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       דבר ראש העיר

תושבים יקרים, 
בימים אלו אנו מסיימים את החופש הגדול שהיה עמוס בפעילויות 

קהילתיות רבות למען ילדינו והמשפחות הגרות בעירנו הנפלאה.
המתנ"ס  שמבני  מנת  על  שאת  ביתר  פועלים  אנו  אלו  בימים 
החדשים  המבנים  ייפתחו  שכאשר  בטוחים  ואנו  ישופצו   השונים 
נוכל כולנו להנות מפעילויות ספורט ותרבות ברמה הגבוהה ביותר.
לקראת שנת הפעילות הקרובה אנו בעירייה ובמתנ"ס פועלים 
כדי לפתח תחומים חדשים ולשפר את העשייה הוותיקה ואיכות 

החיים בקריית מלאכי.
ולחברי הנהלת המתנ"ס,  רוצה להודות לד"ר שלום אלדר  אני 
לצוותי המנהלים והעובדים בעירייה ובמתנ"ס על עבודה קשה 
לאורך החופש הגדול ועל השקעה גדולה על מנת שלכולנו יהיו 

פעילויות רבות ומגוונות.

שלכם,
אליהו זהר
ראש העיר

    דבר מנהל מתנ"ס

    דבר יו"ר מתנ"ס

תושבי קריית מלאכי היקרים
סיימנו חופש גדול עמוס בפעילויות ובחוויות נפלאות ואנו כבר בתחילת שנת פעילות.

כיום פעילויות פנאי וחברה כבר אינן מותרת, אלא מהוות עוגן משמעותי בחיי האדם וזאת 
במתנ"ס  ואנו  חשיבה  וסגנונות  אינטליגנציות  למגוון  מענה  לתת  עלינו  כי  הבנה  מתוך 
מבינים זאת ולכן על תכנון והפעלת הפעילויות השונות עבדו צוות המתנ"ס שעות רבות 
על מנת לתת מענה רחב ככל האפשר ואנו מאמינים כי תראו זאת בחוברת המוגשת לכם.

והדחיפה  השותפות  על  העירייה  ולמנכ"ל  העיר  לראש  להודות  נפלאה  הזדמנות  זאת 
קדימה, לצוות המנהלים והעובדים בעירייה והנהלת המתנ"ס ובראשה ד"ר שלום אלדר 
על העבודה המשותפת וכמובן לצוות המתנ"ס הנפלא שפועל ללא הרף על מנת לחלום 

וליצור בתחומים השונים.
שתהיה שנת פעילות מוצלחת     

תושבי קריית מלאכי היקרים, שלומות!
אנו שמחים להציג לכם את חוברת פעילויות המתנ"ס לשנת הפעילות תשפ"ג הפעילויות 

שיוצגו לכם מקיפות את כלל הגילאים ואת כל המגוון הרחב של תושבי הקריה שלנו. 
בין הפעילויות השנה יתקיימו פעילויות רבות לכבוד שנות ה-70 לעירנו וכן קידום איכות 

החיים בעיר ולחיבור התושבים לעשיה.
אסיים בברכת יישר כוח גדול לראש העיר למנכ"ל על המעורבות והליווי המקצועי ועל 
ההשקעות הגדולות למען תושבי העיר, תבורכו בכל מילי דמיטב ותמשיכו לפעול ולהרחיב 

את השירות לתושבים בתחום התרבות וביתר התחומים.
כולם מוזמנים ליטול חלק בפעילויות וליהנות מחיי תרבות עשירים ומגוונים,

בברכה נאמנה,    
ד"ר שלום אלדר

יו"ר הנהלת המתנ"ס

חיליק גוטמן
מנהל המתנ"ס
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מה זה חשמל? כיצד נוצר?
ונלמד  חשמלי  מעגל  למושג  נתוודע 
מעגלים  של  שונים  סוגים  להרכיב  כיצד 

חשמליים ע"ב תרשים, בדרך חוויתית.

עלות חודשית    180 ₪
מיקום  מתנ”ס ק. מלאכי

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

הייטק לגו

העשרה ומדעהעשרה ומדע

עלות חודשית   160 ₪
מיקום  מתנ”ס ק. מלאכי

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

שחמט
תרשימי  ע"פ  שונים  בדגמים  טיסנים  בניית 

שרטוט. הבנייה תכלול עקרונות פיזיקליים.

וההנדסה  ולמידת עולם המכניקה, האור  הכרה 
תוך הקניית כלים לבניית עולם חדש ומלהיב.

שעותגילימים
16:30-17:30גן - ב'ג'
17:30-18:30ג׳ - ו'ג'

שעותגילימים
16:30-17:30מתחיליםג'
17:30-18:30מתחיליםג'
18:30-19:30מתקדמיםג'

שעותגילימים
16:30-17:30א׳-ה׳א'

17:30-18:30ו׳-ח׳א' 

מדעים
החוג פותח צוהר לעולם המדע החוויתי, לעולם 

הכימיה והפיזיקה תוך עריכת ניסויים מעניינים.

שעותגילימים
16:30-17:30א׳-ג׳ב'
17:30-18:30ד׳-ו׳ב'
  

משחק לוח אסטרטגי, משפר תפקוד קוגנטיבי, 
ריכוז ויכולות אינטלקטואליות בקרב ילדים.

עלות חודשית   257 ₪
מיקום  מתנ”ס ק. מלאכי

 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

שעותגילימים
16:30-17:30א׳-ג׳ד'

17:30-18:30ד׳-ו׳ד' 

עלות חודשית  257 ₪
מיקום  מתנ”ס ק. מלאכי

 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

עלות חודשית  257 ₪
מיקו ם  מתנ”ס ק. מלאכי

 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

אלקטרוניקה

טיסנאות
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עלות חודשית   180 ₪
מיקום  מתנ”ס ק. מלאכי

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני  

שעותגילימים
16:30-17:30גן חובה-ב׳ד'
17:30-18:30ג׳ ומעלהד'

שעותגילימים
16:45-18:00א׳-ו׳א'
16:45-18:00בהפרדהב'

היצירה  חדוות  סביבתית,  מודעות  הטמעת 
וערכי כיבוד האדם, הטבע והסביבה באמצעות 

אומנות ירוקה.

יצירה בסביבה ירוקה אנגלית חוויתית  העשרה ומדעהעשרה ומדע

עלות חודשית   257 ₪
מיקום  מתנ”ס ק. מלאכי

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני  

עלות חודשית   250 ₪
מיקום  מתנ”ס ק. מלאכי

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני  

שעותכיתותימים
16:30-17:30א׳-ב׳ב'
17:30-18:30ג׳-ה׳ב'

שעותגילימים
16:30-18:00א׳ - ג׳ג'
18:30-20:00ד׳ - ז׳ג'

למידת שפת האנגלית באמצעות תנועה ויצירה.

המדע שבאפייה
עולם  מתוך  המדע  מושגי  עולם  עם  הכרות 
ומה  מלוחה  אפייה  מתוקה,  אפייה  האפייה. 

שביניהם.

עלות חודשית  180 ₪
מיקום  מתנ”ס ק. מלאכי

חודשי פעילות  אוקטובר - יוני
 

פרספקטיבה,  הציור:  אומנות  יסודות  לימודי 
קומפוזיציה, אור וצל ועוד...

ציור
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תזוזה תזוזה מחול ותנועהמחול ותנועה

 עלות חודשית פעמיים בשבוע: א׳-ו׳   260 ₪
ז׳ ומעלה  310 ₪    

 עלות חודשית פעם בשבוע: א׳-יב׳   195 ₪
מיקום  בית החייל - סטודיו עליון

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני 

עלות חודשית    א׳-ה׳   260 ₪
          ו׳-ז   295 ₪

          ח׳-יב׳  310 ₪
מיקום  בית החייל - סטודיו עליון

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני

עלות חודשית  175 ₪
מיקום  בית החייל - סטודיו תחתון

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני 

עלות חודשית  175 ₪
מיקום  בית החייל - סטודיו תחתון

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני 

פרטים נוספים בהמשך 

שעותכיתותיום
17:15-18:00א׳א'
16:30-17:15ב׳א'
18:00-19:00ג׳ + ד׳א'
15:30-16:30ה׳ + ו׳א'
19:00-20:00ז׳ ומעלהא'

שעותכיתותיום
17:00-18:00ה׳ - ז׳ב'
18:00-19:00ח׳ - ט׳ב'
19:00-20:15י׳ב'
20:15-21:15יא׳ - יב׳ב'

שעותכיתותיום
17:30-18:15א׳ + ב׳ה'
16:30-17:30ג׳ + ד׳ה'
15:30-16:30ה׳ + ו׳ה'
18:15-19:15ז׳ ומעלהה'

שעותכיתותלהקהיום
17:00-18:00א׳ - ג׳צוציקיםב' + ד'
16:00-17:00ד׳ - ה׳עתודונתב' + ד'
18:00-19:00ו׳ - ז׳עתודהב' + ד'
19:00-20:15ח׳ - ט׳ניצניםב' + ד'
20:15-21:30י׳נעוריםב' + ד'
21:30-22:45יא׳ -יב׳בוגרתב' + ד'

היפ הופ

מודרני

קלאסי

להקות

שעותכיתותיום
17:00-18:00ה׳ - ז׳ד'
18:00-19:00ח׳ - ט׳ד'
19:00-20:00י׳ד'
20:15-21:15יא׳ - יב׳ד'

לימוד מגוון סגנונות ריקוד לכל 
הגילאים. היפ הופ, קלאסי, להקות, 

מודרני וצרכים מותאמים.

19:00-20:30 כיתות ד'-ז'   נבחרת T.D.C  צעירים 

ריקוד מיוחד - צרכים מותאמים

כיתות ח׳ ומעלה  20:30-22:30 נבחרת T.D.C  בוגרים 

בלט קלאסי וגמישות

18:00-19:00רב גילאייום א׳
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שעותגילימים
16:30-17:00ילדותה׳

ריקודי בטן לילדות

עלות חודשית  160 ₪
מיקום  בית החייל ק. מלאכי

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

מובהקים  פיזיולוגיים  יתרונות  הבטן  לריקודי 
פחות  לא  שחשובים  מנטליים  יתרונות  לצד 

לבריאות הגוף והנפש.

"בתנועה מתמדת"

מחול מודרני לציבור הדתי
המחול המודרני התפתח מתוך הבלט הקלאסי 
ונחשב לסגנון המחול האומנותי הנפוץ ביותר 

בעולם המערבי.

עלות חודשית    גנים   155 ₪
          כיתות א׳-ו׳   165 ₪

מיקום  בית החייל
 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני

 

שעותגילימים
16:45-17:30טרום מחול )גנים(ג׳
17:30-18:30מודרני  )כיתות א-ג(ג׳
18:30-19:30מודרני   )כיתות ד-ו(ג׳

נוער - לפי ביקוש

מגזר דתי / חרדי
משחק לוח אסטרטגי, משפר תפקוד קוגנטיבי, 

ריכוז ויכולות אינטלקטואליות בקרב ילדים.

פרספקטיבה,  הציור:  אומנות  יסודות  לימודי 
קומפוזיציה, אור וצל ועוד...

"בתנועה מתמדת"

שחמט

ציור

מחול - לציבור הדתי

עלות חודשית    160 ₪
מיקום  מתנ״ס ק. מלאכי

 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

עלות חודשית    180 ₪
מיקום  מתנ״ס ק. מלאכי

 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

עלות חודשית    גנים   155 ₪
          כיתות א׳-ו׳   165 ₪

מיקום  בית החייל
 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני

 

שעותגילימים
16:30-17:30מתחילים בנותג׳
17:30-18:30מתחילים בניםג׳
18:30-19:30מתקדמיםג׳

שעותגילימים
16:45-17:30טרום מחול )גנים(ג׳
17:30-18:30מודרני  )כיתות א-ג(ג׳
18:30-19:30מודרני   )כיתות ד-ו(ג׳

שעותגילימים
16:30-18:00בהפרדהב׳
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טניס שולחן

עלות חודשית    180 ₪
מיקום  בית הספר ״אלי כהן״

 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

קבוצת ריצה

עלות חודשית  190 ₪
מיקום  רחבי העיר

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני

עלות חודשית  240 ₪
מיקום  רחבי העיר

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני

טניס שדה

עלות חודשית  200 ₪
מיקום  מגרש טניס עירוני

 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

רכישת מיומנויות בהתעמלות קרקע מכשירים 
גופני,  כושר  שיפור  על:  רב  דגש  עם   ואקרובטיקה 

יציבה נכונה, חיזוק חגורת כתפיים ועוד.

חוגי ספורטחוגי ספורט

 עלות חודשית  פרפרים וסנונית 250 ₪  
                      עתודונת 260 ₪ | נבחרת 400 ₪

מיקום  פרטים בהמשך
 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני

 

שעותגילימים
16:15-17:00פרפרים  גיל 4-6א' + ד׳
17:00-17:45סנונית  גיל 7 ומעלהא' + ד׳
17:45-18:30עתודונתא' + ד׳
18:30-19:15נבחרתא' + ד׳

12:30-15:00נבחרת )רב גילאי(ו׳

ע"פ ביקושהתעמלות קרקע למגזר הדתיג׳

שעותגילימים
19:00-20:00נוערב׳ + ד׳

שעותגילימים
16:30-18:00רב גילאיד׳

שעותכיתהימים
17:30-18:30ד׳-ו׳ב׳ + ה׳
18:30-19:30ז׳-ט׳ב׳ + ה׳

שעותכיתהימים
16:00-16:45א׳-ג׳א׳ + ד׳
16:45-17:30ד׳-ו׳א׳ + ד׳
17:30-18:15ז׳ ומעלהא׳ + ד׳
18:15-19:00בוגריםא׳ + ד׳

קבוצת רכיבה

קרטה 

עלות חודשית  210 ₪ / 220 ₪ / 240 ₪
מיקום  בית החייל - סטודיו תחתון

 חודשי פעילות  ספטמבר - יולי
 

עלות חודשית   210 ₪ / 220 ₪ / 230 ₪
מיקום  בית החייל - סטודיו תחתון

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

עלות חודשית   210 ₪ / 220 ₪ / 230 ₪
מיקום  סטודיו אומנויות לחימה

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

שעותגילימים
16:30-17:30גיל 4-7ג'
17:30-18:30גיל 8-12 ג'
18:30-20:00גיל +13ג'
13:00-14:00גיל 4-7ו׳
14:00-15:00גיל 8-12 ו׳
15:00-16:30גיל +13ו׳
20:00-21:00בוגריםג׳
פרטים בהמשךבוגריםו׳

שעותגילימים
16:30-17:30גיל 4-7א׳ + ד׳
17:30-18:30גיל 8-12 א׳ + ד׳
18:30-20:00גיל +13א׳ + ד׳

שעותגילימים
16:30-17:15גיל 5-9ב׳ + ד׳
17:15-18:15גיל 9-13ב׳ + ד׳
18:15-19:15גיל +13 ב׳ + ד׳

MMA

אומנות לחימה יפנית עתיקה של הגנה עצמית 
ללא כלי נשק, באמצעות שימוש בגוף בלבד.

שילוב אומניות לחימה - גי'ו ג'יטסו ואגרוף תאילנדי
אמנות לחימה יפנית עתיקה בה עשו שימוש הסמוראים.  

שילוב אומניות לחימה, המדמות קרב פנים מול פנים, 
בו אנו משתמשים במגוון רחב של שיטות לחימה.

 גי'ו ג'יטסו ואגרוף תאילנדי 

אומנויות לחימהאומנויות לחימה

רכיבת אופניים בשילוב מושלם של  פעילות 
גופנית וזמן איכות עם אנשים והטבע שסביבנו.
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העשרה ומדע צרכים מותאמיםצרכים מותאמיםהעשרה ומדע

ריקוד מיוחד

אלקטרוניקה

קארטה

עלות חודשית  פרטים במזכירות
מיקום  בית החייל  - סטודיו עליון/תחתון

חודשי פעילות  ספטמבר - יולי  

עלות חודשית  פרטים במזכירות
מיקום  מתנ"ס ק. מלאכי

חודשי פעילות  ספטמבר - יולי 

עלות חודשית  פרטים במזכירות
 מיקום  בית החייל - סטודיו תחתון

חודשי פעילות  ספטמבר - יולי 

שעותגילימים
18:00-19:00רב גילאיא׳

שעותגילימים
18:00-19:00רב גילאיד׳

שעותגילימים
18:00-19:30רב גילאיב׳

שעותגילימים
18:00-19:00רב גילאיה׳

ציור

עלות חודשית  פרטים במזכירות
מיקום  סטודיו לאומנות  - מתנ"ס ק. מלאכי

חודשי פעילות  ספטמבר - יולי  

כלי הקשה

פרספקטיבה,  הציור:  אומנות  יסודות  לימודי 
קומפוזיציה, אור וצל ועוד...

ומגוונים,  נגינה עם כלי הקשה שונים  שעורי 
המפתחים את חוש הקצב והקורדינציה.

 שימוש בריקוד לעיבוד רגשות, העצמה, שיפור
תקשורת בינאישית.

מה זה חשמל? כיצד נוצר?
כיצד  ונלמד  חשמלי  מעגל  למושג  נתוודע 
חשמליים  מעגלים  של  שונים  סוגים  להרכיב 

ע"ב תרשים, בדרך חוויתית.

עצמית  להגנה  יפנית  לחימה  אומנות 
באמצעות שימוש בגוף בלבד.

עלות חודשית  פרטים במזכירות
מיקום  מתנ"ס ק. מלאכי

 חודשי פעילות  ספטמבר - יולי
 

פרטים נוספים בהמשך
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אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לחוגים ולפעילויות של מתנ"ס קריית מלאכי
חוגי המתנ"ס פועלים עד סוף חודש יוני 2023 )מלבד חוגים חריגים הפועלים גם בחודשי יולי אוגוסט(

* תמחור החוג הינו שנתי וכולל ימי חופשה החלים במהלך השנה )על פי לוח החופשות של משרד החינוך(.

* פתיחת חוג מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.
לשיקולים  בהתאם  והמדריכים  הקבוצה  מבנה  החוגים,  מועדי  את  לשנות  רשאי  מלאכי  קריית  מתנ"ס   *

מקצועיים.
* ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים/ אי עמידה בכללי התנהגות נדרשים.
 * ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד בלבד עד 3 חוגים. במידה והמשתתף בחר להמשיך בחוג, שיעור הניסיון ייכלל 

  בתשלום השוטף.
 * החל מהשיעור השני, על המשתתף להציג בפני מדריך החוג אישור/קבלה המעידה על הסדר תשלום שנתי,

  ללא אישור תקף לא יוכל להשתתף בשיעור.
* משתתף יחויב בתשלום גם אם נעדר מהחוג, אין החזר כספי רטרואקטיבי.

 * בהצטרפותכם לחוג הנכם מאשרים קבלת חומר פרסומי מהמתנ"ס )במידה ואינכם מאשרים יש לעדכן את
מזכירות המתנ"ס(  

 * בהצטרפותכם לחוג הנכם מאשרים צילום ילדכם במסגרת פעילויות המתנ"ס ופרסומם )במידה ואינכם מאשרים  
יש לעדכן את מזכירות המתנ"ס(  

* משתתפי החוגים של המתנ"ס מבוטחים בהתאם לנהלים ולהמלצות של החברה למתנ"סים.

הנחות ומלגות: יש להתעדכן במזכירות המתנ"ס

הסדרי תשלומים: אפשרויות התשלום:
כרטיס אשראי: בפריסה לפי מס' חודשי הפעילות

 הוראת קבע: הורי התלמיד יחתמו על הוראת קבע לתשלום החוגים ורק לאחר אישור הוראת הקבע יוכל הילד 
                   להשתתף בפעילות החוג.

שיקים: שיקים דחויים שפרוסים מראש לכל השנה. מזומן – יש להגיע למתנ"ס ולהסדיר תשלום שנתי.

בקשות לביטול השתתפות בחוג: יש למלא טופס בקשה לביטול במזכירות המתנ"ס.
ביטול שיעשה עד 15 לכל חודש, יתקבל בפועל מהחודש הבא אחריו. לאחר ה15 לחודש.

ביטול השתתפות בחוג יתאפשר עד ה-15 לחודש מרץ. החל מה-15 לחודש מרץ לא יינתן החזר כספי על אי 
השתתפות בחוג. תינתן אפשרות לבחור בחוג אחר במקום החוג אותו ברצונכם לבטל.

מתנ"ס קריית מלאכי לא ייענה לבקשת ביטול בדיעבד, גם אם לא הייתה השתתפות פעילה בחוג.  |  אין החזר שיעורים או החזר כספי 
בגין היעדרות של המשתתף בחוג )גם במקרי מחלה וכו׳(  |  שיעור המתבטל עקב היעדרות המדריך יוחזר במועד אחר בתיאום עם 
המשתתפים.  |  אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח חופשות )חישוב התשלום לחוג הוא שנתי, 
על פי מס' המפגשים השנתיים בפועל(.  |  מתנ"ס קריית מלאכי אינו לוקח אחריות על ציוד שניזוק או אבד במסגרת החוגים, האחריות 
הינה של משתתפי החוג בלבד.  |  מתנ"ס קריית מלאכי ידאג לבטיחות הילדים במסגרת פעילות החוג בלבד. אין באחריות המתנ"ס 
 לדאוג להגעת המשתתפים לחוג וחזרתם הביתה  |  הקפדה הדדית על התקנון תאפשר לכולנו בהירות וסדר במהלך שנת הפעילות.

לקבלת מידע ופעילות, ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס: 08-8581335

מלגותתקנון חוגיםתקנון חוגים

קבוצת כצט קרן יוכבד וא.ז כהן
מברכים את ילדי קריית מלאכי
בברכת שנת לימודים מוצלחת

ושנת פעילות פורייה בחוגי המתנ"ס.

תקנון חוגים מתנ"ס קריית מלאכי

 לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ורישום
 יש לפנות למזכירות המתנ״ס.

המחיר בחוגי כצט המסובסדים הינו שנתי, 
במקרים של ביטול ייגבה המחיר המקורי.
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"קלאסיקל""קלאסיקל" "קלאסיקל"

מיקום  בית החייל
חודשי פעילות  ספטמבר - יוני

תושב חוץתושב ק. מלאכימשך השיעור
320 ₪ 300 ₪ 30 דקות
420 ₪ 390 ₪ 45 דקות

 לפרטים נוספים / רישום : 
מזכירות מתנ"ס קריית מלאכי – 08-8581335 

נינה: 050-3703633

תרבות ופנאיתרבות ופנאי

מגשים לך את החלום המוזיקלי 
מוזיקלית  יצירה  בין  שילוב  המעודד  נוער,  לבני  חברתי-מוזיקלי  פרוייקט 
לפעילות חינוכית וחברתית משמעותית, בדגש על חיבור ותרומה לקהילה.

מטרת העל של מרכז הווליום היא להעניק לבני הנוער באמצעות המוזיקה, 
כלים, ידע ואמונה, שהמימוש העצמי וההצלחה נמצאים בהישג ידם.

מרכז ווליום מסייע לבני הנוער להרגיש כחלק בלתי נפרד ממארג הנוער 
הישראלי ולאפשר להם לממש את הפוטנציאל המוסיקלי הטמון בהם.

ימים ושעות פעילות: א', ה' 16:00 – 20:00

מרכז "ווליום" 
כלי  במגוון  לימוד  מציע  למוסיקה  הספר  בית 
 נגינה: קלידים, כלי מיתר,  כלי נשיפה, כלי הקשה.

נגינה בהרכבים, פיתוח קול, קונצרטים כיתתיים ועוד.

משך  את  לבחור  לתלמיד  מאפשר  הספר  בית 
השיעור על פי נוחיותו.

מיועד לגילאי 11 ומעלה. קלידים: פסנתר – מוסיקה ג'אז / סקסופון   
מיועד לגילאי 7 ומעלה.            פסנתר – מוסיקה קלאסית    
מיועד לגילאי 6 ומעלה.            אורגנית      
מיועד לגילאי 9 ומעלה. כלי נשיפה: סקסופון, קלרינט, חצוצרה, טרומבון וחליל צד  
מיועד לגילאי 9 ומעלה. כלי הקשה: תופים      
מיועד לגילאי 7 ומעלה. כלי קשת: כינור      
מיועד לגילאי 6 ומעלה. פיתוח קול:      

מחירים וזמנים: המחירים הינם לחודש )4 שיעורים בממוצע(

קבוצתי - אורגנית )מגיל 6(  |  גיטרה )מגיל 9(
250 ₪ לתלמיד 60 דקות - 3 תלמידים ומעלה  
250 ₪ לתלמיד 40 דקות - 2 תלמידים   
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שעת סיפור לחינוך המיוחד  בימי שלישי בשעה 17:30

סיפורים בטיטולים בימי שלישי בשעה 17:00 
מנוי לגיל הרך - מחיר 150 ₪ לילד, מבוגר מלווה חינם

)ברכישת מנוי במחיר 120 ₪, הנכם זכאים ל-7 הצגות מתוך 12(

סיפורים בטיטולים

שעת סיפור לחינוך המיוחד

תיאטרון תות טיול עם חברים      20.9.22
אסף אלברשטיין שאול החתול     22.11.2022

תיאטרון תות גברת קרש ומר מערוך     27.12.2022
אסף אלברשטיין הצב של אורן     17.1.2023

תיאטרון תות האריה והתות      21.2.2023
אסף אלברשטיין הכלבלב השובב )איה פלוטו(    28.3.2023
תיאטרון השעה הארנב ממושי     23.5.2023

תאטרון עולם הדמיון - עמית עוץ לי גוץ לי     13.9.2022
מאושר עם הגר- הגר חופש איילת מטיילת     15.11.2022
מאושר עם הגר- הגר חופש ציפ ציפורה    6.12.2022
מאושר עם הגר- הגר חופש הבית של יעל    10.1.2023
מאושר עם הגר- הגר חופש מוכר הכובעים    14.2.2023
מאושר עם הגר- הגר חופש הדחליל     21.3.2023
מאושר עם הגר- הגר חופש הפיל שרצה להיות הכי   16.5.2023

מס' המקומות מוגבל, אנא הקדימו ורכשו מנוי

ספרייהספרייה

שעת סיפור לילדים בגילאי 3-7 בימי שלישי בשעה 17:00 
)ברכישת מנוי במחיר 120 ₪, הנכם זכאים ל-7 הצגות מתוך 12(

תיאטרון תות   06.09.22 ליאור בכה כשאמא הלכה  ספטמבר 
תיאטרון השעה   08.11.22 הסנדלר והגמדים   נובמבר 

תיאטרון לב השמים   29.11.22              הצב והארנב  
אסף אלברשטיין   13.12.22 עלילות המכבים   דצמבר 
תיאטרון השעה   03.01.23 האריה והעכבר   ינואר 

תיאטרון תות   24.01.23              מר זוטא ועץ התפוחים 
תיאטרון לב השמים   31.01.23 האוצר שמתחת לסיר   

תיאטרועי   07.02.23 מרק עם חברים   פברואר 
תיאטרון תות   28.02.23 מעשה בכובעים    

תיאטרון השעה   14.03.23 זה שלי    מרץ 
תיאטרון לב השמים   02.05.23 לעוף    מאי 

תיאטרון תות   30.05.23 איתמר מטייל על קירות   

ספרייה – "בועות של סיפור"

ורדה לבקוביץ- מנהלת הספריה
sifria59@gmail.com  |  טל' 08-8581331

שעות פתיחת הספרייה: 
יום א'    8:00 – 19:00

יום ב'    8:00 – 13:00    15:00 – 19:00
יום ג'    8:00 – 13:00 
יום ד'    8:00 – 19:00 

יום ה'    8:00 – 13:00    15:00 – 19:00
יום ו'     9:00 – 12:00

הספרייה רוחשת פעילויות בתחומים רבים: 
סדנת כתיבה יוצרת לילדים ומבוגרים	 
סדנת מספורי סיפורים לילדים ולמבוגרים 	 

)הסדנאות ייפתחו עם מספר משתתפים מתאים(

הספרייה העירונית בקריית מלאכי
המקום לשוחרי תרבות הספר

והמילה הכתובה ולמחפשי ידע. 
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חוגים ופעילויות חוגים ופעילויות 
למבוגרים ונוער למבוגרים ונוער 

מאמנט

כדור רשת נערות

שעותימים
20:00-21:30א׳  אימון

ד׳  משחק

שעותימים
18:30-20:00א׳  אימון

ד׳  משחק

שעותימים
20:00-21:00ג׳

עלות חודשית  160 ₪
מיקום  בית הספר ״הראל״

 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

עלות חודשית  160 ₪
מיקום  בית הספר ״הראל״

 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

עלות חודשית  150 ₪
מיקום  בית החייל

 חודשי פעילות  שנתי
 

ציור

קבוצת ריצה בוגרים

טניס שדה

עלות חודשית  200 ₪
מיקום  מתנ״ס ק. מלאכי

 חודשי פעילות  ספטמבר - יוני
 

עלות חודשית  190 ₪
מיקום  רחבי העיר

 חודשי פעילות  שנתי
 

עלות חודשית  220 ₪
מיקום  מגרש טניס עירוני

חודשי פעילות  ספטמבר - יוני 

שעותגילימים
18:00-19:30מבוגריםא׳

שעותגילימים
20:00-21:00בוגריםב׳ + ד׳

שעותגילימים
18:15-19:00בוגריםא׳ + ד׳

ריקודי בטן לנשים
לריקודי הבטן יתרונות פיזיולוגיים מובהקים לצד 
יתרונות מנטליים שחשובים לא פחות לבריאות 

הגוף והנפש.

הכתפיים  חגורת  לחיזוק  יחידני  ספורט 
וקוארדינציה, קשר עין יד...

פרספקטיבה, קבוצת כדורשת לנשים )אימהות קרית מלאכי(  הציור:  אומנות  יסודות  לימודי 
קומפוזיציה, אור וצל ועוד...

נפש בריאה שוכנת בגוף בריא, קבוצת ריצה 
תסייע לשמור על כך.

קבוצת כדורשת לנערות
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עמיתיםחברה וקהילהחברה וקהילה

תיאטרון קהילתי

מועדון לעיוור

המשותפת ארצית  תכנית  היא   "עמיתים" 
לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות. 

תוכנית עמיתים פועלת במתנ"ס קריית מלאכי 
מגבלה  עם  המתמודדים  לאנשים  ומיועדת 
שיקום(.  לסל  )הזכאים   18 גיל  מעל  נפשית 
התוכנית מעניקה ליווי של איש מקצוע, מלגות 
כספיות ומעודדת שילוב בקהילה בתחומי פנאי, 

חברה, התנדבות ומעורבות חברתית.

תיאטרון "ללא מסכות" הוא תיאטרון קהילתי. 
צרכים  בעלי  בוגרים  הינם  בו  המשתתפים 
בשיטות  משחק  לומדים  בתיאטרון  מיוחדים. 
איציק  האומנותי  המנהל  בהדרכת  מיוחדות 
דרמה  ומנחה  מדובב  במאי,  -שחקן,  סיידוף 

טיפולית.
התיאטרון מאפשר לכל אחד מהם להביא לידי 
ביטוי את הכישרון האמנותי שבהם ולחשוף את 

עולמם לכלל הקהילה. 

ימים ושעות פעילות  ימי ד׳   19:30-17:30
מיקום  מתנ”ס ק. מלאכי

המועדון משמש כמפגש חברתי פעמים בשבוע. 
מתקיימים בו חוגי העשרה, סדנאות להתמודדות 
בציבור  שירה  מסיבות,  הרצאות,  היומיומית, 

וטיולים משותפים.
ימים ושעות פעילות  ימי א׳ ו-ג׳  13:30-08:30  

מיקום  מתנ”ס ק. מלאכי

קק"ל

באים לטוב

יער קהילתי קריית מלאכי – נחל האלה 
 קידום פעילויות קהילתיות-חברתיות, תוך שימת

דגש על הקשר בין האדם לסביבה. 
סיורים,  יתקיימו  האלה   ובנחל  הקהילתי  ביער 
אירועים, סדנאות יצירה, הצגות והפעלות בשיתוף 

ולמען כלל הציבור בקריית מלאכי והסביבה.

המערך הלאומי להתנדבות וותיקים. 
התוכנית הלאומית להתנדבות אזרחים וותיקים, 
נועדה לקדם את תרומתם של אזרחים וותיקים 
לחברה. התוכנית ביוזמת המשרד לשיווין חברתי 

ובביצוע החברה למתנסים.
החברתיים  האתגרים  את  יקדמו  המתנדבים 
בלתי  חינוך  חרום,  חברתי,  חוסן   – במסלולים 
דיגיטלית  אוריינות  למידה,  מרכזי  פורמאלי 

ויזמות מקומיות.
של  קבוצה  מתגבשת  ההתנדבות  עם  בבד  בד 
אזרחים וותיקים בקרית מלאכי הפועלת למען חיי 
החברה של הקבוצה בהרצאות טיולים וימי גיבוש.

מובילי הקבוצה ולהצטרפות:   
דויד גלעם  050-06700923

קלרה לוי 050-7618440 
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הדרך שלך להצלחה!"הקמפוס""הקמפוס"

תקנון לימודים - "הקמפוס" – מתנ"ס קריית מלאכי
)הרישום לקורס/השתלמות במתנ"ס קריית מלאכי מהווה הסכמת המועמד לקבלת התקנון והתחייבות לקיימו(

מעמד התלמיד/ה: הסעיפים נכתבו בלשון זכר אולם תקפים לשני המינים
  לומד מן המניין הינו לומד שעבר את שלבי הקבלה ושילם את שכר הלימוד.

  מתנ"ס קריית מלאכי הוא הגורם שיקבל החלטה באשר לקבלת תלמידים לקורס בהם נרשם התלמיד.
  התלמיד מתחייב לעמוד בכל דרישות הקורס לרבות מבחנים עיוניים ומעשיים.

  לומד אשר לא ימלא אחד כל דרישות התקנון לא יוסמך ולא יקבל תעודה.
  התלמיד/ה אשר התחיל את לימודיו ומבקש להפסיקם יידרש להעביר הודעה בכתב למתנ"ס קריית מלאכי ולמלא 

    אחר ההוראות הבאות:
1. עד שבוע לפני תחילת הלימודים התלמיד/ה לא יהיה זכאי להחזר של הכספים ששילם.

2. עד שבועיים לפני תחילת הלימודים מתנ"ס קריית מלאכי יהיה זכאי ב- 50% מהסכום ששולם.
3. עד חודש לפני תחילת הלימודים מתנ"ס קריית מלאכי יהיה זכאי ב- 25% מהסכום ששולם.

4. התחילו הלימודים, התלמיד לא יהיה זכאי להחזר ויחויב במלוא שכר הלימוד.
5. דמי הרישום לא מוחזרים כלל )פרט למקרים בהם לא ייפתח הקורס(.

6. פרטי האשראי אשר ניתנו עבור דמי הרישום ישמשו גם כאמצעי לחיוב שכר הלימוד, במידה ולא עשרה ימים 
לפני פתיחת הקורס.

    פתיחת קורס מותנית במספר מינימום של נרשמים.
  במקרה והתלמיד/ה לא ימלא אחר הוראות הסכם זה לא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה באם לא יקבל תעודת

     התלמיד/ה מתחייב לשלם את כל תשלומי הקורס ע"פ הפירוט שיומצא לו לפני תחילת הקורס.
כניסתו  אי  על  להורות  הקורס  מנהל  יכול  הקורס,  תחילת  לפני  תשלומיו  את  הסדיר  לא  אשר  התלמיד/ה   

     מכללה לקבלת את מלוא שכר הלימוד של התלמיד/ה.

תאוריה                              )מגיל 15.5( הכנה למבחן התאוריה
לפי מערכת שעות 300 ₪ימי א'+ ג' )6 מפגשים(

הקורס
מתנ"ס ק.מלאכי

 תכנות סלולאר                 קורס טכנאי סלולאר מכשיר את תלמידיו לפתרון תקלות 
                                              תוכנה וחומרה במכשירי הסמארטפון והטאב

2310 ₪ימי ב'        כיתות ז'-יב'
 250+ ₪ עבור רכישה
חד פעמית של ערכה

מתנ"ס ק.מלאכי12 מפגשים

 הרכבת רחפנים                לימוד תיאורטי, הרכבת קיט, תכנון ובניית רחפן מקורי, 
                                             אימוני טיסה ועוד.

מתנ"ס ק.מלאכי12 מפגשים2310 ₪ימי ד'       כיתות ז'-יב'

השלמה 12 שנ"ל          מטעם משרד החינוך.  15 חודשים
3/4 פעמים בשבוע

17:30-20:30
 לפי מקצועותללא עלות

הלימוד
מתנ"ס ק.מלאכי

קורס "קראיה"                  לימוד לשון ותרבות יהודי מרוקו - 3 שעות אקדמיות 
מתנ"ס ק.מלאכי 8-10 מפגשים750 ₪יום ה׳    18:00-20:30

 “ האומץ היחיד שאדם באמת צריך בחייו 
הוא האומץ לפעול להגשמת החלומות שלו ”

אופרה ווינפרי



מתנ"ס קריית מלאכי   08-8581335
 km_matnas_hugim  il.org.matnaskm.www

לרישום לחוגים סירקו את הקוד:


