
אגרוף תאילנדי | גלעד גרייבסקי

כיתות א'-ג'- ימי א',ד', 16:00-17:00
כיתות ד'-ו'- ימי א',ד', 17:00-18:00

210 ש"ח לחודש | חדר אגרוף אולם ספורט

אגרוף | מיכאל קפלון

טניס שדה | אלכס גוניקמן

כיתה ג' ומעלה- ימי ב', ה', 16:00-17:30

מתחילים- ימי ב', ד', 17:00-18:00
מתקדמים- ימי ב', ד', 18:00-19:00

210 ש"ח לחודש | חדר אגרוף אולם ספורט

180 ש"ח לחודש | מגרש ספורט גמלא

ספורט ילדים ונוער

קי
ס

מל
ה: דניאל גו

ק
גרפי

2 0 2 1 - 2 0 2 2
"ב פ ש ת

תאריכים בהם לא יתקיימו חוגים
ראש השנה

כיפור
סוכות
חנוכה
פורים
פסח

ערב יום השואה
ערב יום הזיכרון

ערב ויום העצמאות
ל"ג בעומר

שבועות

6/9/21-8/9/21
15/9/21-16/9/21
20/9/21-29/9/21
30/11/21-6/12/21
16/3/22-18/3/22
15/4/22-22/4/22
 27/4/22 החל מהשעה 18:00
3/5/22 החל מהשעה 18:00
4/5/22-5/5/22
18/5/22
4/6/22-6/6/22

גילי פורת- מנהל המתנ"ס
נורית זריהן- מנהלת כספים

מרינה פאינבואים- מנהלת חשבונות
דניאל גומלסקי- מזכירה

צאלה שוקיר- מזכירה
חיים אלטיט- רכז מתנדבים

ענבל קן- מנהלת יחידת הנוער
צפיה מזומן- רכזת תרבות יהודית

אולסיה קזיק- רכזת עולים
איטה עצמון- רכזת וותיקים
עדה סימוניץ- רכזת תרבות

לירון אוחנה- מנהלת מעון "מעגלים"
נעמי כליפה- רכזת עמיתים

קובי בדש- רכז ספורט ומחול
תמי דה לנגה- מנהלת ספרייה

אלה שפירו- מנהלת בית הקשיש
סימה ז'ורבל- רכזת שכונה תומכת

מאיר אמסלם- אב בית
בועז חרמון- אב בית

מירב שני- מנהלת מרכז צעירים
עדי סבאג- רכזת בינוי קהילה

קרן ביצ'ו- רכזת צמיחה דמוגרפית
טליה אלגד- רכזת מעורבות חברתית

צוות המתנ"ס ושלוחות
101
102
103
2
2
111
107
110
106
117
105
052-5621655
113
104
04-6969690/68
112
-
-
-
050-3800045
050-8367881

 053-3203663
050-9743247

04-6964111

שעות פעילות
א, ג', ד' 8:00-13:00, 16:00-19:00

ב', ה' 8:00-13:00 

התחדשנו בווטסאפ לשירות 
קל ומהיר יותר!

052-6551604

 
הרשמה דרך

האתר

WWW.MATNASKAZRIN.CO.IL

אמנה ותנאים
ההרשמה לחוגים הינה שנתית, ולא יתאפשר 
תשלום חודש בחודשו. תשלום אחרון לא יינתן 

לאחר חודש יוני. אחריות התשלום הינה על 
המשלם.

פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר 
מינימאלי של משתתפים, ובהתאם להנחיות 

משרד הבריאות.

הנהלת המתנ"ס עושה ככל יכולתה לקיים את 
המפגשים ביום ובשעה שנקבעו, אך תהיה 
רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות ימים 

ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.

לקוחות אשר ביום הרישום טרם הסדירו 
חובות עבר למתנ"ס, לא יוכלו לבצע רישום 

לחוגי תשפ"ב, עד להסדר החוב. 
יתרת חוב שלא כוסתה עד לחודש יוני, 

תחוייב במלואה בחודש זה
מכרטיס האשראי.

כל ילד זכאי לשיעור ניסיון אחד בעת חשיפת 
חוגים. ילד שלא ירשם לא יחוייב בגין מפגש 

זה, ילד שנרשם לחוג יחוייב מיום תחילת החוג 
)כולל מפגש הניסיון(

בקשה לביטול השתתפות בחוגים תיעשה 
בטופס מיועד לכך במזכירות המתנ"ס, ולא 

דרך מדריך/רכז

ביטול חוג יכנס לתוקפו מתום החודש בו הוגש 
טופס הביטול במזכירות.

ביטול חוג, וקבלת החזר כספי מלא
מיתרת התשלום השנתי יתאפשר

עד לתאריך 31/3/2022
החל מתאריך 1/4/22 לא יתאפשר כל החזר 

כספי מיתרת התשלום.

לא יתאפשר החזר לסדנאות שפעילותן החלה

הנחת אחים/ חוגים
ילד/ חוג שני 5% 

ילד/ חוג שלישי ומעלה 10%
לא נכלל בהנחות:

חוגים בעלות של עד 100 ש"ח לחודש,
מועדונים, סדנאות, קורסים, כדורגל ייצוגי

פתיחת חוגים והמשך פעילותם
על פי הנחיות משרד הבריאות

התחדשנו בווטסאפ לשירות 
קל ומהיר יותר!

052-6551604

ותיקים
מועדון בוקר

ימים ב', ד', בשעות הבוקר, ספורט,ארוחת 
בוקר, הרצאות ויצירה )לחוג פלנקרייז 

תשלום חודשי נוסף-פעם בשבוע 30 ש"ח 
פעמיים בשבוע 60 ש"ח( 

150 ש"ח לחודש | מתנ"ס קצרין

שלישי בטבע

טיול- 60 ש"ח
10 טיולים- אחת לחודש בימי ג'

קרמיקה | קתי אשכר

ימי ד', 18:00-19:30  *מינימום 8 משתתפים
250 ש"ח לחודש | חדר קרמיקה

מועדון ברידג' | אלימלך הובר

קורס ברידג' | אלימלך הובר

ימי א', 18:00-21:00

ימי ה', 16:30-18:30 *מינימום 8 משתתפים

10 ש"ח למפגש | בית הקשיש

500 ש"ח ל-10 מפגשים | בית הקשיש

אנגלית מדוברת | ג'רי סוסקינד

ימי ג', 9:30-11:00
30 ש"ח לחודש | מועדון ותיקים

סיפור ישראלי | ריקי אור

ימי ג', פעמיים בחודש,  18:00-19:30
20 ש"ח לחודש | מועדון ותיקים

מתורבתים- הצגות ומופעים
תצא תוכנייה בהמשך

תרבות חוגים
רדיו אינטרנטי | עדה סימוניץ

ימי ג', 17:00-19:00
100 ש"ח לחודש | חדר רדיו

ציור | אולסיה קזיק

ימי ב', 18:00-19:30
90 ש"ח לחודש | מתנ"ס

פסיפס | נורית אורבך מאירוביץ

ימי ד' , 17:00-19:00. לא כולל חומרים. 
160 ש"ח לחודש | מתנ"ס

חבורת זמר | אריה ברכה

ימי ג', 20:00-22:00
1,200 ש"ח לשנה*או חלק ממנה | בית גיל הזהב

תיאטרון קהילתי | שרון עיני

ימי א', 19:00-21:00
1,200 ש"ח לשנה*או חלק ממנה | אולם אלון

מצטרפים חדשים: תוספת 300 ש"ח
לחברות במיל"ה

צעירים כיתות ד'-ו' | אולגה סגל

ימי א', ג' 16:00-17:00
220 ש"ח לחודש | סטודיו תחתון

בוגרים כיתות ז'-ח' | אולגה סגל

ימי א', ג' 18:45-19:45
220 ש"ח לחודש | סטודיו תחתון

מחול

קטנטנים כיתות א'-ג' | אולגה סגל

ימי א', ג' 17:45-18:45
220 ש"ח לחודש | סטודיו תחתון

צוציקים גילאי 3-5 | אולגה סגל

ימי א', ג', 17:00-17:45
200 ש"ח לחודש | סטודיו תחתון

מנהלת בי"ס למחול
אולגה סגל: 054-6351531

תרבות  מועדונים
קהילה מטיילת | בתיה עם שלם

ימי ד', מחירים יפורסמו סמוך למועד
יציאה מרחבת המתנ"ס

היוצרים בביתם | נורית מאירוביץ 

ימי ג', בשעות הערב
ללא עלות | מתנ"ס

ספורט מבוגרים

 שיחות והומור בשפת יידיש | חנה קוטלג'

ימי א', 18:00-19:30
    30 ש"ח לחודש | מועדון ותיקים

יוגה | נינה כון

ימי א', ד', 19:30-20:30
160 ש"ח לחודש | סטודיו עליון

כושר לנערות +16 | קארין רובין

ימי ג', 18:00-19:00
180 ש"ח לחודש | סטודיו עליון

אימון פונקציונלי לנשים | קארין רובין

ימי ג', 19:00-20:00
180 ש"ח לחודש | סטודיו עליון

בי"ס לכדורסל | אוריה ארקין

כיתות א'-ב'- ימי ב', ד', 17:00-18:00
כיתות ג'-ד'- ימי ב', ד', 18:00-19:00

190 ש"ח לחודש | אולם ספורט

בי"ס לכדורגל | מגרש כדורגל

גן חובה- ימי א', ג', 16:45-17:30
כיתות א'-ב'- ימי א', ג', 17:30-18:30
כיתות ג'-ד'- ימי א', ג', 18:30-19:30

200 ש"ח לחודש | בן אנסימוב

כדורגל ייצוגי | אלרואי כהן/ אליה נאמן

ילדים א'- ימי ב', ד', ה', 18:00-19:30
נערים ג'- ימי ב', ד', ה', 18:00-19:30

אין3,600 ש"ח לשנה | מגרש כדורגל
הנחות

כולל ציוד: שני סטים קיץ, סט אימונית 
חורף, גרביים ותיק.

אופניים תחרותי | צוות הדרכה*

קבוצה 1 - ימי א', ג', ו', שעות משתנות
250 ש"ח לחודש | רחבת אולם ספורט

אופניים עתודה | צוות הדרכה*

כיתות ו'-ט'- ימי א', ג', ו', שעות משתנות
220 ש"ח לחודש | רחבת המתנ"ס

*כיתות ה'-ו'- ימי א', ד', 16:30-17:15
 *בהדרכת קובי בדש

אופניים קבוצה 6 | רחבת המתנ"ס

כיתות א'-ג'- ימי א', 16:00-17:00
170 ש"ח לחודש | צות הדרכה*

180 ש"ח לחודש | צוות הדרכה*
כיתות ד'-ו'- ימי א', 16:00-17:30

עלות ציוד: סט דו צדדי, תיק וכדור.
260 ש"ח- רכישה חובה

לאחר הזמנת הציוד לא ניתן להזדכות עבורו

עלות ציוד: תיק, סט קיץ, סט חורף וגרביים.
260 ש"ח- רכישה חובה

לאחר הזמנת הציוד לא ניתן להזדכות עבורו

*צוות הדרכה: עילם בלומברג, יועד נס, 
איתן לוי

קפוארה | יניב משני

כיתות א'-ג'- ימי א', ד', 17:00-18:00
כיתות ד'-ו'- ימי א', ד', 18:00-19:00

גן חובה- ימי א' 16:15-17:00

210 ש"ח לחודש | אולם אלון

160 ש"ח לחודש | אולם אלון

מעון יום
מרשת מעונות התחלה חכמה, עם חלוקה 

לשלוש כיתות:
תינוקות, פעוטות ובוגרים. מסובסד מטעם 

משרד העבודה והרווחה, וניתנות הנחות 
לזכאים. יצירת קשר: 04-8644222

                                 ג'ימבורי לגילאי 0-9
שעות פעילות:

א', ב', ג', ד' 16:00-19:00
ב', ה' 9:00-12:00

גיל רך



רחוב דבורנית 3
)מרכז צעירים קצרין(

שעות פעילות חנות יד שנייה:
ימים ראשון עד חמישי

בין השעות:
17:00-19:00 | 10:00-12:00

האקדמיה לקולנוע
בשיתוף מפעל הפיס

מביאים את מיטב הקולנוע 
הישראלי.

הסרטים יוקרנו בשעה 20:00
ויתקיימו בהיכל התרבות קצרין.

מיד לאחר ההקרנה יתקיים
מפגש ושיח עם יוצרי הסרט.

וגם כדאי שתדעו
ש....

למידע נוסף היכנסו לאתר שלנו 
בכתובת:

MATNASKAZRIN.CO.ILרכישת כרטיסים לאירועים/ מופעים/ הצגות | הרשמה לחוגים | פרטים נוספים ומידעMATNASKAZRIN.CO.IL

בחזרה לקולב

ימי א', ג'- 9:00-12:00
ימי ו'- 9:00-12:00 )ספריית מבוגרים בלבד(

ימי א',ב',ג',ה'- 16:00-19:00
יום ד'- סגור

ספריית ילדים- 04-6969690
ספריית מבוגרים- 04-6969668

מנהלת הספרייה
תמי דה לנגה: 04-6969667

ספרייה

04-6969668

ספרייה ציבורית קצרין

kazrin.library.org.il

העשרת הזהות והמורשת היהודית, 
ושימור ערכי המסורת.

פעילויות בחגים, מפגשים, הפנינג 
משפחתי, מופעים ועוד...

תרבות יהודית
רכזת

צפיה: 058-5602533

גיוס והפעלת מתנדבים בכל הגילאים 
לקידום ערכי התנדבות ומעורבות 

בקהילה. אנו רואים בכם שותפים היכולים 
לקחת חלק פעיל. 

רכזים
מתנדבים- חיים אלטיט: 050-8567495

של"מ- חנה קוטלג': 054-3025161

מתנדבים

רכזת בינוי קהילה
עדי סבאג תותיה: 050-8367881

רכזת צמיחה דמוגרפית
קרן ביצ'ו: 053-3203663

רכזת מעורבות חברתית
טליה אלגד: 050-9743247

לחשוב. לחלום. לדבר. לעשות.
תחומי הליבה: קריירה, תעסוקה, קליטה 
ואקלום, בינוי קהילה, מעורבות חברתית, 

יזמות חברתית ועסקית, תרבות ופנאי 
לצעירים, הורות ומשפחות צעירות

מנהלת
מירב מערבי: 050-3800045

מרכז צעירים
   

   

   

   

ציור לגילאי 6-13 | אולסיה קזיק

ימי ג', 17:00-18:30
80 ש"ח לחודש | חדר ציור

תנועת הצופים
כיתות ד'-ט'- 550 ש"ח לשנה

ימי ג', ה'- 17:00-18:30

כיתות י'-י"ב- 400 ש"ח לשנה
ימי ג'- 19:00-21:00
מרכזת- יהל קליימן:

052-5433024

מרכז הנוער
כיתות ז'- ח'

ימי א', ב', ד'- 17:00-20:00
כיתות ט'- י"ב

ימי א', ב', ד'- 20:00-22:00
ימי ה'- 19:00-24:00

ימי ו'- אחת לשבועיים, 20:00-24:00

נוער תרבות עולים
מועדון נשים | אולסיה קזיק

ימי ה', 18:00-20:00
10 ש"ח לחודש | אולם ספורט

מועדון תרבות עולים | אולסיה קזיק

ימי ג', 19:00-21:00
ללא עלות | מועדון גיל הזהב

פיתוח קול | לנה פיץ

ימי א', ד' , 19:30-21:30
90 ש"ח לחודש | מועדון גיל הזהב

ציור +60 | אולסיה קזיק

ימי ב', 18:00-20:00
90 ש"ח לחודש | מתנ"ס

מחשבים +65 | אלכס לויבסקי

ימי ג', 17:00-19:00
70 ש"ח לחודש | מועדון גיל הזהב

מקהלה "לחיים" | הירש ואורה זילבר

ימי ב', 18:00-20:00
60 ש"ח לחודש | מועדון גיל הזהב

תיאטרון רוסי | סבטלנה מונדרייבסקי

ימי ה' 19:30-21:30
30 ש"ח לחודש | מועדון גיל הזהב

תיאטרון יידיש | סבטלנה מונדרייבסקי

ימי ה', 17:30-19:30
30 ש"ח לחודש | מועדון גיל הזהב

תפירה ותיקוני בגדים | אולסיה קזיק

ימי א', 17:00-19:00 *מינימום 6 משתתפים
80 ש"ח לחודש | אולם ספורט

ספורט +60 | נטליקה טקובניק

ימי א', 18:15-19:15
90 ש"ח לחודש | מועדון גיל הזהב

מקהלת פעמונים ילדים | לנה פיץ

ימי ג', 17:30-19:30
120 ש"ח לחודש | מועדון גיל הזהב

תיאטרון ילדים 6-12 | סבטלנה מונדרייבסקי

ימי ב', 16:00-18:00
90 ש"ח לחודש | מועדון גיל הזהב

'עמיתים לבוגרים' היא תכנית הפועלת 
להחלמה של אנשים המתמודדים עם 
מגבלה נפשית באמצעות השתלבותם 
בקהילה, בפעילויות פנאי, בחברה ודרך 

 התנדבויות הפתוחות לקהל הרחב.
התכנית מיועדת לאנשים מעל גיל 18 

המתמודדים עם מגבלה נפשית,
בעלי 40% נכות ומעלה, הזכאים לסל 

שיקום מטעם משרד הבריאות.

רכזת קצרין גולן
נעמי כליפה: 052-7288674

משרד: 04-6964111 שלוחה 113
noemieamitim@gmail.com

ימי עבודה:
א', ב', ד', ה'- 8:30-14:30

ג'- 11:30-18:30

עמיתים

   

   

    

   

   

   

   

   
נוער עולה | 550 ש"ח לשנה

כיתות ז'- ח'
ימי ב', ד'- 19:00-21:00

אלכס גוניקמן- 050-8773441

תנועת בני עקיבא | דמי חבר 170 ש"ח
כיתות ד'- ט'

ימי ג'- 17:00-20:00
ימי שבת- 18:00-20:00

חב"ב ט'-י"ב
ימי ה'- 20:30-22:00

ימי שבת- לאחר סעודת שבת
תשלום ישירות לתנועה

לאחר טיול נטיעות- 260 ש"ח
קומונרית- אלינעם אלבז:

050-5771565

תנועת אריאל | דמי חבר 350 ש"ח
כיתות ג'- י'

ימי ג'- 16:30-19:30
ימי שבת- 15:00-17:30

כיתות ט'-י"ב
אמצע שבוע אחת לשבועיים

תשלום ישירות לתנועה
לפרטים והצטרפות:

קומונרית- יעל שורקי:
055-2775443

תנועת עוז | דמי חבר 100 ש"ח
כיתות א'- ג'

ימי ג'- 16:00-18:00
ימי שבת- 14:00-15:30
תשלום ישירות לתנועה

OU מועדון נוער
כיתות ט'- י'

בנות- ימי א'- 20:00-23:00
כיתות י"א'-י"ב

בנים- ימי ג'- 20:00-23:00
בנות- ימי ב', ה'- 20:00-23:00

רדיו קצרין
י ט נ ר ט נ י א ו  י ד ר

להאזנה לרדיו קצרין:

מה חדש
אז....

לפרטים נוספים:

ג'ימבורי לגילאי 0-9
לשעות פעילות ורכישת כרטיסים:

לאתר המתנ"ס ולהרשמה לחוגים 
סירקו את הברקוד:


