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תושבים יקרים,
המועצה  של  והספורט  ההעשרה  חוגי  חוברת  לפניכם  מוצגת 
האזורית באר טוביה המציעה מערך עשיר של אפשרויות ופעילויות 

בתחומים שונים ולמגוון גילאים. 
פעילויות המשלבות הנאה, יצירה, חשיבה, פעילות גופנית בריאה, 
נחישות,  של  ערכים  וחיזוק  חברתי-קהילתי  חיבור  תוך  זאת  וכל 

התמדה והשגיות.
מערך חוגי הספורט מתקיים במסגרת יישום תכנית האב לספורט שנבנתה במועצה, 

אשר מתחדשת ומתרחבת לאורך השנים בהצלחה רבה.
חוגי  בתחום  מעמיקה  מטה  עבודת  על  אלה  בימים  שוקדים  אנו  זו,  לתכנית  בנוסף 
התרבות והפנאי. בקרוב מאוד תוכלו ליהנות לא רק ממערך הפעילות המוצג בחוברת 
זו )המתווסף אל הפעילויות המתקיימות במסגרת היישובית(, אלא גם ממערך חדש 
של חוגים ופעילויות העשרה, אשר יוסיף הן לכמות, הן לאיכות והן למגוון של פעילויות 
– תרבות הפנאי, העשרה, מוסיקה  זאת, מתוך תפיסה שחינוך בלתי פורמאלי  אלו. 
אומנות ומדעים – הם מקשה אחת המשתלבת עם הפעילות החינוכית הפורמאלית 

בבתי הספר וגני הילדים. 
כיו"ר איגוד מנהלי התרבות ברשויות המקומיות, אני מאמין גדול בחשיבותה של תרבות 
הפנאי. שכן, כל מרכיביה יוצרים חיבור נוסף בין אנשים, קהילות ויישובים שבהם כולנו 

יחד וכל אחד מיוחד.
אני מזמין אתכם לקחת חלק פעיל בפעילויות העשרה ובחוגים המוצעים, ואנו נהיה 

קשובים ופתוחים כל העת להעמקת הפעילויות, ככל שיידרש.

בברכת שנת פעילות טובה ומוצלחת
שלכם,

דרור שור
ראש המועצה האזורית באר טוביה
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פרטים והרשמה אצל מפעילי החוגים ומותנת במספר הנירשמים

שחמט
אשכול בתי ספרגילאיםימי פעילותתכנים וכישורים

טיפוח חשיבה עצמאית, קשב וריכוז, תכנון 

מהלכים, לוגיקה, דמיון ותפיסה מרחבית, 
פתרון בעיות תוך הפעלת שיקול דעת

נופיםב’ - ו’ימי ג’, ד’ 

מבואותב' -ו'יפורסם בהמשך
יד חזון

מפעיל החוג: שמעון ידיד
עלות החוג: 150 ₪ לחודש

טלפון לתיאום ורישום: 054-5441682 

פלאי התעופה
אשכול בתי ספרגילאיםימי פעילותתכנים וכישורים

היכרות עם עולם הטיסנאות,
תוך התנסות בבניית טיסני השלכה, מקלע 
ופרופלור, מסוק ודגמי מטוסי קרב ותובלה.

פיתוח כושר הריכוז, דיוק שיפור קורדינאציה 
ומוטוריקה קלה

רגבים א’ - ד’יום ה’ 

מבואותא’ - ד’יום ה’

נופיםא' - ד'ימי ג' - ד'

מפעילי החוג: חברת ממריאים.
עלות החוג: 185 ₪ לחודש + 325 ₪ לערכת הפעלה

בין 9 ל-13 משתתפים בחוג
טלפון לתיאום ורישום:

במבואות ורגבים: אחיה חביב 050-6858484 
בנופים: עידן בן חיים 054-9599870  

טכנו – טריק
אשכול בתי ספרגילאיםימי פעילותתכנים וכישורים

קורס המשלב לימוד תיאורטי של חוקי 
הפיזיקה, ההנדסה והמכניקה, תוך התנסות 
בבניית מודלים רובוטיים של דינוזאור, מטיס 

טיסנים, רובוט מהלך, מכונות ממונעות, 
משגר, מנוף וחללית עם שלט

רגבים א’ - ד’ימי ג', ה'

מבואות ויד חזוןא ’- ד’יום ב’

נופיםא’ - ד’ימי ג’ - ד’

מפעילי החוג: חברת ממריאים. 
עלות החוג: 185 ₪ + 385 ₪ לערכת הפעלה

טלפון לתיאום ורישום:
במבואות ורגבים: אחיה חביב 050-6858484 

בנופים: עידן בן חיים: 054-9599870  

בתי ספר כמתנ”סים
חוגי העשרה באשכולות בתי הספר



פרטים והרשמה אצל מפעילי החוגים ומותנת במספר הנירשמים

בתי ספר כמתנ”סים
חוגי העשרה באשכולות בתי הספר

Have fun with English
אשכול בתי ספרגילאיםימי פעילותתכנים וכישורים

העשרת האוצר הלשוני בשפה האנגלית 
באמצעות שירה, משחק ויצירה.

טיפוח השפה הדבורה דרך ניהול שיח, 
קריינות, דקלום ופרזנטציות. 

שיפור שטף הקריאה ורמת הקריאות תוך 
אימוני קריאה והבנת הנקרא של טקסטים.

רגבים ג’ - ו’יפורסם בהמשך

מבואות ויד חזוןג’ - ו’יפורסם בהמשך

רגביםג’ - ו’יפורסם בהמשך

מפעיל החוג: מרכז למידה ללימוד השפה האנגלית
עלות החוג: 200 ₪ לחודש

טלפון לתיאום ורישום: בוסקילה אסתר 050-5924445

לימודי נגינה 
אשכול עלויותגילאיםימי פעילותתכנים וכישורים

בתי ספר
לימוד נגינה בכל סוגי הגיטרות: אקוסטית, 

א'-ט'יפורסם בהמשךקלאסית וחשמלית
בקבוצה עד 4 

משתתפים: 250 ₪
בפרטני: 400 ₪

נופים
רגבים מבואות

ויד חזון

א'-ט'יפורסם בהמשךלימוד נגינה בקלידים: פסנתר ואורגן
בקבוצה עד 4 

משתתפים: 250 ₪
בפרטני: 400 ₪

בפרטני: 400 ₪ א'-ט'יפורסם בהמשךלימוד נגינה בתופים

בפרטני: 400 ₪א'-ט'יפורסם בהמשךלימוד בכלי קשת: כינור וצ’לו

בפרטני: 400 ₪א'-ט'יפורסם בהמשךלימוד בכלי נשיפה: חליל, חליל צד וקלרינט

מפעיל החוג: בית ספר לנגינה כלי זמר אשדוד
עלות החוג חודשית הכוללת 4 שיעורים חודשיים של 50 דקות

טלפון לתיאום ורישום: 08-8541444   



פרטים והרשמה אצל מפעילי החוגים ומותנת במספר הנירשמים

בתי ספר כמתנ”סים
חוגי העשרה באשכולות בתי הספר

מחול תזוזה
אשכול בתי ספרגילאיםימי פעילותתכנים וכישורים

ישראלי, ג’אז,  היפ-הופ ומודרני
נופיםא’ - ו’יפורסם בהמשך

תיכון אזורי באר טוביהז’ - ט’יפורסם בהמשך

מפעיל החוג: סטודיו תזוזה 
עלות החוג: 150 ₪ לחודש 

טלפון לתיאום ורישום: 
תזוזה: 054-2681668

מחול וברייק-דאנס
אשכול בתי ספרגילאיםימי פעילותתכנים וכישורים

רגביםא’ - ו’יום ג’ ברייק - דאנס

מחול משולב: ישראלי, ג’אז, 
היפ-הופ ומודרני

רגביםא’ - ו’יום ג’

מבואות ויד חזוןא’ - ו’יום ד’

מפעיל החוג: סטודיו דאנס וצעדים 
עלות החוג: 150 ₪ לחודש 

טלפון לתיאום ורישום: 
חנית אוחנה: 054-2555361

איציק חזן: 054-2633310

  

דרמה
אשכול בתי ספרגילאיםימי פעילותתכנים וכישורים
התנסות במשחקי תיאטרון, חיזוק 

הביטוחון העצמי, פיתוח יכולת הקשבה 
ותפיסת מקומו של היחיד בקבוצה

נופים, רגבים, מבואותא’ - ט’יפורסם בהמשך
 ויד חזון 

תיכון אזורי באר טוביהז' - ט'יפורסם בהמשך

מפעיל החוג: דנה עופר
עלות החוג: 190 ₪ לחודש

טלפון לתיאום ורישום: דנה עופר 054-4570038



פרטים והרשמה אצל מפעילי החוגים ומותנת במספר הנירשמים

חוג התעמלות קרקע
גילאיםימים

א' - ג'ראשון + חמישי

ד' - ו'ראשון

ראשון + רביעי 
+ חמישי

נבחרת

עלות החוג לפעם בשבוע 105 ₪
לפעמיים בשבוע 140 ₪

שני יונקמן: 052-3453446

קארטה
גילאיםימים
א' - ב'שני

ג' - ד'שני

גן שני
5-6 ומעלה 

מתקדמיםשני
ד' ומעלה

עלות החוג לחודש 155 ₪
עידן: 054-9599870

כדורשת נשים
ימים

ראשון + רביעי

עלות החוג לחודש 120 ₪
לוטם: 054-7773317

חוגי ספורט באשכול רגבים

כדורסל
גילאים ימים
ה' - ו'ראשון

ז'-ח'-ט' )בנות(
ז' )בנים(

ח'שני
ז' )בנים(

ז'-ח'-ט' )בנות(

ה' - ו' שלישי

ה' - ו' רביעי
ז'-ח'-ט' )בנות(

ז' )בנים(

ח'חמישי
ז' )בנים(

ז'-ח'-ט' )בנות(שישי

עלות החוג לשלוש פעמים בשבוע 250 ₪ 
לארבע פעמים בשבוע 295 ₪ 

מחלקת הספורט: 08-8585871



פרטים והרשמה אצל מפעילי החוגים ומותנת במספר הנירשמים

חוגי ספורט באשכול נופים

טניס שולחן
גילאיםימים
א' - ב'רביעי

ג' - ו'

עלות החוג לחודש 120 ₪
מאיר פריבס: 052-8770980

כדורסל
גילאיםימים

ראשון/שני 
וחמישי

ג' - ד'
א' - ב'

ג' - ד'שלישי

נבחרת ד' - ה'בתיאום ישיר

עלות החוג לפעמיים בשבוע 125 ₪ 
לשלוש פעמים בשבוע 180 ₪

יואל: 052-6261007

התעמלות קרקע
גילאיםימים
א' - ב' ומעלהראשון

נבחרת ניצוצות
נבחרת בוגרת

א'-  ג' שני
ומעלה

נבחרת ניצוצות
נבחרת בוגרת

א' - ב'שלישי
ג' ומעלה

א'-ו' )בנים(
נבחרת ניצוצות
נבחרת בוגרת

א'  -  ג' חמישי
ומעלה 

נבחרת ניצוצות
נבחרת בוגרת

עלות החוג לפעם בשבוע 105 ₪
עלות החוג לפעמיים בשבוע 140 ₪

לין גורביץ: 054-5806779

חוג בדמינטון
גילאיםימים
א' - ג' רביעי

ד' - ו'

עלות החוג לחודש 120 ₪
ניר: 052-4234732



פרטים והרשמה אצל מפעילי החוגים ומותנת במספר הנירשמים

חוגי ספורט באשכול מבואות/יד חזון

התעמלות קרקע
גילאיםימים

נבחרת צעירה+ ראשון + חמישי
ג'וניור,
א' - ג'

ד' - ו'ראשון

א' - ג'חמישי

ראשון + שלישי 
+ חמישי

ליגה

עלות החוג לפעם בשבוע 105 ₪
לפעמיים בשבוע 140 ₪

שני יונקמן: 052-3543446
    

                                     
חוג בדמינטון

גילאיםימים
א' - ג'שני

ד' - ו'

א' - ג'רביעי
ד' - ו'

עלות החוג לפעמיים בשבוע 180 ₪ 
ניר: 052-4234732

כדורשת נשים
ימים

ראשון + רביעי

עלות החוג לחודש 120 ₪ 
פטריסיה: 052-3445458

כדורסל
גילאיםימים
ה'- ו' )נבחרת בנים(ראשון

ז'- ח'- ט' 
ה'- ו' )נבחרת בנות(

ז' - ח' - ט'שני
ה'- ו' )נבחרת בנות(

ה'- ו' )נבחרת בנים(שלישי

ה'- ו' )נבחרת בנות(רביעי
ח' - לאומית

ז' - ח' - ט' חמישי
ה'- ו' )נבחרת בנים(

י' - יא' - יב'שישי

עלות החוג לשלוש פעמים בשבוע 250 ₪ 
לארבע פעמים בשבוע 295 ₪ 

הרשמה במחלקת הספורט:
08-8585871

אופני הרים
גילאיםימים
א' - ג'שני

ד' - ו'

עלות החוג לחודש 174 ₪ 
יפתח סהר: 052-3225523



פרטים והרשמה אצל מפעילי החוגים ומותנת במספר הנירשמים

טניס שולחן
מושב אורות

גילאיםימים 

ה’ - ח’ראשון + שלישי

ב’ - ד’ שלישי
בוגרים

מושב ערוגות
גילאיםימים
ג’ - ו’שלישי

מרכז כפרי עזר
גילאיםימים
ג’ - ו'ראשון

עלות החוג לפעם בשבוע 120 ₪ 
פעמיים בשבוע 160 ₪ 

מאיר פריבס: 052-8770980

חוגי ספורט ביישובי המועצה

שחיה תחרותית וחוגי שחיה
מושב ערוגות

גילאיםימים 

5-18ראשון - חמישי
מאסטר למבוגרים
מזכירות מרכז ספורט ופנאי: 08-8657602

אופני הרים
מושב באר טוביה 

גילאיםימים
א’ - ו’שני

מושב ביצרון
גילאיםימים
א’ - ג’ שני

מושב תלמי יחיאל
גילאיםימים

א’ - ג’ ראשון
ד’ - ו’

מרכז כפרי עזר 
גילאיםימים

א’ - ג’שני
ד’ - ו’

עלות החוג לחודש 174 ₪ 
יפתח סהר: 052-3225523



פרטים והרשמה אצל מפעילי החוגים ומותנת במספר הנירשמים

מושב שתולים
גילאיםימים 

גן- ח’שלישי וחמישי

מושב עזריקם
גילאיםימים 

גן - ח’ראשון ושלישי

מושב כפר ורבורג 
 גילאיםימים

גן - ח'שני ורביעי

מושב נוה מבטח 
גילאיםימים 
גן - ח'ראשון

עלות החוג לפעם בשבוע 100 ₪ 
פעמיים בשבוע 125 ₪ 

שוקי: 050-6776589

קט רגל
 מושב אורות

גילאיםימים 
גן - ח’שני ורביעי

מושב באר טוביה
גילאיםימים

גן - ח’שני ורביעי

מושב ביצרון
גילאיםימים 
גן - ח’שלישי

מושב חצב 
גילאיםימים

גן - ח’ שני ורביעי



פרטים והרשמה אצל מפעילי החוגים ומותנת במספר הנירשמים

כדורסל
מושב אורות

 גילאיםימים
גןחמישי

מושב באר טוביה 
 גילאיםימים

א’ - ב’ראשון ורביעי

מושב ניר בנים
 גילאיםימים
א’ - ב’ראשון

ג’ - ה’

מושב תלמי יחיאל 
 גילאיםימים
א’ - ב’שלישי

מושב כפר ורבורג
 גילאיםימים

ג’ - ד’ראשון ורביעי

מושב תימורים
 גילאיםימים
גןשני

ג’ - ד’ שני וחמישי

א’ - ב’חמישי

מושב ינון 
 גילאיםימים
ג' - ד'שלישי

מושב אביגדור
 גילאיםימים
א’ - ב’רביעי

ג’ - ה’

עלות החוג לחודש 230 ₪ )לנבחרת(
שחר: 050-7893030

 גילאיםימים
א’ - ב’ראשון ורביעי

ג'- ד'

מושב ביצרון



פרטים והרשמה אצל מפעילי החוגים ומותנת במספר הנירשמים

טניס
מושב באר טוביה

 גילאיםימים
החל מגיל 4ראשון ושלישי

מבוגרים, ראשון ושלישי
מתקדמים 
ומתחילים

מושב בצרון
 גילאיםימים

החל מגיל 4 שני וחמישי

מבוגרים, שני וחמישי
מתקדמים 
ומתחילים

מושב כפר אחים
 גילאיםימים

החל מגיל 4ראשון ורביעי

מבוגרים, ראשון ורביעי
מתקדמים 
ומתחילים

מושב ניר בנים 
 גילאיםימים
החל מגיל 4חמישי

מבוגרים,חמישי
מתקדמים 
ומתחילים 

מושב ערוגות 
 גילאיםימים

החל מגיל 4 שני וחמישי

מבוגרים, שני וחמישי
מתקדמים 
ומתחילים

עלות החוג לחודש 190 ₪ 
דביר דהאן: 052-3437655



פרטים והרשמה אצל מפעילי החוגים ומותנת במספר הנירשמים

מחול תזוזה
מושב חצב

גילאיםימים
א’ - ו’ראשון וחמישי

גןשני

מושב תלמי יחיאל
גילאיםימים
א’ - ג’ראשון

טרום חובה
גןחובה
ד’ - ה’
ו’ - ז’

ח’ ומעלה
א’ - ג’רביעי

ד’ - ה’
ו’ - ז’ 

ח’ ומעלה

מושב אביגדור
גילאיםימים

א’ - ו’ראשון ורביעי

גןשלישי

מושב גבעתי
ימים גילאים
חמישי גן

שני וחמישי א’ - ח’

עלות החוג לחודש 190 ₪ 
תזוזה: 054-2681668

התעמלות
מושב ינון
גילאיםימים

גן - א’ רביעי
ב’ ומעלה

עלות החוג לפעם בשבוע 105 ₪
פעמיים בשבוע 140 ₪

לין גורביץ: 054-5806779

מחול
מושב שתולים

גילאיםימים
גן- יב'ראשון

עלות החוג לחודש 160 ₪ 
איציק חזן: 054-2633310

באר טוביה
גילאיםימים
ד'- יב'ב' ד'

עלות החוג לחודש 240 ₪ 
חנית: 054-2555361


