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צרכנות

קדוש

חוגגים בחוגים
החזרהלבית־הספר
לצדהג׳ודו והדרמה המסורתיים מצאנו כמה חוגים ייחודיים שיתחרו על
תשומתליבם שלהילדים אז מי רוצהלהיות בובנאי או וטרינר צעיר?
מבשרת גם

הראלה

את תחילתם של

השנתיים

החוגים

סטוצקי־באר
נו ,כבר

זהו.

החופשהגדול,

תם

יכולים

נרשמתם

ההורים

לחוג?

להתפטר זמנית מתפקי־
$TS1$מתפקידם$TS1$

וטרינר צעיר

$DN2$מתפקידם $DN2$כצוות ההווי והבידור היומיומי
דם

שלילדיהם.

שנת
הלימודים החלה ועמה

אחת

ההוצאותהגדולות של ההו־
$TS1$ההורים$TS1$

מגיעה

רים
$ההורים$DN2$במהלר

החוגים.הללו

השנה

מסגרת הכוללתעניין,פעילות
הרחבה שלמעגל

אמנות

ממוחזרת3.

אקרובטיקה

מהווים

תאטרון בובות

גופנית,

(צילומים:

החברים והנאה בשעות

אוהד

שאלתיאל,

אחר הצהריים.

מגן דודירוק

בדקנו עבורכםאילו חוגים מיוחדים מוצ־
$TS1$מוצעים$TS1$

ואילןסביר)

וצעים $DN2$כיום בשוק ,מהם מחיריהם וגם מה קורה
עים

לכםפכם אם הילד

מתחרט ואינומעוניין

להגיעאליהם יותר.

החברהלמתנ״סים היא אחתהבולטות
ולילדיהםלהת־
$TS1$להתרשם$TS1$
להורים
בתחום .כרי לאפשר

$Dלהתרשם $DN2$מהיצע החוגים
רשם
והפעילויות

היא מקיימת

 9.6יריד פתוח .מלבד זאתולצד
עתה(עד
הקלאסיים והוותיקיםשכולנוגדלנו
החוגים
עליהם ומכירים ,החברה

חוגים

משיקה השנה כמה

חדשים ומיוחדים.

׳׳הווטרינר הצעיר

ירוק׳׳ מאפ־
$TS1$מאפשר$TS1$
מגן דוד

$Dמאפשר $DN2$היכרות ישירה עםבעלי חיים מנקו־
$TS1$מנקודת$TS1$
שר

מנקודת $DN2$מבטו של רופא וטרינר.הילדים
דת
וילמדו לטפל בהם,להגן
מגווןבעלי חיים
עליהם,למנוע מהם ללקות במחלותולה־
$TS1$ולהיות$TS1$
ולהיות $DN2$חשופיםלסכנות ואף איר לטפח חיית
יות
מחמר .החוג יתקיים במתנ״סהרצליה פעם
בשבוע במשר שעה .מיועדלילדי כיתות
א׳־ר ומוצע ב־  160שקללחודש.
יפגשו

החזר כספי.

מומנטים מציעה חוג

פגישות.

רכיבת אופניים

בכל

אםוהילדים

חורש את

יתחרטו ניתן

לבטל

ההשתתפות.

המשתתפיםלרכוב

בשטח .במסגרתוילמדו
הצעירים׳׳ כשמו כן הוא .ולהתמודד עם מכשולים
החוג׳׳האופים
בחולון מתק־
$TS1$מתקיים$TS1$
המשתתפיםישתלמו ברכיבה נכו־
$TS1$נכונה$TS1$
כמו כן,
מנחה אותו קונריטורית בנושאים כגון חומרי
במרכזלתאטרון בובות
$DN2$מתקיים $DN2$חוגלילדים בנושא בהדרכת בובנאים.
יים
ובכללי זהירות הן ברכיבהעירונית והן
נה
$DN2$נכונה$DN2$
הבסיס של האפייה ,אפייתעוגות,עוגיות
פעילות יצירה של בו־
$TS1$בובות$TS1$,
המפגשיםכוללים
ברכיבת שטח .רוכביםמתחילים ישתמשו
המשתתפים
ובצק סוכר .בסוף כל שיעור
$DN2$בובות $DN2$,ביקורבמוזאוןלאמנות תאטרון בובות,
בות,
בשלב ראשון באופני השטח של החברה,
המאפה שהכינו .החוג מתק־
$TS1$מתקיים$TS1$
יוצאים עם
והפעלה ,המחזה והקראה של
$TS1$בתחילה $TS1$,תרגילי משחק
כר שאין צורר לרכוש זוג אופניים בתחי־
יים
מתקיים $DN2$ברשת המתנ׳׳סים נשר פעם בשבוע
מוזיקלית בשילוב בובות
עלותו לה,
במשר  50דקותומיועדלבני
$DN2$בתחילה $DN2$,אלא רק לאחר שהילד מראה רצינות ,סיפור,פעילות
 25שקל עבור חומרים.
 130שקל לחודש
התמרה ואהבהלנושא .החוגפועל מחררה ועור .החוג מתקיים פעם בשבוע במשר שעה
ועולה 180
לתלמידי כיתותא׳־ו
משתתף בחוג מתחרט
אם
בכלהמתנ׳׳סים
ועד חיפה פעם ער פעמיים בשבוע במשר וחצי,מיוער
יכולים
שמתהרטים
שקללחודש .נרשמים
שעה וחצי .הוא מיועדלתלמידי כיתה א׳
יש באפשרותולהירשםלחוג אחר במתנ״ס
לבטל את ההרשמה בהודעה מראש.
גיל) ומחירו 200
עד תיכון
ללא תשלום קנס .ניתן גם לבטל את שאר
(בחלוקה
על־פי
רשתמועדוני פפורטן בערים הוד הש־
$TS1$השרון$TS1$,
שקל לחודש עבור פעם בשבוע ו־  300שקל
התשלומים ללא קנס יציאה.
$DN2$השרון $DN2$,חיפה ,פתח תקווה ורמת אפעל מצי־
$TS1$מציעה$TS1$
רון,
עבורפעמיים .אםהילד מתחרט ,פשוט מפ־
$TS1$מפסיקים$TS1$
מטפסים על הקירות
$DN2$מציעה $DN2$כמה חוגיםלילדים ובהם חינוךחקלאי
$DN2$מפסיקים $DN2$לשלם.
סיקים
עה
וגידול צמחי תב־
$TS1$תבלין)$TS1$,
(הכרה שלעולם הצומח
גל מפורט מציגה חוגהתעמלות וספורט
ליצנות,
קרקס
בדיאדה מציעים חוג
עם
פוצ׳יוולי (משחק דמוי כדורעף המשו־
$TS1$המשוחק$TS1$
אתגריהכולל טיפוס על קירות טיפוס ,סו־
אקרובטיקהותנועה שבמסגרתו המשתתפים
$TS1$סולמות $TS1$,לין),
$DN2$תבלין)$DN2$,
הרגליים)ועוד .תשלום של 280
חק
לג׳גל ,למות,
הולכים על קביים גבוהים,לומדים
$DN2$סולמות $DN2$,ספסליםומוטות;הליכה על גשרי
$DN2$המשוחק $DN2$רק עם
התעמלות על טרפז,
להתחפש
וליצור בח־ר של משחקוחוויה .חבלים ,קורותומוטות;
שקל לחורש מקנה כניסה לכל החוגים ,כר
$TS1$לומדים $TS1$שהילדיםיכוליםלנוע בין החוגים מבלי
טבעותוחבליםועוד .באותה הנשימהלומ־
החוג מתקיים בסניפי דיארה פעם בשבוע
$TS1$נכונה $TS1$להתחייב ואף להשתמש בבריכות ובמתקנים
הילדים גם תזונה נכו־
דים
$DN2$לומדים$DN2$
במשר  45דקות ,מיוערלבני ( 5.3בחלוקה
האחרים במקום.
$DN2$נכונה $DN2$ואורח חיים בריא.
נה
ועלותו  100שקל עבור רמי
על־פיגיל)
טרמפולינה מתקיים במרכז בגין בחו־
$TS1$בחולון$TS1$.
חוג
החוגפועל בירו־
$TS1$בירושלים$TS1$,
תשלום חודשי
הרשמה הד־פעמיים
$DN2$בחולון $DN2$.הואכולללימוד יסודי ומקיף על טר־
$TS1$טרמפולינות$TS1$,
$DN2$בירושלים $DN2$,במודיעין ,לון.
שלים,
של  190שקל .יש אפשרות לבטל
$DN2$טרמפולינות $DN2$,פיתוח שיווי משקל,
ציון מפולינות,
במבשרת
את התשלום ער סוף מרסולקבל
התעמלות,
ובמעלה אדומים גלגולים ,עמידות ידיים,
להעביר אתהילד
החזר יחסי או
גלגלוניםועוד.
החוג מתקיים פעמיים בשבוע וכל מפגש
לחוג אחר על בסיס מקוםפנוי.
פעם או פעמיים
בו אורר שעה .הוא מיועדלילדיםמגיל גן
בשבוע במשר 45
יינתן
לא
מרס
מסוף
שאינם
מי
לחודש.
שקל
200
הוא
דקות.
מעוניי־
$TS1$מעוניינים$TS1$
מיועד ועולה
להגיע יותר זכאיםלהחזר בגין חודשים
נים
$DN2$מעוניינים$DN2$
שאינם
לבני 14
שלמיםבלבד.
ספורטאים ומחי־
$TS1$ומחירו$TS1$
וקצתקולטורה
$DN2$ומחירו 140 170 $DN2$שקל
רו
לסיום :מוזאוןתל-אביב
לאמנות מציע כמה חוגים ובהם ציור ופי־
$TS1$ופיסול$TS1$,
בחורש עבור פעם
$DN2$ופיסול $DN2$,קומיקס ,איור ואמנות ממוחזרת .בחוג
בשבועו־  240 270סול,
המשתתפים למחזר חומרים
זהלומדים
בחודש
שקל
עבור שתי ולהעניק חיים חרשיםלחפצים ישנים תור
שימוש במלאכות מסורתיות כגון אריגה,
הרפס ותפירה .הואכולל  30מפגשים בני
באוויר

הפתוח.

בואולטרפולינה

שעה וחצי

המתקיימים פעם בשבוע ומיו־
$TS1$ומיועד$TS1$

עלותו  784שקל.
$DN2$ומיועד$DN2$לילדי כיתות
ג׳־ה׳.
עד
המתחרטים מחויבים בדמיטיפולמנהליים
וכן ב־%5

ממחיר החוג.

