כך, יוכלו הילדים להישאר 

בענף, עד להתחזקותם הגופנית 
והנפשית והכשרתם להצלחה 

בספורט ההישגי.

ג'ודו - גם בנות יכולות 
בעידן המודרני והמתקדם 

ניתן למצוא בענף הג'ודו בנות, 
אלופות ישראל ואלופות עולם. 

הג'ודו תורם לביטחונן העצמי 
ואף משמש להגנה עצמית.

< הג'ודו הוא אומנות לחימה יפנית עתיקה, המחנך לערכים של כבוד לזולת, סובלנות ומשמעת עצמית.
< הג'ודו משפר ביטחון עצמי ותורם להתפתחותו האישית והחברתית כהכנה מצויינת לביה"ס ולחיים.

< הג'ודו חיוני לשיפור קואורדינציה, שיווי משקל ויציבה.
< הג'ודו הינו ספורט אולימפי מהמובילים והמרתקים בארץ ובעולם.

הג'ודו כמרכיב חשוב בהתפתחות ילדך...

עםמשפחת הג'ודו
עומר יצחקי

הספורט
האולימפי 

מס' 1

לפרטים והרשמה: עומר יצחקי, 052-3725025
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

חוגי מחול
משחקי מחול לגן חובה

א' | 16:30-17:15ימים ושעות
זואי קוטר / 054-5582260בהדרכת

אולם הפיס - סטודיו למחול נופיתמקום 
175 ש"חעלות

מחול מודרני והיפ הופ לכיתות א'- ב'

ימים ושעות
יום ב' 15:00-15:45 מחול מודרני 

יום ד' 16:00-16:45 היפ הופ

בהדרכת
בר נירנלפד / 052-6361120 | מחול מודרני 

גל מועלם  /  053-2846510  | היפ הופ
אולם הפיס - סטודיו למחול נופיתמקום 
275 ש"חעלות

חובה רכישת בגד גוף / תלבושת לשיעורי מחול על פי דרישת צוות המורים למחול.
לפרטים נוספים: זואי קוטר 054-5582260 
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

חוגי מחול
מחול מודרני / בלט קלאסי / היפ הופ / לכיתות ג'- ד'

ימים ושעות
יום א' 14:00-15:15 מחול מודרני
יום ג' 16:00-17:00 בלט קלאסי 

יום ד' 16:45-18:00  היפ הופ

בהדרכת
זואי קוטר / 054-5582260 / מודרני 
גל מועלם / 053-2846510 / היפ הופ

מאי אמאנו / 052-5563036 / בלט קלאסי 
אולם הפיס - סטודיו למחול נופיתמקום 
300 ש"ח לשני מסלולים | 375 ש"ח לשלושה מסלוליםעלות

מחול מודרני / בלט קלאסי / היפ הופ / לכיתות ה'- ו'

ימים ושעות
יום א' 15:15-16:30 מחול מודרני
יום ג' 15:00-16:00 בלט קלאסי 

יום ד' 14:45-16:00  היפ הופ

בהדרכת
זואי קוטר / 054-5582260 / מודרני 
גל מועלם / 053-2846510 / היפ הופ

מאי אמאנו / 052-5563036 / בלט קלאסי 
אולם הפיס - סטודיו למחול נופיתמקום 
300 ש"ח לשני מסלולים | 375 ש"ח לשלושה מסלוליםעלות

חובה רכישת בגד גוף / תלבושת לשיעורי מחול על פי דרישת צוות המורים למחול.
לפרטים נוספים: זואי קוטר 054-5582260 
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

חוג כושר גופני לנוער

* חובה הצהרת קטין לאימון בחדר כושר ע"י ההורה
* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה

חוגי כושר גופני לנוער

+12גילאים
ה' | 15:00-16:00א' | 16:45-17:45  ימים ושעות

חדר כושר נופשיתמקום 

לא מנוי מנוי 

220 ש"ח175 ש"חעלות

חוג חינם במנוי כולל חוגים
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

דרמה -תיאטרון

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.

חוגי דרמה- תיאטרון

לכיתות ז'-י"אלכיתות ה'-ו'לכיתות ג'-ד' כיתות

ה' | 19:00-20:30ה'| 17:30-19:00ה' | 16:30-17:30ימים ושעות

ישראל שפר / 052-4560999בהדרכת
אולם פיס - חדר דרמהמקום 

לא מנוימנוילא מנוימנוי
250 ש"ח225 ש"ח225 ש"ח200 ש"חעלות

15 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

מועדון הוקי גלגליותמועדון הוקי גלגליות  

נופיתנופית  
 17:00-18:00 - גן - כיתה ב' 
 18:00 - 19:00 - כיתות ג' - ו'
 19:00 - 20:00 - כיתות ז' - ח'

20:00 - 21:30 - כיתה ט' +

יום שני חמישי - מאמן עוז נודלמן

 • לימוד החלקה בסיסית
 • חיזוק והעצמה 

 • שיפור קורדינציה, יציבה, שרירי ליבה 
 • עבודת צוות, התמודדות, יצירתיות 
• השאלת ציוד מקצועי ללא תשלום

חינוך לערכים ומצויינות דרך הוקי גלגיליות!

לפרטים והרשמה
ליאור אוליאל )מנהל מקצועי( 054-7533047
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

הוקי גלגיליות
חוגי הוקי גלגיליות

כיתה ט' +לכיתות ז'-ח'לכיתות ג'-ו'גן - כיתה ב'כיתות

ימים ושעות
ב', ה'

17:00-18:00
ב', ה'

18:00-19:00
ב', ה'

19:00-20:00
ב', ה'

20:00-21:30
מאמן, עוז נודלמן / מנהל מקצועי, ליאור אוליאלבהדרכת

מגרש הוקי גלגליות נופיתמקום 

350 ש"ח275 ש"ח275 ש"ח275 ש"חעלות

*250 ש"ח תוספת הרשמה-עלות חד פעמית
לפרטים: ליאור אוליאל מנהל מקצועי 054-7533047

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

מועדון הכדורסל זבולון
שמחים להודיע על פתיחת האימונים

בבית הספר לכדורסל בנופית
לכיתות א'-ד'

 בהדרכת אסף מרקו

לימוד יסודות משחק הכדורסל, פיתוח יכולות אישיות 
 וקבוצתיות, השתתפות בטורנירים ומשחקי אימון פנימיים. 
שחקנים מצטיינים ישולבו בקבוצות הליגה של המועדון, 

המשחקות במסגרת ליגת הכדורסל בישראל.

ביה"ס לכדורסל
זבולון בנופית

עמותת הספורט 

זבולון
ע.ר 580430072

לפרטים והרשמה: אסף מרקו - מנהל מקצועי,
הפועל זבולון נייד 054-7739773

* כל שחקן מחוייב ברכישת ערכת ציוד של המועדון אחת לשנתיים

בית ספר לכדורסל

כיתות ג' - ד'כיתות א' - ב'גילאים

א', ד' | 14:15-15:15א', ד' | 15:15-16:15ימים ושעות

אסף מרקו / 054-7739773אסף מרקו / 054-7739773בהדרכת

אולם כדורסל נופיתאולם כדורסל נופיתמקום 

250 ש"ח250 ש"חעלות

חוגי ילדים בנופית / נופשית
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

כדורסל הפועל זבולון נופית

קט סל א'

כיתות ו' כיתות

ו'| 10:30-12:00ד'| 18:00-19:30ג'| 18:00-19:30ימים ושעות

יואב קרילקאר / 052-6268079בהדרכת

אולם כדורסל נופיתמקום 

450 ש"חעלות

קט סל ב'

כיתות ה' כיתות

ה'| 15:00-16:30ג'| 16:30-18:00ב'| 16:30-18:00ימים ושעות

אריק מרינו / 052-8484690בהדרכת

אולם כדורסל נופיתמקום 

450 ש"חעלות

חוגי ילדים בנופית / נופשית
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

כדורסל הפועל זבולון נופית

ילדים א'

כיתות ח' כיתות

ה'| 18:30-20:00ג'| 19:30-21:00ב'| 15:00-16:30א'| 16:15-17:45ימים ושעות

אסף מרקו / 054-7739773בהדרכת

אולם כדורסל נופיתמקום 

500 ש"חעלות

ילדים ב'

כיתות ז' כיתות

ה'| 16:30-18:00ג'| 15:00-16:30ב'| 18:00-19:30ימים ושעות

אריק מרינו / 052-8484690בהדרכת

אולם כדורסל נופיתמקום 

450 ש"חעלות

חוגי ילדים בנופית / נופשית
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חוגי ילדים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

חוג נשים

בוגרותכיתות

א'| 20:30-22:00ימים ושעות

יונתן וצלר / 055-8810266בהדרכת

אולם כדורסל נופיתמקום 

180 ש"חעלות

נערים ב' 

כיתות ט' כיתות

ה'| 14:05-15:35ג'| 14:05-15:35ב'| 14:05-15:35א'| 18:00-19:30ימים ושעות

תום יובל / 054-4308189בהדרכת

אולם כדורסל נופית / יגורמקום 

500 ש"חעלות

קט סל בנות

כיתות ה' - ו'כיתות

ו'| 09:00-10:30ד'| 16:30-18:00א'| 18:00-19:30ימים ושעות

יואב קרילקאר / 052-6268079בהדרכת

אולם כדורסל נופיתמקום 

450 ש"חעלות

כדורסל הפועל זבולון נופית

חוגי ילדים בנופית / נופשית
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חוג מבוגרים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

חוגי מבוגרים בנופית / נופשית
פילאטיס מכשירים

יוגה, פלדנקרייז, זומבה, גמישות
פילאטיס

כדור מים נשים
HIIT + TRX + פונקציונלי

ספינינג
התעמלות במים, חיזוק ויציבה, ריקודי בטן

חוגי אירובי דאנס, עיצוב וחיטוב, מדרגה, קיקבוקס

לפרטים והרשמה: נופשית 2204-9931301
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חוג מבוגרים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

פילאטיס מכשירים

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

לשיקום פציעות ואף למניעת פציעות עתידיות.
 עד שישה משתתפים בכל אימון.

מינימום שלושה משתתפים לשיעור השלמה.

חוגי פילאטיס מכשירים

ימים ושעות
א' | 18:30-19:30
ה' | 18:30-19:30

א' | 19:30-20:30
ה' | 19:30-20:30

אולם הפיס - סטודיו פילאטיס מכשיריםמקום 

400 ש"ח - פעמיים בשבועעלות

23 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161
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חוג מבוגרים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

יוגה, פלדנקרייז, זומבה, גמישות
חוגי יוגה, פלדנקרייז, זומבה וגמישות

גמישותזומבהפלדנקרייזיוגהאימון

ימים ושעות
א' | 08:00-09:30
ו' | 08:30-09:30 

* יום ו' לסירוגין
פעם בשבועיים

א' | 18:30-19:30
 ג' | 17:00-18:00

ד' | 17:00-18:00ג' | 19:00-20:00

סימה גוריוןבהדרכת
שירי טייכר
אסתר גנות

ענבל שחרנטשה סושקו

סטודיו גניםסטודיו פיססטודיו גניםסטודיו גניםמקום 

תושב חוץמנוי - תושב מועצהעלות

 246 ש"ח235 ש"חמנוי חוגי סטודיו בלבד

190 ש"ח175 ש"ח חוג שני למנויים לבן משפחה שני נוסף במנויי כולל חוג

105 ש"ח95 ש"חחוג שלישי למנויים לבן משפחה שלישי נוסף במנויי כולל חוג

חוג חינם במנוי כולל חוגים

* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה
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חוג מבוגרים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

פילאטיס
חוגי פילאטיס

ערבבוקראימון בוקר | ערב

ימים ושעות
ג' | 06:30-07:30
ג' | 07:30-08:30
ג' | 08:30-09:30

ה' | 06:30-07:30
ה' | 07:30-08:30
ה' | 08:30-09:30

א' | 19:00-20:00
 ד' | 19:00-20:00

שרית היאמס נטשה סושקובהדרכת

אולם פיססטודיו גניםסטודיו גניםמקום 

חוג חינם במנוי כולל חוגים

תושב חוץמנוי - תושב מועצהעלות

 246 ש"ח235 ש"חמנוי חוגי סטודיו בלבד

190 ש"ח175 ש"ח חוג שני למנויים לבן משפחה שני נוסף במנויי כולל חוג

105 ש"ח95 ש"חחוג שלישי למנויים לבן משפחה שלישי נוסף במנויי כולל חוג

* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה
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חוג מבוגרים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

כדור מים נשים
חוג כדור מים

א' | 21:00-22:00ימים ושעות
ד' | 21:00-22:00

בריכת נופשיתמקום 

לא מנוימנוי  

250 ש"ח200 ש"חעלות
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חוג מבוגרים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

TRX, HIIT,פונקציונלי
TRX, HIIT,פונקציונלי

פונקציונליTRXHIITאימון

ימים ושעות
ב' | 19:00-20:00
ג' | 20:00-21:00
ד' | 18:00-19:00
ו' | 07:30-08:30

ב' | 18:00-19:00
ד' | 19:00-20:00
ו' | 08:30-09:30

* יום ו' לסירוגין פעם בשבועיים

ה' | 19:30-20:30

לימור גלאטענבל שחר / אורית שירןענבל שחר / אורית שירןבהדרכת

סטודיו גניםסטודיו גניםסטודיו גניםמקום 

תושב חוץמנוי - תושב מועצהעלות

 246 ש"ח235 ש"חמנוי חוגי סטודיו בלבד

190 ש"ח175 ש"ח חוג שני למנויים לבן משפחה שני נוסף במנויי כולל חוג

105 ש"ח95 ש"חחוג שלישי למנויים לבן משפחה שלישי נוסף במנויי כולל חוג

* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה
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חוג מבוגרים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

חוגי ספינינג
חוגי ספינינג

ה' | 18:00-19:00ב' | 20:00-21:00א'| 20:00-21:00ימים ושעות

שי גולדמןג'ק גרוסלירון וסרמןבהדרכת

סטודיו ספינינג נופשיתמקום 

תושב חוץמנוי - תושב מועצהעלות

 246 ש"ח235 ש"חמנוי חוגי סטודיו בלבד

190 ש"ח175 ש"ח חוג שני למנויים לבן משפחה שני נוסף במנויי כולל חוג

105 ש"ח95 ש"חחוג שלישי למנויים לבן משפחה שלישי נוסף במנויי כולל חוג

* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה
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חוג מבוגרים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

חוגי אירובי דאנס, עיצוב וחיטוב, מדרגה, קיקבוקס
חוגי , אירובי דאנס, עיצוב וחיטוב, מדרגה, קיקבוקס

קיקבוקסמדרגהעיצוב וחיטובאירובי דאנסאימון

ג' | 18:00-19:00ה' | 19:30-20:30א' | 20:30-21:30א' | 19:30-20:30ימים ושעות

לימור גלאטבהדרכת

סטודיו גניםמקום 

תושב חוץמנוי - תושב מועצהעלות

 246 ש"ח235 ש"חמנוי חוגי סטודיו בלבד

190 ש"ח175 ש"ח חוג שני למנויים לבן משפחה שני נוסף במנויי כולל חוג

105 ש"ח95 ש"חחוג שלישי למנויים לבן משפחה שלישי נוסף במנויי כולל חוג

* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה
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חוג מבוגרים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

התעמלות במים, חיזוק ויציבה, ריקודי בטן
התעמלות במים, חיזוק ויציבה, ריקודי בטן

ריקודי בטןחיזוק ויציבההתעמלות במיםאימון

ימים ושעות

ב' | 08:30-09:30
ד' | 08:30-09:30
ג' | 09:00-10:00
ה' | 09:00-10:00

ג' | 08:00-09:00
ה' | 08:00-09:00

ה' | 18:30-19:30

 טניה גרינברגר / תובלבהדרכת
ברנדון / אפרת רובינשטיין

 תובל ברנדון / אפרת
דליה ליגטירובינשטיין

סטודיו גניםסטודיו פיסבריכה נופשיתמקום 

תושב חוץמנוי - תושב מועצהעלות

 246 ש"ח235 ש"חמנוי חוגי סטודיו בלבד

חוג שני למנויים לבן משפחה שני נוסף במנויי 
190 ש"ח175 ש"ח כולל חוג

חוג שלישי למנויים לבן משפחה שלישי נוסף 
105 ש"ח95 ש"חבמנויי כולל חוג

* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה
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חוג מבוגרים בנופית / נופשית

לפרטים והרשמה: נופשית 04-9931301

תושב חוץתושב מועצה

תשלום מנויים ללא חוג
חדשי 
למנוי 
שנתי

תשלום 
שנתי

 12
חודשים

תשלום 
חדשי 
למנוי 
שנתי

תשלום 
שנתי

 12
חודשים

מנוי 3 חודשי חורףמנוי 4 חודשי קיץ

250300026231444121650300900יחיד 

320384033640324801920זוג

345414036243445692277זוג + 1 

370444038846566102442זוג + 2

חייל/ משוחרר/ סטודנט 
עד גיל 29 תושב המועצה

1702040---

מנויים כולל חוג
)אחד חינם(

תשלום 
חדשי

תשלום 
שנתי

תשלום 
חדשי

תשלום 
שנתי

כרטיסיות

כרטיסיה ללא מנוי 30036003153780יחיד
בתשלום אחד

)10 כניסות 
אישיות(

600

41049204305160זוג

כרטיסיית 10 43552204564572זוג + 1 
כניסות אישיות

450

כרטיסיה לחייל 46055204835796זוג + 2 ומעלה
בתשלום אחד

)10 כניסות 
אישיות(

200

23528202462952מנוי חוגי סטודיו בלבד

חוג שני למנויים לבן 
משפחה שני נוסף במנוי 

כולל חוג

17521001752100

חוג שלישי למנויים לבן 
משפחה שלישי נוסף 

במנויי כולל חוג

951140951140

מחירון מרכז ספורט נופשית

מרכז הספורט נופשית פתוח למנויים לכלל תושבי המועצה

10% הנחה לנרשמים בחודש אוקטובר

מחפשים מקום מושלם לאירוע שלכם?!
בואו לחגוג איתנו בנופשית!

ימי הולדת | בר/בת מצווה | מסיבות סוף שנה
ימי ספורט | מסיבות בריכה 

ימי כיף לחברות | אירועי קונספט
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

חוגים בגוש זבולון
כדור מים | כדורגל מכבי חיפה

כדורסל | ג'ודו 
מעופפי זבולון אקרוביטה והתעמלות קרקע 

מחול מודרני, ג'אז, קלאסי, היפ הופ
ומשחקי מחול

להקה צעירה, להקה בוגרת
פילאטיס מבוגרים
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

כדור מים פלרם זבולון ילדים
בית ספר לכדור מים

קבוצת בנותקבוצת שחיה / כדור מים

6-78-12גילים

ב' | 14:30-15:30ימים ושעות
ה' | 14:00-15:00

ג' | 15:15-16:30
ה' | 15:15-16:30

טל גרודמן / 054-56156691בהדרכת

בריכת השחייה רמת יוחנןמקום 

250 ש"ח250 ש"חעלות
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

כדור מים פלרם זבולון
בית ספר לכדור מים

8-1010-12גילאים

א', ב', ד' | 14:15-15:30ימים ושעות
א', ד' | 15:00-17:00

ב' | 14:30-16:30
ו' | 09:00-11:00

טל גרודמן / 054-56185669 רותם צוקרמן / 052-5552764בהדרכת

בריכת השחייה רמת יוחנןמקום 

400 ש"ח400 ש"חעלות
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

כדור מים פלרם זבולון
בית ספר לכדור מים

18 בוגרים1416גילים

ימים ושעות
א', ה' | 16:30-18:30
ב', ג' | 16:00-18:00

ו' | 11:00-13:00

א', ב', ג', ה' |  
18:00-20:30

ו' | 12:30-14:30

א', ג', ה' | 
19:45-22:00

ד' | 18:30-20:30
ו' | 14:00-16:00

מושיקו הרשקוביץרותם צוקרמןטל גרודמןבהדרכת

בריכת השחייה רמת יוחנןמקום 

500 ש"ח500 ש"ח500 ש"חעלות

18 ג' | 19:00ד' | 18:30יום משחק
א' | 20:15

בוגרים
ה' | 20:30

* חובה רכישת ערכת ביגוד )בגד ים, חולצה ותיק(, בסך 450 ש"ח.
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

"טיפוח וחינוך ילדים לתרבות ספורט

ואהבת המשחק"

לפרטים והרשמה:

 מחלקת ספורט בזבולון 04-8478161

צחי ברוך מנהל בית הספר לכדורגל  052-6608881

ימי פעילות: ראשון ושלישי
סבב ראשון 

סבב שני       

סבב שלישי 

בית הספר לכדורגל זבולון

בחסות מכבי חיפה 

עלות
265 ש''ח

חובת
רכישה:

ערכת ביגוד

350 ש''ח

תחילת הפעילות 03.10.21

16:30-17:30

17:30-18:30

18:30-19:30

הפעילות תתקיים במגרשי הכדורגל בבית הספר ''ניצני זבולון'' בקיבוץ כפר מכבי

בית הספר לכדורגל מ.א. זבולון, בשיתוף מועדון הכדורגל מכבי חיפה

מזמינים אתכם להצטרף לחווית כדורגל איכותית, באווירה קיבוצית, בהדרכת

מאמנים בכירים. 
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

בית ספר לכדורגל

* חובה רכישת ערכת ציוד בעלות 350 ש"ח
לפרטים: צחי ברוך מנהל בית הספר לכדורגל 052-6608881

חוגי כדורגל לילדים

ד' ומעלהכיתות ב' - ג'גן חובה + כיתה א'כיתות

א', ג' | 18:30-19:30א', ג' | 17:30-18:30א', ג' | 16:30-17:30ימים ושעות

 מוריס לביא / 052-8445292 | ארז קירשנר/ 052-5444321בהדרכת

אצטדיון כדורגל בבית הספר ניצני זבולון - קיבוץ כפר מכבימקום 

265 ש"חעלות



38

חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

* כל שחקן מחוייב ברכישת ערכת ציוד של המועדון אחת לשנתיים

* הסעות ליישובים חזרה יצאו בהתאם למספר הנרשמים.

מועדון הכדורסל בגוש שמחים להודיע
על פתיחת האימונים

בבית הספר לכדורסל בגוש
לכיתות א'-ד'

 בהדרכת אסף מרקו

לימוד יסודות משחק הכדורסל, פיתוח יכולות אישיות 
 וקבוצתיות, השתתפות בטורנירים ומשחקי אימון פנימיים. 
שחקנים מצטיינים ישולבו בקבוצות הליגה של המועדון, 

המשחקות במסגרת ליגת הכדורסל בישראל.

ביה"ס לכדורסל
זבולון בגוש

עמותת הספורט 

זבולון
ע.ר 580430072

* לפרטים והרשמה: אסף מרקו - מנהל מקצועי, הפועל זבולון - נייד 054-7739773

ילדים א'

כיתות ג' - ו'כיתות א' - ב'כיתות

ג', ה' | 14:00-15:00ג', ה' | 13:00-14:00ימים ושעות

ניר נצר / 052-5552810בהדרכת

אולם כדורסל בגושאולם כדורסל בגושמקום 

250 ש"ח250 ש"חעלות

בית הספר לכדורסל
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

מועצה אזורית זבולון
אגף קהילה

לפרטים והרשמה

מחכים לראותכם

מחלקת ספורט ונוער | אורית - 04-8478161 | זואי - 054-5582260
oritsport@zvulun.co.il | zoe1kotter1@gmail.com

רוצים לרקוד?
אנחנו מחכים לכם בסטודיו 2DANCE בגוש ובנופית

זואי קוטר | מורה לג׳אז מודרני

גל מועלם | מורה להיפ - הופ

ג׳וני אקסנוב | מורה להיפ - הופ

הרך
יל 

 לג
לט

 לב
ורה

| מ
לד 

נפ
ניר

בר 

ט קלאסי
אנו | מורה לבל

מאי אמ

אביה סורקיס מוסקוביץ | מורה למודרני

mailto:oritsport@zvulun.co.il
mailto:zoe1kotter1@gmail.com
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

חוגי מחול
משחקי מחול לגן חובה

יום ב' 16:30-17:15ימים ושעות
בר נירנלפד / 052-6361120 בהדרכת

סטודיו למחול בגוש מקום 
175 ש"ח עלות

מחול מודרני והיפ הופ לכיתות א'- ב'

ימים ושעות
יום א'  16:30-17:15 היפ הופ

יום ב' 17:15-18:00 מחול מודרני 

בהדרכת
גל מועלם / 053-2846510 / היפ הופ

בר נירנלפד / 052-6361120 / מחול מודרני
סטודיו למחול קטן במועדון הנוערמקום 
275 ש"חעלות

חובה רכישת בגד גוף / תלבושת לשיעורי מחול על פי דרישת צוות המורים למחול.
לפרטים נוספים: זואי קוטר 054-5582260 
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

חוגי מחול

יש לרכוש בגד גוף / תלבושת לשיעורי המחול על פי דרישת המורים.

מחול מודרני / בלט קלאסי / היפ הופ / לכיתות ג'- ו'

ימים ושעות
יום א' 13:30-14:45 היפ הופ

יום ב' 16:30-17:30 בלט קלאסי 
יום ג' 14:15-15:30 מודרני 

בהדרכת
גל מועלם / 053-2846510 / היפ הופ

מאי אמאנו / 052-5563036 / בלט קלאסי 
זואי קוטר / 054-5582260 / מודרני 

סטודיו למחול בגושמקום 
300 ש"ח לשני מסלולים | 375 ש"ח לשלושה מסלוליםעלות
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

חוגי מחול
מחול מודרני / בלט קלאסי / היפ הופ / לכיתות ז'- ח'

ימים ושעות
יום א' 15:00-16:30  היפ הופ

יום ב' 15:00-16:30 בלט קלאסי 
יום ד' 15:00-16:30 מחול מודרני

בהדרכת
אביה סרוקיס מוסקוביץ  / 052-3305813 / מודרני 

גל מועלם / 053-2846510 / היפ הופ
מאי אמאנו / 052-5563036 / בלט קלאסי 

סטודיו למחול בגושמקום 
300 ש"ח לשני מסלולים | 375 ש"ח לשלושה מסלוליםעלות

מחול מודרני / בלט קלאסי / היפ הופ / לכיתות ט'- י"ב

ימים ושעות
יום א' 17:30-19:00  היפ הופ

יום ב' 17:30:19:00- בלט קלאסי 
יום ד' 16:30-18:00 מחול מודרני

בהדרכת
אביה סרוקיס מוסקוביץ  / 052-3305813 / מודרני 

גל מועלם / 053-2846510 / היפ הופ
מאי אמאנו / 052-5563036 / בלט קלאסי 

סטודיו למחול בגושמקום 
300 ש"ח לשני מסלולים | 375 ש"ח לשלושה מסלוליםעלות

חובה רכישת בגד גוף / תלבושת לשיעורי מחול על פי דרישת צוות המורים למחול.
לפרטים נוספים: זואי קוטר 054-5582260 
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

חוגי מחול להקה צעירה ובוגרת

* השנה הוספנו שיעורי מחול מודרני ללהקות, על מנת לתת מענה מקצועי נוסף להעשיר את מגוןן הפעילות. 
* יש לרכוש בגד גוף / תלבושת לשיעורי המחול על פי דרישת המורים.

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

* חובת הגעה והשתתפות לשני המסלולים.

להקה צעירה ובוגרת | היפ הופ | מודרני

להקה
להקה בוגרת 

מודרני
ח'- י"ב

להקה צעירה 
מודרני
ד'-ז'

להקה צעירה
היפ הופ

ד'-ז'

להקה בוגרת
היפ הופ
ח'-י"ב

ו' 11:30-13:00ו' 10:00-11:30ו' 11:30-13:00ו' 10:00-11:30ימים ושעות

ג'וני אקסנובזואי קוטרבהדרכת

סטודיו למחול בגושאולם ספורט גדולמקום 

275 ש"חעלות
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

אקרובטיקה והתעמלות קרקע
אקרובטיקה והתעמלות קרקע

כיתות / גנים
גן חובה
)6-4(

כיתות ג'-ו'כיתות א'-ב'

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

ב' | 16:00-17:00
ה' | 15:30-16:30

קרן גרשגורן וצוות מאמנים בכירים / 052-4420607בהדרכת

אולם ספורט גדול בגושמקום 

250 ש"ח175 ש"חעלות

התעמלות ואקרובטיקה מיועדים לבנות ולבנים, פיתוח כוח, פיתוח כושר גופני, גמישות ומיומנויות. 
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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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

אקרובטיקה והתעמלות קרקע
אקרובטיקה והתעמלות קרקע נבחרת עתודה ובוגרת מעופפי זבולון

נבחרת בוגרתנבחרת עתודהכיתות

ה' 17:00-19:30ב' 17:00-19:30ימים ושעות
ב' | 17:00-19:30
ג' | 17:00-19:00
ה' | 17:00-19:30

קרן גרשגורן וצוות מאמנים בכירים / 052-4420607בהדרכת

אולם ספורט גדול בגושמקום 

425 ש"ח375 ש"חעלות

התעמלות ואקרובטיקה מיועדים לבנות ולבנים, פיתוח כוח, פיתוח כושר גופני, גמישות ומיומנויות. 
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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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

חוגי ג'ודו
חוגי ג'ודו לילדים

כיתות ג' ומעלה כיתות א'-ב' בגושגן בזבולוןגן ביגורכיתות
בגוש

ימים ושעות
ד'

15:45-16:30
א'

16:30-17:15
א' | 17:15-18:00
ד' | 17:15-18:00

א' | 18:00-18:45
ד' | 18:00-18:45

דניס ספרטק / 052-7496645בהדרכת

מקום 
מועדון 

צעירים ליד 
אולם הפרקט

אולם ספורט גדול

לא מנוימנוי לא מנוימנוי 

175 ש"ח עלות
*פעם בשבוע

190 ש"ח 
*פעם בשבוע

230 ש"ח
*פעמיים בשבוע

250 ש"ח
*פעמיים בשבוע

*חובת רכישת חליפת ג'ודו
לפרטים נוספים, מנהל מקצועי עומר יצחקי 052-3725025 
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

חוגי ג'ודו בשער העמקים
חוגי ג'ודו לילדים

כיתות ד'-ו'כיתות א'-ג'גןכיתות

ימים ושעות
א'

16:15-17:00
א' | 17:15-18:00
ד' | 16:15-17:00

א' | 15:30-16:15
ד' | 15:15-16:00

מורן אדלר / 055-2231440בהדרכת

חדר תנועה בשער העמקיםמקום 
לא מנוימנוי לא מנוימנוי 

175 ש"ח עלות
*פעם בשבוע

190 ש"ח 
*פעם בשבוע

230 ש"ח
*פעמיים בשבוע

250 ש"ח
*פעמיים בשבוע

*חובת רכישת חליפת ג'ודו
לפרטים נוספים, מנהל מקצועי עומר יצחקי 052-3725025 

חוגים בשער העמקים
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

פילאטיס מבוגרים
פילאטיס

א' | 20:00-21:00ימים ושעות
ד' | 20:00-21:00

 אורטל אפלבאום / 054-5558787בהדרכת

סטודיו למחול - אולם רב תכליתימקום 

*הפעילות עד סוף אוגוסט
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

מועצה אזורית זבולון
אגף קהילה

בואו ללמוד כלי לחיים!
השיעורים מתקיימים בישובים שונים במועצה

פרטים והרשמה | קרן אברהם – מנהלת המרכז למוסיקה
musiczvulun@zvulun.co.il | 054-6415852 | 04-8478195

לשנה״ל תשפ״ב 2021-2022

המרכז למוסיקה פותח שעריו

פיתוח קול | קלרינט
פסנתר | סקסופון
חליל צד | תופים

טרום כלי | גיטרה | חלילית

לימוד פרטני בכלי נגינה לילדים | נוער | מבוגרים

השתתפות בהרכבים, קונצרטים, אירועים וטקסים

כיתות אומן וסדנאות

mailto:musiczvulun@zvulun.co.il
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

מחנות העולים
הורים וחניכים יקרים,

אנו שמחים להתחיל את פתיחת שנת הפעילות הקרובה בתנועה!

תנועת המחנות העולים הינה תנועה חלוצית המחנכת לשוויון, מנהיגות, מעורבות חברתית, סובלנות ואהבת הארץ.

אנו רואים בשמירת החיים ערך עליון.

 תנועת הנוער פועלת על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 הפעילות מתקיימת בשיתוף פעולה מלא עם מערכות החינוך בישובים והינה חלק מהרצף החינוכי הישובי מועצתי.

 פעילות התנועה כוללת פעילות חד שבועית לכל שכבה ובנוסף פעילויות שיא, טיולים, קורס מד"צים ופעילות קיץ.

 את הפעילות מדריכים בשכבות הצעירות מד"צים משכבות י'-י"א, את השכבה המתבגרת )ז-ח( מדריכים י"א-י"ב 

ואת השכבה הבוגרת מדריכים קומונרים בשנת שירות והרכזים הבוגרים של הפעילות בהתאם למערך בכל ישוב.

 הפעילות מותנית בהבאת הצהרת בריאות ותשלום דמי חבר )מלבד ישובים בהם מתקיים תשלום אחוד ישובי(.

אנשי קשר
רוני דובדבני – 058-6043605נופית 

שקד בן לולו – 053-2788924
רועי הורביץ – 052-3704300יגור 

שי ליבליין – 054-4517040ישובי הגוש וכפר חסידים 
רונן גולוב – 054-6236367כפר ביאליק 

מוזמנים לבקר באתר התנועה שכתובתו:

www.hamahanot-haolim.org

מוזמנים לעקוב אחרי דף הפייסבוק 

של המחנות העולים

50

מחנות העולים

https://www.hamahanot-haolim.org/
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חוגים בגוש זבולון

לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-8478161

זכויות    מלגות    עבודה מועדפת    לימודים

ענת טנא מלכין , מנהלת מרכז הצעירים

נייד: 054-6833065

anatt@zvulun.co.il

מזמינים אותך לייעוץ אישי 

שיסייע לך להתחיל את חייך האזרחיים 

ברגל ימין 

חייל/ת משוחרר/ת? 

מסיים/ת שירות לאומי?

בזבולון דואגים לך!

לפרטים נוספים ותיאום מפגש עם

רכזת חיילים משוחררים דברו איתנו

51

מרכז צעירים בזבולון



 דני אלימלך  מנהל אגף קהילה
 dani@zvulun.co.il | 054-6833017:טל: 04-8478117 | נייד

ענבל שחר  מנכ"לית נופשית מרכז ספורט בנופית
INBALSH@ZVULUN.CO.IL  | 04-9931301 :טל

 ירדן מלכה מנהלת מחלקת נוער
 yardenm@zvulun.co.il | 050-6396664 :טל: 04-8478192 | נייד

אורית עדן טרש  מזכירת אגף קהילה
טל:  04-8478161| נייד: 054-6833074 | שעות הפעילות: ימים א’-ה’ 08:00-16:00

oritsport@zvulun.co.iL 

 זואי קוטר  מנהלת סטודיו למחול
 zoe1kotter1@gmail.co.il | 054-5582260:טל:  04-8431531| נייד

 ארז פירסט  מנהל אולם הספורט בכרמל זבולון ובנופית
rotembyf@gmail.com | 054-7777887  :נייד 

מרכז ספורט נופית | טל: 04-8711274

מועצה אזורית זבולון
אגף קהילה

mailto:dani@zvulun.co.il
mailto:INBALSH@zvulun.co.il
mailto:yardenm@zvulun.co.il
mailto:oritsport@zvulun.co.il
mailto:zoe1kotter1@gmail.co.il
mailto:rotembyf@gmail.com
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