
one life. live it well. 

*ההרשמה שנתית ודרך האפליקציה. על בסיס מקום פנוי: במקרה של היעדרות מעל שבועיים, המועדון יהיה רשאי לאפשר לילד אחר 
להשתתף בחוג. ייתכנו שינויים ועדכונים במערכת החוגים.
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הבית של חוגי הילדים בראש העין 
יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

   16:00-16:45
אליאור שי

   16:15-17:00
אלרגיה מצוות קוגומלו

15:30-16:15
אליאור שי

   16:00-16:45
אליאור שי

15:40-16:25
אלגריה מצוות קוגומלו

תחנות כושר
גילאים 8-11

קפוארה 
גילאים 3-4

תחנות כושר 
גילאים 11-14

תחנות כושר
גילאים 8-11

קפוארה
גילאים 8-11

16:30-17:15
איילת יצחק

16:20-17:05
איילת יצחק

16:15-17:00
 בר מגידש

16:15-17:00
אירית גדות

16:10-16:55
קורל קראוני

בלט
גילאים 3-5

בלט
גילאים 6-8

התעמלות לגיל הרך
גילאים 3-5

אימון מחזורי
גילאים 6-8

זומבה נערות
גילאים 11-14

16:30-17:15
אירית גדות

  17:00-17:45
ניב גביזון

16:30-17:15
אליאור שי

16:15-17:00
דין גמר

16:30-17:15
אלרגיה מצוות קוגומלו

התעמלות קרקע
גילאים 6-8

ספינינג 
גילאים 11-14

מחנה אימונים
גילאים 11-14

ג׳ודו
גילאים 4-5

קפוארה 
גילאים 6-8

  17:00-17:45
בר מגדיש

  17:10-17:55
 בר מגידש

17:00-17:45
אירית גדות

17:00-17:45
אליאור שי

16:30-17:15
אליאור שי

משחקים בתנועה
גילאים 4-5

רוקדים בכיף
גילאים 3-5

התעמלות קרקע
גילאים 9-12

תחנות כושר
גילאים 12-14

משחקים בתנועה
גילאים 3-5

17:20-18:05
איילת יצחק

17:15-18:00
אלרגיה מצוות קוגומלו

17:15-18:00
 בר מגידש

17:05-17:50
אירית גדות

17:00-17:45
קורל קראוני

בלט
גילאים 3-5

קפוארה 
גילאים 4-6

התעמלות לגיל  הרך
גילאים 3-5

אימון מחזורי
גילאים 9-12

היט
גילאים 11-14

   17:25-18:10
אירית גדות 

18:00-18:45
בר מגדיש

17:30-18:15
ליאל משה

17:10-17:55
דין גמר

17:30-18:15
אלרגיה מצוות קוגומלו

התעמלות קרקע
גילאים 8-9

רוקדים בכיף
גילאים 6-8

משחקי ספורט
גילאים 6-8

ג׳ודו
גילאים 6-8

קפוארה
גילאים 3-4

18:00-18:45
בר מגדיש

18:15-19:00
אלרגיה מצוות קוגומלו

18:00-18:45
אירית גדות 

18:05-18:50
דין גמר

18:30-19:15
אלרגיה מצוות קוגומלו

משחקים בתנועה
גילאים 4-5

קפוארה 
גילאים 6-8

התעמלות קרקע
גילאים 9-12

ג׳ודו
גילאים 8-11

קפוארה 
גילאים 4-6

19:00-19:45
בר מגדיש

18:30-19:15
ליאל משה

19:00-19:45
דניאל כהן

משחקים בתנועה
גילאים 6-8

מחנה אימונים 
גילאים 8-11

תחנות כושר
גילאים 11-14
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 בבטחה

גילאים 4-5 גילאים 6-8גילאים 4-6גילאים 3-5גילאים 3-4

גילאים 12-14גילאים 11-14גילאים 9-12גילאים 8-9 גילאים 8-11
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גיל 9-12 )כיתות ד-ז(

גיל 3-4
קפוארה-אומנות לחימה ברזילאית המשלבת תרגילי הגנה עצמית עם קצב ותנועה. מחזקת את הביטחון העצמי של הילד.

גיל 3-5
בלט-שכלול קואורדינציה, זיכרון תנועתי והתמצאות במרחב בשילוב חוויית חופש יצירה וביטוי אישי. פיתוח יציבה נכונה, גמישות וכוח בשילוב 

אינטראקציה חברתית ועבודה בשיתוף פעולה ע"י דקלומים ומשחקי בלט בתנועה תוך הענקת תחושת מסוגלות ומשמעת עצמית. ובעיקר פיתוח 
האהבה למחול.

רוקדים בכיף- פיתוח קואורדינציה וחוש קצב באמצעות תנועה במרחב. עבודה על ביטוי עצמי, אימפרוביזציה ושחרור הגוף.
התעמלות לגיל הרך- חוג התעמלות לפיתוח מיומנויות מוטוריות, הקניית מיומנויות בסיס דרך תנועה ומשחק

משחקים בתנועה- עבודה על חיזוק שרירי הגוף, שיפור הגמישות ושחרור אנרגיות. מקנה לילד יכולות ביטוי עצמי, שיפור עבודת הצוות וחיזוק 
אינטראקציה חברתית.

גיל 4-5
משחקים בתנועה- עבודה על חיזוק שרירי הגוף, שיפור הגמישות ושחרור אנרגיות. מקנה לילד יכולות ביטוי עצמי, שיפור עבודת 

הצוות וחיזוק אינטראקציה חברתית.
ג'ודו-תרגילי לחימה בשילוב הגנה עצמית המחזקים את הביטחון העצמי, עבודת צוות, קשר עין יד ופיתוח הכושר הגופני.

גיל 6-8)כיתות א-ג(
בלט- שכלול קואורדינציה, זיכרון תנועתי והתמצאות במרחב בשילוב חוויית חופש יצירה וביטוי אישי. פיתוח יציבה נכונה, גמישות וכוח 

בשילוב אינטראקציה חברתית ועבודה בשיתוף פעולה ע"י דקלומים ומשחקי בלט בתנועה, תוך הענקת תחושת מסוגלות ומשמעת עצמית. 
ובעיקר פיתוח האהבה למחול.

משחקים בתנועה- עבודה על חיזוק שרירי הגוף, שיפור הגמישות ושחרור אנרגיות. מקנה לילד יכולות ביטוי עצמי, שיפור עבודת הצוות 
וחיזוק אינטראקציה חברתית.

רוקדים בכיף- פיתוח קואורדינציה, חוש קצב באמצעות תנועה במרחב. עבודה על ביטוי עצמי, אימפרוביזציה ושחרור הגוף.
קפוארה- אומנות לחימה ברזילאית המשלבת תרגילי הגנה עצמית עם קצב ותנועה. מחזקת את הביטחון העצמי של הילד.

משחקי ספורט- אימון ומשחק בצוותים/לחוד, יצירת תחרות בין הילדים ובינם לבין עצמם. למידת עבודה בצוות ופיתוח אישי.
אימון מחזורי-חיזוק הגוף והכושר הגופני באמצעות עבודה בתחנות אימון שונות במחזורים. בכל תחנה יבוצע תרגיל אחר לקבוצות שרירים 

שונות. עבודת צוות וחיזוק הביטחון העצמי.
ג'ודו-תרגילי לחימה בשילוב הגנה עצמית המחזקים את הביטחון העצמי, עבודת צוות, קשר עין יד ופיתוח הכושר הגופני.

תחנות כושר-חיזוק הגוף והכושר הגופני בעבודה בתחנות על בסיס משקל גוף ואביזרי אימון קלים.

גיל 8-11)כיתות ג-ו(
תחנות כושר- חיזוק הגוף והכושר הגופני באמצעות עבודה בתחנות עם מכשירי חדר כושר ומכשירי יד קטנים ומשחקים. עבודת 

צוות וחיזוק הביטחון העצמי.
מחנה אימונים-אימון לחיזוק הגוף בעזרת מכשירים בהתנגדות גומיות וציוד מותאם.

גיל 9-11)כיתות ד-ו(
התעמלות קרקע- לימוד תרגילי קרקע בסיסים כגון גלגול, גשר, עמידת ידיים, עמידת ראש ועוד. תוך כדי חיזוק הגוף, משמעת, 

שיווי משקל וגמישות.

אימון מחזורי- חיזוק הגוף והכושר הגופני באמצעות עבודה בתחנות אימון שונות במחזורים. בכל תחנה יבוצע תרגיל אחר לקבוצות 
שרירים שונות. עבודת צוות וחיזוק הביטחון העצמי.

גיל 10-12 )כיתות ה- ז(
התעמלות קרקע- לימוד תרגילי קרקע בסיסים כגון גלגול, גשר, עמידת ידיים, עמידת ראש ועוד. תוך כדי חיזוק הגוף, משמעת, 

שיווי משקל וגמישות.

גיל 11-14)כיתות ו –ט(
ספינינג- אימון רכיבה חוויתי עם מוסיקה סוחפת, נלמד טכניקת דיווש והסבר על האופניים.

תחנות כושר- חיזוק הגוף והכושר הגופני באמצעות עבודה בתחנות עם מכשירי חדר כושר ומכשירי יד קטנים ומשחקים. עבודת צוות 
וחיזוק הביטחון העצמי.

היט- עבודה על כל מרכיבי הכושר, שיווי משקל, סיבולת כוח, סיבולת לב ריאה. עבודה בתחנות ולפעמים בעבודה קבוצתית מהנה.
מחנה אימונים- אימון לחיזוק הגוף בעזרת מכשירים בהתנגדות גומיות וציוד מותאם.

גיל 12-14)כיתות ז-ט(
תחנות כושר- חיזוק הגוף והכושר הגופני באמצעות עבודה בתחנות עם מכשירי חדר כושר ומכשירי יד קטנים ומשחקים. עבודת צוות 

וחיזוק הביטחון העצמי.

גיל 4-6
קפוארה- אומנות לחימה ברזילאית המשלבת תרגילי הגנה עצמית עם קצב ותנועה. מחזקת את הביטחון העצמי של הילד.

פעילויות ילדים במועדון הולמס פלייס ראש העין 

one life. live it well. 


