
  2010-2011פעילות חוגים 
  

  !שלום לכולם
  1.9.10 פעילות החוגים תחל ביום שלישי !שנת פעילות החוגים מתחילה

  
. יש לשלם לאסתר קליינמן במשרדי העמותה עד סוף חודש ספטמבר

)  מאי–ספטמבר ( תשלומים 9יש לשלם , המחירים המצוינים הם בעבור חודש
ישנם חוגים בהם . צבי-ורט נירלפקודת העמותה לשרותי חינוך תרבות וספ

  .תלבושות/חמרים/נדרש תשלום חד פעמי עבור ביטוח
  

  !כל הקודם לשלם זוכה. ישנם מספר חוגים המוגבלים במספר המשתתפים
  

: בכתובתכדאי לגלוש לאתר ניר צבי , ח"מאחר ויתכנו שינויים וטל
li.muni.nirzevi.www ,לעדכונים ומידע שוטף.  

  
פ " עןכולם מוזמנים לבוא ולהתנסות בשבוע הראשו

  .מפגש ראשון ללא תשלום. המערכת המצורפת

  
  054-6435566אסתר קליינמן :  לפרטים נוספים

  

  לוח חופשות
  8-11/9/2010  ראש השנה

 22-30/9/2010  סוכות
  2-9/12/2010  חנוכה
 20-21/3/2011  פורים
 18-25/4/2011  פסח

  8-10/5/2011 יום הזיכרון ויום העצמאות
  22/5/2011  ג בעומר"ל

  7-8/6/2011  שבועות

  

  

תשלום   חוג
  מדריך  תשלום חד פעמי  חודשי

 054-4823657 בועז ריינשרייבר     230₪  אנסמבל
Boazz.r@gmail.com  

  052-5704810 ויקי ולנסקה  עבור ביטוח ₪ 62   250₪  אקרובטיקה

  עבור תלבושת ₪ 270   150₪  היפ הופ
  עבור ביטוח ₪ 62

 0526611834גלעד כהן  
makeamove81@walla.com  

 052-4682233 אסף רוטשילד  עבור ביטוח ₪ 62   210₪  ודו'ג
Asafro8@gmail.com  

 054-5472167 כרמית גליק     170₪  אימפרוביזציה דרמה
carmitglik@bezeqint.net  

 052-2802470 בוריס קוטלר  חעבור ביטו ₪ 62   170₪  הוקי גלגליות
Dbkotler@netvision.net.il'  

  052-5704810 ויקי ולנסקה  עבור ביטוח ₪ 62   250₪  התעמלות אומנותית
  עבור ביטוח ₪ 62   210₪  טניס
  עבור ביטוח ₪ 62   380₪   נבחרת- טניס

 054-6321961 עידן רוזנברג
idanrosenberg@hotmail.com  

   ביטוחעבור ₪ 62   180₪  כדורסל
  עבור ביטוח ₪ 62   140₪  )פעם בשבוע( נשים כדורסל
  עבור ביטוח ₪ 62   230₪  )פעמיים בשבוע( נשים כדורסל

 052-4640626 מתן יתום
matanyatom@gmail.com  

 054-6377356נאוה קרסנטי   עבור ביטוח ₪ 62   180₪   יצירתי לגיל הרךמחול
navakar@netvision.co.il  

 0523376527אשכר נייגר   עבור ביטוח ₪ 62   200₪  אז ומודרני'ג
eshkarneiger@gmail.com  

 050-5337874 נאווה רוזנברג     130₪  פטנק
Rozen_n@netvision.net.il  

 052-3325729 סיוון כץ  עבור ביטוח ₪ 62   160₪   פעם בשבוע- פילאטיס נשים
sivkat@gmail.com  

 פעמיים – פילאטיס נשים
 052-3325729 סיוון כץ  בור ביטוחע ₪ 62   260₪  בשבוע

sivkat@gmail.com  

 050-4430757 עפרה נגה  עבור חומרים ₪ 170   180₪   ילדיםציור
Ofra.arts@gmail.com  

 050-4430757 עפרה נגה  עבור חומרים ₪ 200   210₪   מבוגריםציור
Ofra.arts@gmail.com  

 052-4770778 נורית רוטנברג  עבור חומרים ₪ 200   160₪  קסמים
Nurit_rp@walla.co.il  

 0548087545בן רוקבן      175₪  מבוכים ודרקונים
ajctristian@gmail.com  

 0549985605ברוך ממן   חומרים ₪ 250   170₪  רובוטיקה
robokess@gmail.com  

 050-9654456עידן פרידר      110₪  תנועה לגיל הרך
Idan.frider@gmail.com  

 050-2154982 יואל בן שמחון     110₪  מוזיקה
yoel@sultanamusic.com 

    054-3337073שמש ציפורי     ₪ 190  עיסת נייר
  



  

  2010-2011פעילות חוגים 
  

  קבוצת  שעות ימים  חוג
  מדריך  מקום  גיל

  'ו-'ה 1430-1545
  'ח-'ז 1545-1700
  'ט 1700-1815

  'ב  אנסמבל

  'יא-'י 1815-1945

בועז   מקלט
  ריינשרייבר

  יצירתימחול   3-4 1600-1645
 נאוה קרסנטי בית התרבות  5-6 1645-1730 'ה', ב  לגיל הרך

  'ג-'ב 1730-1815
  אז'מחול ג  'ה-'ד 1815-1900

 'ה', א  ומודרני
  'ז-'ו 1900-1945

  אשכר נייגר בית התרבות

  'ד-'ב 1730-1815

  'ב  'ו-'ה 1815-1900

  ' ט-'ז 1900-2000

  'ו-'ה 1530-1615

  'ד-'ב 1615-1700

  היפ הופ
  וברייקדנס

  'ד

  'ט-'ז 1700-1800

  גלעד כהן בית תרבות

  דרמה
 כרמית גליק  צהרון  'ח -'ב 1700-1830  'א אימפרוביזציה

  +'ב -'א 1730-1830
  מתחילים

  'א  ציור   ומעלה'ג 1830-1930

  מבוגרים 1930-2130

 עפרה נגה  בית חוגים

  ת ניירעיס  ילדים 1730-1900  'ה
  מבוגרים 2000-2200  'ב

 שמש ציפורי בית החוגים

יואל בן שמחון  צהרון  3-5 1400-1530  'ד  מוזיקה

 'ג -'א 1500-1545
  מועדונית  מתחילים

  'ה  קסמים
 'ח -'א 1600-1645

 בית החוגים  מתחילים

נורית 
 רוטנברג

  

קבוצת   שעות ימים  חוג
  מדריך  מקום  גיל

  ויקי ולנסקה אולם ספורט  'ח -'א 1845-1945 'ד', ב  רובטיקהאק

התעמלות 
  ויקי ולנסקה אולם ספורט  'ח -'א 1700-1815 'ד', ב  אומנותית

 'ד', א  ודו'ג
1515-1615 
1615-1700 
1700-1745 

  'ח –' ה
  'ד –' א

 טרום חובה
  חובה -

אסף רוטשילד אולם ספורט

  'א  רובוטיקה  ' ב-חובה 1615-1730
  ' ה-'ג 1745-1900

 ברוך ממן  הספרבית 

מבוכים   'ד-'ג 1600-1730
  'ב  ודרקונים

  'ז-'ה 1730-1900
  רוקבןבן  בית חוגים

 בוריס קוטלר אולם ספורט  'ד -'א 1430-1600  'ג  הוקי גלגליות
  'ה -'ד 1500-1545
  'ג -'ב 1545-1630
  בנים'ח -'ו 1630-1715
  בנות'ח -'ו 1715-1800

 'ד', א  טניס

  'יב -'ט 1800-1845

 עידן רוזנברג  מגרש טניס

 'ב -גן חובה 1630-1715
   בנות'ו -'ג 1715-1800
 בנים' ד -'ג 1800-1930
 בנים' ו -'ה 1900-2000

 'ה', ב

  'י -'ז 2000-2100

  כדורסל

  נשים 2100-2200  'ג', א

מגרש 
 מתן יתום  כדורסל

מגרש   ' ח-'ב 1700-1800  'ב  קפטנ
נאווה רוזנברג  פטאנק

 פילאטיס נשים 0815-0915  'ב
 0800-0900  'ו

 סיוון כץ בית תרבות  

תנועה לגיל 
 עידן פרידר  צהרון  3-5 1400-1530  'ג', א  הרך

  
  


