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מרכז המחול הגדול בעיר
 כל מורה בצוות מובמנט מלמד את סגנון הריקוד שבו הוא
 מתמחה. המורים, שהם בעלי ניסיון רב ומשתתפים במיזמי

 מחול והדרכות, מלווים את התלמידים/ות
 מהגיל הרך ועד גיל ההתבגרות, תוך שימת דגש

על חינוך לאהבת המחול והטמעת השאיפה למקצועיות 
ומצוינות.

פיתוח  אביזרים,  באמצעות  המחול  יסודות  של  הקנייה  המשלבים  שיעורים 
השמיעה המוזיקלית, הכרת מושגים מעולם הבלט, פיתוח קואורדינציה, יציבות, 

חיזוק, גמישות, כוח, שימוש במרחב ופיתוח הדמיון.

חוג מחול ג'אז משלב בתוכו מגוון סגנונות ריקוד בדגש על הג'אז שהוא ריקוד 
בעל נוכחות, מעוף, וירטואוזיות ורגש עם אלמנטים של בלט קלאסי ושל מחול 

מודרני. ריקוד אנרגטי, קצבי, ומלא הבעה.
מגיל 6 עד 12

טכניקת הבלט הקלאסי מהווה את הבסיס לכל טכניקות המחול השונות.
תלמידי החוג מגיעים לשליטה ודיוק בתנועת הגוף במסגרת השיעורים המקנים 
להם כלים גופניים חשובים להתפתחותם כרקדנים. שיעורי הבלט שמים דגש על 
 עבודה מדויקת, יסודית ונכונה של הגוף, משכללים קואורדינציה ומפתחים זיכרון

תנועתי ושמיעה המוזיקלית.
מגיל 6-18

טכנית  יכולת  הדורש  משוחרר  כסגנון  רחוב  מריקוד  התפתח  ההיפ-הופ  סגנון 
גבוהה ומפתח את הקואורדינציה והקצב המוזיקלי.

מגיל 6-12

המרכז למחול "מובמנט"
בהנהלת רון כהן 

הכנה למחול לגיל הרך

ג'אז

בלט

היפ הופ

מגיל 4 ולפי רמות גיל



כוח,  גמישות,  פיתוח  גלגלים,  על  חברה  משחקי  כושר,  אימוני  המשלב  חוג 
בריאים  אכילה  להרגלי  ומודעות  חברתית  תקשורת  קואורדינציה,  מוטוריקה, 

בהיבט הספורטיבי. 
מגיל 6 ולפי רמות גיל, החוג מתקיים בסקייט פארק כרמי גת

ימי ד' 16:00-19:00

שיפור  בצוות.  עבודה  יכולת  פיתוח  הכדורסל.  משחק  יסודות  ושיפור  לימוד 
מרכיבי כושר גופני, פיתוח קואורדינציה וחיזוק ביטחון עצמי.

האימונים מתקיימים במגרש הספורט ביה"ס כרמים
מגיל 6-12

לחיזוק הביטחון העצמי, לשיפור המיומנויות בהתאמה לגיל, אימון באורך שעה 
פעמיים בשבוע במגרש ביה"ס כרמים.

כדור, ציוד, חליפות קיץ וחורף לכל משתתף.
האימונים מתקיימים במגרש הספורט ביה"ס כרמים

מגיל 6-12

חוג גלגיליות לילדים ונוער בהדרכת עמית קליין

כדורסל בהדרכת איתמר בניה גזבר

כדורגל בהדרכת קובי וקנין

ביטחון  שנצבור  עד  בצ'אטה  הסגנון  של  המגוונים  הבסיס  מצעדי  נתחיל  בחוג 
ונעבור לכוריאוגרפיות מתחילות ומתקדמות. נלמד את טכניקת היסוד שאותן 
וסיבובים  ספינים  גוף,  פירוקי  הגוף,  בתנועתיות  נתמקד  העולם,  בכל  רוקדים 
מהירים, עבודת רגליים, ידיים ויציבה נכונה בריקוד. בנוסף, נבין איך מתחברים 
בריקוד  מושלמת  תנועתיות  לכדי  בגוף  חלק  כל  משחררים  ואיך  למוזיקה 

הבצ'אטה.
מגיל 12 ומעלה. ימי ד' 20:00-22:00

ליידי סטייל בצ'אטה בהדרכת לירז שלום

 

 

כיתות        יום                      שעה                      יום                     שעה
א'-ב'         א'                16:00-17:00                 ג'                16:00-17:00
ג'-ד'         א'                15:00-16:00                 ג'                15:00-16:00
ה'-ו'         א'                17:00-18:00                 ג'                17:00-18:00

כיתות        יום                      שעה                      יום                     שעה
א'-ב'         ב'                16:15-17:00                 ד'                16:15-17:00
ג'-ד'         ב'                17:00-17:45                 ד'                17:00-17:45
ה'-ו'         ב'                17:45-18:30                 ד'                17:45-18:30



משמעת  סובלנות,  לזולת,  כבוד  של  לערכים  המחנכת  יפנית  לחימה  אומנות 
ושליטה עצמית.

תורם לפיתוח כושר גופני, קואורדינציה, גמישות, זריזות, ביטחון והגנה עצמית. 
מיועד לילדים ונוער חלוקה לפי רמות גיל.

המפגשים יתקיימו בסטודיו אשכול.

אומנות לחימה המשלבת בין ריקוד, מוזיקה אקרובטיקה וקרב. הלמידה בשיעורים 

כוללת היכרות ראשונית עם הפולקלור הברזילאי ועם השפה הפורטוגזית.

המפגשים בסטודיו אשכול.

מעוניינת לקיים אורח חיים בריא ולהפוך את האימון הגופני למעניין יותר? 

הצטרפי אלינו למרכז הספורט הטוב ביותר בעיר! 

בית ספר לקראטה בניהולו של דוד איסקוב

קפוארה פיקה ליברה בהנהלת בן כהן

המרכז לספורט ועיצוב בהנהלת אסתר אברג'ל-לוגסי
לנערות ונשים 

Isakov Team 

גיל    יום            שעה                  יום                      שעה
4-6     ב'       16:45-17:30            ה'                 16:45-17:30
7-10     ב'       16:00-16:45            ה'                 16:00-16:45
10-14     ב'       17:30-18:30            ה'                 17:30-18:30

       קבוצה                יום                   שעה                   יום                 שעה
         גנים                   א'             17:20-18:05               ד'           17:20-18:05    
         א'-ג'                    א'               16:30-17:15                ד'            16:30-17:15  
         ד'-ו'                    א'              18:10-19:10                ד'            18:10-19:10 

          א'                   ב'                      ג'                      ד'                       ה' 
פוקציונאלי

עומר
20:30-21:20

כוח
אסתר

09:20-08:30

כוח
אסתר

20:30-21:20

עיצוב וחיטוב
אסתר

09:20-08:30

HIT אימון
אסתר

20:30-21:20



אימון קבוצתי מודרך לילדים ולנוער המעוניינים בשיפור הכושר הגופני.
האימון מתמקד בשכלול היכולות המוטוריות והכישורים הספורטיביים ומעודד 
אימוץ הרגלי פעילות גופנית סדירה כחלק מאורח חיים המקדם בריאות גופנית, 

התפתחות מוטורית, ביטחון ודימוי עצמי חיובי של הילד/ה.
האימונים יתקיימו באולם כרם.

מעולם  אלמנטים  לומדים  שבו  וצוותי  תחרותי  ספורט  ענף  היא  אקרובטיקה 
הכתפיים,  חגורת  חיזוק  העצמי,  הביטחון  פיתוח  על  דגש  ושמים  ההתעמלות 
גמישות, קואורדינציה, יציבות, כוח וחיזוק הגוף. האימונים בקבוצות קטנות עם 
יחס אישי ומקצועי והם מורכבים מאלמנטים מהנים כמו עמידת ידיים, גלגלונים, 

פליק פלאק, וסאלטות.
החל מהגיל הרך ועד 18. ימי ה' 16:00-19:45

פיתוח מיומנויות עבודה מגוונות לצד עידוד גמישות, עצמאות מחשבה ותפיסה 
רב־תחומית

באמצעות תפירת מוצרים אישיים, שימושיים וכיפיים.
מגיל 7 עד 12

מרכז בריאות וכושר לדור הבא  בהנהלת איזבלה חיימוב

בית ספר להתעמלות קרקע ואקרובטיקה  
בהנהלת שני יוקמן ולין גורביץ

חוג תפירה שימושית בהדרכת בינה ביצ'ק 

גיל    יום            שעה                  יום                      שעה
א'-ג'     ב'       17:00-18:00             ד'       17:00-18:00
ד'-ו'          ב'       16:00-17:00             ד'      16:00-17:00
ז'-ט'         ב'       18:00-19:00             ד'      18:00-19:00

במכשירים,  שימוש  תוך  מאונטיין"  ואול  "אינדורו  הרים  אופני  בסגנון  רכיבה 
ועוד. החוג תורם לחיזוק  נדנדות, סלופים, קיקרים  מקפצות, מתקני באלאנס, 
הביטחון ויכולות הלמידה ותקשורת. עבודה טכנית על האופניים, מפגשי גיבוש 

כמו מדורות שטח והיכרות עם הסביבה בשילוב העצמה אישית, פיזית ונפשית.
מגיל 6-14 

מועדון רכיבה על אופני שטח בהנהלת אביחי עזרן

                        כרמי גת                                                    קריית גת
         א'-ג'         א'        17:30-19:00                       א'-ג'        ג'        16:15-18:00  
         ד'-ו'         א'        15:45-17:15                      ד'-ו'       ג'        14:30-16:00 



יצירה בעזרת חומרים ממוחזרים כדי ליצור דבר חדש בכך גם ללמוד על חשיבות 
הקיימות, המיחזור והשמירה על כדור הארץ שהוא הבית של כולנו.  

לגיל 6-7

שונים, הכרת  בחומרים  ציור  לימוד טכניקות  ורישום,  בציור  וכלים  ידע  הקניית 
לבטא  מנת  על  ונפשית  לפיזית  הציור  חוויית  והפיכת  וזרמים  תקופות  אמנים, 

רגש ומחשבה. 
יכולת הפשטה,  ומתוך  גם מהדמיון  אך  ואובייקט  דומם  לפי טבע  ציור  למידת 

יצירתיות, גמישות מחשבתית ופריצת גבולות.
לגיל 9-11

במצבי  מגוונים  חומרים  עם  הכרות  בפיסול,  ומעשי  תאורטי  ידע  בין  שילוב 
למידה  לאומיים,  ובין  ישראלים  אמנים  עם  הכרות  שלהם,  השונים  הצבירה 
מופשטות,  צורות  יצירת  פיגורטיבי,  בפיסול  נגיעה  שונות,  בטכניקות  והתנסות 
אקספרסיביות או מדויקות המבטאות את המפגש בין התחושה הפנימית שלנו 

לבין החומר.
לגיל 10-12

בהדרכת עליזה מושייב

פאנקלוגיה

מפגש מכחול וצבע

פסל עכשיו

חברתי  חוויתי  ומהלכים. מפגש  פתיחות  טכניקות מקצועיות, תחבולות,  לימוד 
ומאתגר.  

עצמאית  חשיבה  לקידום  ואסטרטגיה.  תכנון  ריכוז,  יצירתיות,  דמיון,  לפיתוח 
וגמישה. חשיבה מתמטית ויזמות.

מגיל 6, בסטודיו אשכול.

חוג מוזיקלי לילדים שרוצים ללמוד לנגן בגיטרה, לפתח ולהעשיר 
את חוש השמיעה והקצב באווירה קבוצתית מהנה ויצירתית תוך 

למידת יסודות, סגנונות נגינה והלחנה פשוטה.
מגיל 11-13

ימי א' 15:00-17:00

שחמט בהדרכת איתמר בניה גזבר

חוג גיטרה בהדרכת אברהם טרבלסי 

       קבוצה                                             יום                               שעה
כיתה א' ומעלה                                        ה'                           18:30-19:15  
מועדון שחמט )לכל הקבוצות(                 ה'                           19:15-20:30 

       קבוצה                                      יום                                   שעה
    מתחילים                                      א'                              15:00-16:00  
    מתקדמים                                    א'                              16:00-17:00 



ימים א'-ה'
פתיחה 10:00 בבוקר
סגירה 19:00 בערב

25 ₪ )לילד/ה + מלווה(
ניתן לרכוש כרטיסייה 
13 כניסות ב-250 ₪ 

וכך ליהנות מ-3 כניסות 
ללא עלות.

ג'ימבורי 
כרמי גת 

מתאים לגיל 
שנתיים עד 6

נהלי הרשמה 
1. התשלום לחוגים הוא ל-10 חודשים בעת ההרשמה. לנרשמים בחודש ספטמבר תוענק הנחה של  10% .

2. לחוגים שיפעלו גם בחודשים יולי- אוגוסט 2022 התשלום הוא עבור 12 חודשים
3. לנרשמים וותיקים וחדשים- התשלום יבוצע לכל תקופת הפעילות מה- 09/2021-08/2022

4. דמי רישום בסך 100 ₪ ישולמו עבור כל חוג. מחיר החוג כולל את תקופת החגים ולא יתקבל החזר כספי בגין חופשות, 
כמו כן התשלום אינו כולל ציוד נלווה וחומרים.

5. הרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
6. התשלום הינו בכרטיס אשראי/המחאות/מזומן. תתקבל 5% הנחה לילד שני או חוג שני. חשוב לציין אין כפל הנחות.

7. מלגה לכל ילד זכאי תושב קריית גת בלבד בכיתות א-ו בהצגת תעודת זהות+ ספח במעמד הרישום )חוג 1 לכל ילד/ה(
8. גובה המלגה- ילד המשתתף בחוג חד שבועי 500 ₪ וילד המשתתף בחוג דו שבועי או יותר גובה המלגה עד  1000 ₪  

ולא יותר מ- 50% מעלות החוג.
9. משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס, עד לסילוק החוב.

ראשית  המתנ"ס  הנהלת  התשלום(  הוסדר  ולא  המחאות  שחזרו  )או  בתשלומים  יתמידו  לא  שהוריו  משתתף  בנוסף, 
להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה מוקדמת.

10. משתתף בחוג ייחשב כ"רשום" רק עם סיום ההרשמה וקבלת אישור על כך ממזכירות המתנ"ס. רישום מס' טל' נייד 
וכתובת מייל בדף ההרשמה מהווה אישור לשליחת SMS ומיילים ע"י המתנ"ס ללקוחות.

11. סיורים לימודים, תחרויות, ספרי לימוד, חומרים שונים וכל ציוד או אביזר אחר לעבודה מעשית או העשרה אינם 
כלולים במחיר החוג, אלא אם ציון אחרת בחוברת זו.

12. הפסקת ההשתתפות על ידי טופס ביטול במזכירות לא יאוחר מה- 8/15/22/30 בכל חודש עבור החודש שאחריו. לא 
ניתן לבטל חוג בדיעבד וכן לא לאחר 28/02/2022

סוף  עד  דירה  מעבר  בריאות,  מצב  הבאים:  במקרים  יינתנו  כספיים  החזרים  במזומן.  יינתנו  לא  כספים  החזרים   .13
28/02/2022 יש להגיש את הבקשה בצמוד לעזיבה בשירות לקוחות. לא יתקבלו בקשות או החזרים בדיעבד ולא בעל פה.
14. ניתן להירשם לכל פעילות מכל מתנ"ס בקריית גת או בכרמי גת. חשוב לדעת אין כפל למלגה לכל ילד- כל ילד זכאי 

למלגה אחת בלבד!
15. רשת המתנ"סים ראשית לשנות את מועדי החוגים ומיקומם כולל ביטול מוחלט בהתאם לנסיבות.

בתאריכים אלו לא יתקיימו חוגים במתנ"ס:
  ראש השנה- 6-8.9.21 כ"ט באלול-ב' בתשרי                                                    פסח- 17-21.4.22  ו'-כב' בניסן

  יום כיפור- 15-16.9.21 ט'-י' בתשרי                                                                 ערב יום השואה- 26.4.22- כז' בניסן 
  סוכות- 20-28.9.21 יד'-כב' בתשרי                                                                  ערב יום הזיכרון- 3-5.4.22 ב'-ד' באייר                                                              

  שבועות- 5.6.22 ו' בניסן                                                                                  פורים- 17.3.22- יד' באדר
 

רשת המתנ"סים קריית גת
מתנ"ס כרמי גת                                                     מתנ"ס קריית גת

       רח' נופך 2                                                       רח' שד' העצמאות 1
                                     טל: 08-6252296/7                                              טל: 08-6620862/3

c.cervice@matnaskg.co.il :מייל                           k.karmigat@gmail.com :מייל                      




