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09-8326001הוד השרון 3יקינטון , מרכז הוד

merkaz.hod@gmail.com



הוד השרון,8שלוחת הוד בגיורא רחוב החיל 

merkaz.hod@gmail.com

חכמת ההזדקנות מזמינה להתבונן בתהליך  

. חומל וסקרן, ההזדקנות בלב אמיץ
במפגשים שבועיים בני שעתיים נקיים שיחה

מיינדפולנס ונשתף במעגל שיח-נתרגל מדיטציה

ומטיבה  , תוך שאיפה להזדקנות ערה

ומעורבות אישית וחברתית

מיינדפולנס
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מחיר  מדריכהשעותיום

לחודש

16:00–18:00רביעי

21.4.2021מתחיל 

דורית בן יהודה

052-2947349

200₪



מחירמדריךשעותיום

16:00–17:30שני

5.4.2021מתחיל 

ש  "מיכאל זק

054-9757579

1000₪
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,הכרת הדפדפן ואתרי חדשות, הכרת המחשב

,  מייל'ל ג"דוא, יוטיוב, הכרות עם גוגל ומנועי חיפוש

,  (שימוש בסיסי באנדרויד)טלפונים , ( ZOOM)זום 

(וייז ועוד, BIT)אפליקציות שונות 

מחשבים למתחילים
5.4.2021-מתחיל ב-מפגשים 10



עם מדריך השחמט המיומן חיים רביב
מרעננים ומחדדים את המוח והזיכרון 

. בחוג ללימודי שחמט למבוגרים
נפגשים אחת לשבוע על כוס קפה 

שחמט לומדים ונהנים

מחיר  מדריךשעותיום

לחודש

חיים רביב17:00-18:30ראשון

052-5756761

80₪
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הוד השרון,8שלוחת הוד בגיורא רחוב החיל 

merkaz.hod@gmail.com

?חולמים ליצור כלי בית וחפצים בעצמכם

זה הזמן להגיע לסטודיו  ? מעוניינים לפסל במו ידכם

הסטודיו מתאים למתחילים ומנוסים. ולהנות

בחוג נלמד שיטות רבות לעבודה ידנית בחומר  

ליצירת כלים שימושיים ופסלים

חוג קרמיקה שימושית
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מפגשים4-מחיר למדריךשעותיום

אבי שרון09:30-12:30חמישי

054-5739723

400₪

כולל חומרים ושריפות  

אבי שרון16:00-19:00חמישי

054-5739723

400₪

כולל חומרים ושריפות  



,  הכוללת לימוד למתחילים' פעילות הברידג
.מתקדמים ומשחק מודרך

ומחיצות פלסטיק על השולחנות  חובת מסכות

.להפרדה בין השחקנים

ניתן להצטרף לכל אחד מהחוגים או להירשם  
.לחוג חדש

:פרטים נוספים אצל עמי אורי בטלפון

058-5453385

מחיר לחודשמיקוםשעותיום

ראשון

מתקדמים

,חממת הברנש10:00-12:00

37ח "הפלמ

נווה הדר  

170₪

שני

מתחילים חדש

,מרכז הוד14:00-16:00

3יקינטון 

160₪

שני

מתקדמים

, מרכז הוד16:00-18:00

3יקינטון 

160₪

שלישי

מתקדמים

,  מרכז הוד16:00-18:00

3יקינטון 

160₪
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ג'חוג בריד



מחיר  מדריךשעותיום

לחודש

סיגל מגן17:30-18:30רביעי

054-4225547

160₪

י קונג'חוג צ

תנועה ליצירת איזון פיזי ונפשי גם יחד 

מסייע לגוף בתהליכח ניקוי וריפוי טבעיים
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יש מקרים רבים בהם יש צורך ביכולת ניהול שיחה  

ועל מנת להגיע מוכנים ומלאי  , באנגלית ברמה גבוהה

,  בטחון עצמי לכל צורך שיש לכם באנגלית מדוברת

אנגלית  , חשוב לעבוד על היכולות הללו בצורה טבעית

מדוברת תשפר משמעותית את הסיכויים שלכם  

.ל"להצליח ולהבין בכל מקום אליו תגיעו בארץ ובחו

מחיר  מדריךשעותיום

לחודש

שני

בינוני

80₪דבי שני17:00-17:50

שני

מתקדמים

80₪דבי שני18:00-19:00

שלישי

בינוני

17:00-18:00

בזום

מלכה  

מיכאלי

80₪

אנגלית מדוברת
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מחיר  מדריךשעותיום

לחודש

ענת חן19:30-20:45ראשון

054-4847565

160₪

,  וואלס, טנגו, לטינים וסלסה,חוג לריקודים סלונים

רוקנרול, שורותריקודי , ה'ה צ'צה 'צ, פסדובלה

מינימום חמישה זוגות*

ריקודים סלונים
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מחיר  מדריךשעותיום

לחודש

17:00-18:15ראשון

מתחיל  

4.4.2021

רונית מאור

052-8364775

160₪

סדנת כתיבה
, שעת האושר האמיתית לאוהבי כתיבה

בעזרת לימוד  , ניחשף ליצירות ונכתוב בעקבותיהן

בעזרת תרגילי כתיבה  . קליל תיאורטי ומעשי

. מגוונים וטיפים ניצור גם טקסטים משלנו

.ליצירות שנכתוב בסדנהלזה  נאזין זה 
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מחיר  מדריךשעותיום

לחודש

17:00-18:15ג

6.4.2021מתחיל 

הופמןליאת 

054-9984858

160₪

יחסים במשפחה המתבגרת והמתרחבת
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נקודות  , את ההורות החדשה במשפחה המתרחבתנכיר 

,  סבתאות מודרנית, על היחסים במשפחהחדשות מבט 

.התמודדות עם שינויים

נתינה וקבלת  , דרכים ליצירת קשרים חברתיים חדשים

העמקת הקשר הבין  , שיתוף חוויות ממסע החיים, עזרה

.ניהול ציפיות ועוד, דורי



חוג לציור ורישום" לצייר בכייף"

בהנחיית האומן אבי שרון

.יחס אישי לכל משתתף הכוונה לפיתוח סגנון וטעם אישי

ביטוי לרעיונות ורגשות

צבעים וגוונים ,צורות,לומדים את טכניקות הרישום והצבע קווים

מחיר  אומןשעותיום

לחודש

אבי שרון15:00-18:30ראשון

054-5739723

160₪
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במרכז הוד לצעירים ברוחם" מקהלת הוד"

ת/בליווי מנצח

מוזיקה ושירה תמיד עוזרים בשיפור מצב הרוח
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מקהלה

מחיר  מדריךשעותיום

לחודש

19:00-20:30ראשון

4.4.2021מתחיל 

160₪מרינה



מחיר  מדריךשעותיום

לחודש

רונית מאור19:15-20:15שני

052-8364775

100₪

ריקודי עם לכולם
מדריכה רונית מאור" הורה ישראלית"

באווירה נוסטאלגית  , מהצעד הראשון

!!מתאים לכולם

מחכים לכם על הרחבה

גם מי שלא התנסה בעבר בריקודים מוזמן בהחלט 

תמיד יש פעם ראשונה
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מחיר  מדריךשעותיום

לחודש

יהודית16:30-17:15שלישי

050-6592160

160₪

60+התעמלות ל 

שיפור טווחי תנועה התורמת  , גמישות, חיזוק

לצפיפות העצם
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