
 
 

 

 6 - 3גילאי 
 

 
school of fun – אנגלית 

 
 לקה: קארן גוטשהדרכ

 
 יום ראשון / יום שלישי  :מתחילים 3גיל 

 17:00-16:15בשעה 
יום ראשון / יום שלישי בשעה  :מתחילים 4גיל 

17:45-17:00 
 18:30 – 17:45יום ראשון / שלישי בשעה  :מתקדמים 4-3גיל 

 
 , מרכז וייל 3החוג מתקיים: חדר 

 לחודש ₪ 270מחיר: 

 

 
 MMAמה אמנויות לחי

 
 הדרכה: אריק גולדנברג

 
 חובה + כיתה א' יום שלישי 

 16:45 – 16:00בשעה 
 – 13:30חובה + כיתה א' יום שישי בשעה 

14:15 
 17:30 – 16:45טרום חובה יום שלישי בשעה 
 14:15 – 13:30טרום חובה יום שישי בשעה 

 החוג מתקיים: אשכול גנים
 

פעמיים חודש לל ₪ 250פעם בשבוע/ חודש לל ₪ 190מחיר: 
 בשבוע

 תשלום חד פעמי  עבור  תלבושת יגבה בנפרד*
 

 

 בלט
 

 סטודיו נילי הדרכה:
 

  17:45 – 17:00טרום חובה: יום שני בשעה 
 18:30 – 17:45חובה: יום שני בשעה 

 
 החוג מתקיים: חדר מחול, מרכז וייל 

 לחודש  ₪ 220מחיר: 

 

 

 

 היפ הופ
 

 הדרכה: סטודיו נילי
 

 16:45חובה + כיתות א: יום ראשון בשעה 
– 17:30 
 

 החוג מתקיים: חדר מחול, מרכז וייל 
 לחודש ₪ 200מחיר: 

 

 

 
 התעמלות ואקרובטיקה

 
 הדרכה: בועז ציוני

 
 18:00 – 17:15טרום חובה: יום שלישי בשעה 

 18:00 – 17:15חובה: יום חמישי בשעה 
 

 החוג מתקיים: מגרש כדורסל, מרכז וייל
 לחודש ₪ 190מחיר: 

 *תשלום חד פעמי  עבור תלבושת יגבה בנפרד

 

 

 
 חינוך מוזיקלי –טרום כלי 

 
 הדרכה: עפרה נצר

 
טרום חובה + חובה :יום רביעי בשעה 

17:00 – 17:45 
 

 , מרכז וייל3החוג מתקיים: חדר 
 לחודש ₪ 190מחיר: 

 
 

 

 כדורסל
 

 מכבי תל אביב –הדרכה: ליאור דרור 
 

 חובה + כיתות א: יום שני / רביעי 
 17:15 – 16:30בשעה 

 
 מרכז ויילהחוג מתקיים: מגרש כדורסל, 

 לחודש לפעמיים בשבוע ₪ 250 -לחודש לפעם בשבוע ו ₪ 180מחיר: 

 

 

 מועדון גלגיליות 
 

 הדרכה: ענת ראובן 
 

: יום שני בשעה 4+  3גיל  1אפרוחים 
16:30 – 17:15 

: יום רביעי בשעה 4+  3גיל  2אפרוחים 
16:30 – 17:15 

 18:15 – 17:15: יום שני / רביעי בשעה 4+  3מתקדמים גיל 
 

 החוג מתקיים: בית סניור, מרכז וייל
 לחודש ₪ 200מחיר אפרוחים: 

לחודש  ₪ 330-לחודש לפעם בשבוע ו ₪ 220מחיר מתקדמים: 
 לפעמיים בשבוע

 *תשלום חד פעמי  עבור תלבושת יגבה בנפרד

 

  

 2018 – 2017וגים מרכז וייל ח



 
 

 

 סדנת אמנות ויצירה
 

 הדרכה: אורלי פלד
 

 17:00 – 16:00טרום חובה: יום רביעי בשעה 
 18:00 – 17:00חובה: יום רביעי בשעה 

 
 החוג מתקיים: מקלט, מרכז וייל

 לחודש ₪ 220מחיר: 
 תשלום חודשי  עבור חומרים יגבה בנפרד ₪ 30*
 

 

 פלאי מדע
 

 הדרכה: אפיקי מדע
 

  16:45 – 16:00חובה: יום רביעי בשעה 
 

 לחודש ₪ 190מחיר: 
 
 
 תשלום חודשי  עבור חומרים יגבה בנפרד ₪ 40*

 
 

 

 ו –כיתות א 
 

 

 אמנות וצעדים ראשונים בצילום
 

 אורלי פלדה: הדרכ
 

 כיתות ב' ומעלה: יום ראשון 
 17:30 – 16:00בשעה 

 
 החוג מתקיים: חדר מקלט, מרכז וייל

 לחודש ₪ 250מחיר: 
 
 תשלום חודשי עבור חומרים יגבה בנפרד ₪ 30*
 
 

 

 MMAאמנויות לחימה 
 

 הדרכה: אריק גולדנברג
 

 18:30 – 17:30ג יום שלישי בשעה -כיתות ב
 16:15 – 15:15ג יום שישי בשעה -כיתות ב
 19:00-18:00ו יום שלישי בשעה -כיתות ד
 15:15 – 14:15ו יום שישי בשעה -כיתות ד

 
 החוג מתקיים: אשכול גנים,

 פעמיים בשבועחודש לל ₪ 250פעם בשבוע/חודש לל ₪ 190מחיר: 
 

 תלבושת יגבה בנפרד*תשלום חד פעמי  עבור 
 

 

 בישול עם יעל
 

 הדרכה: יעל יוהנס
 

 18:45 – 17:15ד יום שלישי בשעה -כיתות ב
 

 החוג מתקיים: בבית סניור
 לחודש ₪ 330מחיר: 

 
 תשלום חודשי  עבור חומרים יגבה בנפרד ₪ 30*
 
 

 
 בית ספר למוסיקה

פרטני, הרכבים, סדנאות, שיעורי 
 תאוריה וכיתות אמן

 
 מוטי אטיאסניהול: 

 
גיטרות / תופים / פסנתר / פיתוח קול / כלי 

 נשיפה 
 דק / שעה 45שיעורים פרטניים: חצי שעה / 

 99גן חובה עד 
 ימים ושעות: בתיאום מראש

 
 בית ספר למוסיקההחוג מתקיים: 

 לחודש ₪ 520/ שעה:  ₪ 480דק:  45/  ₪ 350מחיר חצי שעה: 
 

 

 בלט
 

 הדרכה: סטודיו נילי
 

 19:30 – 18:30ב יום שני בשעה -כיתות א
 17:00 – 16:00ה יום שני בשעה -כיתות ד

 
 החוג מתקיים: חדר מחול, מרכז וייל

 לחודש לפעמיים בשבוע ₪ 340לפעם בשבוע/ לחודש ₪ 220מחיר: 
 
 

 
 ג'אז

 
 הדרכה: סטודיו נילי

 
 18:15 – 17:15ג: יום רביעי בשעה -כיתות ב
 19:15 – 18:15ה: יום רביעי בשעה -כיתות ד

 
 החוג מתקיים: חדר מחול, מרכז וייל

 לחודש ₪ 200מחיר: 
 

 

 רמהד
 

 הדרכה: יעל יוהנס
 

 17:00 – 16:00 בשעה ג: יום שלישי-כיתות ב
 

 החוג מתקיים: מקלט
 לחודש ₪ 200מחיר: 

 
 תשלום חודשי עבור חומרים יגבה בנפרד ₪ 30*
 

 

 הולה הופ
 

 הדרכה: ליאורה יצחקי
 

 17:00 – 16:00 בשעהג: יום שלישי -כיתות א
 17:00 – 16:00ו יום רביעי בשעה -כיתות ד

 
 החוג מתקיים: בית סניור, מרכז וייל

 לחודש ₪ 200מחיר: 
 



 
 

 

 היפ הופ
 

 הדרכה: סטודיו נילי
 

 18:30 – 17:30כיתות ב: יום ראשון בשעה 
 19:30 – 18:30כיתות ג: יום ראשון בשעה 

 16:45 – 15:45ה: יום ראשון בשעה -כיתות ד
 

 כיתות ב' , ד + ה החוג מתקיים: חדר מחול, מרכז וייל
 כיתות ג' החוג מתקיים: בית עליזה

 לחודש ₪ 200מחיר: 
 

 

 התעמלות קרקע
 

 הדרכה: בועז ציוני
 

 ג מתחילים: יום שלישי / חמישי -כיתות א
 17:15 – 16:30בשעה 

ג: יום שלישי / חמישי -נבחרת צעירה, כיתות א
 19:00 – 18:00בשעה 

 16:30 – 15:00נבחרת בוגרת, רב גילאי: יום שלישי / חמישי בשעה 
 

 החוג מתקיים: מגרש כדורסל, מרכז וייל
 בשבוע פעםחודש לל ₪ 220, בשבוע פעמייםחודש לל ₪ 320מחיר: 

 פעם חודש לל ₪ 290-פעמיים  וחודש לל ₪ 390מחיר נבחרת בוגרת: 
 *תשלום חד פעמי  עבור תלבושת יגבה בנפרד

 

 טכנוטריק
 

  חברת ממריאיםהדרכה: 
 

 – 16:15 ראשון בשעהומעלה: יום כיתות א 
17:17 

 
 , מרכז ויילספרייההחוג מתקיים: 

 לחודש ₪ 190מחיר: 
 

 יגבה בנפרד ערכה*תשלום חד פעמי  עבור 
 

 

 כדורסל
 

 מכבי תל אביב  –הדרכה: ליאור דרורי 
 

 – 14:30 בשעה ג: יום שני / רביעי-כיתות ב
15:30 

 – 15:30 בשעה ו: יום שני / רביעי-כיתות ד
16:30 

 
 החוג מתקיים: מגרש כדורסל

 בשבוע פעמייםחודש לל ₪ 250, בשבוע פעםחודש לל ₪ 180מחיר: 
 *תשלום חד פעמי  עבור תלבושת יגבה בנפרד

 
 

 

 כלבנות
 

 מרדור הדרכה: לי 
 

 – 17:00 בשעה כיתות ב ומעלה: יום שני
18:00 

 
 החוג מתקיים: מקלט, מרכז וייל

 לחודש ₪ 220מחיר: 
 
 

 

 מלאכה
 

 הדרכה: אהובה קורשיא
 

 16:45 – 15:45ג יום שני בשעה -כיתות ב
 17:45 – 16:45ו יום שני בשעה -כיתות ד

 
 , מרכז וייל3החוג מתקיים: חדר 

  לחודש ₪ 220מחיר: 
 
 תשלום חודשי  עבור חומרים יגבה בנפרד ₪ 30*
 
 

 

 מועדון גלגליות 
 

 הדרכה: ענת ראובן
 

 ב יום שני -מתחילים: כיתות א**
 16:30 – 15:45בשעה 

 ד יום רביעי -מתחילים: כיתות ג**
 16:30 – 15:45בשעה 

 
 18:15 – 17:15: רב גילאי יום שני / רביעי בשעה 1מתקדמים 
  19:15 – 18:15: רב גילאי יום שני בשעה 2מתקדמים 

 
  19:15 – 18:15יא יום רביעי בשעה -דאנס: כיתות ו

 
 נבחרת צעירה, דרגים ולהקות פרטים אצל ענת ראובן

 
 החוג מתקיים: בית סניור, מרכז וייל

 פעםחודש לל ₪ 220, מחיר מתקדמים: לחודש ₪ 200מחיר מתחילים: 
 לחודש ₪ 220, מחיר דאנס: בשבוע פעמייםחודש לל ₪ 330/בשבוע

 
 *תשלום חד פעמי  עבור תלבושת יגבה בנפרד

למתחילים יש להזמין גלגליות מראש באתר **
www.rollerskate.co.il 

 

 

 מבוכים ודרקונים 
 

 הדרכה: יקיר פרנק
 

 – 15:45ג: יום חמישי בשעה -לוח כיתות א
16:30 

 לוח כיתות ד ומעלה: יום חמישי 
 19:00 – 17:45בשעה 

  חי כיתות ד ומעלה: יום חמישי
 17:45 – 16:30 בשעה

 
 החוג מתקיים: ספריה / מועדון, מרכז וייל

 לחודש ₪ 225, כיתות ד ומעלה לחודש ₪ 210ג -מחיר לוח: כיתות א
 לחודש ₪ *220מחיר חי: 

 
 תשלום חודשי  עבור חומרים יגבה בנפרד ₪ 30*

  



 
 

 

 סדנת אמנות ויצירה
 

 הדרכה: אורלי פלד
 

 18:30 – 17:30ד בשעה -כיתות א
 

 , מרכז וייל3החוג מתקיים: חדר 
 לחודש ₪ *220מחיר: 

 
 תשלום חודשי  עבור חומרים יגבה בנפרד ₪ 30*
 

 

 פינג פונג
 

 הדרכה: הרשתות הכחולות
 

 14:00 – 13:00מתחילים:  יום שישי בשעה 
 15:00 – 14:00מתקדמים: יום שישי בשעה 

 
 החוג מתקיים: בית סניור מרכז וייל

 לחודש ₪ 220מחיר: 
 

 יגבה בנפרדציוד *תשלום חד פעמי  עבור 
 
 

 

 פלאי מדע וחקר חלל
 

 הדרכה: אפיקי מדע
 

 16:00 – 15:15ב יום רביעי בשעה -כיתות א
 

 , מרכז וייל3החוג מתקיים: חדר 
 לחודש ₪ 190מחיר: 

 
 בנפרדתשלום חודשי  עבור חומרים יגבה  ₪ 40*
 

 

 ציור
 

 הדרכה: אורלי פלד
 

 16:30 – 15:30ג יום חמישי בשעה -כיתות א
 18:00 – 16:30כיתות ד ומעלה בשעה 

 
 , מרכז וייל3החוג מתקיים: חדר 

 לחודש ₪ 220ג: -מחיר כתות א
 לחודש ₪ 250מחיר ד ומעלה: 

 
 תשלום חודשי  עבור חומרים יגבה בנפרד ₪ 30*
 

 

 שחמט
 

 ינוביץהדרכה: רועי 
 

משחקי חשיבה כל הגילאים יום -שחמט
  17:15 – 16:15בשעה שלישי 

  18:45 – 17:15שחמט נבחרת יום שלישי 
 

 החוג מתקיים: ספריה, מרכז וייל
 לחודש ₪ 190מחיר שחמט משחקי חשיבה: 

 לחודש ₪ 250מחיר נבחרת: 
 

 

 תעופה וטיסנאות
 

 הדרכה: ממריאים
 

 18:30 – 17:30ד יום ראשון בשעה -כיתות א
 

 החוג מתקיים: ספריה, מרכז וייל
 לחודש ₪ 190מחיר: 

 
 *תשלום חד פעמי  עבור ערכה יגבה בנפרד

 

 

 hugim@kfar.org.il, 9569430-09מרכז וייל לתרבות וקהילה ,   לפרטים והרשמה 

 2018-2017 לפעילות בחוגי ילדים ונוער מרכז וייל לתרבות והקהילה לשנת תקנון הרשמה   

 

 29/06/2018ותסתיים ביום חמישי  .03/09/2017 -שנת הפעילות במרכז תיפתח ביום ראשון ה 

  ותסתיים עם מילוי המקומות בחוגים על בסיס "כל הוקדם זוכה". 27/08/2017ההרשמה תחל בתאריך 

  הנרשמיםפתיחת חוג מותנה במספר. 

  .מחיר החוגים כפי שמצוין בחוברת החוגים הינו מחיר חודשי 

 תשלומים. 10 -התשלום הינו שנתי ומחולק ל 

 החוגים מתקיימים -בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה כמו חגים, ערבי חג וחול המועד פסח; בחול המועד סוכות, חנוכה, ל"ג בעומר ואיסרו חג

 כרגיל.

  מבין החוגים. על החוג שמחירו הנמוךותחול  10%. ההנחה הינה בשיעור של החל מהחוג הרביעי במשפחההנחות לחוגים יינתנו 

 .בחוגי המוזיקה תינתן הנחה כבר על החוג הפרטני השני 

  עבור החודש הבא. )הביטול יהיה תקף לגבי החודש הבא אחרי  – בסוף כל חודש 25 -ההחזר עבור ביטול חוג יעשה ע"י הודעה למשרד עד

 החודש שבו הוגשה בקשת הביטול(.

 .אין החזרים עבור חצאי חודשים או היעדרויות בודדות 

 !!!החל מחודש אפריל לא ניתן יותר לפרוש מחוגים או לעבור חוג 

 תה השתתפות פעילה בחוג.מרכז וייל לא יענה לבקשות ביטול בדיעבד, גם אם לא היי 

 לא תינתן הרשות להיכנס לחוג אלא אם הוסדר התשלום לשנת לימודים מלאה. 

 

 

 

mailto:hugim@kfar.org.il

