תקנון הרשמה לחוגים
גם השנה מוצע לכם מגוון רחב של חוגים ,סדנאות ופעילויות לכל הגילאים על מנת
שתוכלו להמשיך ולהנות מפעילות הפנאי העשירה.
שנת פעילות החוגים במרכז הקהילתי ובמרכז חופית בניצן הינה בין התאריכים:
1/9/15 – 30/6/16
פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים.
חלק מהחוגים יפתחו רק לאחר החגים – ובהתאם להרשמה .
תנאי הרשמה ותשלום:
התשלום יתבצע דרך משרדי המתנ"ס .
אתי כהן  -מרכז קהילתי חוף אשקלון בבת –הדר טלפון  08-6775579טלפון נוסף 08-
 6775551שלוחה 8
דודי דנינו 08-6776417
מרים בובליל  -מרכז חופית – ניצן 054-6671937 , 08-6788698
השתתפות בחוג מותנית בתשלום מראש עבור כל השנה ,או לפי מחזורים .
התשלום לחוגים יתבצע מראש לכל שנת הפעילות.
התשלום יעשה באמצעות :מזומן ,צ'קים או אשראי למשך כל השנה.
אי עמידה בתשלום -תגרום הפסקת השתתפות בחוג.
צ'ק חוזר יחויב בעמלה ע"ס . ₪ 20
תשלום אשראי שלא כובד ו/או בוטל יחוייב בעמלה של . ₪ 50
ביטול השתתפות בחוג -אין אפשרות לקבל החזר עבור שיעור שהמשתתף החסיר ,מלבד
במקרה של מחלה ,ויש לעדכן על כך לא יאוחר מ 24-שעות לפני מועד החוג.
מחודש מרץ לא יהיה ניתן לבצע ביטולים.
מפגש שלא יתקיים ביוזמת המדריך ו /או המתנ"ס יושלם ע"י מדריך אחר או במועד אחר
בתיאום מראש.
הנחות:
◦ בן משפחה שני  5%הנחה
◦ בן משפחה שלישי –  10%הנחה
◦ בן משפחה יחיד – החל מהחוג השני–  5%הנחה (לא כולל חוגי העשרה בבתי"ס.
אין אפשרות להירשם לחוגים לשנת תשע"ו ,במידה וטרם הוסדר חוב של שנה קודמת.
צוות המתנ"ס ישמח לעמוד לרשותכם לגבי בירורים ,הערות והצעות בנוגע לפעילות הפנאי
סטודיו למחול – במתנ"ס
שם החוג
ברקדנס – ג' – ד'
ה' – ו'
ז' ומעלה

המדריך/כה
רוס

ימי הפעילות ושעות
ימי שלישי
שעות 17.00 – 18.00 :
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

עלות
₪ 120
פעם בשבוע

זומבה נוער  +נשים

אורית
050-2610210

ג'אז – מודרני
גן וכיתות א' – ב'
כיתות ג'  -ד'
כיתות ה' – ו'
ייצוגיות ז' ומעלה

לינוי בן – אבו
052-6741069
וחן לוי
054-6761582

אירובי – נוער
ארובי  -נשים

אורית
050-2610210

היפ – הופ
כיתות ה' – ו'
כיתות ז'-ח'-ט'

דניאל מזוז
050-7551118

שעות 21.00 – 22.00 :

₪ 120
פעם בשבוע

ימי שני
שעות17.00 – 18.00 :
שעות 18.00 – 19.00 :
שעות 19.00 – 20.00 :

₪ 120
פעם בשבוע

שעות 20.00 – 21.30 :

בלט

ימי שישי
שעות 14.00 – 15.00 :
ימי רביעי
שעות 17.00 – 18.00 :
שעות 18.00 – 19.00 :

₪ 120
פעם בשבוע
₪ 120
פעם בשבוע

ימי חמישי

יסמין
גן וכיתות א' – ב'
כיתות ג' – ד'
כיתות ה' – ו'
בלט  -ייצוגית

פלמנקו – ילדות
פלמנקו – נשים

ימי חמישי

אור פלדמן
052-4726639

שעות 17.00 - 18.00 :
שעות 18.00 - 19.00 :
שעות 19.00 - 20.00 :
שעות 20.00 - 21.00 :

₪ 120
פעם בשבוע

בימי ראשון

₪ 140
פעם בשבוע
₪ 200
פעם בשבוע

אחר הצהריים
בימי שישי

יום חזרות למופעים

נפש בריאה בגוף בריא
חוגי ספורט
החוג
בית ספר לכדורסל
לבנים ובנות מכתה א' -
ומעלה
חלוקה על פי קבוצות
בניצן ובחופים

מדריך

ימי פעילות

עלות

קליקו
054-7767763
וברק
050-3444800

בימי שני וחמישי
בשעות15.30 – 14.00 :

 ₪ 200לחודש
לא כולל – תלבושת.
פעמיים בשבוע
הסעות בתשלום

טניס לבנים ,בנות ונשים
בתלמי – יפה
בניר ישראל
בזיקים
כוכב מיכאל
בית ספר לכדורגל
בבית ספר בניצן
בחופים

יוסי משהיד
054-6677538
דור אבן
054-7880053
איציק צבי
052-2495651

ערן מצרפי
054-6855631
בי"ס מורשה
התעמלות אומנותית בניצן

גילה צ'רניאק
050-4223844

אומנויות לחימה משולבת אריאל אברג'ל
052-8334820

קרב מגן ישראלי

רועי שחר

בימי ראשון ורביעי
שעות16.00 – 22.00 :
שלישי וחמישי
שעות 16.00 – 22.00

 180אימון בשבוע
 280פעמיים בשבוע

בימי ראשון ורביעי
שעות14.45 – 16.30 :
בימי שני
שעות 15.30 – 17.15 :
ימי חמישי
שעות 14.00 – 15.30 :

 ₪ 210לחודש
פעמיים בשבוע
לא כולל תלבושת
כולל הסעות
 ₪ 100 +עבור תלבושת

בימי שלישי
שעות 13.30 – 15.00 :
בימי ראשון
שעות14.45 – 16.00 :
בימי ראשון ורביעי
שעות19.00 – 17.00 :

עלות  ₪ 110לא כולל
תלבושת
פעם בשבוע
 ₪ 180לחודש (כולל
הסעה
( ₪ 130ללא הסעה)
 ₪ 180לחודש פעם
בשבוע
 ₪ 250פעמיים בשבוע
 3 ₪ 300פעמים בשבוע

חוגי העשרה
חוג מבוכים ודרקונים
מכיתה ב' עד כיתה ג'

ערן רז
050-2285259

מכיתה ד' – ו'
חלוקה לפי קבוצות
ד"ר לגו הנדסי
איך הדברים פועלים?
לימוד והעשרה בדרך של
חוויה לגילאי – א -ו'

בימי שלישי
שעות 17.00 - 18.30 :
בימי חמישי
שעות 17.00 - 18.30 :

 ₪ 170לחודש

חברת לגו – אושרי
050-9965264

בימי רביעי
משעה 18.30 – 17.30

 ₪ 160לחודש

עיסת נייר ,וחריזת חוזים
מכיתה א' עד ד'

רוני גרסיה
054-6681613

בימי שלישי

תיאטרון
כיתות א' – ו'
חלוקה לפי קבוצות

הילה מצרפי
052-2321817

בימי שני
משעה 18.00 – 17.00

 ₪ 160לחודש
 ₪ 30 +חד פעמי
לחומרים ל – 3
חודשים
 ₪ 160לחודש

אנגלית
כיתות א' – ט'  +נשים
חלוקה לפי קבוצות

מרינה שטיינגרט
052-9523626

היום יקבע לפי מספר
הנרשמים לחוג

 ₪ 140לחודש

חוג מחול בניצן ובחופים
כולל הסעה (לא כולל) בניצן
 -בחופים

חנית אוחנה
054-2555361
שירן חזן
054-2633311

בימי שלישי ורביעי

 ₪ 180כולל הסעה

חוג טיסנאות  -ממריאים
כיתות א' – ד'

אייל רז
052-3289760

טבחים צעירים

שף שלומי דמרי
050-5794648

אפשרות בימי שני ו/או  ₪ 165לחודש
 ₪ 325+עבור
חמישי
חומרים תשלום
חד פעמי לכל
השנה
(אפשרות פתיחת
חוג גם בבתי
הספר)
 ₪ 150לחודש
בימי ראשון
 50 +לחומרים

משעה 18.30 – 17.30

₪ 120

