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אנו שמחים להציג לכם את ”סובב חוגים“ 

החוברת הדיגיטלית של סובב קסטינה, 

המאגדת עבורכם מגוון חוגים, הרצאות, סדנאות והצגות 

באזורינו - לילדים ולמבוגרים לשנה“ל הקרובה.

את כל החוגים ועוד

תוכלו למצוא גם באתר האינטרנט שלנו:

בברכת שנה טובה ומהנה

צוות סובב קסטינה

 www.sovev.co.il

סובב קסטינה
כל מה שחיפשתם באזור

לפרסום בסובב קסטינה, ייעוץ שיווקי

ומיתוג לעסק שלכם מוזמנים לפנות:

tali@sovev.co.il . 050-7838472 . טלי טבלן

כל החוגים מתפרסמים ע“י מפעיליהם ובאחריותם.

בכל שאלה, לפרטים והרשמה יש לפנות למפרסמים ישירות.

יש לכם עסק באזור? בואו הצטרפו!
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סובב קסטינה
כל מה שחיפשתם באזור

ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש

ספורט אתגרי

רכיבת סוסים

אומנות לחימה 

ריקוד, מחול ותנועה

הריון לידה / התפתחות תינוקות

טבע וחוץ / בישול חוויתי 

סדנאות בריאות / תזונה

מנוייים להצגות 

מרכזי העשרה, לימודים, סדנאות והרצאות 

אומנות, קרמיקה, יצירה ומלאכת יד 

מרכזי חוגים 

 שפות

 



קבוצות ריצה
למתקדמים, מתחילים וילדים

לפרטים והצטרפות:
054-6093742

ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש4
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סטודיו מכשירים מקצועי ונעים במושב אביגדור, לשעורים פרטיים או דואטים.
שיטת עבודה המותאמת לכל אדם באופן אישי בהתאם לצרכיו

לפיתוח אישי וחיזוק גוף ונפש. 
נסיון רב שנים בארץ ובארה״ב תוך התמחות עם קהלי יעד מגוונים: 

עבודה שיקומית טיפולית לאנשים בכל הגילאים, 
ספורטאים, רקדנים, נוער, נשים בהריון ולאחר לידה ועוד.

לפרטים והרשמה:

054-7137098
 reutomereilat@gmail.com :דוא“ל© GYROTONIC®

רעות פדהאל אילת
20 שנות נסיון הוראה

פילאטיס מזרן ומכשירים,  

תואר b.dance במחול מהאדמיה 
למוסיקה ומחול בירושלים,

מורה למחול ורקדנית מקצועית לשעבר 
(עידו תדמור,ברק מרשל...).

בעלת ניסיון חיים שכולו תנועה.

GYROKIENSIS®  GYROTONIC®

בואו להתמסר לזרימה…

שעור פילאטיס חוויתי
בשילוב טכניקות מעולמות התנועה

יוגה ,ג׳ירוטוניק, מחול

 רעות
ומעבר... סטודיו מכשירים - פילאטיס, ג‘ירוטוניק

שעורי פילאטיס מזרן במושב אביגדור:
יום א‘  - 19:30 נערות, 20:30 בוגרים

יום ד‘ - 20:00 בוגרים

ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש6
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עד הבית!פילאטיס?
לא צריך לצאת מהבית בכדי להתאמן!
שעורי פיאלטיס קלאסי אצלכם בבית.

אתם בוחרים את האנשים שמתאמנים איתכם
ואני מתאימה את האימון במיוחד עבורכם.

השיטה משפרת את טווחי התנועה, מחזקת, מעצבת ומאריכה 
את השרירים ובמקביל מעמיקה את הבנת הגוף והשליטה בו.

מגיעה עד אליכם הביתה עם מגוון ציוד ואביזרים 
וכל שנותר לכם זה להנות ולהזיע בשעור.

טל לבנון

052-6160556

לכל יישובי מועצה אזורית באר טוביה ושפיר

tal levanon
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לפרטים והרשמה:
054-6808591

הגיע הזמן ליוגה!!
חוג יוגה גם למתחילים, בכל הגילאים. 

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

       מומחית לרפואת משפחה .

החוג יתקיים בימי שני 
בשעה 18:00במושב תימורים

שיעור ניסיון בחינם!    

נתראה ברוגע ובריאות

מספר המקומות מוגבל
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ספורטתרפיה
       ופילאטיס

יערה קריספיל שחר

לפרטים:
054-4596634

מוסמכת בשיקום פציעות
עיסוי רפואי

אימון נשים בהריון ולאחר לידה
אימוני פילאטיס בגישה 

שיקומית, מאתגרת 
ולא קונבנציונלית

חפשו אותי בפייסבוק:
YAYA Pilates @ Sportherapy

ספורט, כושר, בריאות גוף ונפש12
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בקיבוץ נגבה

לפרטים והרשמה:
054-4370769

    noa.zalle@gmail.com

 www.noa-healing.com

יוגה אינטגרטיבית
התבוננות פנימה, נשימה, תרגול פיזי של הגוף והרפיה

נועה צלה - מורה ליוגה, משלבת יוגה תרפיה בגישת ההפנמה הגופנית
מטפלת בכירה בשיאצו ובהילינג אנרגטי B.Sc במדעי התזונה
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אומנות הקשת
אומנות הבנייה והירי  בחץ וקשת

בהשראת אומנות הלחימה הסמוראית קיודו

החוג לבני/ות נוער בכיתות ו׳-ט׳
ויתקיים במשואות יצחק

לפרטים והרשמה:

ידידיה גוטליב
0505495970

15 ספורט אתגרי
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בחווה רכיבה חוויתית עם דגש על רכיבה טיפולית 
הטיפולית  הרכיבה  ומעלה.  ארבע  בגילאי  לילדים 
על  המבוססים  מטופלים  של  רחב  למגוון  נועדה 
בין  הנוצר  הרגשי  והקשר  התנועה  הפיזי,  המגע 
בהיבט  הן  תורמת  טיפולית  רכיבה  לסוס.  הילד/ה 
והחברתי.  הקוגנטיבי  הרגשי  בהיבט  והן  הפיסי 
הסדרים עם קופות חולים כללית לאומית ומאוחדת.

ר אמי ת  ו חו ק:  ו סב י י פ ה בדף  ו  תנ או ו  בקר

חוות אמיר

מרכז לרכיבה טיפולית / מערבית

שעורי רכיבה אישיים או קבוצתיים
הפעלות יום הולדת 

לפרטים והרשמה:
050-2726120
050-8843984

2726120@gmail.com

מושב באר טוביה   

19 רכיבת סוסים
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אביגדור: ימי שני אחה"צ
כיתות ב' ומעלה - 16:45-17:30

גן חובה וכיתות א' - 17:30-18:15

ניר בנים: ימי שלישי אחה"צ
גן חובה וכיתות א' - 16:30-17:15

כיתות ב'-ד' - 17:15-18:00
כיתות ה' ומעלה - 18:00-19:00

נווה מבטח: ימי חמישי אחה"צ
כיתות ב' ומעלה - 17:45-18:30

גן חובה וכיתות א' - 17:00-17:45

במושבים אביגדור  ניר בנים   נווה מבטח

21 אומנות לחימה



בי“ס לקרב-מגע 
והגנה עצמית

לפרטים והרשמה:
054-2516102

www.ikmfi.co.il קרב מגע והגנה עצמית -  בי"ס 'דורון' יוסי שמואלי

 בואו הצטרפו לחוג הקרוב אליכם:
כפר ורבורג .  שדה יואב . טל שחר . מסילת ציון . רמות ירושליים

אומנות לחימה22 



21:00-20:00 מתחילות מהצעד הראשון
21:00-23:30 בעלות רקע ומתקדמות

שתיה חמה/קרה כיבוד קל
החוג באווירה חמה ומשפחתית 

עם המון אנרגיות וכח נשי!

עלות: 30₪ למפגש

ריקודי עם 
לנשים

בהדרכת רונית שילוני
מרקידה מנוסה ומקצועית 

ימי חמישי בבית העם במושב אביגדור

לפרטים: 

 רונית 050-6950864

23 תנועה, ריקוד ומחול
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בס�ד

27 תנועה, ריקוד ומחול



הריון ולידה / התפתחות תינוקות הריון ולידה / התפתחות תינוקות28
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לפרטים והרשמה:
עדי שתקאי רכזת חו"ס דרום 

052-8372941

31 טבע וחוץ



טבע וחוץ / בישול חוויתי 32



• סדנה ללא גלוטן
תזונה בריאה ומאוזנת ללא גלוטן. בסדנה נכיר אפשרויות חדשות רבות 

ומגוונות למאכלים ללא גלוטן.

• סדנת אוכל אסיאתי
סדנה בה תחוו טעמים וניחוחות של המזרח הרחוק עם חומרי הגלם 

הייחודיים של מטבחים אלו.

• סדנת בצקים ולחמים בריאים
סדנה בה נחשף לקמחים מיוחדים ובריאים ונלמד איך להשתמש בהם 

במאפים ולחמים.

• נפלאות הסופר-פוד
בסדנה נכיר את המזונות הטבעיים והמרוכזים של הטבע, מזונות בעלי 

יכולת ריפוי והזנה רבים.

• איטלקי בריא
בסדנה נערוך היכרות עם חומרי הגלם הטריים  והמגוונים של אחד 

המטבחים המרתקים, נראה איך אפשר לאכול איטלקי בריא!

• סדנת ילדים והורים
סדנה לימי החופשים, זמן איכות משותף להורים/סבים וילדים בסדנה 

בה נדבר ונבשל בריאות. 

גאיה אוכל בריא בא מאהבה

גאיה מטלון מטפלת בתזונה ואורח חיים בריא, צמחי מרפא ותוספי תזונה.

גאיה
אוכל בריא בא מאהבה

גאיה הסדנאות של 

בשנים האחרונות גוברת המודעות ליתרונות הרבים בניהול אורח חיים 
בריא. שמתי לי כמטרה לקדם את התזונה הנכונה כחלק מאורח החיים 

שלנו - אוכל בריא, טבעי, טרי, מגוון וטעים. אוכל הוא האהבה שלי, אני 
מבשלת ומעצבת אוכל משובח בו אני מבטאת יצירתיות טעמים ורגש. 

אוהבים לבשל? רוצים לקדם את הבריאות שלכם? 
אני מזמינה אתכם להשתתף במגוון הסדנאות הבריאות שלי.

בחרו סדנת בישול המתאימה לכם וקחו חלק בחוויה קולינרית שבה 
אתם שותפים פעילים בבישול, בהנאה, בלמידה ובארוחה בריאה ומפנקת. 

אורך הסדנאות הוא כ-3 שעות והן מלוות בשתייה קרה, חמה וכיבוד קל
בסוף כל סדנה ארוחה חגיגית משותפת בליווי יין ו על מועדי הסדנאות יפורסם בהמשך

: אות שלי בסדרת הסדנאות הברי

 לפרטים והרשמה: 050-5484763

ניתן להזמין 
סדנאות פרטיות לכל אירוע!

33סדנאות בריאות ותזונה



לאכול,
להנות

ולהרזות
שיטת הרזיה ”מידות טובות“

ירידה במשקל לילדים, נוער ומבגורים

”מידות טובות“”מידות טובות“

שיטת הרזייה ייחודית לירידה במשקל
לילדים, נוער ומבוגרים

התקשרו עוד היום!

המתכון הבטוח לשמירה על אורח חיים מאוזן ובריא

ייחודי ובלעדי באזור

ניקוי גוף
לימוד השיטה והטמעתה

רפלקסולוגיה לשיפור חילוף החומרים
שיעורי בישול ממיטב המתכונים של השיטה

פורמולה, תמציות וחליטות המסייעות לתהליך
התאמה אישית והתיחסות לגופנפש

בהנחייתה של
איריס בן ישי

    ND נטורופתית
ותזונאית בכירה

 

סדנאות ומפגשים לכל גיל לפי בחירתכם:
מסלול 12 מפגשים פרטני

מסלול 6 מפגשים פרטני
מפגשים אישים לפי בחירת המטופל

חדש חדש: מסלול קבוצתי עד 5 משתתפים- 16 מפגשים

איריס בן ישי נטורופטית benishaiiris.wixsite.com/iris

052-3994178

סדנאות בריאות ותזונה34
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אז מה זה ֶאְנזֹו?

מזמינים אתכם להצטרף אלינו למעגל
הרצאות וסדנאות במגוון תחומים: חקר המוח, פילוסופיה, קולנוע

להתראות! יניב ויעל פרידלר, אנזו בית קטן לתרבות בכפר ורבורג

תרבות ליד הבית
בֶאְנזֹו בית קטן לתרבות בכפר ורבורג

ֶאְנזֹו בית קטן לתרבותהרצאות, סדנאות ומופעי מוסיקה 

עברתי למושב כפר ורבורג מהעיר הגדולה, תל אביב, לגור עם בעלי המושבניק, דור שלישי 
לרפתנים ואנחנו מגדלים פה באהבה את הבנים שלנו. מקימים משפחה. כייף אדיר. 

אבל לפעמים אם להיות כנה ... קצת מצ'עמם... 
אז החלטנו להפריח את השממה, שאפילו בן גוריון יהיה גאה ולהקים מרכז לתרבות

סדנאות בודהיזם, ערבי קריאה, מוסיקה - כל מה שמעניין אותנו להביא הנה למושב.
במקום לנסוע 50 דקות לתל אביב

ועדיין אין כמו תל אביב
אבל יש את אנזו

ֶאְנזֹו - זה ביפנית מעגל. מעגל השנה, מעגל החיים. 

st
ud

io
ar
av
a.
co
.il צרו קשר  050-9252579  

לאתר שלנו לחצו >>

לחצו ל  ֶאְנזֹו בית קטן לתרבות בכפר ורבורג

מרכזי העשרה, לימודים, סדנאות והרצאות 36
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עם עופר חוג אומנות 

התנסות ברישום, צבע, אקריליק, פחם, 
אשליות... עבודות בתלת מימד במגוון חומרים, 

טכניקות מיוחדות ברמה גבוהה
יחס אישי תוך דגש על פיתוח היצירתיות

ומימוש הפוטנציאל האישי.

התוצאות מדברות...

052-4334680

להרשמה:
עופר גולד

  thegoldim@gmail.com

מספר המקומות מוגבל

ofer gold

לימוד ציור לילדים, נוער ומבוגרים בקבוצות איכותיות
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החוגים למבוגרים ויתקיימו בקיבוץ גת 
בהדרכתה של נורמה איתם בעלת נסיון רב שנים בתחום.

לפרטים והרשמה: 052-2396923
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סדנאות ביצירה
הסדנאות ביצירות מתקיימות בקבוצות קטנות באווירה 

נעימה ומלאת חדוות יצירה.  ההנחייה ע“י צוות מדריכות 
מקצועיות המעניקות יחס איש לכל משתתף/ת.

למבוגרים, לילדים ולנערות.

סדנת חריזה
בסדנא נלמד טכניקות שונות של חריזה בחוט ומחט וסריגה. הסדנאות 
בקבוצות קטנות וכל אחת יכולה לבחור את הדוגמא אותה תרצה להכין 

מבין עשרות דוגמאות.
סדנת סריגה בחוטי טריקו

סדנא בה נלמד להכין תיק, סלסילה או שטיח מחוטי טריקו במסרגה 
אחת לפי בחירתך.
סדנת קווילינג

סדנא בה נלמד את טכניקת הקווילינג ונוכל להשתמש בה להכנת 
כרטיסי ברכה, תמונות ומוביילים.

סדנת הלחמות
סדנא בה נלמד כיצד לעבוד עם מלחם, נכין חיות תליונים ונקשט 

אגרטלים לפי בחירה.
סדנת מגירה

סדנא בא נלמד איך לחדש מגירה ולהפוך אותה לפריט שימושי, ננסר, 
ננגר, נצבע,נשייף ונצבע.
סדנת שרפרף צמיג

הכנת שרפרף שימושי מצמיג 
בחנות מקיימים ימי הולדת 

וימי כייף לילדים ולמבוגרים.

סדנאות לילדים מתקיימות 
בחופשות הלימודים.

 050-9906690 | 08-869-9330
יצירות גדרההבילויים 13, גדרה
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 www.sovev.co.il

רוצים עוד חוגים?
כנסו לאתר שלנו:

גם אתם 

רוצים לפרסם? 

התקשרו:

050-7838472




