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הננו שמחים להודיעכם על פתיחת ההרשמה למגוון חוגים 
ופעילויות בתחומי התרבות, נוער וספורט לכלל תושבי 

המועצה האזורית גן רוה.

החוגים והפעילויות יתקיימו במרכז הפיס ובבניין הספרייה 
בעיינות. אנו תקווה כי תמצאו עניין אישי ותיטלו חלק פעיל 

באחת או יותר מהמסגרות המוצעות.
לתשומת ליבכם:

השנה בחוברת היצע פעילויות עפ"י מקצועות.
ההרשמה באתר המועצה - פעילויות וחוגים.

טלפונים למידע:
מועצה 08-9408230
ספרייה 08-9389044

מרכז פיס 08-9407128
פקס 08-9408241

אלימלך שלמה
ראש המועצה

גוטליב מיכאל
מנהל המחלקה לתרבות, נוער וספורט 

בברכת שנה טובה

כתובת אתרנו החדש:
www.ganrave.org.il



ההרשמה החל מתאריך 21.8.2017 עד 30.9.2017 באתר האינטרנט של המועצה בלבד!

חל איסור להשתתף בחוג/פעילות ללא רישום.
שיעורי ניסיון עד לתאריך 30.9.17

החל מתאריך 1.10.17 - לא ניתן להשתתף ללא רישום

ההשתתפות בפעילויות לתושבי המועצה בלבד.
אופן התשלום במזומן או עד 10 תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי בלבד.

מספר המשתתפים מוגבל, נא הקדימו להירשם.

ביטול השתתפות: על ביטולים החל מ-16 במרץ לא יוחזרו כספים.
ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד 15 במרץ 2018 המשתתף יחוייב עד 31.3.18.

.gm979@walla.co.il :הודעה על הפסקת פעילות תעשה במייל

כל החוגים שפעילים לאחר הלימודים לא מתקיימים בחופשות מביה"ס.
.gm979@walla.co.il :בקשה להעברה מחוג לחוג ,תעשה במייל

במידה ולא יפתח חוג מסיבה כלשהי יוחזרו התשלומים.
ייתכנו שינויים בלוח זמני החוגים בהתאם להרשמה.

פתיחת חוג/פעילות מותנית במספר הנרשמים. המועצה רושמת לעצמה זכות 
להחליט לא לפתוח חוג שאין בו מספיק נרשמים.

במידה ויהיה ביקוש לחוג כזה או אחר תשקול המועצה את פתיחתו.

שימו לב!נוהלי ההרשמה
השנה ההרשמה לחוגים 
ולפעילויות תתבצע ע"י 

התושבים באתר האינטרנט 
של המועצה בכתובת

www.ganrave.org.il

שימו לב!
פתיחת החוגים עפ"י 

המערכת המפורטת
החל מיום ראשון 10.9.2017 

מלבד היכן שמצוין אחרת.
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לפרטים והרשמה
באתר המועצה
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*תחילת האימונים של קבוצות טרום ליגה וליגה החל מיום א', 27.8.17 לפי המערכת.
* לקבוצות  הליגה – מערכת זו תקפה עד תחילת המשחקים.

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג /הקבוצה

2200 ₪ 13:05-13:50ב' ה'חיים בגגוןכיתות א'

2200 ₪ 14:00-14:45א' ד'חיים בגגוןכיתות ב'

2200 ₪ 14:00-14:45ב' ה'חיים בגגוןכיתות ג'

2200 ₪ 13:05-13:50א' ד'חיים בגגוןכיתות ד'

2800 ₪ 16:00-17:30ב' ה'חיים בגגוןטרום ליגה - כיתות ה'

3420 ₪ 17:30-19:00א' ג' ד'פליקס בלומנטלליגה - קטסל א'

א' ג' חיים בגגוןליגה - ילדים ב'
ה'

16:00-17:30
17:30-19:00

 ₪ 3420

כדור סל - בי"ס וקבוצות ליגה
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לפרטים והרשמה
באתר המועצה
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עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג / הקבוצה

1450 ₪ 16:15-17:00א' דניאל גיבטובסקיגן חובה

2200 ₪ 13:05-13:50ב' ה'דניאל גיבטובסקיכיתות א' ב'

2200 ₪ 14:00-14:45ב' ה'דניאל גיבטובסקיכיתות ג' ד'

2200 ₪ 17:30-19:00א'דניאל גיבטובסקיכיתות ה' ומעלה 

חוג שמקנה: ביטחון עצמי, קואורדינציה והתמצאות במרחב, 
מוטוריקה, יכולת חשיבה, משמעת עצמית ועוד... 

בהדרכת דניאל גיבטובסקי - אלוף ישראל וחבר נבחרת 
לשעבר. בעל ניסיון רב בהדרכת ילדים בכל הגילאים.

ג'ודו - הספורט האולימפי של ישראל 
חדש ! חדש! חדש! 
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ימי פעילות: א' ד' בין השעות 17:30-19:00 עלות לחודש: 330 ₪ . מפגש ראשון: יום רביעי, 6.9.17
באותה מסגרת קבוצה נוספת שנקראת "אתגרים" לכיתות ט' י' : פעם בשבוע ימי ד', 

בשעות 19:00-20:30, עלות לחודש 210 ₪ פגישה ראשונה, יום רביעי, 6.9.17

שיפור הכושר הגופני תוך שימת דגש על הכושר הקרבי, חשיפה לתכנים 
צבאיים, יכולת ניווט ועבודת צוות.

תכנית כושר קרבי

לפרטים והרשמה
באתר המועצה
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עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג / הקבוצה

2200 ₪ 14:00-14:45א' ד' אולגה זץכיתות א' ב'

2200 ₪ 13:05-13:50א' ד'אולגה זץכיתות ג' ד'

ענף ספורט אולימפי, המבוסס על ריקוד, בלט ואקרובטיקה בעזרת 
המכשירים: כדור, סרט, חישוק, דילגית ואלה. במסגרת החוג אנו מפתחים: 

יציבה, קואורדינציה, גמישות, חיזוק השרירים ושמיעה מוזיקאלית.

מכשירים אישיים ירכשו בצורה מרוכזת בסיום ההרשמה.

התעמלות אומנותית
חדש ! חדש! חדש! 
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לפרטים והרשמה
באתר המועצה
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בחוג מבוכים ודרקונים, כל שחקן יוצר לעצמו דמות אגדית שמייצגת 
במהלך  ביחד  יוצרים  והקבוצה  המנחה  אותו  הפנטזיה  בעולם  אותו 
השנה. המנחה מדריך את הגיבורים ומעמיד בפניהם אתגרים, משימות 
ודילמות שונות, איתם השחקנים חופשיים להתמודד כיצד שהם יבחרו. 
ההרפתקאות שלנו נכתבות ע"י כותבים מנוסים בתחום שעבודותיהם 
זכו לפרסים במגזינים מובילים בחו"ל. במהלך הפעילות, שחקנים יכולים 
ומחפשים  ספינות  על  שמשתלטים  ים  שודדי  של  לנעליהם  להיכנס 
אוצרות, מלכים ונסיכות החווים הרפתקאות קסומות בעולם מיתולוגי, 
ערפדים המנהלים מאבק סודי ומסתורי בלילות, גיבורי חלל שפוגשים 
טירות  שמגלים  הרפתקנים  או  ומרתקות  שונות  חייזריות  תרבויות 

מכושפות, יצורים קסומים, מלכודות מתוחכמות ואוצרות קדומים... 
וזהו רק על קצה הקרחון!

יתרונות החוג 
חוויה ייחודים וקסומה שתכיר לשחקנים את מיטב עולמות הפנטזיה והדמיון.

פיתוח יכולת אלתור, מנהיגות וחשיבה אסטרטגית דרך התמודדות עם אתגרים מגוונים.
הכרת האחר והשונה דרך חילופי תפקידים וביקור בעולמות קסומים ועם זאת בעלי דמיון לעולמינו.

שיפור מיומנות בחשבון, קריאה, היסטוריה, כתיבה יוצרת ותקשורת דרך שיטת משחק חדשנית ונגישה.
השיטה הייחודית שלנו פותחה על ידי מיטב הקוסמים והמכשפים ומומלצת על ידי דרקונים ופיות כאחד.

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג /הקבוצה

2200 ₪ 16:00-17:30ב'אורי קורלייציקמתחילים

2200 ₪ 17:30-19:00ב'אורי קורלייציקמתקדמים

חוג מבוכים ודרקונים

054-8084588
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לפרטים והרשמה
באתר המועצה
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משחק הכדורשת הינו משחק ספורטיבי קבוצתי, המשלב חוכמת משחק, 
עבודת צוות, פעילות וכושר גופני ללא צורך בידע מוקדם.

אז קדימה ללבוש בגדי ספורט ולהגיע למרכז הפיס בעיינות .... ממתינים לכן....

חדש ! חדש! חדש! 
כדורשת - מאמאנט

כל אחת יכולה....   והשנה יש משחקים

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג / הקבוצה

1500 ₪ 19:00-20:30א' בן כהןילדות נערות

1500 ₪ 19:15-20:45ב'בן כהןנשים מתחילות

1650 ₪ 21:00-22:30א'בן כהןקבוצת ליגה

1650 ₪ 19:30-21:00ג'אביקם שביטקבוצת ליגה 

1650 21:00-22:30₪ג'בן כהןקבוצת ליגה

חדש! - קבוצת נערות החל מכיתה ח' ועד תיכון. - מומלץ!!!
 לקבוצות הליגה ניתן להרשם לאחר בדיקת התאמה.

נשים מתחילות - מיועד לכל אחת שמעוניינת בפעילות גופנית מהנה.
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לפרטים והרשמה
באתר המועצה
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חדר כושר 
שופץ ונוספו מכשירים חדשים.

שיפור הכושר הגופני + אורח חיים בריא
למתאמנים מגיל 12 ומעלה – בניית תכנית אימונים 

אישית ומודרכת ע"י צוות מאמנים מוסמך -
בילי לופו ואיתן רובינסקי.

ימי פעילות: א'-ה' בין השעות: 16:00-21:30.
עלות  לשלושה חודשים – 348 ₪ 

חוג העשרה מוטורית
התעמלות לגיל הרך

בתכנית: שיפור וחיזוק יכולות ומיומנויות מוטוריות
באמצעות פעילות גופנית

בהדרכת אסתר שקד, מורה לחינוך גופני מוסמכת לגיל הרך.
לגילאים - 3-4 בשעות: 16:15-17:00
לגילאי - 4-5 בשעות: 17:00-17:45

התאמה לקבוצות בהמלצת המורה בשיעורים הראשונים,
החוג מתקיים במבנה מרכז הפיס                                  

תחילת פעילות ביום חמישי, 14.9.17 עלות שנתית: 1450 ₪   

לילדי גן גילאי 3-5 שנים
בקבוצות נפרדות. )במרכז הפיס(
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לפרטים והרשמה
באתר המועצה
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חוג דרמה

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג / הקבוצה

1980 ₪ 16:00-17:30ב'דקלה חייםכיתות א' ב'

1980 ₪ 17:30-19:00ב'דקלה חייםתות ג' ד'

1980 ₪ 19:00-20:30ב'דקלה חייםכיתות ה' ומעלה 

דקלה חיים, מורה לתיאטרון במאית 
וכוריאוגרפית. הפעילות בשיעורי תיאטרון 

הינה על טיפוח תקשורת בין אישית 
בקבוצה, טיפוח אווירה נעימה ופרגון, 

הקניית ביטחון עצמי, כושר הבעה ובהירות 
וכמובן - חינוך לתיאטרון. כל זאת על ידי 

בנק תרגילים בתוכו גיבוש, תרגילי הרפיה, 
תנועה וריכוז בשילוב צלילי מוסיקה וקצב, 
תרגילי דמיון וזיכרון, תרגילי אימפרוביזציה 
בנושאי השעה ואקטואליה, התנהלות על 

במה, פיתוח ההבנה - מה זאת אסוציאציה 
כמקדם לפיתוח עלילה

*** בסיום שנת הפעילות תועלה הצגה 
מקורית ע"י משתתפי החוג.

10לתשומת ליבכם חוג דרמה יתחיל ביום שני 16.10.17



לפרטים והרשמה
באתר המועצה
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חוג הייטק לגו ורובוטיקה

• בחוג נלמד ונבין איך פועלים כלים ומכונות אותם כולנו מכירים מחיי היום-יום! 
• בכל שיעור תבנו בעצמכם דגם אחד מלגו הנדסי ותשכללו אותו!

• בחוג שלנו תשפרו את היכולת שלכם לבנות, ליצור ולשכלל בלגו!
• עוד הפתעות רבות וכיפיות מחכות לכם בחוג במהלך השנה!

החוג מתקיים במבנה הספרייה

לפרטים נוספים
ד"ר לגו: 08-6717191

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג /הקבוצה

2200 ₪ 16:00-17:30ד'לגו הנדסימתחילים

2200 ₪ 17:30-19:00ד'לגו הנדסימתקדמים שנה 2
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מרכז למחול גן רוה
בניהול עדי פורר

זהבית חמאל
וכוריאוגרפית,  מורה  רקדנית, 
ותעודת  ראשון  תואר  בעלת 
שנות  בעשר  הרוח.  במדעי  הוראה 
אצל  השתלמה  באירופה,  שהייתה 
בסיביליה.  והרקדנים  המורים  טובי 
הקימה בשוויץ בית ספר לפלמנקו, 
שבו הכשירה בנות לרקוד ולהופיע.

ואיטליה  צרפת  בשוויץ,  הופיעה 
בהרכבים שונים בלהקות וכסולנית 
לצד רקדניות פלמנקו מספרד ולצד 

מיטב נגני וזמרי פלמנקו ספרדיים.
מעבירה  ארצה,  חזרתה  עם 
נוער  לילדים,  פלמנקו  שיעורי 
ריכוז,  קצב,  על  בדגש  ומבוגרים, 
פיתוח  למיניהם,  הפלמנקו  מקצבי 
גוף,  החזקת  יציבה,  קורדינציה, 

עבודת זרועות, ידיים ורגליים.

ה
מ

ש
הר

ם ו
טי

פר
ל

ה
צ

ע
מו

ה
ר 

ת
א

ב

עדי פורר
עדי  ע"י  ינוהל  למחול  ספר  בית 
פורר ניסיון של למעלה מ 15 שנה 
סטודיו  בעלת  המחול,  בתחום 
שני  תואר  בוגרת  לפילאטיס 

באוניברסיטת ת"א.
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שחף חיים
 BBOY  FLYING  בבוארון בכינויו כ
SEAGUL  חלק מהרכב " אריות ציון"  
ומעביר  2010-2015מופיע  בשנים 
סדנאות בארץ משתתף בתחרויות 
בחו"ל ובארץ בתחום הברייקדאנס.

עומרי משה
DANCEHALL ISRAEL בוגר 
ורקדן  מורה  כוריאוגרף  בניו-יורק, 
מייסד  בארץ,  המחול  בסצינת 
  "DANCE NEW AMSTERDAM" קבוצת
מנהל את UDI , מסלול אינטנסיבי 
ושופט  הופ  היפ  רקדני  להכשרת 
  HH ביניהן  הופ  היפ  בתחרויות 

.HIP HOP STARS-ו
בהפקות  פעיל  ורקדן  כוריאוגרף 
ויוצר  ובטלוויזיה  בתאטרון  מגוונות 

עבור אמנים שונים בארץ. 

זהבה ברק
בעלת  קלאסי  לבלט  בכירה  מורה 
בלט  בהוראת  שנתי  רב  ניסיון 
ומתקדמים.  למתחילים  קלאסי 
בניהול  רב  ניסיון  בעלת  כן  כמו 
דורות  והעמדת  ברחובות   סטודיו 
המופיעים  ורקדניות  רקדנים  של 
במסגרות להקות מקצועיות בארץ 

ובחו"ל.

שירי שטרן
מסמינר  ראשון  תואר  בעלת 
המחול  מגמות  בוגרת  הקיבוצים, 
מיכה רייסר ורביבים בראשון לציון. 
בבלט  מתמכה  ויוצרת,  רקדנית 
עשיר  ניסיון  ובעלת  הקלאסי 

בהוראת טרום בלט לגיל הרך.

הילה כפיר בן יאיר
מורה למחול בוגרת סמינר הקיבוצים 
ווינגייט. מלמדת גאז ילדים ובוגרים. 
תעבודנה  הבנות  השנה  במהלך 
על טכניקה בסיסית מעולם הבלט, 
קואורדינציה, יציבות, כוח וגמישות 
עכשווית.  קצבית  מוסיקה  לצלילי 
הבנות  תופענה  החוג  במסגרת 

בטקסי בית הספר
ובמופעים נוספים חיצוניים.

מלי סרי
"מדבר"  למחול  ספר  בית  בוגרת 
ספר  בית  בוגרת  אדומים,  במעלה 
,B ACADEMY להכשרת מדריכים

אפריקאי,  למחול  ומורה  רקדנית 
מתמחה בהוראת ג'אז לסוגיו ומחול 
אפריקאי מלמדת ה-2006 מגן ועד 

בוגרים.

13
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נירית עמרני
בעלת  וכוראוגרפית,  רקדנית 
שנים.  כעשר  של  הוראה  ניסיון 
נדין  של  למחול  באקדמיה  רקדה 
בוגרת המסלולים להכשרת  בומר, 
ברודי  אניה  של  בניהולה  רקדנים 
להכשרת  מסלול  בוגרת  טל, 
STEPS ON BROADWAY רקדנים

מלמדת  ואירופה.  יורק  בניו  רקדה 
ג'אז מודרני מקצועי.

מירה רובינשטיין
לשניים.  ואם  נשואה   ,37 בת 
ומורה לבלט  רקדנית כוריאוגרפית 
בתי  בוגרת  מודרני.  ומחול  קלאסי 
דור  ובת  ילין  תלמה  למחול  הספר 
ראשון  לתואר  גבוהים  ולימודים 
בהצטיינות בלונדון סטודיו סנטר – 
אנגליה. רקדה בלהקות ופרויקטים 
אינטוטו  להקת  ביניהם  מקצועיים 
המחול  להקת  דור,  בת  אנגליה, 
פרסקו, סאלי אן פרידלנד, האופרה 
כיום  תדמור.  ועידו  הישראלית 
בדואט  תדמור  עידו  לצד  מופיעה 
העולם  ברחבי  רבים  מקומות 
הבלשוי  בימת  על  לאחרונה   –
במוסקבה. יצרה כוראוגרפיות רבות 
למחול ולתאטרון המקצועי. בעלת 
מעשור  למעלה  של  הוראה  ניסיון 

במיטב בתי הספר למחול בארץ.

לירון עוזרי
כרקדן  הוכר  עצמאי.  ויוצר  רקדן 
התרבות  משרד  מטעם  מצטיין 
המחול  בלהקת  רקד  והספורט. 
בפרוייקטים  השתתף  הקיבוצית. 
דלל  סוזן  במרכז  בינהם  שונים 
של  ו"רוסטר"  "מונגר"  בהפקות 
ברק מרשל שהופיעו בארץ ובחו"ל. 
עבד עם תיאטראות שונים ומספר 
רב של כוראוגרפים בינהם סאלי אן 
פרידלנד, סהר עזימי, רייצ'ל ארדוס 
ועופר זקס, אליס דור  מריה בריוס 
ועוד..  הרמן  עידית  כרמי,  כהןֿ,יורם 
פעמים  מספר  לעבוד  הוזמן  לירון 
הכוראוגרפית  של  בפרוייקטים 
Elena Christodolidou   בקפריסין.
שבחים  שקיבלו  שונות  יצירות  יצר 
בפסטיבלים  הקהל  ואהדת  רבים 
בחודש  ובעולם.  בארץ  שונים 
שוב  מעלה  לירון  הקרוב  ספטמבר 
אביב  ״תל  בפסטיבל  יצירותיו  את 

דאנס״ במרכז סוזן דלל נאחל
לו הצלחה!
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“Nobody cares if you can’t dance well.
Just get up and dance.
Great dancers are not great because of their tecnique,
 they are great because of their passion”

Martha Graham15
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מחול ותנועה
עלות שנתיתשעות         ימיםהדרכההחוגגיל/כיתה

1450 ₪ 16:00-16:45ג'שירי שטרןמחול יצירתיגן טרום חובה
מחול יצירתיגן חובה

פלמנקו
שירי שטרן

זהבית חמאל
ג'
ה'

16:45-17:30
16:00-16:45

 ₪ 1450
 ₪ 1450

ג'אזכיתות א'
ג'אז

בלט קלאסי
בלט קלאסי

פלמנקו
ברייקדאנס 

מלי סרי
מלי סרי

שירי שטרן
שירי שטרן

זהבית חמאל
שחף בראון

ב'
ה'
ג'
א'
ה'
ה'

13:10-13:55
14:00-14:45
17:30-18:15
17:30-18:15
16:45-17:30
14:00-14:50

 ₪ 2200

 ₪ 1800

 ₪ 1450
₪ 1450

ג'אזכיתות ב'
ג'אז

בלט קלאסי
בלט קלאסי

פלמנקו
ברייקדאנס 

הילה כפיר
הילה כפיר
שירי שטרן
שירי שטרן

זהבית חמאל
שחף בראון

ב'
ה'
ג'
א'
ה'
ה'

13:10-13:55
14:00-14:45
17:30-18:15
17:30-18:15
16:45-17:30
14:00-14:45

₪ 2200
 

 ₪ 1800

 ₪ 1450
 ₪ 1450

כיתות ג'
כיתות ד'
קבוצות 
נפרדות

ג'אז
ג'אז

בלט קלאסי
בלט קלאסי 

פלמנקו
ברייקדאנס

מחול ישראלי )פולקלור(

מלי סרי/ הילה כפיר
מלי סרי/ הילה כפיר

שירי שטרן
שירי שטרן

זהבית חמאל
שחף בראון

מלי סרי

ב'
ה'
ג'
א'
ה'
ה'
ה'

14:00-14:45
13:10-13:55
18:15-19:00
16:45-17:30
17:30-18:15
13:10-13:55

15:00-16:00

₪ 2200
 

₪ 1800
 

 ₪ 1450
 ₪ 1450
 ₪ 1450

כיתות ה' ו'
מסלול 
מקצועי

בחירה
בחירה
בחירה
בחירה

ג'אז
ג'אז

בלט קלאסי
בלט קלאסי 

בלט קלאסי - מצויינות
מודרני

מחול ישראלי )פולקלור(
פלמנקו

נירית עמרי
נירית עמרי

מירה רובינשטיין
מירה רובינשטיין

זהבה ברק
לירון עוזרי

מלי סרי
זהבית חמאל

א'
ד'
א'
ד'
ה'
ה'
ה'
ה'

14:30-16:00
16:00-17:30
16:00-17:30
14:30-16:00
17:00-18:00
18:00-19:00
15:00-16:00
17:30-18:15

₪ 3750
 

 
 ₪ 1450
 ₪ 1450
 ₪ 1450
₪ 1450

}
}

}
}

}
}

}
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השנה על מנת לאפשר לכל הבנות לקחת חלק בחוגי המחול ניתן יהיה לבחור בין מסלול מקצועי לחוגי.
בנוסף למסלולים חוגי הבחירה מיועדים לכולם!

לכל הבנות מכיתה ה' ומעלה שבוחרות במסלול המקצועי ומעונינות להוסיף חוג בחירה העלות עבורן הינה 900 ש"ח 
לכל חוג בניפרד.

מפגש חלוקה ללהקות היפ הופ, יתקיים ביום ג', 29.8.2017
לפי החלוקה הבאה: כיתות ה' - ז' )כולל( בשעה 16:00-17:30

כיתות ח' - יב' )כולל( בשעה 17:30-19:00
יריד חוגים בהם יציגו המורים את עצמם ופעילותם יתקיים: ביום ג', 5.9.2017 וביום ד', 6.9.2017 בין השעות 16:00-19:00

מומלץ!!! על מנת להתמקצע בתחום התנועה והגוף לקחת חלק בחוג בלט מצויינות.

עלות שנתיתשעות         ימיםהדרכההחוגגיל/כיתה
כיתות ז' ח'

מסלול 
מקצועי

בחירה
בחירה
בחירה

ג'אז
ג'אז

בלט קלאסי
בלט קלאסי

בלט קלאסי - מצויינות
מודרני

היפ הופ

נירית עמרני
נירית עמרני

מירה רובינשטיין 
מירה רובינשטיין

זהבה ברק
לירון עוזרי

מורה מתחלף

א'
ד'
ד'
א'
ה'
ה'
ב'

16:00-17:30
17:30-19:00
14:30-16:00
14:30-16:00
18:00-19:00
17:00-18:00
19:00-20:30

 ₪ 3750

 ₪ 1450
 ₪ 1450
 ₪ 1800

כיתות ט' יב'
מסלול 
מקצועי

מסלול חוגי
כיתות ה'-יב'

בחירה
בחירה
בחירה

ג'אז
ג'אז

בלט קלאסי
בלט קלאסי

ג'אז
מודרני

בלט קלאסי - מצויינות
מודרני

היפ הופ

נירית עמרני
נירית עמרני

מירה רובינשטיין
מירה רובינשטיין

נירית עמרני
לירון עוזרי
זהבה ברק
לירון עוזרי

מורה מקצועי מתחלף

א'
ד'
א'
ד'
א'
ה'
ה'
ה'
ב'

19:00-20:30
19:00-20:30
17:30-19:00
17:30-19:00
17:30-19:00
16:00-17:00

 18:00-19:00
 19:00-20:30
19:00-20:30

 ₪ 3750

 ₪ 2800

 ₪ 1450
₪ 1450
₪ 1800

להקה צעירה 
היפ הופ

מורה מקצועי מתחלףהיפ הופ
עומרי משה

ב'
ג'

16:00-17:30
14:30-16:00

 ₪ 2800

להקה בוגרת 
היפ הופ

מורה מקצועי מתחלףהיפ הופ
עומרי משה

ב'
ג'

17:30-19:00
16:00-17:30

 ₪ 2800

1800 ₪ 19:00-20:30ב'מורה מקצועי מתחלףהיפ הופבחירה
2200 19:00-20:00₪ה'זהבית חמאלפלמנקונשים

}

}

}

}

}
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חוג החלקה אומנותית על גלגליות
רולרסקייט - גן רוה

החוג יתקיים באולם הספורט, מרכז הפיס בעיינות.
לשיעור הראשון - יש לתאם מול ביה"ס רולרסקייט הזמנת זוג גלגיליות לנסיון!

קבוצת מתקדמות - יש לעבור לגלגיליות מקצועיות ולרכוש בגד אימון. 
הסעות: פירוט בדף האחרון בחוברת החוגים.

פרטים נוספים – רולרסקייט 054-4726300

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג /הקבוצה

1550 ₪ 16:45-17:30ד'ביה"ס רולרסקייטמתחילים גנים+ א'

1550 ₪ 16:00-16:45ד'ביה"ס רולרסקייטמתחילים כיתות א'-ה'

ג'ביה"ס רולרסקייטמתקדמים 1
ו'

13:10-14:30
12:15-13:30

 ₪ 2900

1750 ₪ 13:10-14:30ג'ביה"ס רולרסקייטמתקדמים 2

ג' ד'ביה"ס רולרסקייטנבחרת
ו'

14:30-16:00
13:30-15:00

 ₪ 3980

18
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חוג ציור
חדש ! חדש! חדש! 

הציור הוא חלון אל העולם שנמצא בחוץ והזמנה להתפתחות 
עצמית תוך חיזוק הביטחון וההעכה העצמית, כושר ההתמדה 

ותחושת המסוגלות. התלמידים בחוג לומדים לצייר כבר 
מהשיעור הראשון תוך הכירות עם יסודות הרישום, אור, צל, 

טבע דומם, גוף האדם ונוף תוך שימוש בטכניקות שונות: עיפרון, 
פחם, צבעי שמן, ועוד... הלמידה נעשית בשילוב עם דוגמאות 

מההיסטוריה של האומנות וכן מאומנות עכשווית.

בהדרכת ג'סיקה שרון, בוגרת בצלאל, תלווה את התלמידים 
באופן אישי.

החוג מיועד לילדים מכיתה ד' ועד תיכון יתקיים בימי א' משעה 
16:00 בחדר חוגים שבמבנה הספריה בעיינות.

עלות שנתית: 2200 ש"ח + 400 ש"ח חומרים למשך שנה.
מומלץ למעונינים לשמוע פרטים נוספים בטלפון: 052-7490788

19



לפרטים והרשמה
באתר המועצה

גימלאים ונהנים
תושבים יקרים

מועדון הגמלאים, הינו מועדון המציע מגוון איכותי של פעילויות פנאי והעשרה 
בתחומים רבים ומגוונים. כמו כן נהנה מתמיכה יוצאת דופן של המועצה והעומד 

בראשה מר שלמה אלימלך ועל כך אנו מודים. 

מועדון הגמלאים משמש מסגרת מיוחדת במינה היוצרת קשר אישי עם חברים 
וכל זאת על מנת לתת לאוכלוסייה הותיקה מקום להיות בו ולהיות חלק מחיי 

הקהילה במועצה האזורית גן רוה - זה בשבילכם ולמענכם.

ניתנת לכם הזדמנות נהדרת לפתח תחומים שלא התפניתם אליהם עד כה ואם 
אתם מחפשים מעגל חדש בנוסף למה שיש לכל אחד ואחד מכם ... 

אביבה חימוביץ
מנהלת המועדון 

נשמח לראותכם ולהיות חלק מאיתנו.
אני מזמינה ומחכה לכם במועדון.

20
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ספר - זה כל הסיפור!
"יש יותר אוצרות בספרים משתוכל למצוא בכל 

מאורות המסתור של הפירטים. באי המטמון ובחצי האי 
הספרדי גם יחד... והנפלא מכל הוא שתוכל ליהנות 

מהם בכל יום ויום בחייך."
שעת סיפור מהנה בספרייה אחת לחודש, עם מספרת 
סיפורים לגילאי 4-7 פרטים ומועדים יפורסמו בהמשך.

עשו לכם מנהג קבוע - היכנסו לספרייה בכל שבוע

הספרייה פתוחה לקהל בימים:
א'-ה' בין השעות 8:00-14:00

ובימים א' ד' בין השעות 14:00-19:00

חברת הזמר גן רוה קולטת חברות וחברים חדשים , החבורה שרה 
רפרטואר ישראלי חדש וגם ותיק. תופיע בארועי המועצה השונים 

ותייצג את המועצה בהופעות ברחבי הארץ.
המנהל המוסיקלי הינו, רונן בן דוד, מוסיקאי ובעל כישורים 

בניהול חבורות זמר.
• לקבלת פרטים נוספים וקביעת מועד למבחן הכניסה 

    ניתן להתקשר למיכאל גוטליב במועצה.

חבורת הזמר הייצוגית גן רוה

הספריה הציבורית

ספריית גן רווה מזמינה אותך:
ליהנות ממיטב ספרי הקריאה לטף, 

לנוער ולמבוגר.
ספרי עיון ללימוד והרחבת הדעת.

21
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מכללה אזורית 
המכללה האזורית תחדש את פעילותה עם מגוון הרצאות 

בנושאים מעניינים המועברים ע"י מרצים אשר הינם מומחים 
בתחומם.

חברים חדשים מוזמנים להרשם !!!
המפגשים יתקיימו מידי יום ד' בין השעות: 17:15 – 19:00 בבנין 

הספריה בעיינות.
מפגש ראשון יתקיים בתאריך 6.9.17

המחיר הינו: 475 ₪ לכל השנה.

מובאת בפניכם תכנית חודש ספטמבר 
ואוקטובר 2017. תקוותנו כי תמצאו 

ענין אישי ותיטלו חלק פעיל בכל אחת 
מההרצאות.

6.9.17 המרצה: יואל שטרוג,
הנושא: "מסע לאתיופיה בעקבות הארון 

האבוד"
13.9.17 המרצה: יוסי בן טולילה,

הנושא: "רמב"ם - הפילוסוף והרופא"
20.9.17 ערב ראש השנה

שנה טובה וחג שמח
27.9.17 המרצה: שלמה חלימה,

הנושא: "פרשת עסק הביש במצריים."
4.10.17 ערב חג סוכות - חג שמח.

11.10.17 הושנא רבה - חג שמח.
18.10.17 המרצה: דני ינאי,
הנושא: "קוריאה הצפונית"

25.10.17 המרצה: יואב יוכפז,
הנושא: "הגנטיקה של התזונה."

מבנה הספריהפעילות מרכז התרבות
ה
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חוג שוחרי תרבות 
יהדות ספרד - לאדינו

מפגשים אחת לשבועיים 
בהנחיית הגב' פינה אהרונוביץ 

במבנה הספריה בעיינות.

מפגש ראשון יתקיים ביום שני 
30.10.17 בשעה 19:00

הנכם מוזמנים לקחת חלק פעיל 
22ולהמשיך את הפעילות.
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מפגש סופרים
הסופרת - אורה אחימאיר

הסופרת אורה אחימאיר במפגש סביב ספרייה "אררטים, 
ו-הכלה" על כתיבה ביוגרפית וגילוי תשוקת הכתיבה בעשור 
השביעי של החיים. הגיבורים והסיפורים שנדחקים להיכתב 

וכיצד ספר נכתב ומה מכתיב את גורלו.
יתקיים ביום א', 10.9.17 בשעה 19:30

באודיטוריום שבמבנה הסיפרייה.
כרטיסים בעלות של 20 ש"ח ניתן לרכוש ביום הארוע במקום.

ארועים במהלך השנה
טקס יום השואה והגבורה - כ"ו בניסן, 11.4.18

ערב שירי לוחמים – במוצ"ש, כ"ט בניסן 14.4.18
פסטיבל האביב בשבועות - ו' בסיון, 20.5.18

ערב מחול ותנועה
שבתות של תרבות )שבתרבות(

מפגשי סופרים ושעות סיפור 

שעת סיפור "דירה להשכיר" מאת לאה גולדברג
סיפור על בניין אחד בן חמש קומות, על שלל חיות שונות 

ומשונות. על דעה קדומה ובדלנות.
לעומת אהבה ופתיחות. )מיועד לגילאי הגן 3-5(.

יתקיים ביום א', 10.9.17 בשעה 17:00 בבניין הסיפריה בעיינות.
כרטיסים במחיר 10 ש"ח ניתן לרכוש ביום הארוע במקום
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ייעודה של מחלקת הנוער הוא בפיתוח וטיפוח מסגרות 
חינוכיות חברתיות לילדים ובני נוער במועצה. מחלקת 

הנוער אחראית על כל מערך הפעילות הבלתי פורמאלית 
לנוער במועצה הכולל את פעילות תנועת הנוער, עידוד 

יוזמת וארגון אירועים ופעילויות שונות לכלל ילדי המועצה. 
מחלקת הנוער מטפלת בילדים ובני נוער בגן רוה:

 כ- 1000 ילדים ונוער מכיתות א'-יב'.

עבודת מחלקת הנוער נעשית בשני מישורים עיקריים
• חיזוק פעילות תנועת הנוער במועצה.

• יצירת מסגרות פעילות המשלימות לפעילות היישובית והתנועתית.

         אנו מזמינים את כל ילדי המועצה להצטרף לפעילות ענפה,
                                                           מלאה בחוויות ועניין.

פעילות בני הנוער
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"תנועת הצופים העבריים בישראל" נוסדה בשנת 1919 תנועת הנוער העברית 
הראשונה שקמה בארץ ישראל.

כיום פועלים בצופים למעלה מ- 80,000 חניכים ב- 250 שבטים מקרית שמונה 
ועד אילת. "תנועת הצופים" היא ממלכתית, אל מפלגתית המחנכת לערכים 
במגילת  הממלכתיים,  החינוך  בזרמי  ביטוי  לידי  הבאים  וציוניים  חברתיים 
העצמאות ובחוקי היסוד. העשייה החינוכית בצופים ממוקדת על ערכי חברות 

ורעות, על נתינה ועל מעורבות חברתית.
מנהיג  נוער  להעצמת  קרקע  הנוער  בתנועת  רואה  הנוער  מחלקת 
ומעורב. אנו מאמינים כי השייכות לתנועת הנוער מעניקה לבן הנוער 
ביקורתית  חשיבה  הובלה,  מנהיגות,  ולחוות  להתנסות  האפשרות  את 

וכמובן מפתחת את הכישורים החברתיים.

תנועת הצופים - שבט עידן

שעותימיםקבוצה

15:30שישיד' - יב'

17:00שלישיט' - יב'

לפרטים נוספים
רכז מפעלים: 054-2441261
רכז הדרכה: 054-2441260
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מרכז לאם ולילד
מפגש חוותי לגיל הרך

מפגש חוויתי של שעה וחצי לילדים והורים כאחד. במפגשים אלו ניגע בכל 
היבטי ההתפתחות של הילד ונלמד להכיר ביכולות... וכל זה מתוך חוויה 

משותפת ומהנה. בנוסף נקבל כלים להעצים יכולות אלו.

על עצמי
שמי - זמירה קמחי מנהלת ומפעילת גן ילדים.

בוגרת מכללת צעד ראשון - מדריכת התפתחות 
מוסמכת לגיל הרך ומנחה סדנאות להורות

• זמן איכות עם הילד תוך הנאה צרופה. 
• פיתוח והכרה ביכולות הילד בכל ההיבטים ההתפתחותיים חושי, רגשי, מוטורי ושפתי.

• חיזוק הביטחון העצמי של הילד.
• רכישת כלים להתמודדות עם בכי, שינה, האכלה מוצץ ועוד...

לפרטים נוספים זמירה: 052-3344881

מטרת המפגש

הפעילות תתקיים בסטודיו שבמרכז הפיס בעיינות

עלות 4 מיפגשיםשעותימיםהדרכההחוג /הקבוצה

320 ₪ 9:00-10:30ג'זמירה קמחילידה - 6 חודשים

32026 ₪ 11:30-12:30ג'זמירה קמחי6-12 חודשים
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חוג פלדנקרייז
חדש ! חדש! חדש! 

בהוראות  מבצעים,  התלמידים  בשיעורים 
הנעשות  תנועות  המורה,  של  מילוליות 
בנעימות וללא מאמץ פיזי. בין תרגיל לתרגיל 
ישנם רגעי מנוחה המוקדשים "להאזנה לגוף". 
לנוע  התלמיד  את  ילמדו  הפלדנקרייז  שיעורי 
במינימום מאמץ ובמקסימום יעילות, התלמיד 
ובהרגשה  בנשימה  ביציבה,  הטבה  יחוש 
שיעורים. מספר  לאחר  כבר  והרגשית  הפיזית 

ביציבה,  שמתקשים  לאנשים  עוזרת  השיטה 
בעיות מפרקים וכאבי גב. פלדנקרייז מומלצת 
כאבים  ותחסוך  בהריון(  )נשים  לצעירים  גם 
גילה פלג   - והגבלת תנועה בעתיד. בהדרכת 
בשיטת  קבוצות  להוראת  מוסמכת  מורה   -
בסטודיו  יתקיימו  השעורים  פלדנקרייז. 

שבמרכז הפיס בעיינות.
פעמיים בשבוע 45 דק' כל שיעור.

עלות שנתית: 2200 ש"ח

מיפגש ראשון - ביום ב' 11.9.17,
בשעה 20:00 למעוניינים בשעות הערב.

מיפגש ראשון - ביום א' 10.9.17,
בשעה 09:00 למעוניינים בשעות הבוקר.

חוג תנועה מודעת... "להתיידד מחדש עם הגוף"

מומלץ מאוד ליצור קשר 
לקבלת פרטים נוספים

גילה פלד: 052-2688929

שעותימים

20:00ב' ה'

09:00א' ד'
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קורס טיסנאות ותעופה
חוגי העשרה לילדים

ש! 
חד

ש! 
חד

 ! 
ש

חד

טכנוטריק - חוגי העשרה לילדים

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג / הקבוצה

1450 ₪ 13:05-13:50ג' מורה ממריאיםכיתות א' ב'

1450 ₪ 14:00-14:45ג'מורה ממריאיםכיתות ג' ד'

עלות שנתיתשעותימיםהדרכההחוג / הקבוצה

1450 ₪ 13:05-13:50ה' מורה ממריאיםכיתות א' ב'

1450 ₪ 14:00-14:45ה'מורה ממריאיםכיתות ג' ד'

ערכת חומרים אישית 
בעלות 385 ש"ח יגבה 

בשני תשלומים
חוג טכנוטריק יתחיל ביום 

חמישי, 19.10.17

חוגי חברת ממריאים פועלים בהתאם לתוכנית המפתחת מנהיגות, ערכים ופיתוח אישי.

קורס טיסנאות ותעופה - הינו קורס מעולם התעופה, המשתתפים יתחילו 
בבניית טיסני השלט כבסיס ראשוני ובמהלך השנה יבנו טיסנים מתקדמים יותר 

והכל בתכנית מובנית מראש. הקורס משלב בתוכו לימוד תכנים תאורטיים של 
עקרונות התעופה. בסיום כל בניית דגם יצאו הילדים להטסה קבוצתית.

קורס טכנוטריק - הינו קורס טכנולוגי חדשני וייחודי המקרב את המשתתפים לתכנים הקשורים לעולם 
הפיזיקה, המדע והטכנולוגיה, כבסיס ראשוני הילדים יבנו דגמים הממחישים את המושג פעולה - תגובה 
ובמהלך השנה יבנו דגמים כגון: רובוטים מונעים חשמליים, דינוזאור מהלך, דגמים מעולם הלונה פארק, 

מכונית מונעת, מנוף מגנטים, חללית על שלט ועוד...

ערכת חומרים אישית 
בעלות 325 ש"ח יגבה 

בשני תשלומים
חוג טיסנאות יתחיל ביום 

שלישי, 17.10.17
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בית הספר למוסיקה
בכפר הנוער עיינות

TRIOLA- בית הספר למוסיקה בעיינות בהנהלת סתיו שיימן, הפועל זאת 
השנה השלישית, פותח את  ההרשמה ומזמין אתכם ליהנות ממורים 

מקצועיים לפסנתר, גיטרה, בס, תופים ופיתוח קול. 
ילדים הלומדים לנגן מרוויחים פעמיים: פעם אחת בהנאה, בשמחה 

ובתחושת ההישג מנגינה בכלי האהוב עליהם, ופעם שנייה בהשפעה שיש 
לנגינה על המוח, למשל על מיומנויות למידה. מחקרים מראים שנגינה 

מגיל צעיר משפרת את ביצועי המוח. בגיל מבוגר היא תורמת לגמישות 
המוחית ועשויה לדחות את אובדן הזיכרון. מוסיקה היא הדבר הטוב ביותר 

שתכניסו לחיים שלכם!
שיעורי הנגינה מיועדים לכל הגילים. 

לפרטים והרשמה צרו קשר. 
29סתיו - 050-7665857
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קורסי מתמטיקה
אופק המרכז ללמידה הישגית

לימוד מתמטיקה - הלמידה מתקיימת 
בקבוצות קטנות המאפשרות יחס אישי לכל 

תלמיד ומתבצעת על ידי מורים מקצועיים 
ומנוסים ובסנכרון מלא עם תכנית הלימודים 

של מערכת החינוך. בשיעורים, המחולקים 
ללימוד פרונטלי ולימוד אישי, נחזק את 

הבסיס הקיים ונקדם את התלמיד להצלחה. 

כיתות ה' יום ג' בשעה 17:30-18:30
במסגרת הקורס נלמד את פעולות החשבון 

בהתאם לרמת התלמידים- חיבור, חיסור, 
כפל וחילוק. נלמד את נושא השברים- 

חיבור, חיסור, השוואה, הרחבה וצמצום, 
נלמד מספרים עשרוניים, אחוזים, ממוצע, 

וחישוב שטחים ומרובעים. הלמידה 
מתקיימת בסנכרון מלא עם חומר הלימוד 

בבית הספר.

כיתות ו'  יום ג בשעה 16:15-17:15
במסגרת הקורס נלמד חיבור חיסור כפל 

וחילוק של שברים פשוטים ומספרים 
עשרוניים, נלמד לפתור בעיות בנושא 

שברים, אחוזים, הספק ותנועה. הלמידה 
מתקיימת בסנכרון מלא עם חומר הלימוד 

בבית הספר.

כיתות ז' יום ד בשעה 17:30-18:30
בתחום האלגברי נלמד משתנים, ביטויים 
אלגבריים והכללה של תופעות מספריות. 

בתחום המספרי נלמד את פעולות החשבון 
וחוקיהן, חזקות ושורשים בריבוע ובתחום 
הגאומטרי נלמד על מלבן, תיבה ניצבות 

והקבלה. הלמידה מתקיימת בסנכרון מלא 
עם חומר הלימוד בבית הספר.

כיתה ח' יום ד' בשעה 16:15-17:15
בתחום האלגברי נלמד פונקציה קווית 

אי שוויון, בתחום המספרי נלמד יחס 
פרופורציה וקנה מידה ובתחום הגיאומטרי 

נלמד משולשים חופפים, תיכון ומשולש 
שווה שוקיים )קדם דדוקטיבי(. הלמידה 

מתקיימת בסנכרון מלא עם חומר הלימוד 
בבית הספר.

עלות: 2500 ₪ לכל שנת הפעילות.
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לימוד אנגלית על פי שיטתו של ירון 
ברזילאי - הלמידה מתקיימת בקבוצות 

קטנות המאפשרות יחס אישי לכל תלמיד 
ומתבצעת על ידי מורים מקצועיים ומנוסים 

ובסנכרון מלא עם תכנית הלימודים של 
מערכת החינוך. בשיעורים, המחולקים 

ללימוד פרונטלי ולימוד אישי, נחזק את 
הבסיס הקיים ונקדם את התלמיד להצלחה. 

כיתה ה' יום ג' 16:15-17:15 
נלמד לנהל שיחת חולין תוך שימוש בזמנים: 

הווה פשוט, עבר פשוט, הווה מתמשך, 
שייכות, גופים שונים, פעלים רגילים ופעלים 

יוצאי דופן. נקרא ספרים, נלמד לקרוא 
טקסטים ולהשיב על שאלות וכן לעשות 

שימוש במילון. 

כיתה ו' יום ג' 17:30-18:30
נכין את התלמידים לחטיבת הביניים. 

נלמד לקרוא טקסטים ולהשיב על שאלות,  
נלמד כיצד לכתוב חיבור בהתאם להוראות 

משרד החינוך, נלמד אסטרטגיות למידה 
 )Unseen( והתמודדות מול מבחנים ואנסינים

ולבצע שימוש במילון. נלמד לנהל שיחת 
חולין תוך שימוש נכון בזמנים, שייכות וגופים 

שונים.

קורסי אנגלית
אופק המרכז ללמידה הישגית

כיתה ז'  יום ד 16:15-17:15
הלימוד יהיה חופף לחומר הנלמד בהקבצה 

שבה נמצאים התלמידים. 
נלמד אסטרטגיות למידה, שימוש נכון 

 ,)Book Report( במילון, הכנת בוק-רפורט
ננהל שיחות חולין ונעבור סדנת כתיבה. 

נלמד לעשות שימוש בזמנים בכתיבה ודיבור
 Present Simple, Past Simple, Future Simple,

.Present Progressive
חלק נרחב מהשיעורים יתקיים באנגלית על 

מנת להגביר את חשיפתם של התלמידים 
לשפה. 

הלמידה תהיה בחלקה אינדיבידואלית 
ובחלקה פרונטלית.

כיתה ח' יום ד 17:30-18:30
הלימוד יהיה חופף לחומר הנלמד בהקבצה 

שבה נמצאים התלמידים. 
נלמד אסטרטגיות למידה, שימוש נכון 

 ,)Book Report( במילון, הכנת בוק-רפורט
ננהל שיחות חולין ונעבור סדנת כתיבה. 

נלמד לעשות שימוש בכללי הדקדוק 
ובזמנים בכתיבה ודיבור, על מנת לחזק את 
 Possessive, Present Simple, Present:הבסיס
 Progressive, Past Simple, Past Progressive,

.Passive, Adjective Comparison
חלק נרחב מהשיעורים יתקיים באנגלית 

על מנת להגביר את חשיפתם של 
התלמידים לשפה. הלמידה תהיה בחלקה 

אינדיבידואלית ובחלקה פרונטלית. 

31עלות: 2500 ₪ לכל שנת הפעילות.



ימים א' עד ה'
חוג בשעות 16:00 עד 17:30 –

הסעה בשעה 15:00 מהצפון ומהדרום

חוג בשעות 17:30 עד 19:00 –
הסעה בשעה 16:30 מהצפון ומהדרום

חוג בשעות 20:30 עד 19:00 –
הסעה בשעה 18:15 מהצפון ומהדרום

הסעה בשעה 18:30 מבית עובד + אירוס

חוג בשעות 22:00 עד 20:30 –
הסעה בשעה 20:00 מהצפון ומהדרום

* חוגים שמסתיימים ו/או מתחילים בשעה 
18:15, 16:45 - ההסעות ע"י ההורים.

צפון יציאה: מהבסיס, קיבוץ פלמחים, גן 
שורק, נטעים ובית חנן לעיינות. 

דרום יציאה: מגאליה, כפר הנגיד, גן שורק, 
בית עובד ואירוס לעיינות. 

08-9408230www.ganrave.org.il

לוח הסעות לחוגים
בחוגים שלאחר הלימודים פיזור בשעה 14:00 ובשעה 15:00

היכן שמצוין מהצפון ומהדרום שני אוטובוסים אוספים.
נא לחכות בסבלנות בשעה המצוינת.

לחוגי גני הילדים ומבוגרים אין הסעות מאורגנות.


