מתנ"ס חבל אילות

חוברת חוגים
ופעילויות
שנת תשע"ז 2016-2017

איך אני נרשם עצמאית לחוג?
היכנס לקישור:

https://matnas.ardom.co.il/Login.aspx
כניסה לאתר-פעם ראשונה?

יש למלא את הפרטים בריבוע ״לקוח חדש״.
תתקבל בטלפון הנייד ובמייל שרשמת,
סיסמה להמשך השימוש באתר.

נרשמתי כבר ויש לי את הסיסמה!

יש להכניס את מס׳ תעודת הזהות והסיסמה
בריבוע ״לקוח רשום״.

הייתי מזמן ושכחתי את הסיסמה?

יש למלא את הפרטים בריבוע ״שכחתי סיסמה״.
תתקבל בטלפון הנייד ובמייל שרשמת,
סיסמה חדשה להמשך השימוש באתר.

בחר את החוג הרצוי

לפי הקטגוריה הרצויה שם החוג ,גיל או תחום.

הוסף אותו לסל הקניות

חשוב מאוד לסמן את חבר הקהילה אשר נרשם לחוג.

שים לב אם ישנו תשלום נוסף לחוג

כגון ביטוח ,ביגוד או הנחה לותיקים (מגיל  60ומעלה)
וסמן בריבוע המתאים.

קרא את התקנון המופיע באתר

וסמן בריבוע המתאים שהנך מסכים לתנאים.

בחר אמצעי תשלום
בכרטיס אשראי

הכנס את הפרטים המבוקשים.
התשלום נפרש אוטומטית למספר חודשי החוג.
לפריסה אחרת  -התקשר למתנ"ס.

בהמחאה

עם ביצוע התשלום מתקבלת קבלה במייל
(המעודכן ברישום) והתהליך מושלם.

במקרה של תקלה ,שאלה או בעיה

מוזמנים לפנות אלינו למתנ"ס ונשמח לעזור.

סמן הזמנה טלפונית ודאג להתקשר למתנ"ס
או להגיע עם המחאות להסדרת התשלום.

לוח חופשות

לשנת פעילות תשע"ז 2016-2017

הפעילות תתקיים בין השעות
16:00-20:00

שנת פעילות החוגים:

ההרשמה פתוחה לקהל הרחב
הגעה ופיזור הינם באחריות
ההורים

חוגי ילדים1.9.16-30.6.17 :
חוגי מבוגרים1.9.16-31.7.17 :

ילדים ונוער

ראש-השנה( 2-4.10.16 :ראשון-שלישי)
יום כיפור( 11-12.10.16 :שלישי-רביעי)
סוכות( 16-25.10.16 :ראשון-שלישי)
חנוכה( 26.12.16-1.1.17 :ראשון-שני)
פורים( 12-13.3.17 :ראשון-שני)
פסח( 2-18.4.17 :ראשון-שלישי)
יום הזיכרון ויום העצמאות( 1-2.5.17 :שני-שלישי)
ל"ג בעומר14.5.17 :
שבועות( 30.5-1.6.17 :שלישי-חמישי)
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בשנת הפעילות תשע"ז יפתחו
חוגי מתנ"ס בכמה מישובי החבל:

מבוגרים

ראש-השנה( 2-4.10.16 :ראשון-שלישי)
יום כיפור( 11-12.10.16 :שלישי-רביעי)
סוכות( 16-25.10.16 :ראשון-שלישי)
פסח( 10-17.4.17 :שני-שני)
יום הזיכרון ויום העצמאות( 1-2.5.17 :שני-שלישי)
שבועות( 30-31.5.17 :שלישי-רביעי)

מספר מפגשים בשנה:

חוגי ילדים ונוער | 36 :חוגי מבוגרים44 :

חוגי פנאי

מנהלת המחלקה :אפרת אמיתי | 054-9799126

קרמיקה  -רותי חאזי

כיתות א'-ג'

ימי ג' 13:00-14:30

₪ 210

כיתות א'-ו'

ימי ג' 16:30-18:00

₪ 210

קרמיקה  -רותי חאזי

כיתות ד' ומעלה

ימי ב' 13:00-14:30

₪ 210

קרמיקה  -רותי חאזי

מבוגרים

ימי ב'  /ד' 18:00-21:00

₪ 300

קרמיקה  -רותי חאזי

מבוגרים

ימי ג'  /ד' 09:00-12:00

₪ 300

ציור  -הלן הרוש

כיתות א'-ב'

ימי א' 13:00-14:30

₪ 210

ציור  -הלן הרוש

כיתות ג'-ו'

ימי ב' 13:00-14:30

₪ 210

כיתות א'-ו'

ימי ג' 16:30-18:00

₪ 210

ציור  -הלן הרוש

כיתות ז' ומעלה

ימי ד' 14:45-16:30

₪ 210

ציור  -הלן הרוש

מבוגרים

ימי ד' 17:00-20:00

₪ 300

ציור  -הלן הרוש

מבוגרים

ימי ב' 09:00-12:00

₪ 300

רכיבה בחוות גרופית

כל הגילאים

כל ימות השבוע בתיאום עם החווה

₪ 270

יוגה קלה  -דוריה נווה

מבוגרים

ימי א' ו-ה' 17:30-18:30

₪ 200

יוגה דינאמית  -דוריה נווה

מבוגרים

ימי א' ו-ה' 18:30-20:00

₪ 200

פלדנקרייז  -ליאורה פוליקר

מבוגרים

ימי ג' 16:00-17:00

₪ 160

פילאטיס  -נטליה ירומה -אילות

מבוגרים

ימי א' ו-ד' 18:00-19:00

₪ 210

פילאטיס  -לזלי רובין  -מתחילים

מבוגרים

ימי א' וג׳ 17:00-18:00

₪ 165

פילאטיס  -לזלי רובין  -מתקדמים

מבוגרים

ימי א' וג׳ 18:00-19:00

₪ 165

פילאטיס  -לזלי רובין  -יהל

מבוגרים

ימי ב' 19:30-20:30

₪ 180

פילאטיס  -פעמיים בשבוע -יהל

מבוגרים

ימי ב'+ה'

₪ 210

פילאטיס  -אביבית ידין  -יהל

מבוגרים

ימי ה' 16:30-17:30

₪ 165

פילאטיס  -לזלי רובין  -סמר

מבוגרים

ימי ב' 15:00-16:00

₪ 165

מחול מזרחי  -אביגיל לאו  -מתחילות

מבוגרים

ימי ב' 18:00-19:00

₪ 160

מחול מזרחי  -אביגיל לאו  -מתקדמות

מבוגרים

ימי ב' 19:00-20:30

₪ 200

קרמיקה  -רותי חאזי

ציור  -הלן הרוש

לגו אתגרי
גלילגו
פסיפס  -דליה מטמון

חדש

חדש

חדש

חדש
חדש

פסיפס  -דליה מטמון
פסיפס  -דליה מטמון

חדש

כיתות א'-ג'
כיתות ד'-ו'

ימי ג'  13:00-14:30בביה״ס
ימי ד'  16:00-17:30בבאר-אורה
ימי ג' 15:00-16:30בביה״ס
ימי ד'  17:30-19:00בבאר-אורה

₪ 180
₪ 180

מבוגרים

ימי ב' 9:00-12:00

₪ 300

מבוגרים

ימי ב' 17:00-20:00

₪ 300

ילדים :ד׳ ומעלה

ימי ב' 13:00-14:30

₪ 210
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סופה  -מרכז למחול ולתנועה
ניהול :ענת מנור מורגן
מסגרת מקצועית ,אשר מקנה כלים לרכישתן של מיומנויות תנועה ומחול .המרכז למחול ולתנועה שם דגש על מתן יחס אישי
ומענה לצרכים השונים באמצעות פיתוח השפה התנועתית ועידוד היצירתיות .ב"סופה" צוות מורים בכיר וברמה מקצועית גבוהה,
החושפים את התלמידים למגוון סגנונות המחול ,ההתעמלות והתנועה .בנוסף לשיעורים ישתתפו התלמידים בסדנאות ,כנסים,
יופיעו באירועים שונים ובמופע מושקע ומקצועי בסוף השנה.
תוכנית שנתית להעשרה במחול  -מיועד לכתות ו' ומעלה
במסגרת תוכנית העשרה במחול ,יצפו התלמידים במופעי מחול של הלהקות המובילות בארץ וישתתפו במפגשים וסדנאות של
אמנים ומורים אורחים .חשיפת התלמידים למופעי מחול בעלת חשיבות רבה לפיתוח הדמיון ,לחשיפת התלמידים לעולם המחול
ולהרחבת הידע והחיבור לחומר הנלמד בשיעורים.
מסלולי לימוד
מסלול חוגי  -דו שבועי  -מיועד לכתות א'-י"ב :שני שיעורים לבחירה מבין השיעורים הקיימים במערכת ₪ 270 .לחודש.
מסלול מקצועי  -מיועד לכתות ד'-י"ב :שיעור בלט ושני שיעורים לבחירה מבין השיעורים הקיימים במערכת ₪ 400 .לחודש.
מסלול פתוח  -מיועד לכתות א' ומעלה :שיעור אחד לבחירה משיעורים נבחרים ₪ 180 .לחודש.
מחול יצירתי לגנים :שיעור בן  45דק' הכולל טכניקות מעולם הבלט והג'אז ₪ 130 .לחודש.
רקדני להקת המחול היצוגית שזהו להם החוג הרביעי ,ישלמו  ₪ 100לחודש עבור שיעור להקה.
* ניתן להוסיף מספר בלתי מוגבל של שיעורים בתוספת תשלום.

עבודת גמר לבגרות במחול

העבודה בנויה משני חלקים :חלקה העיוני מתבצע בביה״ס ,חלקה המעשי מתבצע במרכז המחול ״סופה״.
שיעור קומפוזיציה שבועי ₪ 180 :לחודש.

אירועים לשנת הפעילות הקרובה 4.9.15 :פתיחת שנת הפעילות
 26.12.16יום סדנאות מחול בחופשת חג החנוכה
" 26-28.12.16משולש מחול"  -שלושה ימים של שיעורי מחול ,מופעים ועוד
בכפר האקולוגי "ורטיגו" .מיועד לכתות ט'-י"ב בחופשת חג החנוכה.
 29.1-2.2.16שיעורים פתוחים
 7.1.17השתתפות בתחרות "כוכב המרום" בבאר-שבע (להקת המחול).
" 12.3.17לילה לבן"  -סדנאות מחול אל תוך הלילה בחופשת חג הפורים.
 4.4.17הופעה ביריד מתנה לפסח בגרופית (קב' נבחרות).
 24.4.17הופעה של להקת המחול הייצוגית בטקס יום השואה והגבורה הבית ספרי.
 29.6.17מופע סוף השנה.
 6-10.8.17מחולוהט! קורס קיץ למחול.

חדש!

להקת מחול צעירה
לכתות ו'-ט'
אודישנים ללהקה
יתקיימו ביום רביעי

7.9.16

בהפסקה הגדולה

מערכת שיעורים לשנת הפעילות תשע"ז
ראשון
סטודיו עליון

עובדה

שני

שלישי

סטודיו עליון סטודיו תחתון

באר אורה

16:30-17:15
מחולצ׳יק
גנים

13:00-14:00
מודרני
ה'-ו'

13:10-14:00
בלט
א'-ג'

14:00-14:45
היפ-הופ
ד'-ו'

14:00-14:45
ג׳אז
א'-ג'

14:00-14:45
בלט
ד'-ו'

14:00-15:00
ג'אז
ז'-ח'

15:00-16:15
היפ-הופ
ז'-ח'

15:00-16:15
מודרני
ט׳-י״ב

15:00-16:15
בלט
ז'-ח'

15:00-16:15
ג'אז
ט' ומעלה

16:30-17:45
היפ-הופ
ט׳-י״ב

17:15-18:00
מחולצ׳יק
גנים

עבור פעילויות נוספות ,יגבה תשלום בניפרד
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סטודיו עליון סטודיו תחתון סטודיו עליון סטודיו תחתון
13:00-14:00
ג'אז
ד'-ו'

13:15-14:30
התעמלות אמנותית
א'-ב'

15:00-16:30
התעמלות אמנותית
ג'-ה'

רביעי

חמישי

16:00-16:45
מחולצ׳יק
גנים

16:15-17:30
בלט
י׳-י״ב

16:45-17:30
מחולצ׳יק
גנים

17:30-18:15
מחולצ׳יק
גנים

15:00-16:15
מודרני
ז׳-ח׳
16:30-17:45
להקה צעירה

15:00-16:30
להקה בוגרת

אולפן מוזיקה
הרכב נוער ייצוגי

שירה :עמית בן ציון,
נגינה :אילון גינזבורג,
ניהול אומנותי :יורם אילן

הרכב נוער צעיר

חדש
חדש

חדש
חדש

מנהלת המחלקה :עינב נלסון ארובס | 054-9799125

אודישנים יתקיימו
במהלך ספטמבר

פעמיים בשבוע
א׳ ו-ד׳ בין 15:00-16:30

ט׳-י״ב
 ₪ 200לחודש

אודישנים יתקיימו
במהלך ספטמבר

מפגש שבועי

ו׳-ח׳
 ₪ 100לחודש

קבוצת גיטרות ויוקללי

קבוצה של עד  6ילדים

ימי ב'-ה'
בשעות בית הספר

לילדי כיתות ג'-ו'
 ₪ 150לחודש

קבוצת חליל צד

קבוצה של עד  4ילדים

ימי ב'
בשעות בית הספר

לילדי כיתות ג'-ה'
 ₪ 150לחודש

קבוצת חליליות

קבוצה של עד  6ילדים

ימי ה'
בשעות בית הספר

לילדי כיתות ב'-ד'
 ₪ 150לחודש

קבוצה של עד  6ילדים

ימי ב'
בשעות בית הספר

לילדי כיתות ב'-ד'
 ₪ 150לחודש

קבוצה של עד  6ילדים

א' ,ג' ,ה' בשעות בית הספר .כיתת
פסנתר של אולפן המוזיקה

לילדי כיתות ב'-ה'
 ₪ 150לחודש

עמית בן ציון-צפריר

שעת אפס בתיאום עם בית הספר.
כיתת פסנתר של אולפן המוזיקה

לילדי כיתות ב'-ה'
 ₪ 80לחודש

בהנחיית מורי אולפן המוסיקה

ימי ב'-ה'
מהשעה ,13:00-15:00
 15:00-17:00ובערבים בישובים.

לתלמידי כיתות ז'-י"ב
 ₪ 100לחודש
(גם לתלמידי מגמת המוזיקה)

מיועד לילדים מכתה ה',
נוער ומבוגרים

ימי ב'-ה'
בשעות בית הספר

 ₪ 400לחודש

מיועד לילדים מכתה ה',
נוער ומבוגרים

ימי א'-ה'
בשעות בית הספר

 ₪ 400לחודש

מיועד לילדים מכתה ה',
נוער ומבוגרים

ימי א' ו-ג'
בשעות בית הספר

 ₪ 400לחודש

מיועד לילדים מכתה ד',
נוער ומבוגרים
מיועד לילדים
מכתה ד',
נוער ומבוגרים

ימי ב'
בשעות בית הספר

 ₪ 400לחודש

ימי ד'-ה'
בשעות בית הספר

 ₪ 400לחודש

מיועד לילדים
מכתה ז',
נוער ומבוגרים

ימי א'-ה'
בשעות בית הספר

 ₪ 400לחודש

מאיר הררה ועומרי אלון

מיועד לילדים
מכתה ה',
נוער ומבוגרים

ימי ב'-ד'
בשעות בית הספר

 ₪ 400לחודש

מוזיקה מבוססת מחשב

מיועד לילדי כיתות ז'-י"ב

ימי א'-ה'
בשעות בית הספר

 ₪ 400לחודש

שירה :עמית בן ציון,
נגינה :אילון גינזבורג,
ניהול אומנותי :יורם אילן
אוסקר שר

דני קורנברג

בתיה מולדבסקי

קבוצת תופים

מאיר הררה ועומרי אלון

קבוצת אורגניות
ויקי גורודצקי

מקהלת ילדים
הרכבי נוער
גיטרה

אוסקר שר,
אילון גינזבורג (גיטרה ליווי)

פסנתר

ויקי גורדצקי,
בתיה מולדבסקי,
אילון גינזבורג (פסנתר ליווי)

כלי נשיפה

מייקל יזרעאלי

חליל צד

דני קורנברג ,מייקל יזרעאלי

חלילית

בתיה מולדבסקי

פיתוח קול

נטאשה בורודה,
רונית דבאוי ,גדעון אפרתי
עמית בן ציון-צפריר

תופים וכלי הקשה
איילון גינזבורג

שיעורים פרטניים מיועדים לתלמידי כיתות ה' ומעלה ולמבוגרים .לימודי פיתוח קול מיועדים לתלמידי כיתות ז' ומעלה ולמבוגרים.
עלות שיעור פרטני –  400ש"ח לחודש | עלות שיעור זוגי –  250ש"ח לחודש לאחד (במידה ואחד פורש ,ישא התלמיד הנותר בתשלום הכולל של  400ש"ח)
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ספורט

מנהל המחלקה :אורן אלמוג | 053-4244273

העמותה
לקידום הספורט
בחבל-אילות

בי"ס
למשחקי כדור
יוני שולמן

בי"ס לכדורגל
עופר מזרחי

טניס בקטורה
שלומי בן-עמי

א'-ד'

ימי ב' ,ד' 13:00-14:30

ה׳-ו׳

ימי ב' ,ד' ,13:00-14:30 ,ה׳ 16:15-17:45

א'-ב'

יום ב' ,ה' 13:00-14:30

ג'-ד'

יום א' 13:00-14:30
יום ג' 15:00-16:30

מתחילים :ילדים

יום א' 17:15-18:15

מתחילים :מבוגרים

יום א' 18:15-19:15

מתקדמים:
נוער  +מבוגרים

יום א' 19:15-20:15

פעמיים בשבוע

ימים א׳-ה׳ בתיאום

חדר כושר

ארתור רוזנטל,
ג'ן שנייר ,יוני

קפוארה

נמרוד קווינטר

אגרוף תאילנדי
והגנה עצמית

מגרש טניס קטורה
אימון שבועי
סה״כ₪ 1600 :
אימון דו שבועי
סה״כ₪ 2300 :

יום א' 16:00-17:00

מבוגרים

ימים א׳-ה׳

מתקני הספורט ביטבתה –
אולם ,מגרש..
 2אימונים *  60דק'
סה״כ₪ 1500 :

נוער  +מבוגרים

ימים א-ה' 15.00-21.00

באולם הספורט שביטבתה.
תלת חודשי₪ 600 :
חצי שנתי /₪ 1000 :שנתי₪ 1900 :
כרטיסיה של  34כניסות.₪ 450-
ביטוח  ₪ 75 -לשנה.
מותנה באישור רופא לפעילות בחדר כושר.

א'-ו' ביטבתה

יום ה'  13.30-14.30אולם הספורט

סה״כ₪ 1600 :

א'-ו' בעובדה

ג' 17:15

סה״כ₪ 1700 :

ג׳-ו׳ ביטבתה

ימי ב׳ וד׳ 16:30-17:30

סה״כ₪ 2000 :

ז׳-י׳ ביטבתה

ימי ב׳ וד׳ 16:30-17:30

ג׳-ו׳ ביהל

ב׳ 15:00-16:00

ג׳-ו׳ בבאר אורה

ימי א׳ ,ג׳ ,ה׳ 17:30-18:30

ז׳-י׳ בבאר אורה

ימי א׳ ,ג׳ ,ה׳ 19:00-20:00

נוער ובוגרים

ימי א׳ ,ג׳ ,ה׳ 20:00-21:00

שלומי בן-עמי

יוסי אהרוני

מגרש כדורגל יטבתה
עלות שנתית ,₪ 1800 :עלות מדים₪ 200 :
סה״כ2000 :

מגרש טניס בעובדה
אימון שבועי ,סה״כ₪ 1700 :

טניס בעובדה
כושר גופני נשים

מגרש כדוריד  /אולם ספורט
עלות שנתית ,₪ 2000 :עלות מדים₪ 200 :
סה״כ2200 :

סה״כ₪ 1600 :
סה״כ₪ 2300 :

עבור פעילויות נוספות ,יגבה תשלום בניפרד

קבוצות תחרותיות המשתתפות בליגה ,במקצועות הכדוריד והכדורסל
כדוריד בנים
רפי יבדייב
ז'-ח׳

כדוריד בנים

סרדגאן רונדיץ
ט׳-י'

האימונים יתקיימו ב :מגרש כדוריד /אולם ספורט
 90דק' *  3אימונים שבועיים+משחקי ליגה
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כדוריד בנים

סרדגאן רונדיץ
נוער

כדורסל
ארז לוי
ז'-ח'

כדורסל
ארז לוי
נוער

עלות שנתית + ₪ 3000 :תשלום חד פעמי בסך ( ₪ 380ביגוד ביטוח ובדיקה רפואית)
סה״כ .₪ 3380 :עבור פעילויות נוספות יגבה תשלום בנפרד

חוגי מתנ"ס לילדי גנים (גילאי )4-6
קפוארה

נמרוד קווינטר

סדנת קרמיקה
הורים וילדים

יום ג'  16:00-16:45בגרופית

סה״כ₪ 1600 :

ימי ב׳  /ד׳  16:00-18:00במתנ"ס

 ₪ 600לכל הסדנה

רותי חאזי

מחול יצירתי לגנים
לירון יועץ מוריס

מחולצ׳יק

דיקלה בן-שושן

ימי ד׳ 17:00-17:45
חדר מראות עליון באולם ספורט

סה״כ₪ 1300 :

ימי ג׳ 16:45-17:30 ,16:00-16:45
בבאר אורה

סה״כ₪ 1300 :

ימי א׳ 17:15-18:00 ,16:30-17:15
בעובדה

שימו-לב :לחוגים אלו אין הסעות ,הגעה ופיזור הינם באחריות ההורים.

סיורים בעקבות ציפורים
גם השנה נמשיך לקיים מפגשים חודשיים לחובבי הצפרות ,ונשמח לקבל
מתעניינים חדשים .את המפגשים ידריך איתי שני.
מטרת המפגשים היא היכרות עם ציפורי האזור ואלו הנודדות לכאן ומכאן.
הבנת תהליכי שמירת הטבע המתרחשים באזור וזיקתם לציפורים.
ימי הפעילות  -ימי שישי בין השעות  06:00-10:00בהתאמה לשעון קיץ  /חורף.
ציוד חובה  -כובע ,נעליים נוחות ,משקפת.
ציוד נוסף שמומלץ  -מגדיר ציפורים וטלסקופ.
הגעה ופיזור עצמאית  -נפגשים בכל פעם בנקודת כינוס וממנה מדלגים
לנקודות נוספות בקרבת מקום .נקודת המפגש ופירוט הסיור ימסרו לנרשמים
כיומיים לפני כל סיור.
השנה נקיים  13מפגשים .עלות מפגש  ₪ 50 -עלות לסדרה כולה ₪ 650 -
במהלך השנה יאורגנו סיורים מחוץ לאזורנו ,בהרשמה ותשלום נפרדים.

תאריכי המפגשים:
23.9.16

17.2.17

7.10.16

10.3.17

28.10.16

24.3.17

11.11.16

7.4.17

26.11.16

21.4.17

16.12.16

5.5.17

13.1.17

"במה במדבר"  -פרויקט תיאטרון ייחודי לנוער
פרויקט ייחודי ויוצא דופן ,לבני נוער בהובלת תיאטרון אלעד .מיועד לבני נוער בשכבות ח'-ט' בעלי תשוקה למשחק ורצון לגלות את עולם הבמה.
במהלכו של הפרויקט יעברו בני הנוער סדנאות אומן עם שחקנים מן השורה הראשונה .בסיומו יעלו הצגה פרי יצירתם.
משך הפרויקט 4 :חודשים :נובמבר – פברואר .מפגשים קבועים בימי ראשון ,בין השעות  .15:00–18:00עלות ₪ 250 :לחודש.
להרשמה ופרטים נוספים ,יש ליצור קשר עם דורון 054-9799129

חוג לימודי תקשורת
לימודי התקשורת נועדו למי מבינינו החולם לשדר ברדיו .במהלך הקורס תינתן האפשרות לכל אחד ואחת להבין את יסודות עולם התקשורת
(אתיקה ,כללי שידור ,מיומנות כתיבה ועוד) ,ללמוד איך מפיקים ומשדרים תוכנית רדיו מוזיקלית או ראיונות .נלמד סוגים שונים של תוכניות רדיו,
כיצד מתפעלים אולפן ,מהם התפקידים השונים ברדיו ,איך מעצבים סגנון מוזיקלי ואיך מכניסים ביטוי אישי לתכנית.
סדנאות התקשורת יתקיימו במרכז התקשורת בביה"ס האזורי "מעלה שחרות".
סדנת ותיקים (  10 :)55+מפגשים שיתקיימו החל מחודש דצמבר ,2016 ,בימי חמישי ,בין השעות  .10:00-12:00תאריך מדוייק ימסר לנרשמים.
עלות הסדנה₪ 600 :
סדנת מבוגרים (מגיל  20ומעלה)  12 :מפגשים שיתקיימו החל מחודש פברואר  ,2017בימי שלישי  .15:00-17:00תאריך מדוייק ימסר לנרשמים.
עלות הסדנה₪ 800 :
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נהלי הרשמה ופרישה לפעילויות המתנ"ס
ברכות להצטרפותכם לחוגים ופעילויות של מתנ"ס אילות .צוות המתנ"ס
דואג לתת מענה לבקשותיכם ככל שניתן.
אנו מבקשים להביא לידיעתכם את נהלי ההרשמה לפעילות המתנ"ס תשע"ו.
לנוחיותכם ועל מנת לייעל את תהליך הרישום לחוגים ולפעילויות המתנ"ס
השונות ,ניתן להירשם דרך אתר האינטרנט בכתובת:

matnas.ardom.co.il

וק
הר
שמה :55901 :מתנ"
ס
ח
ב
ל
08-63
אילות

שיעורי ניסיון
לחוגים ינתן שיעור ניסיון אחד בלבד .אם המשתתף נרשם וממשיך להשתתף
בחוג – יחויב בגין שיעור הניסיון ,אם לא ימשיך להשתתף – לא יחויב.
(בחוג הרכיבה יחויב המשתתף גם בגין שיעור הניסיון)

החזרי שיעורים
לא ינתנו החזרי שיעורים ,למעט ביטולים ביוזמת המתנ"ס .טיולי ביה"ס,
מבחנים ,מחלות משתתפים וכו' ,לא יהוו עילה להחזר שיעור/כספי.

חוגי המתנ"ס יפתחו ב1.9.2016-

פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע"פ החלטת הנהלת
המתנ"ס) .הנהלת המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג עקב מיעוט משתתפים.

אופן התשלום
דרך אתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי (אפשרות לפריסה).
בהמחאות מראש ,לכל תקופת החוג ,לפקודת מתנ"ס חבל אילות.
יש להסדיר את התשלום לפני תחילת הפעילות בחוג.
התשלום אינו כולל ביטוח ותלבושת לחלק מחוגי הספורט והמחול שייגבו
באופן נפרד ,חד פעמי ובלתי ניתן להחזרה.
נרשמים בעלי חוב למתנ"ס לא יוכלו להרשם לשיעור  /חוג עד להסדרת החוב.
להסדרת תשלום החוב נא לפנות ליפה  ,מזכירת המתנ"ס לטל'08- :
6355901

הנחות
הנחה בסך  10%תינתן למשתתף בחוג השני (הזול מהשניים) ואילך.
(להוציא את אולפן המוזיקה ומרכז המחול).
תושבים בני  60+זכאים להנחה של  10%על חוג אחד (להוציא את אולפן
המוסיקה).
בקשות להנחה יוגשו בכתב למנהלת המתנ"ס וידונו בועדת הנחות,
המתכנסת לקראת סוף שנת הפעילות.

הודעות שוטפות
הודעות למשתתפים בחוגים ישלחו באמצעות מכתבים ,הודעות ,SMS
טלפונים ובמייל (חשוב להקפיד לציין את כתובת המייל שלכם בברור
באותיות דפוס).

הסעות

פרישה מחוג
פרישה מחוג תתבצע מול רכזי המחלקות ,במייל  /בפקס .באחריות
המשתתף/ת להגיש את הבקשה ולוודא שהתקבלה במשרדי המתנ"ס.
(מול המתנ"ס ולא מול המדריך).
משתתף הפורש עד  ,30.1.17זכאי לקבלת החזר עבור החודשים עליהם
שילם מראש .לאחר תאריך זה לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי.

חוגי ילדים ונוער :המתנ"ס ידאג להסעות לחוגים( .לא כולל חוגי ילדי גנים)
*באחריות המשתתף (בחוגים תלויי הסעה מטעם המתנ"ס) או הוריו ,להודיע
לרכזי המחלקות במתנ"ס ,על העדרותו או אי יכולתו להגיע לחוג ,על מנת
שנוכל להתארגן מול מחלקת התחבורה ומדריך החוג.
בשעות ומועדי החוגים יתכנו שינויים בהתאם למערכת השעות של ביה"ס.

צוות המתנ"ס
שושי אורון – מנהלת המתנ"ס ואגף החינוך

054-9799123

6355911

shoshi@ardomnet.co.il

יפה גנות  -מזכירת המתנ"ס

054-9799124

6355901

yafa@matnas-4u.co.il

עינב נלסון ארובס – מנהלת אולפן המוזיקה

054-9799125

6355908

musica@ardomnet.co.il

אפרת אמיתי – מנהלת מחלקת חוגי פנאי

054-9799126

6355907

mhugim@ardomnet.co.il

אורן אלמוג  -מנכ"ל העמותה לקידום הספורט

053-4244273

9223111

sport@matnas-4u.co.il

9223111

sport@moetza.ardom.co.il

איילת קריספין – מנהלת מחלקת תרבות

054-9799127

6355909

tarbut@ardomnet.co.il

דפנה שמשון מוסניקוב – מנהלת מחלקת ותיקים

054-9799088

6355904

vatikim@matnas-4u.co.il

סער צברי  -מנהל מחלקת תקשורת ורדיו

050-8448903

6355914

saartzabri@gmail.com

6355939

karenp@school.ardom.co.il

דורון קרן – מנהלת מחלקת הנוער
ומתאמת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

054-9799129

6355905

youth@eilot.org.il

שמעון בוגנים  -מנהל אחזקה ורכש

054-9799122

6355908

shimonbu@ardomnet.co.il

שמעון ביטון  -ראש המכינה הקדם צבאית

052-8983900

שרית גורן  -מנהלת המכינה הקדם צבאית

050-3313721

טל הולצמן מנהלת הגיל הרך

054-6462898

מזכירת העמותה לקידום הספורט

קרן פולק  -מנהלת הספריה האזורית

מאחלים לכם שנת פעילות מוצלחת ומחכים לראותם.

שושי אורון ,מנהלת המרכז הקהילתי ואגף החינוך והצוות.

