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מחיר
1,750 ₪ לתכנית ביום ראשון או רביעי: 

שני קורסים וארוחת צהריים. 
1,200 ₪ לתכנית ביום ראשון או רביעי: 

קורס אחד וארוחת צהרים ארוזה. 

מרכז העשרה ומדע 
רכזת: גליה קפ

מרכז מדע והעשרה מאגד תחתיו תכניות לימוד לילדים ומבוגרים. 

ראשון ורביעי דה וינצ'י - כיתות א-ג
הדמיון והאינטואיציה, החיפוש וההתנסות, האכזבה והסיפוק, מלווים את מעשה היצירה הן של מדענים והן של אומנים כאחד.

לאונרדו דה-וינצ'י שהיה מגדולי אומני הרנסנס, שילב בין מדע לאומנות, והשאיר לעולמנו יצירות מופת רב תחומיות. הוא היה צייר, 
פסל, מדען, מהנדס וממציא. הוא תכנן מכונות שהקדימו את זמנן במאות שנים, הוא היה צייר-פילוסוף, שאומנותו מושתתת על ידע 
מדעי רחב. תכנית דה וינצ'י מיועדת להפגיש את תלמידי כיתות א׳-ג׳ עם קורסים מרתקים במדע ובאומנות. התכנית כוללת ארוחת 

צהרים חמה, ומסובסדת על ידי סל המדע – משרד המדע. 

ראשון דה וינצ'י - קורסים בימי ראשון

מעבדת שיקויים וניסויים
מדריכה: מאיה רייטר

קורס מדע חוויתי בו נפתח את הסקרנות והדמיון, נגלה ונתנסה 
בתופעות פיזיקליות וטבעיות בעולמנו. הילדים תנסו מידי שבוע 
בניסויים ורקיחת שיקויי מעבדה מרתקים ומיוחדים כגון: שינוי מצבי 
צבירה של חומרים, תגובות וריאקציות כימיות, תעתועי ראייה, קול ועוד. 

תיבת ההפתעות
מדריכה: טל אליהו

נלמד, נכיר ונחקור חומרים שונים, ונפיק מהם תוצרים יצירתיים 
מקסימים, תוך פיתוח סקרנות, עבודה עצמאית ויצירתית. נעבוד 

לאורך השנה על פרויקטים מלאים בכיף והשראה.
מתקדמים: בוגרי קורס תיבת ההפתעות משנה שעברה יוכלו להנות 
מקורס המשך, תוך שימוש בטכניקות חדשות וישנות ועבודה על 

פרויקטים חדשים ומהנים.

מגלי ארצות צעירים
מדריכה: מיטל לויטה

נכיר מידי שבוע יבשות, מדינות ותרבויות חדשות מכל העולם. קורס 
מרתק וייחודי זה ישלב חשיבה מחוץ לקופסה, יצירתיות ופתרון בעיות 
תוך כדי הכרת ארצות ותרבויות שונות ומפלאות מסביב לעולם דרך 

יצירה, משחק וטעם. 

רביעי דה וינצ'י - קורסים בימי רביעי

רובוטיקה 
מדריכה: נועה ברנס

הקורס יחשוף את הילדים לעולם הרובוטיקה. הילדים יעצבו, יבנו 
ויפתרו אתגרים תוך שימוש ברכיבי לגו נעים, ילמדו על גלגלי שיניים, 
גומיות ומנועים, וילמדו לעבוד בצוות ולהציג את הפתרונות שגיבשו.

עולמם המופלא של בעלי החיים
מדריכה: מאיה רייטר

הכרות עם ממלכת החיות באמצעות תצפיות על בעלי חיים, סרטים 
ומצגות. טורפים ונטרפים, התנהגות בעלי חיים, צבעים בעולם החי, 

התאמת בעלי חיים לסביבתם ועוד. 
מתקדמים: בוגרי הקורס מהשנה שעברה יוכלו להנות מקורס 
המשך, תוך העמקה בעולם החי והיכרות מזוויות אחרות של בע"ח 

שטרם נחשפו להם.

צבע, מים וסיפור
מדריכה: קטיה שץ

אנחנו מזמינים אתכם לגלות איתנו את העולם היפיפה של הצבעים 
מתוך הסיפורים. בכל מפגש נשמע סיפור וממנו נצא לעבודה תהליכית 
שתבנה במהלך השנה. נחווה את הצבעים השונים, היחסים ביניהם 

ואת העולם העשיר שיבנה מתוך חיבורים וצורות של הטבע. 

ִהנֵּה זֶה בָּא 

זֶה מְרֵַחף באוויר 

מַטֵּה קְסָמִים עָבַר 

ַהכֹּל צָלוּל וּבִָהיר 

יר לַמַּנְגִּינָה  ֹ ׁשִ וּמְִתנַגֵּן כְּמו

ֹ מַּתָנָה  ׁשֵֶהבִיא לִי ַהבֹּקֶר כְּמו

ַהְתחָלָה חֲדָׁשָה, ַהְתחָלָה חֲדָׁשָה 

כִּי ַהלֵּב כְּבָר מוּכָן וְִהגִּיַע ַהזְּמַן 

לַַהְתחָלָה חֲדָׁשָה 

אֹפֶק נִפְּתָח 

וּפְנֵי לְמָחָר 

וְכַמָּה ִהיא טוֹבָה ַהַהרְגָּׁשָה 

לָצֵאת אֶל ַהדֶּרֶךְ, ַהְתחָלָה חֲדָׁשָה...

)מתוך התחלה חדשה/יענקל'ה רוטבליט(

מרכז קהילה ערבה 
acc@arava.co.il | 08-6592260 | 8:00-13:00 מזכירות: ימים א׳,ב׳,ד׳ 8:00-16:00, ימים ג׳,ה׳

https://www.hugim.org.il/arava-2018.htm :הרשמה באתר
https://www.arava.co.il/213 :תכנית פעילות ומידע

פרטים נוספים
30 שבועות בשנה	 
פתיחת הקורסים מותנית במינימום משתתפים	 
המחיר יישאר כפי שהוא גם אם לא מעוניינים בארוחת צהריים	 
ייתכנו שינויים	 

לוח זמנים
13:15 קורס ראשון לפי בחירה

14:15 ארוחת צהריים
14:45 קורס שני לפי בחירה
16:00 סיום והליכה להסעות

מרכז קהילה ערבה פותח שנת פעילות חדשה, במטרה לקדם את חיי התרבות בערבה, וליצור קהילה שהמשותף לה הוא 
היצירה והעשייה במגוון תחומי החיים. הפעילות פונה לכולם: ילדים, נוער ומבוגרים והיא כוללת מגוון של הזדמנויות ואפשרויות 
להרחבת האופקים, להתרוממות גוף ונפש, להתפתחות מקצועית ולהתמסרות לתחומי עניין שונים, מתוך התמדה, בהשקעת 
מאמץ, ובשאיפה למימוש היכולות הטמונות בכל אחד מאתנו. גם השנה נפעל ליצירת הזדמנויות לעשייה משותפת, למעורבות 

ומשמעות. מקווים לראותכם עמנו. 

שנת פעילות פורייה,

אילת להב-ביגר
מנהלת מרכז קהילה ערבה

אייל בלום
ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה

משרד המדע,
הטכנולוגיה והחלל

MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND SPACE



מרכז העשרה ומדע - המשך
רכזת: גליה קפ

 חדש!

דה וינצ׳י מייקרס לכיתות ד-ו
מדריכה: נועה בר נס

קורס של עשייה, תכנון, פיתוח, יצירה ועבודת ידיים. בקורס זה המשתתפים יחשפו למגוון תחומים ונושאים וזאת תוך עבודה והתנסות באמצעים 
טכנולוגיים חדשים כמו, מדפסות תלת מימד, חותכי לייזר, בקרים חשמליים, כלי חיתוך ונגרות. המשתתפים יעבדו על פרויקטים קבוצתיים ואישיים 

אשר יוצגו בתערוכה בסוף השנה.
ימי ראשון 14:15-16:00

הקורס יתקיים במרכז MAKE ערבה במו"פ. הסעות הלוך מספיר למו"פ, חזור לספיר ומשם בהסעות הרגילות.
מחיר למשתתף: 800 ₪ לשנה.

 חדש!
נבחרת רובוטיקה FLL לכיתות ד-ו

תלמידי כיתה ג' שלמדו רובוטיקה בשנה שעברה יכולים להצטרף.
מדריכה: נועה בר נס

השנה נקים נבחרת FLL שתשתתף בתכנית רובוטיקה מתקדמת ארצית. המשתתפים יעלו שלב בהיכרות שלהם עם עולם הרובוטיקה והתכנות 
באמצעות בניית רובוט אוטונומי לביצוע משימות בהתאם לחוקי התחרות. 

ימי שני 14:15-16:00
מחיר למשתתף: 800 ₪ לשנה.

קבוצת מצוינות באקולוגיה לתלמידי כיתות ה-ו )מתחילים(
כמה פעמים היה בישראל צונמי? מתי בפעם האחרונה אכלת צ'יפס מחגבים? מדוע יש לנו עור בין האצבעות של כפות הרגליים? מיהו ההר הכי 
גבוה בעולם מעל בסיסו )וזה לא האוורסט(?  הידעת שהמקום בו גילו לראשונה עדות לבני האדם על פני כדור הארץ נמצא רק במרחק של 3 שעות 

נסיעה צפונה מהערבה?! 

בקבוצת המצוינות נקבל את כל התשובות לשאלות אלו ועוד רבות אחרות, דרך למידה חווייתית, חקר וסיורים מעניינים. 
הקורס יתקיים בשיתוף ובתמיכת האגף למחוננים ומצטיינים.

מחיר: 550 ₪. המחיר כולל 30 שעות פעילות וסיור אחד.
ימי חמישי לפי מערכת ביה"ס, )יתכנו שינויים בשעות בימים בהם יוצאים לשטח(.

* הקבלה לקבוצה מותנת בהרשמה באתר. לנרשמים יישלח טופס למילוי בקשה והם יוזמנו לראיון אישי. 

קבוצת מצוינות באקולוגיה למתקדמים - תלמידי כיתות ו-ז 
מדריכים: גליה קפ, עודד קינן

הקבוצה מיועדת לתלמידים שהשתתפו בקבוצת האקולוגיה בשנה שעברה. תלמידים חדשים מכיתה ז' יוכלו להתקבל לאחר הרשמה באתר, 
שלאחריה הם יוזמנו לראיון אישי.

קבוצת ההמשך למצוינות באקולוגיה תמשיך לחשוף את המשתתפים לעולם המרתק של המדע והסביבה תוך התנסות וחוויה. שנה זו תלווה במגוון 
פרויקטים יישומים בהם ייקחו המשתתפים חלק לצידם של מומחים וחוקרים פורצי דרך. המשתתפים ישולבו בקבוצות מחקר ויסייעו במציאת פתרונות 

לבעיות סביבתיות במעבדה ובשדה.
הקורס יתקיים בשיתוף ובתמיכת האגף למחוננים ומצטיינים.

מחיר: 550 ₪. המחיר כולל 30 שעות פעילות וסיור.
ימי חמישי 15:15-16:00 )צפויים שינויים בשעות בימים בהם יוצאים לשטח ולמעבדות(.

 חדש!

קורס TEENS MAKERS לכיתות ז-ט
מדריך: יותם קופליק

קורס לבני נוער שמעוניינים להתנסות, ליצור, לתכנת ולהמציא דברים חדשים בעזרת עבודה במכשירים טכנולוגיים מתקדמים. הקורס ילווה במספר 
פרויקטים וזמן עבודה חופשית במגוון הכלים שבמתחם.

הקורס יתקיים במרכז MAKE ערבה במו"פ
הסעות הלוך מספיר למו"פ, חזור לספיר ומשם בהסעות הרגילות

מחיר: 700 ₪  ל-10 מפגשים.
ימי רביעי בשעות 14:15-16:00 מחודש נובמבר עד ינואר.

מספר המקומות מוגבל!!!!

 חדש!
קורסים למבוגרים ב-MAKE ערבה במו"פ, בשיתוף עם הקתדרה לגיל השלישי

קורס נגרות
מדריך: יותם קופליק

הקורס יעסוק בהקניית עקרונות בסיסיים בעבודה בעץ ובבניית רהיטים. הקורס ילווה במספר פרויקטים ובנייה חופשית. בחלק מהמפגשים נלמד 
ונעסוק במלאכת תיקוני רהיטים ועבודות פשוטות בבית.

ימי רביעי 16:30-19:00 
מחיר: 800 ₪ ל-15 שיעורים. 

רכישת חומרים תעשה בנפרד, לפי צורכי הקורס.

קורס צור את עולמך
מדריכה: לוטם שלדיקס

בקורס זה ניצור ונתנסה במגוון של טכניקות עבודה ועיצוב כגון: צורפות, יציקות באמצעות מכשור טכנולוגי, תכשיטנות, חיתוך בלייזר, הדפסת תלת 
מימד ועבודת יד מסורתית. בקורס ניצור ונבנה שלל דברים יפים ופרקטים לבית ולנפש. 

ימי חמישי 9:00-11:30
מחיר: 800 ₪ ל-15 שיעורים. 

רכישת חומרים תעשה בנפרד, לפי צורכי הקורס.

משרד המדע,
הטכנולוגיה והחלל
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מועצת נוער ערבה ט'-יב' 
מועצת הנוער האזורית תמשיך לפעול גם השנה. בתחילת השנה יתקיימו בחירות בקרב בני הנוער להרכבת המועצה לשנה זו. בני 
הנוער שיבחרו יתנסו בהפקת אירועי תוכן ופנאי למען בני הנוער בערבה, ויזכו להיות מעורבים בקבלת החלטות ובמעורבות חברתית 

בחברה הישראלית. נציגים מבני הנוער ישתתפו גם בקבוצות מנהיגות מחוזיות וארציות.
הפעילות תתקיים פעם בשבוע בימי רביעי אחה"צ. 

לפרטים- אלירז דאי מנהל מחלקת נוער 050-9916760

מחלקת נוער וצעירים
מנהל מחלקת נוער וצעירים: אלירז דאי

מחלקת הנוער פועלת לפיתוח מנהיגות נוער, מניעת מצבי סיכון ויצירת מסגרות מגוונות לעשייה, להתנדבות 
ולמימוש עצמי. גם השנה יוקדשו ימי שלישי אחה"צ לפעילות בישובים, הפעם במסגרת "התנועה החדשה" 

המתהווה בימים אלו. במקביל לפעילות התנועתית ולפעילות האזורית, תפעלנה קבוצות נוער קבועות:

מרכז צעירים ערבה
מנהלת: ענבל פריטל

בימים אלו מוקם מרכז צעירים ערבה, 
בשותפות עם המשרד לפיתוח הנגב 

והגליל. 

מרכז הצעירים יפתח מענה לגילאי 18-40 בכל תחומי 
החיים: חיי תרבות, חיי קהילה פעילים, השכלה, וסיוע 
בקליטה ובמציאת תעסוקה. בחודש ספטמבר יתקיים 
שולחן עגול רב משתתפים לטובת הבנת הצרכים של 

צעירי הערבה.
המעוניינים לקחת חלק בתהליך הקמת המרכז 
מוזמנים לפנות לענבל פריטל – מנהלת מרכז צעירים 

ערבה 054-5603694

מעגל נערים לגילאי ט׳-י״ב
השנה תיפתח לראשונה קבוצת נערים בגילאי ט׳-י״ב. הקבוצה תיפגש פעם בשבוע במתחם המייקרספייס במו"פ. 

פעילות הקבוצה תתמקד בהכשרות מקצועיות מגוונות, פיתוח יכולות אישיות והעצמה.  
כל תקופה במהלך השנה תוקדש לפרויקט קבוצתי שונה.

מנחה: יותם קופליק.
הפעילות תתקיים בימי חמישי אחה"צ 

מחיר: 500 ש״ח לשנה
לפרטים - נועה אוסטר, רכזת להב״ה 052-3387532

מעגל נערות לגילאי ח'-ט'
מעגל הנערות ימשיך לפעול גם השנה. הפעילות תתקיים פעם בשבוע, ותעסוק בחשיפה לעולמות תוכן שונים ומגוונים, 

באמצעות סדנאות תוכן משמעותיות ומעצימות, והתנסות במעורבות חברתית בחברה הישראלית. 
מנחה: מעיין ריבל.

הפעילות תתקיים בימי שלישי לאחר שעות הלימודים. 
מחיר: 500 ש״ח לשנה

לפרטים - נועה אוסטר, רכזת להב״ה 052-3387532

חוגי סיירות ערבה
גם השנה נמשיך בערבה את הפעילות משותפת עם חוגי הסיירות של קק"ל ע"ש אורי מיימון. חוגי הסיירות הם ארגון 
ארצי המוביל חינוך בדרך השטח, לימוד ניווט ומיומנויות שטח ברמה מקצועית גבוהה, הזדמנות להכרות עמוקה עם 
שבילי הארץ, חיזוק האהבה והחיבור אליה, תרגול מחויבות חברתית, עזרה לזולת וחברות, תוך כדי חווית שטח משמעותית.

השנה תפתחנה 3 קבוצות לפי הפירוט הבא:

חוג סיירות לתלמידי כיתות ה׳ | ימי רביעי 14:15-16:00

חוג סיירות לתלמידי כיתות ו׳ | ימי רביעי 14:15-16:00

חוג סיירות לתלמידי כיתות ז׳-ט׳ | ימי רביעי, לפי מערכת ביה"ס
מחיר: 1770 ₪ למשתתף לשנה. החוג תומחר לפי 25 מפגשים בשנה.  פעם בחודש יתקיים טיול כולל לינה. 

* הסכום לא כולל טיולים בחופשות )חנוכה, פסח, קיץ( הסעות ומזון לטיולי סוף שבוע.

 חדש!



אומנות
רכזת: סיליה יצחק

האומנות מאפשרת לכל אחת ואחד מאתנו לבטא את עצמו בדרכים שונות ויצירתיות. היא ה"מראה של הקהילה שלנו" במרחב בו 
אנו חיים ויוצרים, ומעצבת את סיפורו של האזור. 

פורום אומנים - אומני הערבה מוזמנים לקחת חלק פעיל בפורום האומנים האזורי. האומנים מוזמנים ליצור עבודות לטיילת האמנים, 
להשתתף בסיור אומנות מחוץ לערבה, לקחת חלק בתערוכות קבוצתיות ותערוכות יחיד, להשתתף בסדנאות, סיורים אצל אמנים, 

מרתון ציור\פיסול\צילום ועוד. 

מס׳ תוכןמורה חוג
ימי פעילותמחיר שנתימפגשים

לימוד והתנסות בטכניקות סיליה יצחקציור נוער, כיתות ט’-י”ב
יום ד’ ₪280016:30-18:00 30ציור שונות

לימוד והתנסות בטכניקות סיליה יצחקציור ילדים כיתות ו’-ח’
 יום ד’- ₪280014:30-16:00 30ציור שונות

ציור ילדים )מתחילים( 
סיליה יצחקכיתה ה’

לימוד והתנסות בטכניקות 
ציור שונות.

החוג יתקיים במקביל לחוג 
בערערה בנגב ויכלול 

התכתבות ומפגשים עם 
הילדים מהעדה הבדואית

יום ג’ –15:10-16:00 ₪1500 30

קאמישיביי

נאשויל – כיתה ד’
סיליה יצחק

שילוב בין כתיבה ואיור, 
עבודה משותפת עם ילדים 

מארה”ב
יום ב’   ₪150014:30-16:00 30

ציור מתקדמים 

מבוגרים והגיל השלישי
התנסות בטכניקות ציור סיליה יצחק

 ₪1400 לגיל ה-283שונות
יום ב’- ₪160017:00-19:00 לצעירים

 ציור - הגיל השלישי 
במסגרת מועדון 28במסגרת מועדון מופ”תסיליה יצחקבמסגרת מועדון מופ”ת

מופ”ת
יום ד’

9:00-11:00

 ציור מתחילים - 
 הגיל השלישי 

במסגרת מועדון מופ”ת
במסגרת מועדון 28במסגרת מועדון מופ”תסיליה יצחק

מופ”ת
יום ב’ 

11:00-13:00

תיאטרון ערבה 
רכזת: צופית לזראה

תאטרון ערבה מרחיב את שורותיו.
אנו מזמינים את מי שחיידק הבמה בנפשו להצטרף!

ימים ושעותמחיר שנתיתוכן המדריךחוג 

תיאטרון 
קהילתי ערבה 

)למבוגרים(

צופית לזראה 
ואביבה פז

קבוצת המבוגרים הקיימת תשמח להרחיב את שורותיה ולקלוט 
שחקנים נוספים. מפגש שבועי של 3 שעות ללימודי משחק, 

כישורי במה, אימפרוביזציה, כתיבה ועוד. כניסה לקבוצה 
מחייבת השתתפות קבועה ולעבודה אינטנסיבית לפני הפקות. 

נשמח להצטרפות אנשי הפקה, )שלא בהכרח מעוניינים 
לשחק(: מלבישים, תפאורנים, כותבים וכד'.

ללא תשלום 

במימון משרד 
התרבות, 

מחייבת הגעה 
והשתתפות 

רציפה 

ימי ב׳ 18:00-21:00 

ניתן לשינוי בהתאם 
למשתתפים

להקת 
תיאטרונוער 

ח'-ט'

מעין 
דובקובסקי 

וצופית לזראה

הלהקה מיועדת לתלמידים שהשתתפו בחוג התאטרון נוער בשנה 
שעברה. בלהקה נתמקד ברכישת כלים של יצירה ועמידה 

על במה  באמצעות הופעות מול קהל.
הלהקה תעלה בין שניים לשלושה מופעים במהלך השנה 

בסגנונות שונים. )לפחות יצירה אחת מקורית מתוך הקבוצה+ 
מחזה קיים(. השנה הלהקה תיפגש פעמיים בשבוע: מפגש אחד 

בדגש על הפקות, ומפגש אחד בדגש על דיקציה, פיתוח קול, 
הגשת טקסט וטכניקות נוספות. משתתפי הקבוצה יוזמנו במהלך 

השנה להצגות ברוזנטל ללא עלות.
בסוף השנה נעלה מופע באורך מלא על בימת רוזנטל.

  ₪2800

ימי א' 16:30-18:00 
ימי ה'  14:30-16:00 
יתכנו שינויים בהתאם 

למערכת בית הספר

קבוצת 
תיאטרון 

צעירים ו'-ז'

מעין 
דובקובסקי

קבוצת תיאטרון למתחילים המשלבת אלמנטים שונים מתחום 
המשחק- פיתוח הדמיון, שימוש ברגשות, בניית דמות, בניית 

קונפליקט, התמודדות עם טקסט ועוד. 
דרך עולם התיאטרון ניתן ביטוי לעולמו הפנימי של כל נער/ה 

ונעבוד על הביטחון העצמי ועל הדינמיקה הקבוצתית.
בסוף השנה נעלה מופע מול קהל.

 ₪1900

ימי א' 14:30-16:00
יתכנו שינויים בהתאם 

למערכת בית הספר

קבוצת 
"טעימות 

תיאטרון" ד'-ה'

צופית לזראה/
רעות שיפמן-

צורף

התנסות בתחומים וסגנונות שונים של תיאטרון. אימפרוביזציה, 
משחקי תיאטרון,  הבעת רגשות, שימוש בגוף ובקול, פנטומימה, 
ליצנות ועוד. כל חודש יוקדש לסגנון, תחום או טכניקה שונים של 
תיאטרון, כל זאת תוך עבודה על חיזוק תחושת הביטחון בעמידה 

מול קהל ועל במה.

ימי א' 14:10-15:15 ₪1800 



המחלקה לספורט שמה לה למטרה לפתח ולטפח את הפעילות הספורטיבית ואורח חיים בריא בקרב תושבי הערבה, החל 
מילדים בגיל הרך ועד לתושבים בגיל השלישי, בהתאם לכך אנו משקיעים רבות בהקמת מתקני ספורט לרווחת התושבים.

נמשיך גם השנה לשלב בין פעילות ספורט עממית וחוגית לקהל הרחב, לבין פעילות תחרותית ייצוגית השמה דגש על 
מקצועיות ומקצוענות. לאחרונה הקמנו מחדש את העמותה לקידום הספורט בערבה באמצעותה נגייס משאבים ונרחיב 

את פעילויות הספורט. 

 חדש! במחלקת הספורט
סדנא, קורס וייעוציים אישיים בנושא שמירה על אורח חיים בריא, מניעת השמנה, פעילות, העשרה להורים, לספורטאים, לגיל השלישי 
ולכל מי שרוצה ללמוד, לשפר ולהיות בריא יותר. בשיתוף מחלקת הספורט, הגיל השלישי והבריאות, במסגרת פרויקט "אפשרי בריא" 

בקהילה הנתמך על ידי משרד הבריאות. 

מחלקת הספורט 
רכז: יוסי לין

מס’ תוכן המדריךחוג 
ימים ושעותמחיר שנתימפגשים

תנועה לגיל 
רחלי רזהרך 

פעילות תנועה חווייתית לילדי הגן, מגיל 4-6. 
מפגש של הילד עם גופו, שימוש במכשירים 
אישיים, התארגנות בתנאי סביבה משתנים, 
שיפור שיווי משקל, קורדינאציה, התמצאות 

במרחב, מודעת גופנית וחיזוק שרירים.

יום א’ 17:00 בספיר1,500 ₪   30
יום ב’ 17:00 בחצבה 

ג’ודו כיתות א׳ 
יעקב דרקומעלה

לימוד מיומנות יסודית, שיפור מרכיבי כושר גופני 
כמו: קואורדינציה, זריזות, מהירות, שיווי משקל 

ועוד
60

 ₪ 2,600
המחיר לא 

כולל חליפה 
וחגורה

ימים א', ה'
כיתות א'-ב' 13:10

כיתות ג' ומעלה 14:10

כדורגל לכיתות 
לימוד יסודות הכדורגל, שיפור יכולות טכניות דור אליהוג’-ד’

60ומרכיבי הכושר הגופני.
 ₪ 2,600

כולל ערכת 
כדורגל

ימים ב’, ד’
בשעה 14:15-15:10

כדורגל תחרותי
דור אליהוה’-ו’

לימוד יסודות המשחק, שיפור יכולות טכניות 
ומרכיבי הכושר הגופני.  הקבוצה תשחק 

במסגרת התאחדות לכדורגל.
60 ₪ 3,200

ימים ב’ , ד’
15:15-16:10

משחקים במסגרת רשויות

ביה"ס
לכדורסל 
א’-ב’ ,ג’-ד’

אלון 
ברזילי

לימוד יסודות הכדורסל, שיפור מיומנויות ויכולות 
2,600 ₪ 60אישיות

ימים ב’, ד’
כיתות א’- ב’ 13:10-14:10
כיתות ג’- ד’ 14:10-15:10

לימוד יסודות הכדורסל, שיפור מיומנויות. עופר גורקט סל ה’-ו’
3,200 ₪ 60התנסות במשחקים מול רשויות בדרום.

יום א’ 14:10-16:10 
בעין יהב

יום ה’ 15:10-17:10 בספיר

כדורסל בנים
תחרותי
ז’ – ח’

לימוד יסודות הכדורסל, שיפור מיומנויות ויכולות רונן יוסף
₪3,200 60גופניות. השתתפות במשחקי ליגה. 

יום ב’ 15:10-17:00
יום ו’ 8:00-10:00

יום ה’ 18:00 משחקי בית/חוץ

כדורסל 
בנים
ט’- י’

לימוד יסודות הכדורסל, שיפור מיומנויות ויכולות רונן יוסף
 3,200 ₪ 60גופניות. השתתפות במשחקי ליגה.

יום ב’ 18:00-20:00
יום ו’ 10:00-12:00

יום א’ 18:00 משחקי בית/חוץ 

כדורסל בנות 
ד’-ו’

לילך 
ימים א’, ב’2,200 ₪ 60לימוד יסודות הכדורסל ושיפור יכולות גופניות.גוטפלד

14:15-16:00

מס’ תוכן המדריךחוג 
ימים ושעותמחיר שנתימפגשים

כדורסל בנות 
תחרותי ז’-ט’

לילך 
גוטפלד

לימוד יסודות הכדורסל, שיפור יכולות גופניות 
2,700 ₪ 60ומנטליות, השתתפות במשחקי ליגה.

ימים א’ )בספיר(, ב’ )בעין יהב( 
16:10-18:00 יתכנו שינויים 

בהתאם למערכת ביה”ס
יום ד’ 18:00 משחקי בית/חוץ

כדורעף 
בנים ובנות

ה’-ז׳

 יהודה 
סבן

לימוד יסודות המשחק, שיפור יכולות אישיות 
והבנת המשחק. השתתפות במשחקי ליגה.

הפעילות נתמכת מקצועית ע”י איגוד הכדורעף
יום ד’  250014:15-16:00 ₪ 60

יום נוסף בתאום עם המאמן

 טריאתלון
רונן כהןה’-י”ב

ספורט המשלב שלושה ענפי ספורט אישיים: 
שחייה, אופניים, ריצה. ספורט יחידני כל אחד 
מתמודד עם היכולת וההישג של עצמו, ללא 

תלות בחברי הקבוצה.

60 ₪ 3200 
ימים ב’, ד’

כיתות ה’-ו’ 15:10-16:10
כיתות ז’-י”ב 16:10-17:30

טניס
א’ ומעלה

ועד מבוגרים
ערן הרפז 

לימוד יסודות הטניס, שיפור מיומנויות ויכולות 
אתלטיות, מיומנויות חברתיות, בטחון עצמי, 

נחישות ומוטיבציה
30 ₪ 2600

ב’ , ה’
חצבה – 16:45-20:45
פארן- 17:30-18:30
ספיר – 19:00-20:00
ובתיאום עם המאמן

 חדר כושר
ז ומעלה

יהודה 
סבן,

נטע ויט

שיפור מרכיבי הכושר הגופני, תכנית אישית לכל 
א’, ג’, ה’2200 ₪ 90מתאמן לפי צרכים אישיים.

17:30-20:30 בספיר

כושר קרבי 
לנערות ונערים 

כיתות י’-י”ב
רונן כהן

אימוני כושר גופני ברמה גבוהה.
בניית תכנית אימונים הדרגתית, קבוצתית, 

 כחלק מהכנה כוללת לקראת גיבושים
וגיוס לצבא.

ימים ב’, ד3200 ₪ 60
שעה תיקבע לפי מערכת ביה”ס

כדור רשת
נשים

לימור 
אליהו

משחק ספורטיבי קבוצתי המשלב חכמת 
משחק, עבודת צוות, פעילות גופנית והנאה 

מרובה, אין צורך בניסיון קודם.
יום ג – 20:30בתשלום40

באולם ספיר

אייקידו לנוער, 
גברים ונשים

אברי 
ברטוב

אומנות לחימה יפנית המבוססת על ניצול 
30אנרגיות היריב, התרגול דינמי זורם ומשוחרר.

בתיאום עם 
המדריך

ב’, ד’
בתיאום עם המדריך

קורס 
ל”אורח חיים 
בריא” לכלל 

הקהילה

יאיר קרני

קורס ל”אורח חיים בריא” לכל מי שרוצה 
להרחיב את הידע והעשרה בתחום. מיועד 
להורים/ספורטאים/מורים/מדריכי ספורט 

ופעילות גופנית/מאמנים ולקהל הרחב. אורך 
כל מפגש: 3 שעות

 17
ד’ 2,3009:00-12:00 ₪ מפגשים

יעוץ אישי 
לאורח חיים 

בריא
יאיר קרני

ילדים, בני נוער וספורטאים צעירים ומבוגרים, 
יעוץ לירידה במשקל, שיפור מדדי בריאות וכושר 

גופני לילדים ומבוגרים.

מפגש 
אישי לפי 

תיאום

 250-350
₪ למפגש 

יעוץ
ד’ 13:00-16:00

סדנת “אורח 
חיים בריא 

משפר איכות 
חיים”

סדנה למבוגרים וגיל שלישייאיר קרני
אורך כל מפגש: שעה וחצי

 17
ד’ 1,40016:00-17:30 ₪ מפגשים

עמותה לקידום 
הספורט בערבה



צילום: תום לב אדלר

מחיר שנתישעותימיםמסלול וכיתה

1,500 ₪ 17:15 - 16:30ראשוןמחול יצירתי – גן חובה

2,200 ₪ 15:15 - 13:15שנימסלול מלא – כיתה א’ 

מסלול מלא+כולל שיעור 
סטריט, כיתה א’  

שני     
רביעי

 13:15 - 15:15
13:15 - 14:15₪ 2,500

ראשון מסלול מלא – כיתות ב’-ג’
רביעי 

 13:15 - 15:15
13:15 - 15:15 ₪ 3,500

מסלול מלא + כולל שיעור 
סטריט, כיתות ב’-ג’

ראשון       
רביעי 
שני   

 13:15 - 15:15
  13:15 - 15:15

13:15 - 14:15
 ₪ 3,800

מסלול מלא – כיתות ד’-ה’
ראשון         
שני        

רביעי

  14:15 - 16:15
   14:15 - 16:15

14:15 - 18:15
 ₪ 4,000

מסלול מלא – כיתות ו’-ז’
ראשון     
שני      

רביעי

  14:15 - 16:15
   14:15 - 18:15

15:15 - 18:15
 ₪ 4,300

מסלול מלא – כיתות ח’-ט’
ראשון          
שני      

רביעי

  15:15 - 20:15
 15:15 - 18:15
 16:15 - 20:15

 ₪ 4,800

מסלול מלא – כיתות ט’-י”ב
ראשון         
שני          

רביעי

   15:15 - 20:15
   15:15 - 18:15

15:15 - 20:15
₪ 5,000

1,500 ₪ 14:15 - 13:15רביעימסלול street כיתות א’-ב’

שני          מסלול street כיתות ג’-ד’
רביעי

  14:15 - 16:15
14:15 - 15:15 ₪ 3,300

שני        מסלול street כיתות ה’-ז’
רביעי

 14:15 - 16:15
15:15 - 18:15 ₪ 3,600

שני            מסלול street כיתות ח’-י’
רביעי

15:15 - 18:15
15:15 - 18:15 ₪ 4,000

street 500 20:15₪ - 18:15רביעי"הגרופ" הצטיינות

1,800 18:00₪ - 17:00שנימחול נשים

1,800 19:15₪ - 18:15שניהיפ-הופ מבוגרים

בית הספר למחול ימשיך גם השנה להעמיק בתהליך הלמידה, לצד יצירת פרויקטים חדשניים ומעניינים!
אנו מזמינים אתכם, קטנים כגדולים, חדשים כוותיקים, להצטרף אלינו לביה"ס למחול, כי תמיד אפשר להתחיל!

"צעדים ראשונים" - יסודות ומחול יצירתי לגילאי גן חובה. ימי ראשון 16:30-17:15.

מסלול street - מיועד לכתות א-י״ב. יפעל בימים שני ורביעי. בהובלת המורים חננאל דיקסון ואלצה ברודן.
השנה – יורחבו שעות הלימוד והסגנונות ותוקם קבוצת מצוינות!

 חדש!   "הגרופ" – קבוצת מצוינות לתלמידי המסלול מכתות ז'-י"ב. הקבוצה תפעל פעם בשבוע בימי רביעי מהשעה  

18:00 עד 20:00 ותעבוד על רפרטואר ריקודים מלא, איתם תופיע בערבה ומחוצה לה.

המסלול המלא – מיועד לכתות א'-י"ב. יפעל שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי. 
בכתות ט' ומעלה יתווספו שעות המגמה למחול בשיתוף עם תיכון "שיטים-דרכא". 

אנו מזכירים - תלמידים חדשים מוזמנים, כתמיד, להצטרף בכל גיל. צוות המורים המקצועי שלנו יסייע בידם להשתלב. 
תלמידים מכתה ז' ומעלה המעוניינים להצטרף, מוזמנים ליצור קשר בהקדם על מנת לתאם ימי מכינה לקראת השנה 

החדשה, במטרה להקל על ההשתלבות ולהגיע בביטחון לפתיחת השנה.
פרויקטים במסלול המלא

מפגשים עם יוצרים 	 
פרויקט מצוינות - שנה שלישית	 
סדנאות לקהילה 	 
פרויקט חונכות 	 

בי"ס למבוגרים
ימי שני – מחול אפריקאי לנשים בלבד

והיפ-הופ למבוגרים 

צוות מורי בית הספר למחול
רפרטואר ובלט קלאסי – אורנה אסף-מלכה

בלט קלאסי –אמיר יוסף
מחול מודרני – אלה בלוך

מחול עכשווי ומכינה למחול  – ענבר גרינשטיין
מחול יצירתי ואימפרוביזציה – אביבה פז 

מחול יצירתי ואימפרוביזציה – נעמה דובר
חיזוק ומתיחות – הילה טל

היפ-הופ ו"הגרופ" – חננאל דיקסון
סטריט, "הגרופ" ומחול אפריקאי -  אלצה ברודן

בית הספר לאומנות המחול והבמה
רכזת: אורנה אסף-מלכה

בית הספר למחול שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערכת השעות, 
בהתאם לשינויים במערכות בתי הספר היסודי והתיכון, וכן לקיים שינויים 
בתכנים במהלך שנת הלימודים בהתאם לצורך המקצועי בכל כיתה.



מרכז המוסיקה ערבה
רכז: רומן מורדכוביץ

מרכז המוסיקה מטפח מצוינות במוסיקה בקרב למעלה מ-200 תלמידים. 
תלמידי המרכז משתתפים באירועים מוסיקליים שונים בערבה מחוצה 
לה: כנסים, פסטיבלים, קונצרטים בארץ ובחו"ל, ומחנה קיץ עם תלמידים 

מרחבי הארץ.

תלמידים מצטיינים יוזמנו להשתלב
בהרכבים מוסיקליים ייצוגיים:

הרכב קאמרי – בהנחיית רומן מורדכוביץ 
הרכב "נשפני המדבר" -בהנחיית אנטולי ורגוצקי 

הרכב" נשפנים צעירים" – בהנחיית אנטולי ורגוצקי
הרכב רוק – בהנחיית יאן נסימוב

הרכב חלילים – בהנחיית ענת טיברגר בן חיים

מס' מורהחוג
ימי הערותמחיר שנתימפגשים

פעילות

30דימה נייטרפסנתר
30

 ₪ 4,400
₪ 2,950

שיעור יחידני – 45 דקות
ד’, ה’שיעור יחידני – 30 דקות

30חנה בלכמןצ’לו
30

 ₪ 4,400
₪ 2,950

שיעור יחידני – 45 דקות
ב’שיעור יחידני – 30 דקות

אמילי סבנסוןכינור
30
30
30

 ₪ 4,400
₪ 2,950
 ₪ 2,200

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
ב’

אוהד גוטמןתופים
30
30
30

 ₪ 4,400
₪ 2,950
 ₪ 2,200

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
ג’

ד’מגיל 17 ומעלה2,100 ₪ 45יואל סיווןמקהלה

30יואל סיווןפיתוח קול
30

 ₪ 3,500
 ₪ 1,750

שיעור יחידני- 30 דקות
ד’שיעור זוגי – 30 דקות

חינם לתלמידי 30רומן מורדכוביץ’תאוריית המוסיקה
בתיאום עם שיעור קבוצתי- 90 דקותמרכז המוסיקה 

המורה

תולדות המוסיקה 
חינם לתלמידי 30רומן מורדכוביץ’המערבית

בתיאום עם שיעור קבוצתי- 90 דקותמרכז המוסיקה
המורה

מס' מורהחוג
ימי הערותמחיר שנתימפגשים

פעילות

30רומן מורדכוביץאורגנית, אקורדיון

 ₪ 4,400
₪ 2,950

 ₪ 2,200 
 ₪ 1,300

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
שיעור קבוצתי- 45 דקות )4-6( משתתפים

א’, ג’, ד’, ה’

גיטרה 
יאן נסימובוגיטרה בס

30
30
30

 ₪ 4,400
₪ 2,950
 ₪ 2,200

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
א’, ג’, ה’

גיטרה למתחילים
30אמיר גאנשעּוד

 ₪ 4,400
₪ 2,950
 ₪ 2,200

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
ג’

 ענת טיברגרחליל צד 
בן חיים

30
30

 ₪ 4,400
₪ 2,950

שיעור יחידני – 45 דקות
א’, ג’, ה’שיעור יחידני – 30 דקות

אנטולי ורגוצקיקלרינט, סקסופון
30
30
30

 ₪ 4,400
 ₪ 2,950
 ₪ 2,200

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
ד’, ה’

מארק אברמוביץמפוחית פה, מלודיקה
30
30
30

 ₪ 4400
₪ 2950
 ₪ 2200

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
ב’

גלינה פסנתר
אוסטרובסקי

30
30

 ₪ 4,400
₪ 2,950

שיעור יחידני – 45 דקות
א’, ב’שיעור יחידני – 30 דקות



טלוויזיה קהילתית
רכזת: פני בן דוד

ספרייה אזורית ערבה
רכזת: אלת סימון

הספרייה פועלת במבנה המרכז הקהילתי, ונותנת שירותים לכל תושבי האזור, לבתי הספר ולגנים. הספרייה האזורית ערבה משמשת 
כסניף הראשי של רשת ספריות הערבה. אוסף הספרייה, שבו למעלה מ-40,000 כותרים, כולל ספרי עיון וסיפורת למבוגרים, נוער, 

ילדים ופעוטות. בספרייה ניתן לשאול כתבי-עת במגוון נושאים, ובהם: חינוך, היסטוריה של א"י, ארכיאולוגיה, ספרות, מדע, ועוד. 
מנויי רשת ספריות ערבה נהנים משירות הספרייה הדיגיטלית הישראלית - השאלת ספרים דיגיטליים וקוליים חינם למנויי הספרייה.

במסגרת שיתוף הפעולה עם בתי הספר תומכת הספרייה בתכנית הלימודים השנתית ומקיימת את מצעד הספרים.
לרשת ספריות ערבה דף פייסבוק שבו ניתן להתעדכן על הפעילות השוטפת ולהגיב. 

כל תושבי הערבה: משפחות, תלמידים, סטודנטים ובעלי עניין מוזמנים להצטרף לקהל מנויי הספרייה וליהנות משנת פעילות איכותית.

תרבות בספרייה
מפגשים עם סופרים – למבוגרים ולילדים

תה, סיפור ועוגייה – מפגשי שעת סיפור ויצירה לילדים בגילאי 4-7
מלים ברוח, ימי שירה בערבה – מאי 2020

פרטים בהרחבה יפורסמו לקראת כל אירוע בנפרד.

תחום התקשורת הפך בשנים האחרונות למרכיב מרכזי בכל תחום 
בחיינו הפרטיים וכקהילה. צוותי הטל"ק הינם פעילים מתנדבים 
המסקרים בכל השנה! בכל הערבה! את הנעשה ביום יום, בחגים 
ואירועים ובכך "משגררים" את האזור שלנו בכל הארץ ואף בחו"ל. 
אנו ממשיכים להפיק, לביים, לצלם ולערוך כבכל שנה את "מגזין 
ערבה TV" המשודר בערוץ הקהילתי 98. אנחנו מפיקים גם סרטי 
דיוקן על דמויות מהערבה ומפיקים את יומני הערבה המוקרנים 

לפני הסרטים באולם רוזנטל.
אם אתם אוהבים לצלם, לביים, לקריין, לכתוב, לערוך, הנכם 

מוזמנים להצטרף לפעילי הטל"ק!

קורס עריכה על תוכנת פרימייר | בהדרכת פני בן דוד
אורך הקורס  - 15 שעות אקדמאיות

ימים ושעות בתאום עם המשתתף | מחיר הקורס - 750 ₪

קורס צילום מתחילים | בהדרכת אלכס ליבק
הכרת המצלמה, קומפוזיציה, תאורה, שחור לבן וצבע, צילומי 

שטח, ניתוח תמונות מבחינה היופי, המשמעות, וכדומה.
אורך הקורס - 8 מפגשים באורך שלוש שעות כל אחד

ימי חמישי 9:00-12:00 | מחיר הקורס - 750 ₪

קורס צילום מתקדם | בהדרכת אלכס ליבק
צילומי סדרות. איך בונים סידרה סביב נושא. הכרת הצילום 
לעומק תוך הגדרה מדויקת של המשימה. במשך הקורס יצולמו 

מספר סדרות. 
אורך הקורס - 8 מפגשים באורך שלוש שעות כל אחד 

ימי חמישי 14:00-17:00 | מחיר הקורס - 750 ₪
טבלת פעילות שבועית

יום ה'  יום ד' יום ג' יום ב' יום א' שעות

“מייקרס” 
 make
ערבה 
לוטם 

שלדיקס 

התעמלות 
רחלי רז 

פסיפס 
ומוזאיקה
דליה מטמון

“הולכים 
בשביל”
טיולי 

"שביל 
ישראל"
אלון 

דמבובסקי

טיול 
מבוגרים
בשיתוף 
מחלקת 
תיירות
אחת 

לחודשיים

התעמלות
רחלי רז

חוג 
תשבץ

נדב טורי

פסיפס 
ומוזאיקה

דליה 
מטמון

פעילות 
בוקר

ציור
סיליה יצחק

תנ”ך 
באווירה 
מדברית

שירלי אבידן

ערבית
איריס 
לביא

קבוצת 
סריגה, 
אומנות 
ויצירה
לוטם 

שלדיקס

סוגיות בזקנה 
וגישור

דליה עוזדור
בשיתוף מרכז גישור 

ודיאלוג בקהילה

 דרך 
הבשמים
סיורים 

תנ”כיים 
בערבה

שירלי אבידן

סדרות של הרצאות מתחלפות:
 מדרשת בן גוריון

“לומדים מוזיקה” - ירון קרשאי
“ערבה לומדת קולנוע” - זיו אלכסנדרוני 

אקטואליה עכשיו! - עזרא ברום
טבע וסביבה - נועם סגן-כהן

פרשת 
השבוע 

הרב 
משה 
בלוי

ציור
סיליה 
יצחק

כתיבת 
טקסטים 

ועריכה
תמר לזר

“צילום 
של

סיפורי 
מקום”
מאיה 
מימוני

 

  נגרות 
 make
ערבה

יותם קופליק

סדנת אורח חיים בריא
יאיר קרני

פסיפס ומוזאיקה
דליה מטמון

פטפוטי 
אנגלית
תלמה 

נהיר

ציור
סיליה 
יצחק

פעילות 
אחה"צ

“סינמטק ערבה”
 קולנוע ישראלי
הקרנת סרטים 
ומפגש יוצרים –
6 פעמים בשנה

מקהלה
יואל סיון

“קולנוע ערבה”
 סרטי קולנוע עכשוויים 
למבוגרים – אחת לחודש

ריקודי-עם
אילנה בראל

929 - לימוד 
בצוותא

נתנאל אלינסון

פעילות 
ערב

גיל שלישי
רכזת: עירית שחר רווה

תכנית הפעילות לגיל השלישי "הקתדרה לוותיקי הערבה" תפתח את שנתה השמינית אחרי חגי תשרי. במהלך חודש 
ספטמבר נקיים פעילויות בהמשך לתכנית הקיץ. גם השנה אנו מתרחבים ומתחדשים במגוון נוסף של פעילויות בוקר עם 
מיטב המרצים, המנחים והתכנים בשלושה ימי פעילות מלאים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי במסגרת מועדון מופ"ת. 
בנוסף יתקיימו פעילויות, חוגים והרצאות בשעות אחר הצהריים והערב בשאר ימות השבוע. יום שלישי יוקדש לטיולים, 

"שביל ישראל" ו"קולנוע ערבה".
גם השנה תתקיים בחופשת הקיץ "הקתדרה של החופש הגדול". 

במהלך חודש ספטמבר תפורסם חוברת מפורטת של מגוון הפעילויות והשירותים הניתנים לאוכלוסיית הגיל השלישי בערבה.
פרוייקטים בין-דוריים: מחלקת הגיל השלישי תפעיל גם השנה פרויקטים התנדבותיים ובין-דוריים: "סוכות שלום", "קבוצת 

סריגה" בשיתוף ילדי תיכון, "מיינדפולנס" עם נעה טל-שיר בשילוב כיתת "מלא", "סבתא רוקמת" לכיתות א', ועוד...

קהילה תומכת
תכנית "קהילה תומכת" פועלת תחת מחלקת הגיל השלישי ובשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים. התכנית פועלת לגיבוש 
ובנייה רשת שירותים מקיפה לכל מכלול צרכיו של האדם המזדקן בקהילה. רכזת קהילה תומכת – עירית גבעון סלומון 

.052-8991191



תקנון מרכז קהילה ערבה
כללי

שנת הפעילות תש"פ תיפתח ב 8/9/2019.  	·
החוגים תומחרו על בסיס של 30 שבועות, )הקתדרה לגיל השלישי- 28 שבועות(. בשבוע יתקיימו שיעור אחד או יותר, לפי מאפייני כל חוג.	·
ההשתתפות בחוגים ובפעילויות מותנית ברישום מוקדם ובהסדרת התשלום. במידה וישנו חוב למרכז קהילה בעבור פעילויות/חוגים/שירותים 	·

משנים קודמות, לא תתאפשר הרשמה ללא הסדרת חוב.
תיתכן סגירת חוגים במהלך השנה עקב פרישת חלק מהמשתתפים.	·
מרכז קהילה שומר על זכותו להגביל את מספר המשתתפים בכל פעילות, ולסגור את ההרשמה לפעילות לפי מספר המשתתפים המקסימאלי 	·

שייקבע על ידיו.
מרכז קהילה שומר על זכותו להפסיק את השתתפותו של תלמיד/ה במידה והתנהגותו תפגע במהלך התקין של הפעילות. 	·
·	https://www.arava.co.il/215/  .לוח החופשות מפורסם באתר

תשלומים
· פריסת תשלומים - תשלום לחוגים שנתיים ניתן לפרוס לעשרה תשלומים שווים  - בכרטיס אשראי. או בצ'קים לפקודת מרכז קהילה ערבה. ניתן 	

גם לשלם במזומן, במזכירות המרכז.
· ועדת הנחות - ניתן לפנות בכתב בבקשה להנחה בתשלום. הבקשה תידון בוועדת הנחות בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים. את הבקשות 	

יש למלא בטופס המקוון באתר המרכז עד ה-30/9/19 . יש לצרף לבקשה תלושי שכר. הוועדה אינה מתחייבת לדון בבקשות ללא תלושי שכר. 
אין אפשרות לקבל כפל הנחות או מלגה והנחה לאותו ילד. 

· תושבים הזכאים לתמיכת המחלקה לשירותים חברתיים מתבקשים לפנות אליהם ולהסדיר את הזכאות לקבלת התמיכה. עד שזו 	
תתקבל, עליהם להירשם ולהסדיר את התשלום לפעילות. התשלום יוחזר אליכם בהתאם לתמיכה שתאושר. 

· תקופת ניסיון בתשלום -  בכל החוגים השנתיים יינתנו שיעורי ניסיון בתשלום החלק היחסי מסך התשלום לחוג. עד ה-1/11/19  – ניתן יהיה 	
לפרוש מהחוג ולקבל החזר כספי יחסי. הודעה על הפרישה יש לשלוח בכתב לרכז התחום או למזכירות. במקרה של הרשמה מאוחרת במהלך 
השנה, ניתן יהיה לפרוש ולקבל החזר כספי לכל היותר לאחר 4 שיעורי ניסיון. למימוש יתרת התשלום ניתן לעבור לחוג אחר, במידת האפשר, 

לאחר אישור רכזי התחומים. 

שיעורי מוסיקה
· מרכז המוסיקה מחויב ל-30 שיעורי מוסיקה לכל תלמיד, מספטמבר ועד יוני באותה שנה.	
· תלמיד שלא יגיע לשיעור במועד שנקבע עבורו – לא יקבל שיעור במועד אחר.	
· השיעור יתחיל בשעה שנקבעה. תלמיד שיאחר שיעורו יתקצר בהתאם.	
· במקרים מיוחדים, ניתן לבטל שיעור בהודעה מוקדמת למורה של 24 שעות לפני מועד השיעור, ולתאם שיעור במועד אחר.	
· הזכות להחליף מועדי שיעורים תתאפשר לעד שלושה שיעורים בשנה, )אלא אם מדובר במקרים חריגים, לפי שיקול דעת מרכז קהילה(. 	

יתכנו שינויים במועדי החוגים. פתיחת חוגים תלויה במספר נרשמים מינימלי.

בתפריט: ארוחת קוסקוס / פסטות / אורז ותוספת
ובנוסף מרק / ירקות בתנור, סלט ירקות וטחינה

כרטיסייה 
לארוחה פעם בשבוע 
)עד 30 ארוחות בשנה( 

 ₪ 540

כרטיסייה 
לשתי ארוחות בשבוע 
)עד 60 ארוחות בשנה(

 ₪ 900

ארוחת צהרים 
ללא כרטיסייה

 ₪ 25 

• לא יינתן זיכוי על ארוחות שלא מומשו
ניתן לרכוש כרטיסיות באתר

מטבח צמחוני - ארוחות 
צהרים טריות ובריאות

 	 מנהלת – אילת להב ביגר
 	 מנהלת כספים – נויה ברנס 

 	 מנהלנית ורכזת "המטבח" – תמי פבר
 	 מזכירה – זיוה עמית

 	 אב בית – נדב ברקוביץ 
	 אם בית – קטי פרץ

 	 רכז מרכז המוסיקה – רומן מורדכוביץ
	 רכז ספורט – יוסי לין

 	 רכזת ביה"ס למחול – אורנה אסף-מלכה
 	 רכזת תאטרון – צופית לזראה

 	 רכזת מדע והעשרה – גליה קפ
	 רכזת אומנות – סיליה יצחק

 	 רכזת תרבות – צופית לזראה
 	 רכזת טלוויזיה קהילתית – פני בן דוד

	 מנהלת הספרייה האזורית – אלת סימון

 	 רכזת גיל שלישי – עירית שחר רווה
 	 רכזת קהילה תומכת – עירית גבעון סולומון

	  מדריכת הקתדרה – לוטם שלדיקס

	 מנהל מחלקת נוער וצעירים – אלירז דאי
 	 מנהלת מרכז צעירים – ענבל פריטל

	 רכזת להב"ה ומנהיגות נוער – נועה אוסטר
	 רכזת התנועה החדשה וחוגי סיירות – טרם נבחר/ה

צוות מרכז קהילה ערבה

 למטבח תעודת כשרות ואישור משרד הבריאות
פרטים נוספים אצל תמי פבר רכזת המטבח

המטבח פתוח בימים א', ב' ו-ד' 
בשעות 13:00-15:00

מלגות לתלמידים מצטיינים
מרכז קהילה ערבה והמועצה האזורית ימשיכו לעודד תלמידים 

מצטיינים להתפתח ולצמוח בתחום הצטיינותם. לשם כך מעניק 
המרכז הקהילתי מידי שנה מלגות בתחומים של השכלה, מחול, ספורט 
ואומנות. המלגות ניתנות לתלמידים אשר הצטיינותם הוכחה בקבלתם 

לתכנית לימודים שאינה פתוחה לקהל הרחב, המחייבת נסיעה 
קבועה אל מחוץ לערבה. 

קול קורא וקריטריונים להגשת בקשות, מפורסמים באתר. בקשה ניתן להגיש עד ה-20/9/19

מלגות למוסיקאים 
מצטיינים

הודות לתרומתה הנדיבה של קרן עזריאלי, מוזמנים 
תלמידי מרכז המוסיקה מכיתות ט'-י"ב להגיש בקשה 

למלגה למוסיקאים מצטיינים, במטרה לקדם את 
יכולותיהם המוסיקליות. 

https://www.arava.co.il/215/
https://www.arava.co.il/215/
https://www.arava.co.il/215/


תכנית חוגים שבועית לילדים ונוער
יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשוןתחום

ספורט

ג'ודו א'-ב' 13:10
ג'ודו ג' –ז' 14:10 

כדורסל ג'-ד' 14:10-15:10
כדורסל בנות ד'-ו' בספיר 

14:15-16:00
כדורסל בנות ז'-ט' בספיר

16:10-18:00
כדורסל ה'-ו' בעין יהב

14:10-16:10
כדורסל ט'-י' 

18:00 משחקי בית/חוץ
התעמלות לגיל הרך בספיר

17:10-18:00
חדר כושר ז׳ ומעלה 17:30-20:30

כדורגל ג’-ד’ 14:15-15:10
כדורגל ה’-ו’ 15:15-16:10

כדורסל א׳-ב׳ 13:10-14:10
כדורסל ג׳-ד׳ 14:10-15:10
כדורסל ז׳-ח׳ 15:10-17:00
כדורסל ט׳-י׳ 18:00-20:00

טריאתלון ה׳-ו׳ 15:10-16:10
טריאתלון ז׳-י״ב 16:10-17:30

כדורסל בנות ד׳-ו׳ בעין יהב
14:15-16:00

כדורסל בנות ז׳-ט׳ בעין יהב
16:10-18:00

כושר קרבי י׳-י״ב 
טניס בחצבה, בספיר ובפארן 
התעמלות לגיל הרך בחצבה

17:10-18:00

חדר כושר ז' ומעלה 
17:30-20:30

כדורסל א'-ב' 13:10-14:10
כדורסל ג'-ד' 14:10-15:10

כדורסל בנות ז'-ט' 
18:00 משחקי בית/חוץ

כדורגל ג'-ד' 14:15-15:10
כדורגל ה'-ו' 15:15-16:10

כדורעף ה'-ז' 14:15-16:00
טריאתלון ה'-ו' 15:10-16:10

טריאתלון ז'-י"ב 16:10-17:30
כושר קרבי י׳-י״ב 

ג’ודו א’-ב’ 13:10
ג’ודו ג’ –ז’  14:10 

כדורסל ה’-ו’ בספיר
15:10-17:10

כדורסל ז'-ח' 18:00 משחקי בית/חוץ
טניס בחצבה, בספיר ובפארן 

חדר כושר ז’ ומעלה 
17:30-20:30

כדורסל ט'-י' 
10:00-12:00
כדורסל ז'-ח' 
08:00-10:00

מחול

גן חובה 16:30-17:15
מחול ב׳-ג׳ 13:15-15:15
מחול ד׳-ה׳ 14:15-16:15

מחול ו׳-ז׳ 14:15-16:15
מחול ח׳-ט׳ 15:15-20:15

מחול ט׳-י״ב 15:15-20:15

מחול א’ 13:15-15:15
מחול ד’-ה׳ 14:15-16:15

מחול ו׳-ז׳ 14:15-18:15
מחול ח׳-ט׳ 15:15-18:15

מחול ט׳-י״ב 15:15-18:15
street ג׳-ד׳ 14:15-16:15
street  ה׳-ז׳ 14:15-16:15
street  ח׳-י׳ 15:15-18:15

מחול נשים 17:00-18:00
היפ הופ מבוגרים 18:15-19:15

-

מחול א׳ 13:15-14:15
מחול ב׳-ג׳ 13:15-15:15
מחול ד׳-ה׳ 14:15-18:15

מחול ו׳-ז׳ 15:15-18:15
מחול ח׳-ט׳ 16:15-20:15

מחול ט׳-י״ב 15:15-20:15
street א׳-ב׳ 13:15-14:15
street ג׳-ד׳ 14:15-15:15
street  ה׳-ז׳ 15:15-18:15
street  ח׳-י׳ 15:15-18:15

הגרופ 18:15-20:15

--

מוסיקה 
בתיאום 

עם 
המורה

גיטרה 
אורגן, אקורדיון 
פסנתר )גלינה( 

חליל צד

צ׳לו 
כינור 

פסנתר )גלינה( 
חליל צד 
מפוחית 

גיטרה, עּוד
אורגנית  
חליל צד 

תופים 

סקסופון 
אורגנית 

פסנתר )דימה(
מקהלה 

פיתוח קול 

סקסופון 
אורגנית 

פסנתר )דימה(
חליל צד  

גיטרה 

-

-אומנות
קמישיבאיי ד׳
14:30-16:00

ציור וקמישיבאיי ה׳
15:15-16:10

ציור ו׳-ח׳ 14:30-16:00
--ציור נוער ח׳-י״א 16:30-18:00

תאטרון 
ערבה

תאטרון ד׳-ה׳ 14:10-15:15
תאטרון צעירים ו׳-ז׳ 14:30-16:10

להקת תאטרונוער ח׳-ט׳ 16:30-18:00

תאטרון קהילתי
18:00-21:00-

תאטרון ז׳-ח׳
14:30-16:10

להקת תאטרונוער ח׳-ט׳
14:30-16:00-

מדע 
והעשרה

ראשון דה וינצ'י א׳-ג׳ 13:15-16:00
מייקרס ד׳-ו׳ 14:15-16:00

נבחרת רובוטיקה ד׳-ו׳
14:15-16:00-

רביעי דה וינצ'י א׳-ג׳
13:15-16:00

מייקרס ז׳-ח׳ 14:15-16:00

אקולוגיה מתחילים ה׳-ו׳ 15:15-16:15
-אקולוגיה מתקדמים ו׳-ז׳ 15:15-16:15

--נוער

מעגל נערות ח׳-ט׳ 
14:00-15:00

יום הנוער בישובים

סיירות ה׳, ו׳
14:15-16:00

סיירות ז׳-ט׳ לפי מערכת בי"ס 
מועצת נוער אזורית

מעגל נערים ט׳-י״ב
17:00-18:00

פעילות אזורית לפי שכבות
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