
שם המדריךמיקוםלמי מיועד?שעותיום בשבועתעריףשם החוג

פעם בשבוע-130 ש"חיוגה
פעמיים בשבוע-170 ש"ח

שלישי 10:00-11:30שלישי ורביעי
רביעי 19:30-21:00

אהובה סתיונג'ארה 27נשים בגילאי +50

מרים אופנהייםנג'ארה 27נשים ונערות +8:00-8:5018שני ורביעי132 ש"חפילאטיס

אביגילנג'ארה 27נשים ונערות +19:30-20:3018ראשון135 ש"חעיצוב גוף

שרה מוריה בן חייםנג'ארה 27נשים ונערות +11:00-11:4518שני140 ש"חצ'י קונג- חדש!

בתיה פימהנג'ארה 27נשים ונערות +20:45-21:3018שלישי120 ש"חזומבה

פעם בשבוע-132 ש"חפלדנקרייז
פעמיים בשבוע-170 ש"ח

נורית ענתינג'ארה 27נשים ונערות +9:00-9:5018שני ורביעי

פעם בשבוע-180 ש"חקראטה
פעמיים בשבוע-210 ש"ח

שובה קולשנרנג'ארה 27נשים ונערות +19:00-20:3018שני וחמישי
רוני נדב

פעם בשבוע-135 ש"חאוסטיאופורוזיס
פעמיים בשבוע-170 ש"ח

ראשון 9:30-10:15ראשון וחמישי
חמישי 7:55-8:40

מיכל אלהנג'ארה 27נשים ונערות +18

מבית שירה ליגהנג'ארה 27נשים20:00-21:30חמישי80 ש"ח לחודשכדורסל

מחול מזרחי-
חדש!

פעם בשבוע-160 ש"ח
פעמיים בשבוע-260 ש"ח

ראשון 20:30-21:45ראשון ושני
שני 10:00-10:45

זהבה בן לולונג'ארה 27נשים ונערות +18

לירן ברושגת 19נשים ונערות +20:00-22:0018ראשון250 ש"חפלייבק ואלתור

אריאלה ברגהשגת 19נשים ונערות +20:3018שני250 ש"חרפלקסולוגיה

סדנת רפואה 
אמונה ויצירה

שרה מוריה בן חייםגת 19נשים ונערות +18יפורסם בהמשך10 מפגשים150 ש"ח לכל המפגשים

קונידטוריה 
מקצועית

2900 ש"ח לקורס חצי 
שנתי

580 לחודש

רביעי פעם
בשבועיים

תפארת שנלרנג'ארה 27נשים ונערות +17:00-22:0018

אברהם כליפאנג'ארה 27גברים ונוער +21:30-23:0018ראשון200 ש"חכתיבת סתם

משחק חופשי!נג'ארה 27גברים ונוער +21:30-23:0018ראשון40 ש"חמשחק כדורסל

מרים בסקיןגת 19נשים20:00-21:30שלישי150 ש"חהנחיית הורים

מרים עמורגת 19נשים20:30-21:30רביעי100 ש"חמקהלה

שם המדריךמיקוםלמי מיועד?שעותיום בשבועתעריףשם החוג

שירה הכהןנג'ארה 27נערות20:00-21:00חמישי50 ש"חהרכב מוזיקלי

יערה טיירינג'ארה 27נערות20:30-21:30חמישי60 ש"חרוקדות

מבית שירה ליגהנג'ארה 27נערות20:00-21:30חמישי60 ש"חכדורסל

שעון חורף-מוצ"שכניסה חופשיתמדרשה
שעון קיץ-שלישי

חדר נוער- הרב צבי נערות20:30
יהודה 13

רבנים/יות משתנים

נוער

מבוגרים

לו"ז חוגים תש"פ
מינהל קהילתי מיתרים
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שם המדריךמיקוםלמי מיועד?שעותיום בשבועתעריףשם החוג

16:00-16:45 רביעי120 ש"חקפוארה 
16:45-17:30
17:30-18:30

4-6
א-ג

ד ומעלה

 ישראל קדושנאג'רה 27

18:00-19:00חמישי100 ש"חכדורסל
19:00-20:00

ג-ו
ז-ח

 אליאור גריידינאג'רה 27

17:30-18:15ראשון160 ש"חקראטה
18:15-19:15

א-ג
ד ומעלה

מייקל ראסהנאג'רה 27

16:30-17:30ראשון130 ש"חכדורגל
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30

גן חובה-ב
ג-ד
ה-ו
ז-ח

אביחי בן זכאינאג'רה 27

17:15-18:15שלישי110 ש"חציור
18:15-19:15

ב-ד
ה ומעלה

ישראל סיתרינאג'רה 27

פרטים בהמשךאלקטרוניקה

פרטים בהמשךשדאות

למתעניינים, יש להירשם במזכירות המינהלאופיס/תכנות

16:00-16:45ראשון120 ש"חשחמט
16:45-17:30
17:30-18:15

א-ב
ג-ד
ה-ו

מאור חקקנאג'רה 27

קומיקס 
ואנימציה

17:00-18:00רביעי150 ש"ח
18:00-19:00

ד-ה
ו-ח

עמרם שפיגלנאג'רה 27

פרטים בהמשךדרמה

אומנות היצירה 
והפיסול

 יעל שייןנאג'רה 27גן חובה-ב16:30-17:15 רביעי110 ש"ח

140 ש"חמחול מודרני
140 ש"ח
150 ש"ח

16:15-17:00שני
17:00-17:45
17:45-18:45

גן 3-5
א-ג
ד-ו

יערה טיירינאג'רה 27

יערה טיירינאג'רה 27ז-ט17:30-19:00חמישי200 ש"חמחול מתקדמות 

17:00-18:00שלישי150 ש"חכתיבה יוצרת 
18:00-19:00

ג-ה 
ו ומעלה

עדי אהרוןנאג'רה 27

מוריה חיה אהרונינאג'רה 27ד ומעלה 17:00-18:30רביעי 6 מפגשים180 ש"ח סדנת תסרוקות

דליה כהןנאג'רה 27ו-ח18:30-20:00שלישי250 ש"ח )עלות חומרים(סדנת תכשיטנות 

פרטים בהמשךגת 19ג-ו17:15-18:15רביעי140 ש"חדרמה

קפוארה 
וגלגיליות

שיראל טראלנאג'רה 27ב-ד, ה-ו16:30-18:00רביעי145 ש"ח

פרטים בהמשךציור בשמן

מלכה פרנקלנאג'רה 27ג-ו16:00-18:00ראשון ושלישי100 ש"חמרכז למידה

5-8 בנים ובנות17:15-18:00 רביעי95 ש"חמשתנה ומהנה
חוג משולב עם ילדי 

צמי"ד

 יעל שייןנאג'רה 27

ם
ני

ב
ת

נו
ב

הנחות:
• לנרשמים עד כ"ט אב 30.8 - 5% הנחה 

• אח/חוג שני - 5% הנחה לחוג השני 
• אח/חוג שלישי - 10% הנחה לחוג השלישי

• תקנון ונהלי הרשמה מופיעים באתר
• אין כפל הנחות

matnas.office@gmail.com  להצטרפות לניוזלטר השבועי של המינהל עם כל מה שקורה בשכונה שלחו מייל

מדמי רישום בסך 40 ש"ח שימו לב - הנרשמים באתר פטורים 

עמדת רישום דיגיטלית במינהל

חדש!

ילדים
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