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אנו שמחים להציג לכם את ”סובב חוגים“ ,

החוברת הדיגיטלית מבית סובב קסטינה, 

המאגדת עבורכם מגוון חוגים, סדנאות והעשרה 

כולם מאזורינו, לילדים, נוער ומבוגרים.

נאחל לכולכם שנה טובה ומוצלחת, 

מצוות סובב קסטינה

 www.sovev.co.il

לפרסום העסק שלכם 
באתר סובב קסטינה: 

050-7838472

את כל החוגים ועוד, תוכלו למצוא

   באינדקס החוגים באתר 

      האינטרנט שלנו:

מוזמנים להיכנס ולהנות!

סובב קסטינה
כל מה שחיפשתם באזור

כל החוגים מתפרסמים על ידי 
מפעיליהם ובאחריותם.

בכל שאלה, לפרטים והרשמה 
יש לפנות למפרסמים ישירות.

http://www.sovev.co.il/
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לפרטים והרשמה:
0 5 4 - 6 8 0 8 5 9 1

הגיע הזמן ליוגה!!
חוג יוגה למתחילים, לכל הגילאים. 

בהנחיית דר' רוית שרייבר
מורה ליוגה בשיטת שיבננדה מזה 20 שנה.

       מומחית לרפואת משפחה.

החוג יתקיים בימי שני 
בשעה 18:00 במושב תימורים

שיעור ניסיון בחינם!    

נתראה ברוגע ובריאות

מספר המקומות מוגבל

ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש4
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5 ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש

http://www.lilachpilates.com/
https://www.facebook.com/lilachkatzaf.pilates


ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש6



7 ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש

https://www.facebook.com/DreamFit.btu
https://www.instagram.com/dream_fit_beertuvia/


ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש8



9 ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש



ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש10



11 ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש



ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש12
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13 ספורט אתגרי

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000751654473
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000751654473


ספורט אתגרי14

https://www.boulder-problem.com/


w
w

w
.ta

lit
a.

co
.il

ו  
לן 

טב
לי 

 ט
ב:

צו
עי

15 ספורט אתגרי

https://www.boulder-problem.com/?fbclid=IwAR0-sjDleB-zcDjsKE4avi1t2sXJGyyT4uRVIQ_Ddd5RAARpTBkcGGHthm8


ספורט אתגרי16

https://www.allride.co.il/


17 ספורט אתגרי

https://www.allride.co.il/
https://www.facebook.com/allridesports/


תנועה וריקוד18

https://www.olla.co.il/


ספורט אתגרי

19 רכיבת סוסים

https://www.facebook.com/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%9C-111235320463128


אנגלית20



21 אנגלית



אומנות ויצירה22

https://www.facebook.com/advaPstudio
https://www.advapstudio.com/?fbclid=IwAR1KI2K8s_0i_dZjDHikgiIWJ4gyA1kaD4M4iIH-FYApzAL18PwO8n4zHhI


23 אומנות ויצירה

https://www.facebook.com/ayeletzerceramic


אומנות ויצירה24

https://www.facebook.com/goldalon


25 אומנות ויצירה

https://www.facebook.com/goldalon


אומנות ויצירה26



27 אומנות ויצירה

https://www.facebook.com/goldalon


אומנות ויצירה28

https://www.facebook.com/shlomitflexerceramics
https://www.shlomitceramics.com/?fbclid=IwAR0o4deaVKXR5l87ETjlSZ_RlEIF4v1rKK0cBLzhPXhlTlDQvEeMHgGPQ94


29 אומנות ויצירה

https://www.facebook.com/PlayingWithClay
https://playingwithclay.co.il/?fbclid=IwAR2R4qyX1tBOoMOwNW7u460Porg8rkqPbzdWfWWlezVkLyFhha7Jh6VU9ug


אומנות לחימה30

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdi9Riaejso56h3nq_ho9gP9SrsL3wECWZIzyMwVfEPksdDg/viewform?usp=sf_link


31 אומנות לחימה



אומנות לחימה32

https://www.facebook.com/doron.kravmaga


33 מוסיקה

https://www.facebook.com/setrogi


אשדוד

קניון לה ממוניה אשדוד

Aloha surf place

גלישת גלים34

https://www.facebook.com/Aloha.surfplace


35 גלישת גלים

https://www.facebook.com/galim.surf


שחמט36



37 סדנאות בריאות / גוף ונפש

https://www.facebook.com/iris.benishai
https://benishaiiris.wixsite.com/iris


סדנאות בריאות / גוף ונפש38

https://www.facebook.com/naomi.lers
https://stress-free-mindfulness.com/?fbclid=IwAR2Ffr9G1WbqQcnPEaQbJfw2Et0EiCd0UfZnKs7-Lahtz-UhX7mGZS5EWIA


39 סדנאות בריאות / גוף ונפש

https://www.facebook.com/iris.benishai
https://www.facebook.com/lifecirclesayelet


סדנאות חוויה ופנאי40

https://www.facebook.com/negiotktanot


41 סדנאות חוויה ופנאי

https://www.facebook.com/lifecirclesayelet
https://www.facebook.com/merchav1977


טבע ואהבת הארץ42

https://www.teva.org.il/?gclid=Cj0KCQjwvaeJBhCvARIsABgTDM7HpsF6B_GDPJJ98xMKrucc9_GTDFtAi2zFEM6RljFEDUS8NVJx-UoaApxGEALw_wcB


43 טבע ואהבת הארץ

https://www.facebook.com/merchav1977/


הרצאות והעשרה44

http://www.elamdan.co.il/


45 הרצאות והעשרה

https://merkazherzog.org.il/


1  
08-6620862/3 

www.matnaskg.org.il 

 
08-8500708  

www.matnas-yoav.org.il 

 
08-8591145  

www.matnasgderot.com 

38  
08-8581335 

www.matnaskm.matnasim.org 

 
 08-8612777 

Matnas-shafir.org.il 

 08-8608331 
www.merkazherzog.org.il 

 
08-8509726 

www.beer-tuvia.org.il 

מרכזי חוגים והעשרה באזור

אנזו - בית קטן לתרבות
מיקום: כפר ורבורג

טל': 050-9252579
 www.ensoculture.com :אתר



www.sovev.co.il

050-7838472

http://www.sovev.co.il/



