


תושבים יקרים

בכל שנה, אנו מביאים בפניכם את מגוון הפעילויות והחוגים בתחומי הפנאי, התרבות, 
וככזאת,  בית,  חפר  בבת  שרואה  קהילה  לייצר  הינה  שלנו  המטרה  והחינוך.  האמנות 
היא נהנית ממגוון פעילויות רחב ועשיר בתוך הישוב. לכן, אנו עושים מאמצים כבירים 
כדי לתת מענה מקצועי לכל גיל, רצון ולכל צורך או כשרון. אנו עומדים בפתחה של 
שנה חדשה ואנחנו מזמינים אתכם להתחדש ביחד אתנו. אנו מזמינים אתכם לעצור 
רגע את מרוץ החיים ולהקדיש תשומת לב לחוברת הפעילות המונחת לפניכם. אולי 
 תגלו שזה הזמן שלכם לעשות משהו שונה ממה שעשיתם בעבר. אולי תגלו שפעילות

שנראתה מיותרת בשנה קודמת רלוונטית עכשיו יותר מתמיד, עבורכם או עבור ילדיכם. 
אולי תרצו ללמוד משהו חדש, אולי שפה חדשה...אולי תגלו שהגעתם לגיל שאפשר 
להתחיל...ואולי תגלו ששירות שנזקקתם לו בעבר נמצא ממש מתחת לאף שלכם ולא 
עניין  תחומי  פני  על  בחוברת מתפרש  לכם  המוצע  והחוגים  הפעילויות  מגוון  ידעתם. 
רבים, צרכים שונים ובהתאמה לקבוצות גיל. אנו משתדלים לחדש ולהתחדש ולשמור 
למחול אחד  בית ספר  לנו במרכז הקהילתי  יש  צביון קהילתי עם הפנים קדימה.  על 
המובילים בארץ, מגוון רחב של אומנויות לחימה, מגוון של חוגי עשרה לכלל הגילאים, 
ואירובי  פעילות ספורט  אומנות,  חוגי  בפני עצמו, מבחר  ספרייה שהיא מרכז תרבות 

ענפה ומה לא? כל שנשאר לכם זה לבחור ולהצטרף לקהילה שהיא בית.

מאחלים לכם שנת פעילות פוריה ומלאת משמעות.

צוות המרכז הקהילתי בת חפר.

שני שם טוב   
מנהל המרכז הקהילתי

צוות המרכז הקהילתי

יהודית שיטרית    
מנהלת מערך החוגים

מרסלו מכדר     
רכז ספורט

עוז עדני     
מנהל תחום הנוער

מלכה חמו     
הנהלת חשבונות

שרינה ברושי     
רכזת סיפרייה 

יובל חקאני     
מזכירה

רונן בן נון
מנהל חדר הכושר



ספורט ילדים ונוער | טניס קלאב בת חפר / אסף טוקר

אסף טוקר / 052-3677189
מאמן בכיר של איגוד הטניס וראש תחום הדרכה במכון וינגייט בקורסי המדריכים והמאמנים,

ניסיון של 22 שנה בהדרכה ואימון בכל רמות המשחק.

תוכנית האימון 

אימון מתחילים:

.STAY&PLAY לכיתות א',ב' בשיטת 
על מגרש מיני טניס וכדורים רכים.

לימוד טכניקה בסיסית ומתקדמת עד לשלב תחרותי.
שילוב בקבוצות מתקדמות, אימון נבחרות של 

3-4 פעמים בשבוע.
במסגרת התחרותיות – משתתפים בתחרויות 

אזוריות וארציות.

 

אימוני מבוגרים לכל הרמות:

בשעות הבוקר והערב, במסגרת ספורטיבית מהנה.
אימוני כושר ויוגה לשיפור יכולת גופנית.

מחנות אימון בארץ ובחו"ל לילדי נבחרות.
אימוני כושר משולבים עם טניס לנוער ומבוגרים. 

ימים א-ה בין השעות 15:00-22:00
בימי ו' הפעילות משתנה לפי צורך: השלמת אימונים, ליגות, תחרויות ומינויים.
ימי שבת: פנוי למשחק חופשי למעט ליגות, תחרויות ופעילויות של המועדון.

*כל נרשם לפעילות יחוייב ב 50 ₪ עבור 2 חולצות אימון של המועדון )יש להגיע לאימונים אם חולצת אימון של המועדון(

 הערות מחיר שעות אימון קטגוריה
 אימון חד שבועי 60₪210 דק' 1X מבוגרים

 אימון דו שבועי60₪340 דק' 2X ילדים / נוער

 אימון חד שבועי45₪170 דק' 1X ילדים

אימון דו שבועי45₪260 דק' 2X ילדים / נערים

אימון דו שבועי90₪450 דק' 2X מתקדמים

 אימון תלת שבועי90₪610 דק' 3X נבחרות

התשלום עבור אימון בודד45₪160 דק׳ אימון אישי

התשלום עבור אימון בודד60₪190 דק׳

העשרה חודשית למשתתפי חוג טניס בלבד  45₪75 דק׳ יוגה/ כושר

 על בסיס שעות מגרש פנוי ₪55מנוי חודשי תושב בת חפר

על בסיס שעות מגרש פנוי ₪75מנוי חודשי תושב חוץ



ספורט ילדים ונוער | אקרוג'ים / חגית דיסקין ויהודה הובר 

יהודה הובר
 B.A. בחנ"ג בוגר מכללת וינגייט שופט

בינלאומי בענף.

טרמפולינה, ,מיני  אנושיות  פירמידות  מכשירים,  ועל  קרקע  על  ארובטיקה  תרגילי  נלמד   באקרוג'ים 
הייצוגית  לנבחרת  המתאימים  ייבחרו  החוגים  מתעמלי  מבין  אירובית.  והתעמלות  אמנותית  התעמלות 
של בת חפר. הנבחרת תופיע באירועי היישוב. בתחילת השנה תתבצע רכישה מרוכזת של בגדי המכרז, 

בתשלום.
חובה להגיע לשיעור בשיער אסוף ובבגד גוף.

חגית דיסקין 
M.A בחינ"ג בוגרת ומרצה במכללת וינגייט.

מחיר שעהיום מקום גיל 

200 ₪ 16:15-17:00ב, ה אולם ספורט חובה-כיתה א 

230 ₪ 15:15-16:15ב, ה אולם ספורט כיתות ב-ד 

260 ₪ 17:00-18:30ב, ה אולם ספורט כיתות ה ומעלה 

310 ₪ 16:15-17:45ב, האולם ספורט נבחרת צעירה

310 ₪ 17:00-19:30ב, האולם ספורט נבחרת  



חזק,  להיות  להתאמן  רק  לא  זה   )obstacle worrior( נינג'ה  לוחם  ולהיות  להתאמן  החוג:   משמעות 
המשמעות הינה אימון שמפתח תחושת מסוגלות מנטאלית וגופנית יחד. לקבל החלטות  מתוך מודעות 

ולחיות מתוך בחירה את החיים כמו שאתה רוצה .

קצת על החוג: OCR הוא קיצור של obstacle course race, מתקני אתגר אשר נוצרה סביבם שיטת 
אימון הסוחפת מזה זמן רב את אמריקה, אירפה ועכשיו גם את ישראל.  

ואתגרים  מגוונים, אלמנטים מעולם הפרקור  טיפוס  ומתקני  קירות  כוללים מסלולי מכשולים,  האתגרים 
נוספים הדורשים  שילוב של תכונות פיזיות ומנטאליות גם יחד, כל מסלול, מכשיר ומתקן שונים זה מזה 
המתאמן לרמת  עצמו  את  המתאים  מגוון  פונקציונאלי  באימון  מדובר  אחרת.  בדרך  מאתגר  מעבר   וכל 

ומאתגר אותו תמידית לאתגרים נוספים. 
האימון מביא לתוצאות מדהימות בשיפור הכושר הגופני המנטאלי אצל ילדים, נוער ומבוגרים.

‰ קבוצת נבחרת נקבעת איך ורק באישור המאמן האישי. 

חמישירביעישלישישניראשון

15:30-16:30

כיתות ד-ו 

15:30-16:30

 כיתות ד-ו

מתקדמים

15:30-16:30

כיתות ד-ו

15:30-16:30

 כיתות ד-ו

מתקדמים

15:30-17:00

נבחרת 1

 כיתות א - ו 

מתקדמים 

כיתות א-ג 

16:30-17:30

 כיתות א-ג

מתקדמים

16:30-17:30

כיתות א-ג 

16:30-17:30

כיתות א-ג 

מתקדמים

16:30-17:30

נינג'ה קטנים

)טרום חובה- חובה( 

17:00-17:45

כיתות ז-ט

18:00-19:30

 

מתקדמים 2

18:00-19:30

כיתות ז-ט

18:00-19:30

מתקדמים 2

 18:00-19:30

נבחרת 2

17:45-19:15 

כיתות ז' ומעלה 

מתקדמים 

ספורט ילדים ונוער |  גריזלי 

מחיר לפעם בשבוע 225 ₪ | פעמיים בשבוע 305 ₪ | שלוש פעמים בשבוע 425 ₪ | שיעור ניסיון: 25 ₪ 



אומנות לחימה | קפוארה / יונתן גבעון

יונתן גבעון

הקפוארה היא אומנות לחימה ברזילאית המשלבת מוזיקה, ריקוד ואקרובטיקה. התלמידים רוכשים ביטחון עצמי וחברתי, יכולות 
ריכוז ותנועה בקצב, לצד חיזוק והגמשת הגוף ורכישת טכניקות לחימה ואקרובטיקה

החוג יתקיים סטודיו סחלבים

מיקוםיוםשעהגיל

סחלביםא16:45-17:30כיתות א

סחלביםא17:30-18:30כיתות ד ומעלה

סחלביםד16:30-17:15גנים

סחלביםד17:15-18:00כיתות ב-ג

סחלביםד17:30-18:30כיתות ד ומעלה



בתיה אדיב
בתיה בעלת חגורה שחורה דאן 3, מאמנת מוסמכת, בוגרת מכון ווינגייט, אלופת ישראל, מקום שלישי 

באליפות אירופה וספורטאית אולימפית בעברה. 

הג'ודו תורם לביטחון עצמי, משמעת עצמית, שיפור יכולות גופניות, קואורדינציה, כוח ,שיווי משקל  ועוד. 
בבית ספר לג'ודו מסלול תחרותי כולל: אליפויות אזוריות ואליפויות ישראל , מחנות אימונים, נבחרת אזורית 

וארצית העשרה ומפגשים עם מועדונים אחרים.
מסלול נבחרת צעירה כיתות ד עד ז 3 אימונים בשבוע.

מסלול נבחרת בוגרת כיתות ח ומעלה 4 אימונים בשבוע.
האימונים יתקיימו באמץ.

מחיר שעהיום מקום גיל 

230  ₪ 15.30-16.15א+דספורט אג-ד 

230 ₪ 16.15-17.00א+דספורט אא-ב

230 ₪ 17.00-17.45א+דספורט אט + חובה 

260 ₪ 17.45-18:45א+דספורט אה-ז

260 ₪ 18:45-20:30א+דספורט אח ומעלה 

הסדר תשלום מול בתיה 19:00-21:00ב+האמץנבחרות ח ומעלה

אומנות לחימה | ג׳ודו  / בתיה אדיב



איתמר מורג
 מדריך ולוחם, יוצא קורס מדריכי לוט"ר, בעל רקע תחרותי בעבר ובהווה, מדריך מוסמך מטעם

מנהל הספורט, שופט באיגוד האושו )תחומי הזירה הסינית(.

לחימה משולבת וסאנשו: שילוב בין שתי זירות, אימון הכוללת מכות ידיים רגליים, הפלות והכנעות.
של הנוער  לנבחרות  שתצטרף  חדשה   MMA קבוצת  חפר,  בבת  ישראל  סאנשו  של  הנוער   קבוצת 

סאנשו ישראל-אקדמיה לסאנשו, לחימה משולבת ואימונים טקטיים. 

נבחרות הנוער עוברים הכשרה ואימונים אינטנסיביים הנוגעים בכל מימדי הקרב, עמידה, האבקות וקרקע. 
הם לומדים כל זירה בנפרד ולאחר פרק זמן מתחילים בעבודה משולבת.

אנו מלמדים סאנשו כבסיס לעבודת העמידה בזירה, האבקות כבסיס לסגירת הטווח וסאבמישן רסלינג 
להתמודדות במימד הקרקע בקרב.

שעהיום מקום גיל 

17:00-18:00בסטודיו 13-18

17:00-18:00הסטודיו 

חדשאומנות לחימה  | MMA  / קבוצת נוער בת חפר / איתמר מורג 

עלות החוג  305 ₪ לפעמיים בשבוע  | 270 ₪ לפעם בשבוע

אומנות לחימה |  קראטה דו מייבוקאן גוג'ו ריו / יוסי בן טוב  

יוסי בן טוב 
B.E.D יוסי וצוות המדריכים בוגרי וינגייט, בעל דאן 3 מורה לחינוך גופני וינגייט

 התמחה בהתעמלות, שופט ומאמן קראטה ומרצה לתורת האימון, מורה בכיר לאומנויות לחימה,
בעבר חבר נבחרת ישראל וספורט תחרותי.

• דמי חבר אגודה ושני מבחנים בשנה. 
• בתשלום חד פעמי 150 ₪ ישולם בעת הרשמה לחוג.

• תלבושת חובה חליפת קראטה.
• במהלך השנה תחרות , מחנה אימונים שיעור הורים ומבחני דרגה.

מחיר שעהיום מקום גיל 

160 ₪ 17:15-18:00ב ספורט א ט. חובה-חובה

230 ₪ 18:00-18:45ב, ה ספורט א א-ב

230 ₪ 18:45-19:30ב, ה ספורט א ג-ו

260 ₪ 19:30-20:30ב, הספורט א נוער בוגרים



אומנות לחימה |  עילית קרב מגע - שיטת לחימה ישראלית / מתן בוכנר 

לימודי הגנה עצמית מחזקים את הביטחון העצמי, משפרים את החניך בכל תחומי חייו, משפרים את 
סיבולת לב הריאה ומחזקים את הגוף והנפש.

עלות חולצה דרך המרכז הקהילתי: ₪54 כולל מע"מ )חובה רק לחניכים שלא רשומים בחוג, אין תשלומים(
עלות דמי חבר לשנה: ₪150 כולל מע"מ )אין רישום ללא תשלום דמי חבר ואין הנחות ואין בתשלומים(

דמי החבר כוללים: כולל מבחנים, אימון חיצוני ללא תשלום לנוער / אימון יום כיף לגן חובה עד כיתה ו, יום עילית, קבלת דרגות 
ללא תשלום, תעודות.

מתן בוכנר  
מתן, בוגר מכון וינגייט כמאמן אומנויות לחימה בכיר, עוסק בתחום ההדרכה כ-20 שנה ובעל מספר 

חגורות שחורות במגוון ענפי אומנויות לחימה שהבכירה בהן הינו דאן 6.

מחיר שעהיום מקום גיל 

230 17:30-18:15₪גספורט א גן חובה - כיתה ב

230 ₪ 16:15-17:00ב, הספורט ב כיתות ג-ו

160 ₪ 18:30-19:15ג*ספורט א כיתות ג-ו

260 ₪ 17:30-19:00ב, הספורט ב כיתות ז-יב

260 19:30-21:00₪ג**ספורט אכיתות ז-יב

210 ₪ 21:00-22:15גספורט אבוגרים+20

*תוספת אימון נוסף בשבוע 70 ש"ח לחודש לשיעור של 45 ד' לכיתות ג-ו ** תוספת אימון נוסף בשבוע 105 ש"ח לחודש 
לשיעור של 75 ד' לכיתות ז-יב



העשרה ואומנות | פיסול וקרמיקה / תמי מאירי 

תמי מאירי
פסלת רב תחומית, בוגרת אקדמיה לאומנויות בהולנד, בעלת ותק רב בהוראת הפיסול לילדים ומבוגרים, 
מלמדת במרכז הקהילתי כ 21 שנה. אין צורך בידע קודם. לחטיבת הביניים הנחייה והכנת תיק עבודות 

למגמת אומנות.

מחיר שעהיום מקום גיל 

205 ₪ + 25 ₪ חומרים 16.00-17.00ב חדר אומנות גן-א-ב 1

205 ₪ + 25 ₪ חומרים 17.00-18.00בחדר אומנות גן-א-ב 2 

205 ₪ + 25 ₪ חומרים 18.00-19.00בחדר אומנות גן-א-ב 3

235 ₪ + 25 ₪ חומרים 16.00-17.30אחדר אומנות ג-ד 

235 ₪ + 25 ₪ חומרים 17.30-19.00אחדר אומנות ה-ז

כיתת אמן | קב' רב גיל מעורבת  

)בתאום מול המורה(

285 ₪ + 25 ₪ חומרים 19.00-21.00אחדר אומנות 



חדש העשרה ואומנות |  אומנות שימושית / אירית לב זוהר  

חוג אומנות לקטנטנים מעודד מגע בחומרים ובצבעים שונים, נתנסה במגוון טכניקות בדגש על פיתוח 
חשיבה מקורית ועידוד היצירה האישית.

מחיר שעהיום מקום גיל 

190 ₪  | 30+שח לחודש עבור חומרים17:00-18:00ד חדר אומנות  גן חובה-א 

חדש

החוג מלמד העצמה ופיתוח דרכי חשיבה ויצירתיות.
הכנת ספר סקיצות, הכרת חומרים ובדים, תירגול טכניקות בסיסיות בתפירה, אריגה וסריגה. 

החשוב ביותר נכין לעצמנו פריטים כגון: כובעים, תיקים, גופיות, חולצות וצעיפים.  

העשרה ואומנות | עיצוב אופנה / אירית לב זוהר  

מחיר שעהיום מקום גיל 
190 ₪  | 30+שח לחודש עבור חומרים18:00-19:00דחדר אומנות ב-ה 



חדש

בית הספר למוזיקה | גיטרה קלאסית / אנדרי סחנוב

אנדרי סחנוב
בוגר אקדמיה למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, מלמד בבת חפר מזה 12 שנים.

שעה יום גיל 

בתאום ו9 ומעלה 

לירון קלש 
 בשיעורים יושם דגש על טכניקה ושימוש נכון במיתרי הקול, נשימה, דיקציה, הכרת המנגנון הקולי

 הגופני, הבעה אישית, התאמת סולם, עמידה על במה, פיתוח רפרטואר בסגנונות שונים כגון:
ג'אז, בלוז, רוק, פופ, בהתאם לאהבת התלמיד.

בשיעורים תשולב גם תיאוריה מוזיקלית בסיסית ותיאוריה מעשית לזמרים, שעוזרת בפיתוח הזמרים 
למוזיקאים מן המניין.

שעה יום גיל 

בתאום בכל גיל 

בית הספר למוזיקה |  שיעור פיתוח קול / לירון קלש



בית הספר למוזיקה | פסנתר / אורגנית / הרכבים / גיטרה בס / חבורת זמר ונוער / טל דניאלי 

טל דניאלי
מוזיקאי, פסנתרן, יוצר, מלחין, מפיק ומעבד מוזיקלי, בוגר ביה"ס רימון, התמחות בעיבוד והלחנה בג'אז, 

בעל ניסיון רב בהפקת מוזיקליות, ניהול הרכבים מוזיקליים וחבורות זמר.

מחירשעה יום גיל פעילות 

בתאום ד-ה7 ומעלהאורגנית פסנתר 

בתאוםד-ה10 ומעלה גיטרה בס 

200 ₪ בתאוםדנוערהרכבים מוזיקליים

200 ₪ בתאוםדמבוגריםהרכבים מוזיקליים

160 ₪ 21.00במבוגריםמקהלה

160 ₪ בתאוםאילדיםמקהלה

יקיר הלל 
 גיטריסט, זמר ומלחין. בוגר ביה"ס למוזיקה "רימון", מלמד גיטרה חשמלית וכלי מיתר

)גיטרה קלאסית / אקוסטית, בנג'ו ומנדולינה( כ-10 שנים. 

 הקניית כישורי לימוד ויסודות מוזיקליים בריאים הינם דבר חשוב מאוד בהתפתחותו של מוזיקאי.
שיעורי גיטרה קבועים והתמדה מצד התלמיד, זו הדרך היעילה והטובה ביותר להגיע לחופש אומנותי 

וביטוי אישי בנגינה והלחנה.
אני מאמין שטיפוח המוטיבציה והאהבה למוזיקה אצל התלמיד חשוב לא פחות מלימוד תווים.

שעה יום גיל 

בתאום ג9 ומעלה 

בית הספר למוזיקה |  גיטרה חשמלית / יקיר הלל 



חדש בית הספר למוזיקה | מוזיקה לגיל הרך / רויטל קורץ 

דורון לאור 
 דורון  לאור מורה לתופים מתופף מקצועי בעל עבר עשיר של נגינה בלהקות, מעל 16 שנות ניסיון

בלימוד תופים.

רויטל קורץ  
מוסמכת  מקצועית לריתמוזיקה בלוינסקי בעלת תואר ראשון.

שיעורים יילמדו בשיטת אמיל ג'אק דלקרוז, העוסקת בהוראת מושגים מוזיקליים באמצעות תנועה.
הילדים יאזינו ליצירות קלאסיות, יחשפו לכלי נגינה מסוגים שונים, ילמדו מקצבים יתנסו בכלי הקשה 

ובנגינה בפסנתר. 

תקנון ביטולים והחזרים בחוגי המוזיקה   
לא תינתן אפשרות לשיעור ניסיון • 
שיעור שבוטל ע"י המורה יוחזר במלואו• 
זו•  אפשרות  יוחזר,  מראש  בהודעה  התלמיד  ע"י  שבוטל  פרטי   שיעור 

ניתנת לניצול עד שלושה שיעורים בשנה.
סוג•  מכל  החזר  יקבל  לא  קבוצתי  לשיעור  יגיע  שלא   תלמיד 

)כספי ו/או שיעור(
לא ניתן לבטל או לעבור חוג החל מה-  30/4/20 • 

המוסיקה    חוגי  לכל  מחירים 
 ₪  300  / דק'   45  / קבוצתי  שיעור 
 ₪  390/ דק'   45  / יחידני    שיעור 
 ₪  330  / דק'   30  / יחידני     שיעור 

שעה יום גיל 

בתאום ב, הרב גילי-דורון

 עלות שעה מיקוםיום גיל 

185 ₪ 16:45-17:30קרוואן החלומותגגיל שנתיים עד שלוש + הורים  

185 ₪ 17:30-18:15קרוואן החלומותגגיל 3 עד 6 

בית הספר למוזיקה | תופים / דורון לאור   



ספורט מבוגרים | מערכת comm&fit תש"פ

יום שישייום חמישייום רביעי יום שלישייום שני יום ראשון 

7:00-8:00

TRX
רב תכליתי 

7:30-8:30

אימון מחזורי

רב תכליתי 

8:00-9:00

HIIT
רב תכליתי

07:30-8:30

פילאטיס 

קרוואן החלומות 

7:40-8:40

פילאטיס 

7:00-8:00

TRX
רב תכליתי 

8:00-9:00

 Core
Conditioning

רב תכליתי 

8:00-9:00

פילאטיס 

קרוואן החלומות 

8:00-9:00

יוגה 

סטודיו 

7:30-8:30

TRX
רב תכליתי 

7:45-8:45 

עיצוב דינאמי

רב תכליתי

7:0-8:00

יוגה 

קרוואן החלומות 

 10:00-11:00

קיץ פונקציונאלי 

סטודיו

8:00-9:00

יוגה 

קרוואן החלומות

8:00-9:00

עיצוב 

רב תכליתי 

10:00-11:00

קיץ פונקציונאלי 

רב תכליתי 

8:00-9:00

פילאטיס 

סטודיו 

 17:30-18:30

פילאטיס 

POWER רב 
תכליתי

9:00-10:00

TRX
רב תכליתי 

18:30-19:30

יוגה למתחילים 

סחלבים  

19:00-20:00

אימון מחזורי 

רב תכליתי 

18:00-19:00

Power
פילאטיס  רב 

תכליתי 

18:15-19:15

פילאטיס

קרוואן החלומות 

18:00-19:00

עיצוב דינאמי 

רב תכליתי 

18:00-19:00

פילאטיס 

קרוואן החלומות 

20:00-21:00

אימון מחזורי 

רב תכליתי 

19:00-20:00

 Core
Conditioning

רב תכליתי 

19:20-20:20

פילאטיס

קרוואן החלומות

19:00-20:00

זומבה 

רב תכליתי 

19:00-20:00

פילאטיס 

קרוואן החלומות 

20:00-21:00

יוגה 

קרוואן החלומות 

20:00-21:00

זומבה 

רב תכליתי 

19:00-20:00

Core  דינאמי
סחלבים

20:15-21:15

HIITRX
רב תכליתי

19:00-20:00

קיקבוקס 

ספורט ב 

21:00-22:00

TRX
רב תכליתי

קבוצת ריצה 

OUTDOORַ

20:15-21:15

19:35-20:35

עיצוב דינאמי 

סחלבים

 20:05-21:05

אשטאנגה יוגה

סחלבים

20:15-21:15

קבוצת ריצה 

OUTDOORַ

 פעם בשבוע 190 ₪ | פעמיים בשבוע 250 ₪ | שלוש פעמים  290 ₪ | פעם בשבוע T.R.X )מקומות קבועים(  210 ₪ 
חופשי חודשי T.R.X(  ₪330 מקומות קבועים(



המדריכות

מיקי גזית  
בוגרת B.E תואר ראשון בחינוך 
זומבה אירובי  מדריכת   גופני, 
 Core conditioning ,פילאטיס

TRX ומדריכה מוסמכת ל

קלאודיה גלפרן  
מדריכה מוסמכת בוגרת וינגייט 
,אירובי,עיצוב וחיטוב,בניית עצם, 
אימונים קיקבוקס,   ספינינג, 
פילאטיס,  פונקציונאלים, 

והתעמלות  וגמישות,  מתיחות 
במים. ניסיון של 21 שנים.

דנה טוקר   
היוגה  מורי  ארגון  מטעם  מורה 
מורים  קורס  בוגרת  בישראל, 
יוגה  אשטנגה  יוגה,  לויניאסה 

ויוגה תרפיה.

שירה בן ארי    
תנועה מריכת  היא   שירה 

מוסמכת  גוף  ועיצוב  פילאטיס 
לפילאטיס,  והאקדמיה  וינגייט 
חפר בבת  קבוצות   מדריכה 

ובקופת חולים כללית.

עינת מאיר    
למקצועות  הג'ימנסיה  בוגרת 
פילאטיס,  וחיטוב,  אירובי,עיצוב 

TRX ואימון קבוצות ריצה.

דפנה לוי     
בוגרת ווינגט בעלת תואר ראשון 

בחינוך גופני.

ספורט מבוגרים | ריקודי עם / אתי ביטון

אתי ביטון
מדריכה ומרקידה לריקודי עם.

מזה חמש שנים אתי מרקידה במסגרת החוג.

ריקודי עם הוא נוהג חברתי רווח לצד השירה בציבור המקיף ציבור של האוכלוסיה מגדול ועד קטן.
ריקודי עם הינה פעילות שתורמת לבריאות הגוף והנפש על היבטיה הרבים ותורם להנאה וסיפוק אישי. 
ולכיבוד  ודיוק. ריקודי עם תורם גם להכרת תרבויות  תורם לקשרים חברתיים, ביטחון עצמי, דימוי, ריכוז 

תרבויות שונות.
מתאים גם למתחילים.

מחירשעה יום מקום

130 ₪ 19:30-23:00ג קרוואן החלומות | מתחילים מתקדמים



שרית סויסה 
שרית, בוגרת מכללת וינגייט, מדריכת כושר תזונה וספנינג  במשך 11 שנים. מתגוררת בבת חפר 

ואוהבת טיולי טבע וספורט.
ספינינג משפר את כושר סיבולת לב ריאה, שריפת שומנים מוגברת חיטוב חיזוק ומיצוק הגוף. 

שישי/ שבת תשני )לבונוס על בסיס מקום פנוי( מודגש    •
פעם בשבוע 165 ₪  פעמיים 210 ₪   •

שעה יום מקום 

19:30-20:30א חדר ספינינגמבוגרים 

20:00-21:00ב, דחדר ספינינגמבוגרים

21:00-22:00ב, דחדר ספינינגמבוגרים

8:00-8:50ו, שחדר ספינינגמבוגרים

ספורט מבוגרים | ספינינג / שרית סויסה

ספורט מבוגרים | כדורסל / התארגנות עצמאית  

קבוצת כדורסל מבוגרים
התארגנות עצמאית.
70 ₪ פעם בשבוע.

100 ₪ פעמיים בשבוע.

שעה יום מקום

21:00ב, ד' אולם ספורט  

ספורט מבוגרים | כדורשת  

ספורט כדור קבוצתי שמיועד לנשים בכל הגלאים ובכל רמת כושר.
המסגרת כוללת משחקי ידידות, משחק תחרותי במסגרת ליגת מאמאנט בליגת עמק חפר.

70 ₪ פעם בשבוע.
100 ₪ פעמיים בשבוע.

שעה יום מקום

21:00א, ג אולם ספורט  



חדש ספורט מבוגרים | הליכה נורדית / יעל בן צבי 

אימון כושר בחברותא, טיולים וצעדות, הרזיה  שריפת קלוריות עד 40%  הפעלת כ 90% מהשרירים. 
חיזוק הרגלים ידים גב ופלג גוף עליון.

160 ₪ פעם בשבוע.
205 ₪ פעמיים בשבוע.

בימי גשם החוג יבוטל ויוחזר במועד אחר. 

שעה יום מקום

20:00-21:00גרחבת המרכז הקהילתי 

6:00-7:00ה רחבת המרכז הקהילתי 

קלאודיה גלפרן  
מדריכה מוסמכת מטעם מכון וינגייט.

המוטו של קלאודיה: "נפש חופשיה ומשוחררת" 
תחביבים: ללכת לים, ריקודי סלסה וגינון. 

התעמלות לחיזוק, עיצוב ויציבה. מתאים למי שרוצה לשמר ולחזק את הגוף תוך שמירה על גמישות  
 ובניית העצם.

התרגילים כוללים כפיפות, מתיחות דחיסה ופיתול  תוך שילוב תנועה ונשימה עם מודעות.
עבודה עם גומיות, משקולות, כדורים ועל מזרון.

מחירשעה יום מקום

125 ₪ 10.00-11.00א, דרב תכליתי 

125 ₪ 8:30-9:30א, ד'בית העם יד חנה

ספורט מבוגרים | התעמלות בריאותית ותיקים / קלאודיה גלפרן 



העשרה מבוגרים | חוג ציור / אורה קטנוב 

אורה קטנוב 
בוגרת מכון אבני לאומנות, מכון טכנולוגי חולון, התמחות בסדנאות אומנים וציירים ובמדרשה בית ברל.

הדרכת ציור למבוגרים, למתחילים ומתקדמים. הקניית טכניקות ברישום וצבע. הדרכה פרטנית מהיסוד, 
כל משתתף על פי דרכו.

תמי מאירי 
פסלת רב תחומית, בוגרת אקדמיה לאומנויות בהולנד, בעלת ותק רב בהוראת הפיסול לילדים ומבוגרים, 

מלמדת במרכז הקהילתי כ- 21 שנים. אין צורך בידע קודם. כיתת האומן היא קבוצה רב גילאית.

מחיר שעה יום מקום 

305 ₪ לא כולל חומרים 20:00-22:30ג חדר אומנות מבוגרים 

מחירשעה יום מקוםגיל 

מבוגרים - ישנה אפשרות להצטרף בשעות 

כיתת אמן  

 320 ₪  + 25 19:00-22:00₪א חדר אומנות 

עבור  חומרים שאינם חימר

 320 ₪  + 25 9:30-12:30₪ב חדר אומנות מבוגרים 

עבור  חומרים שאינם חימר

חומרים ניתן לרכוש מהמדריכה לפי צורך והתקדמות 

העשרה מבוגרים | פיסול וקרמיקה / תמי מאירי



חדש

קורס אנגלית / צרפתית / ספרדית / ערבית  מדוברת של ברליץ בית ספר לשפות.
לימוד אנגלית מדוברת זו הדרך הטובה ביותר לשפר את יכולת הביטוי שלכם בשפה האנגלית, להגדיל את 

אוצר המילים שלכם וליהנות מביטחון מלא בכל שיחה.
הודות לתובנות אלו ברליץ ייסדה את השיטה הטבעית - הדרך המושלמת ללימוד אנגלית.

הכניסה  מותנית במבדקי רמה ובהתאמה לרמה שתפתח ובמינימום נרשמים.
12 מפגשים.

הקבוצות יפתחו לפי כמות הנרשמים.

חדש העשרה מבוגרים | בית ספר לשפות / ברליץ

מחירמשעה יום מקוםנושא 

 1070 ₪ 18:00דחדר ישיבות  אנגלית 

951 ₪דחדר ישיבות  צרפתית

951 ₪דחדר ישיבות  ספרדית 

1188 ₪דחדר ישיבות  ערבית 

נגלה מחדש את ספר הספרים של העם  במיזם קהילתי שבו  לתושבי בת חפר לקחת חלק  קורא  קול 
היהודי - התנ"ך. חווית לימוד משותפת מספר בראשית ועד דברי הימים. מסע אל שורשי זהותנו כיחידים 
וכעם. מסע הנוגע במציאות חיינו בישראל של המאה העשרים ואחת. המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים.

נא להביא תנ"ך.

מחירשעה יום מקום

 105 ₪  19:30-21:00בחדר ישיבות  

העשרה מבוגרים | בשביל התנ"ך - תנ"ך שלך ובשבילך / אייל מזרחי

חדש

אלדד בכר  
אומן בתחום מזה 20 שנה, מלמד את המלאכה בכל רחבי הארץ ובעל סטודיו יצרני ותיירותי לאמנות העור 

בגליל. מטרות הסדנה:
הקניית הידע והכלים הבסיסיים הדרושים לעבודת יד בעור תוך כדי הקפדה על טכניקות עבודה ושימוש 

בכלים מקצועיים. היכרות עם העור, תכונותיו וסוגיו השונים. לדעת כיצד להפוך חומר גלם למוצר שימושי 
דרך תהליך הכולל: עיצוב, תכנון, בניית מודל, יצירת גזרה, עד ליישום על העור, בדרך חווייתית מהנה ומלאת סיפוק.

פרויקטים נלמדים:
הכנת מוצרים שימושיים בטכניקות: ריקוע / ניקוב / שזירה / הדבקה ועוד. תכשיטים, כריכות, תיקים, 

ארנקים, חגורות, כריות, נעלי בית, נרתיקים ועוד מגוון רחב ע"פ בקשת המשתתפים.
הפתיחה מותנת במספר נרשמים. 

מחירשעה יום מקוםגיל 

902 ₪ ל 6 מפגשים 19.00-21.00ה חדר אומנות מבוגרים 

העשרה מבוגרים | עבודת יד בעור / אלדד בכר



העשרה מבוגרים | הום סטיילניג / מריסה גרינברג  חדש

מריסה גרינברג  
 הום סטיילינג - סגנון הבית - עוסק בעיצוב החלל הביתי: סלון, מטבח, חדר רחצה, חדרי שינה והחלל

העסקי: חדרי משרד, חדרי ישיבות ועוד. בסדנא נלמד לנתח חלל. מקום קיים ומרכיביו ולהתאימם בצורה 
אינדיווידואלית לאדם. אנשים החיים שם, לרצונות, לצרכים ולחלומות שלהם.

נרכוש כלים מעשיים המאפשרים לגשת לתכנון, עיצוב והלבשה של חלל מוגדר בהתבסס על הבנה רחבה 
וידע בסגנונות העיצוב, הכרת החומרים והאפשרויות העיצוביות.

נלמד לשלב בין אביזרים שונים, ריהוט, חומרים, צבעים, תאורה ומרכיבים נוספים ליצירת חלל מעוצב 
ש"מרגיש טוב".

אם תחום עיצוב הבית ועיצוב פנים מושך אתכם, וטרם למדתם לימודים מקצועיים בתחום, לימודי הום 
סטיילינג הם בשבילכם. הקורס כולל לימודים עיוניים, הרצאות, סיורים מקצועיים והתנסות מעשית.

הפתיחה מותנת במספר נרשמים. 

מחירשעה יום מקוםגיל 

305 ₪ 20:00-22:00ד פעמיים בחודש חדר אומנות מבוגרים 



מערכת מוזה בת חפר 2019-2020

שבת יום ויום היום דיום ג יום ביום א

  קרוואןסחלביםרב תכליתי'ספורט ברב תכליתיספריה
החלומות

  קרוואןסחלביםתכליתיסטודיורב תכליתיסחלביםסטודיוסטודיו
החלומות
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רינת ט 

ומעלה

 - 17:30
18:15
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20:15
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שירה כץ

 - 18:30
19:15

בלט קלאסי 
א-ב

חן סופר

 - 21:00
22:00

היפ הופ
ט-יב

)להקה(
בר בנימין

 - 14:45
15:45

אקרודאנס 
 ד-ו

נוי נישרי

 - 19:15

20:15

היפ הופ 

להקה

עתודה

 - 18:15
19:00

היפ הופ
א-ב

שחר חג'יוב

 - 19:20
20:20
מודרני 

ז-ח
)עתודה(

יואב גרינברג

 - 19:15
20:00

היפ הופ 
מצוינות 

ג-ו
אלה שרעבי

 - 19:40
20:55

אקרודאנס 
א-יב   
 נבחרת

 הילה גלברד

 - 20:15
21:30

בלט קלאסי 
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)להקה(
שירה כץ

 - 19:30
20:30
פוינט

ה-ו
 נטלי

בורשטיין

 

 - 20:30

21:30

היפ הופ ט 

ומעלה 

להקה

 - 20:20
21:20
מודרני 

ט-יב
)להקה(

יואב גרינברג

 - 20:30
21:30

רפרטואר
ז-ח

)עתודה(
אפרת הנדלר

 - 20:45
22:00
פוינט 

להקה ח-יב 
חיה שטח

 - 21:30
22:30
 פוינט+

רפרטואר
ט-יב

)להקה(
 נטלי

בורשטיין

 - 20:30
21:30
 פוינט+

רפרטואר
ז-ח

)עתודה(
 נטלי

בורשטיין

21:20-
22:20
מודרני 

נשים
יואב גרינברג

21:30-
22:30

רפרטואר
ט-יב

)להקה(
אפרת הנדלר



שבת יום ויום היום דיום ג יום ביום א

  קרוואןסחלביםרב תכליתי'ספורט ברב תכליתיספריה
החלומות

  קרוואןסחלביםתכליתיסטודיורב תכליתיסחלביםסטודיוסטודיו
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מחירון 2019-2020 | גנים עד כיתות יב

 מספר

 השיעורים

השבועיים

מחירמספר שיעוריםקבוצה

אקרודאנס 1- 

היפ הופ - 1 

קלאסי 1-

180 1₪גנים

2 ₪ 250 

3₪ 370

2 - אקרודאנס 

היפ הופ - 2 

 -1 קלאסי

א-ב 

* מי שנרשם 

ל- 4 שיעורים 

ַהשיעור החמי

שי בחצי עלות

1₪ 180

2 ₪ 250 

3₪ 370

4 ₪ 425 

5 ₪ 545 

שיעורים שבועיים  

 11

אקרודאנס - 3

היפ הופ - 4 

קלאסי - 2

מודרני  - 1

משחק - 1 

 ג-ד

  VIP מסלול*

למי שנרשם 

ל- 6 שיעורים 

ומעלה ) ישנם 

 ס"הכ 11

שיעורים( 

משלם רק על 

6 שיעורים )לא 

כולל סדנאות( 

וכל השאר 

מקבל ללא 

תוספת תשלום

1₪ 180

2 ₪ 250 

3 ₪ 370 

4 ₪ 430 

5 ₪ 550 

6 ₪ 665 

  665 ₪ מוזה VIP -)שישה שיעורים ומעלה(

מוזה VIP + סדנאות

היפ הופ

₪ 730

65 ₪סדנאות היפ הופ

 בית הספר למשחק בהנהלת דורין קריו

)VIP מחיר מיוחד לרקדני מוזה ) לא נכלל במסלול

 ₪ 150  

בית הספר למשחק בהנהלת דורין קריו | לנרשמים לבית הספר 

למשחק בלבד

 ₪ 200  

ג-ד 

 Mini Muza
להקת ההיפ 

הופ

Mini Muza - להקת ההיפ הופ | השיעורים המחוייבים במסַ
 לול:

 שיעור להקה | שיעור בחירה נוסף | סדנת היפ הופ

 פרוייקט להקה )ימי גיבוש,קליפ ועוד...(

₪ 360



 מספר

 השיעורים

השבועיים

מחירמספר שיעוריםקבוצה

שיעורים שבועיים  
14

 אקרודאנס - 3   
היפ הופ - 6 
   קלאסי - 2

פוינט - 1
מודרני - 1
משחק - 1

 ה-ו
  VIP מסלול*

למי שנרשם 
ל- 7 שיעורים 
ומעלה ) ישנם 
14 שיַ  ס"הכ

עורים( משלם 
7 שיעוַ  רק על
רים )לא כולל 
סדנאות( וכל 
השאר מקבל 
ללא תוספת 

תשלום

1₪ 190

2₪ 270

3₪ 390

4₪ 455

5₪ 575

6₪ 695

800 ₪ מוזה VIP -)שבעה שיעורים ומעלה(

865 ₪מוזה VIP +סדנאות היפ הופ

65 ₪סדנאות היפ הופ

 בית הספר למשחק בהנהלת דורין קריו   מחיר מיוחד לרקדני מוזה 
)VIP לא נכלל במסלול (

 ₪ 150

בית הספר למשחק בהנהלת דורין קריו | לנרשמים לבית הספר 
למשחק בלבד 

 ₪ 200

 ה-ו
 Muza kids  

להקת ההיפ 
הופ"

Muza kids - להקת ההיפ הופ | השיעורים המחוייבים במסַ
 לול:

  2 שיעורי היפ הופ  | שיעור בחירה נוסף | סדנת היפ הופ
 פרוייקט תחרות )ימי גיבוש,קליפ,תחרויות ועוד...(

 ₪ 500

שיעורים שבועיים  
17 

  אקרודאנס - 3   
 היפ הופ - 6 

 קלאסי - 2
 פוינט - 2

 מודרני - 4

עתודה / כיתות 
 ז-ח

 להקה / 
 כיתות ט-יב 

  VIP מסלול*
למי שנרשם 

ל- 8 שיעורים 
ומעלה ) ישנם 
17 שיַ  ס""הכ
עורים( משלם 
8 שיעוַ  רק על
רים )לא כולל 
סדנאות( וכל 
השאר מקבל 
ללא תוספת 

תשלום

1₪ 190

2₪ 305

3₪ 400

4₪ 475

5₪ 595

6₪ 715

7 ₪ 835

945 ₪מוזה VIP -)שמונה שיעורים ומעלה(

 "מוזה VIP + סדנאות
מודרני +סדנאות היפ הופ"

₪ 995

65 ₪סדנאות היפ הופ

65 ₪סדנאות מודרני

 עתודה - להקת 
 Muza 
Junior 

 להקת 
 Muza 

Crew

Muza Junior/Muza Crew - להקת ההיפ הופ | השיעורים 
 המחוייבים במסלול:

  2 שיעורי היפ הופ  | שיעור בחירה נוסף |  סדנת היפ הופ
 פרוייקט תחרות )ימי גיבוש,קליפ,תחרויות ועוד...("

 ₪ 510



שעות פתיחה

מחירון חדר כושר

שעות אימון ילדים ונוער

שעות פעילותימי פעילות

6:00 - 12:00 | 15:00 - 22:00א-ה

7:00 - 14:00ו

6:00 - 14:00ש

מחיר לחודשסוג מנוי

175 ₪שנתי

200 ₪חצי שנה

225 3₪ חודשים

100 ₪נוער עד גיל 18 לשנה

130 ₪נוער עד גיל 18 ל-3 חודשים ומעלה

110 ₪חיילים/סטודנטים תושבי בת חפר בלבד

130 ₪אזרחים ותיקים

300 ₪תושב מחוץ לעמק חפר

50 ₪תוספת חוג למנוי חדר כושר

90 ₪מנוי בוקר בודד ללא שישי שבת וחג

60 ₪ביטוח חד פעמי שנתי

שעות פעילותימי פעילותגילאים

15:00 - 17:00א-ה6-12

15:00 - 19:00א-ה12-16

חדר הכושר בבת חפר

תודה רבה צוות חדר כושר

יש להגיע בלבוש מתאים | מגבת ובקבוק מים חובה
ההנחות ניתנות בהצגת תעודות בלבד )חוגר/סטודנט/אזרח ותיק( 

מינימום רישום ל-3 חודשים בלבד, לחיילים ניתנת האפשרות לכרטיסיה.





יריד חוגים

22/8/19
17:00-19:00

במרכז הקהילתי

שכנזי - קליינטורה
גיל א



לוח חופשות לשנת הלימודים תש"פ

הערות יום בשבוע תאריך עברי תאריך כללי הפעילות 

אא באלול 1 ספט'תחילת שנת הפעילות 

29 ספט'ראש השנה

2 אוק'

כ"ט באלול א' ב' 

תשרי

לא מתקיימים חוגיםא, ב, ג

לא מתקיימים חוגיםג, דט'- י' תשרי8.9 אוק'יום כיפורים

לא מתקיימים חוגים א, בי"ד ט"ו תשרי13.14 אוק'סוכות

בחול המועד חוגים כרגיל 

לא מתקיימים חוגיםא, בכ"א  כ"ב תשרי20.21 אוק'שמחת תורה

פעילות כרגילא כ"ד כסלו22 דצמ'חנוכה

לא מתקיימים חוגים ב, גי"ג י"ד אדר9.10 מרספורים

 )יום ה ' 12.3 החוגים באולם

הספורט יסתיימו 19:30(

לא מתקיימים חוגיםד, די"ד כ"א  ניסן8.15 אפרילפסח

טקס יום השואה  

והגבורה

הפסקת פעילות בשעה 19:00 בכ"ו ניסן20 אפריל

)למעט פעילות באולם ספורט שלא 

תתקיים ביום זה (

הפסקת פעילות ב 18:00בג' אייר27אפרילערב יום הזיכרון

לא מתקיימים חוגיםג, דד' ה' אייר28.29 אפרילערב יום העצמאות

חוגים כרגיל – למעט פעילות גי"ח אייר12 מאיל"ג בעומר

באולם תרבות שלא יתקיים ביום 

זה (

לא מתקיימים חוגיםה, וה' ו' סיון28.29מאישבועות

למעט ספורט מבוגרים )פרטים וי' אב31 יוליסיום שנת הפעילות

במזכירות (

בערבי חג יתקיימו חוגי ספורט בשעות הבוקר בלבד
יתכנו שינויים בימי פעילות עקב אירועים קהילתיים , במקרים אלו החוג יוחזר בתאריך חלופי .

ט.ל.ח



  תקנון חוגים מרכז קהילתי בת חפר 2019-2020

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לחוגים ולפעילויות של מרכז קהילתי בת חפר. על מנת 
נהלי את  בעיון  ולקרוא  להקפיד  מתבקשים  הנכם  ובנאמנות  ביעילות  אתכם  לשרת   שנוכל 

הרישום והתשלומים הבאים:

כללי
• חוגי המרכז הקהילתי פועלים עד סוף חודש יולי )למעט  comm.&fit הפועל גם בחודש אוגוסט( 

• תמחור החוג הינו שנתי וכולל ימי חופשה החלים במהלך השנה )על פי לוח החופשות של משרד החינוך(. 
 • המרכז הקהילתי יקיים 42 מפגשים בשנה לחוג של פעם בשבוע ו 84 מפגשים בשנה לחוג של פעמים 

   בשבוע. 
• פתיחת וסגירת חוגים מותנית במספר משתתפים מינימאלי של משתתפים בחוג.

 • הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות,
   לבטל או לאחד חוגים בהתאם לשיקולים מקצועיים.

• במקרה של ביטול חוגים על ידי המרכז הקהילתי יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 • בחוגים שקיימים בהם סעיפי  ביגוד, אביזרים, חומרים שונים ותחרויות. תעשה גבייה נפרדת מראש ע"י

   המרכז הקהילתי.
 • מרכז קהילתי בת חפר  אינו לוקח אחריות על ציוד שניזוק או אבד במסגרת החוגים, האחריות  הינה

   של משתתפי החוג בלבד.
 • מרכז קהילתי בת חפר  ידאג לבטיחות הילדים במסגרת פעילות החוג בלבד. אין באחריות המתנ"ס

   לדאוג להגעת המשתתפים לחוג וחזרתם הביתה.
 • ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף , אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה

   מוצדקת על פי שיקוליה.
 • השתתפות בפעילות בענפים התחרותיים שבהם יש לספורטאי /ת כרטיס באיגוד כלשהו חובה לשלם

    עבור ביטוח
    ספורטאים בעת ביצוע התשלום הראשון אין החזר עבור ביטוח זה ולכן יש לבצע בדיקה רפואית ע"פ

   חוק הספורט בעת הרישום חובה לשלם ביטוח מלא.

תשלומים
 • התשלום לחוגים ייעשה מראש לכל השנה  באמצעות צ'קים / כרטיס אשראי. בפרישת תשלומים

   החל מתאריך 1.9.19 .
• לא תינתן אפשרות לתשלום חודש בחודשו.

 • יש אפשרות להשתתף בשיעור ניסיון אחד לחוג בעלות סמלית של 25 ₪. במידה והמשתתף בחר
   להמשיך בחוג,  שיעור הניסיון יקוזז בעת הרישום לחוג. 

• עלות שיעור ניסיון לחוגי האומנות 40 ₪ )כולל חומרים( שיקוזזו בעת הרישום לחוג.
 • החל מהשיעור השני, על המשתתף להציג בפני מדריך החוג אישור/קבלה המעידה על הסדר תשלום

   שנתי ללא אישור תקף, לא יוכל להשתתף בשיעור.  
 • ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים וזאת לאחר התראה של

   שבעה ימים..



ביטול השתתפות בפעילות 
 • בקשת להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המרכז הקהילתי.

    ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הפקס, ובמקרה זה יש לוודא קבלת הפקס או מייל . לא יעשו
   ביטולים בטלפון או דרך המדריך.  ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בלימוד לכל דבר .

• ביטול חוג יכנס לתוקפו  שבועיים מיום הגשת טופס ביטול במזכירות המרכז הקהילתי בלבד. 
• המשתתף יהיה רשאי להמשיך בפעילות בחוג עד סוף תקופת התשלום .

• באחריות המשתתף בלבד לידע את המרכז הקהילתי על הפסקת הפעילות של המשתתף בחוג .
• המרכז הקהילתי יגבה דמי ביטול השתתפות מחוג בסך  40 ₪ . )חד פעמי(

• בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה עד 30.4.20 בלבד לאחר תאריך זה לא יבוצעו ביטולים!!!
• אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

סדנאות 
• לא ינתנו הנחות בסדנאות חד פעמיות או סדנאות של מספר מפגשים.
• התשלום הוא עבור השתתפות מלאה, אין זיכוי בגין השתתפות חלקית.

ט.ל.ח

לפרטים והרשמה

 מרכז קהילתי בת חפר טלפון : 09-8781090 פקס 09-8780988 
קבלת קהל : ימים א' – ה' בין השעות 8.00-14.00, 16.00-19.00

 MKMISRAD@BATHEFER.NET :מייל 
www.hugim.org.il/bathefer.htm :ניתן להירשם דרך אתר אינטרנטי

הנחות )אין כפל הנחות(
• 5% הנחה על חוג שני ומעלה לכל משתתף מבית אב.

• 10% הנחה  לחד הורית בהצגת תעודת זהות בלבד.
• 20% הנחה תינתן לגמלאים תושבי בת חפר עם הצגת תעודת גמלאי .

• 20% הנחה לחדר כושר לגמלאים.  
•  5 ₪ הנחה לחודש לנרשמים באינטרנט.

 • בקשות חריגות להנחה יעברו לועדת הנחות. לאור החלטות הועדה, תינתן הנחה רטרואקטיבית עבור
    כל חודשי ההשתתפות בחוג. על מנת להגיש בקשה לועדת הנחות יש למלא טופס בקשה ולצרף את

   הניירת הרלוונטית. 

הקפדה הדדית על התקנון תאפשר לכולנו בהירות וסדר במהלך שנת הפעילות.



עוצב ע״י גיל אשכנזי - קליינטורה

חוברת חוגים 2019-2020


