
חוברת פעילות

תשפ״ב
2021-2022

התחברו אלינו ל    - מתנ"ס גושן 
קבלת קהל ומענה טלפוני 04-8714483 

ימים א׳- ה׳: 15:00-19:00 
כתובתנו: רח' קק"ל 23 א ,קריית מוצקין 

 matnasgo@gmail.com

חוגי ילדים/מבוגרים 

הודעות וואטסאפ:    054-2593147



ימי ראשון  16:00-17:00 
כיתות א-ב  - עלות חודשית: 170 ₪ 

04-8714483

ימי שני  באולם ביה"ס אחדות
 12:45-13:30- –א- ג .
13:30-14:15  - ד-ו . 

עלות חודשית: 170 ₪
 www.galgaliot.com 052-8219821

ימים א,ד – בנים . ימים ב,ה – בנות
- 16:00-17:00  - גילאי 12-16 

עלות חודשית: 250 ₪
להרשמה:054-6576057 

ימי ג – 17:15-19:00  -גילאי 3-18
להרשמה :052-2974208 

עלות חודשית: 140 ₪

ימי ה 17:15-18:15 גילאי א-ג .
18:15-19:15  גילאי ד-ו . 

עלות חודשית :250 ₪
להרשמה : 04-8714483

ימי ה – 19:30-21:00. גילאי 11-16
עלות עבור 5 מפגשים: 1350 ₪ .

חובה להגיע עם כלב והורה .
להרשמה :052-6577105 

ימים ב,ד
17:00-18:00- גילאי 3.5-5

18:00-19:00 - גילאי  6-9  
19:00-20:00 – גילאי 10-18 

עלות חודשית 230 ₪ .
להרשמה :054-8187978 

חוגי ילדים

קורס אופיס ובניית 
משחקים בתלת מימד 

ויצירת אנימציות
הוקי גלגיליות

ספורט גן

ספורט לנוער
היפ הופ

תאטרון אקרובטיקה

טאקוונדו

ימי ה 17:15-18:00- –גילאי 4-6 
עלות חודשית 140 ₪ .

17:15-18:15  גילאי 6-11
עלות חודשית :160 ₪  .
להרשמה : 052-3345591

ימי ג- 16:00-17:00  -  גילאי ג-ו  .
עלות חודשית 200 ₪.

להרשמה :052-6611911 
קרקס

אילוף כלבים

ימי שני – 17:00-18:00 –
גילאי 4-6  - עלות חודשית: 180 ₪  

להרשמה : 04-8714483



ימי ראשון  - 16:30-18:30  ,
ימי ב'  15:30-19:30  ימי ג  15:00-18:00  . 

חלוקה לקבוצות עפ"י רמות . 
עלות חודשית :170 ₪ . 
להרשמה 058-6553770 

ימי רביעי 18:00-19:00
גילאי א- ו

עלות חודשית 180 ₪
להרשמה :054-4659831 

ימי רביעי  -  17:00-18:15  גילאי 6-9  . 
18:30-20:00  גילאי 10-15  . 

להרשמה 054-8070880 

ימי ג 16:30-17:45 –גילאי א-ב .
17:45-19:00  גילאי  ג-ה .
עלות חודשית :200 ₪ .

להרשמה :073-3733999 

ימי  שני
16:00-17:00 – גילאי 8-10

17:00-18:00 –א- ב
עלות חודשית :180 ₪

להרשמה : 04-8714483

שחמט

ציורטיסנאות ותעופה

שילוב אומנויות

ימי ד 17:00-18:00
גילאי א- ו

עלות חודשית 180 ₪
להרשמה :054-4659831 

ממציאים צעירים /
ממציאות צעירות

רובוטיקה



פלדנקרייז – ימי רביעי  בשעה: 08:00
מורה : מירי מוזס  -  מחיר 135 ₪  

בונה עצם  + פילטאיס
ימי ראשון בשעה :18:15

ימי שלישי בשעה :  09:30
ימי רביעי   בשעה : 10:00 

מורה : ורד ששון - 054-4566770 

פילטאיס
ימי שלישי  בשעה 20:00 
ליאת יגר – 050-9460287  

ימי שלישי 09:00
052-5230230  - איציק כהן

ימי ראשון  19:00
050-7801830 - אורלי שמש 

ימי שלישי בשעה :10:30
עלות : 180 לחודש 

מורה : אביב קורנמן  
 054-2593147

ימי שלישי 
בשעה : 10:00 

עלות סדנא )5 מפגשים ( - 400 ₪ 

מתחילים / מתקדמים 
ימי שני 

 09:00 - מתחילים 
11:00 – מתקדמים

עלות : 100 ₪ לחודש 

תנ"ך
ימי  ראשון – בשעה 09:00

עלות לחודש 100 ₪ 
מורה :רונית ביתן 

054-2593147

ריקודי עם

קורס
מחשבים

ציור

שפת גוף

אנגלית

חוגי העשרה 

ספורט 

חוגי מבוגרים

ימי ראשון  בשעה 09:00
ימי שלישי בשעה : 16:00

ימי חמישי  בשעה : 09:00  
054-8070880

ימי רביעי
בשעה : 09:00-13:00 
מורה : חן אבני ויטן 

 054-2593147

שילוב
אמנויות



ימי ראשון בשעה :10:30 
עלות הרצאה :35 ₪ 

10.10.2021  - מחווה ללילית –אשת חיל מול האישה המפתה
14.11.2021 – שכרות נוח וקללת כנען – למה קולל כנען? 

12.12.2021 – חטאי סדום ולוט ובנותיו – ומה הקשר בין השניים?
16.01.2022 – יוסף ואחיו – מי מכר את יוסף ? 

מרצה : רבקה חגג 
סופרת ומרצה בכירה לתנ"ך ,בעלת תואר שני במדעי היהדות וכותבת 

הרומן " המלכה משומרון" 

ימי חמישי  בשעה :10:00
עלות הרצאה :35 ₪ 

14.10.2021  -  תולדות האנושות –גרסת הגנום . 
18.11.2021 – עולם חדש מופלא – מהפכת ההנדסה הגנטית 

09.12.2021 – צדק במחנה –על דנ"א,גנטיקה ופשע 
מרצה: ד"ר דני זאבי 

חוקר גניטיקה וראש החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית הדסה 
בירושלים.בעל דוקטורט ממכון ויצמן .ביצע מחקר  פוסט –דוקטורט 

UCLA באוניברסיטת פרינסטון ו

תוכנית הרצאות

נפלאות התבונה 
המקראית 

גנטיקה

ימי ראשון  בשעה:10:30 
עלות הרצאה :10 ₪ 

24.10.2021 – חגיגות הסתיו באמריקה –סיפורו של מסע בסתיו באזור ניו 
אינגלנד,מסורת חגיגות הסתיו וחג "האלוויין "

21.11.2021 – מלפיד המכבים לפסל החירות –מסע עולמי שתחילתו במרד המכבים וחג 
החנוכה והמשכו חובק עולם

26.12.2021  - רומנטיקה וטרגדיה בצפון איטליה – מסע רומנטי בערים האיטלקיות 
העתיקות של עמק הפו 

30.01.2022 – נפלאות הטבע בדרום הודו – טיול בעקבות עולם הטבע העשיר של דרום הודו
20.02.2022 – תעלומת פטרה –הסלע האדום – פטרה, העיר המסתורית שהוכרזה כאחד 

משבעת פלאי עולם החדשים 
20.03.2022  - מפורים לטהרן- יהדות מול האיום הארי 

מרצה: שלמה פיליבה 
גאוגרף ומזרחן ,צלם גאוגרפי וחוקר תעלומות על פני תבל 

ימי ראשון  בשעה : 10:30 
עלות הרצאה: 10 ₪ 

07.11.2021 -  נשים כמנהיגות  רוחניות בדתות העולם ובתנועות רוחניות חדשות.
19.12.2021 –התנועה הכנענית במהלך תקופת המנדט הבריטי ושנותיה הראשונות 

של המדינה
23.01.2022 – מרגלים עבור המדינה שבדרך –הש"י –שירות הידיעות של ההגנה . 

מרצה: ד"ר שי פררו 
היסטוריון וחוקר דתות העוסק בהיסטוריה אינטלקטואלית, תרבותית, וטרנס-

אטלנטית של בריטניה וצפון אמריקה במאות ה-19 וה-20, תוך התמקדות בנושאי 
דת, מגדר ופמיניזם.

מסע עולמי בכורסא 

מתעדכנים בהיסטוריה  



מועדון גושן  "לחיות טוב" 
דוכנים   סדנאות,  הרצאות, 

14.09.2021  - ערב לנשים בלבד

23.09.2021 – יריד עתיקות 

11.11.2021

 16.12.2021

 13.01.2022

 10.2.2022

03.03.2022

בכל חודש תפורסם תוכנית ההרצאות המלאה 

 07.04.2022

12.05.2022

 02.06.2022

 07.07.2022

 11.08.2022

קבוצה לפיתוח
כישורים חברתיים
ומיונויות תקשורת

בהנחיית איריס בייצר

בעזרת הקבוצה נחזק את תחושת השייכות,
הביטחון העצמי, הדימוי העצמי, 

נתגבר על חרדה חברתית, פחד קהל
ודרך האחר נבין איך אני נתפס בעיני האחרים

ובעיני עצמי.

הצטרפו אלינו!
054-2593147

ימי שני
א׳-ב׳ - בין השעות 17:30-18:30
ג׳ - ד׳ - בין השעות 18:30-19:30

עלות
למפגש
₪ 40



מרכז למידה מה -
פותח את שעריו גם במתנ"ס גושן 

במקצועות : 

עלות : 180 ₪  

חשבון
א-ו

אנגלית
ג-ו

שפה
א-ו

ג

אנגלית מדוברת 

 גן חובה +א+ב    
עלות 180 ₪ 

הכנה לכיתה א'   

)12 מפגשים ( – גן חובה 
מחיר מראש  לכל המפגשים: 480 ₪

מרכז הלמידה מהל"ב פועל
 גם במתנ"ס אופירה נבון 

המורים הטובים ביותר 
למידה משמעותית 

וחוויתית 

לפרטים והרשמה :
 : י נ א י צ ר ג ס  י ר י א
0 5 0 - 2 8 4 6 1 7 3

אחת 
לשבוע


