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תושבים יקרים,
קהילה נמדדת ביכולת של הפרטים בה להתפתח, לחפש, לשאוף 
ביצירת  גדולה  חשיבות  רואה  אני  מגוונים.  בתחומים  ולהעמיק 
של  בהפעלתם  וקבוצתית,  אישית  למידה  של  אזוריות  מסגרות 
חוגים בתחומי מיומנות ודעת רבים ככל האפשר וביצירת מסגרות 

שיתנו מענה לחברה רב גילית.
המתנ"ס שלנו הוא אחד הצירים החשובים למימוש כל זאת. לצד 
החוגים והפעילות לילדים ובני הנוער, מתקיימות מסגרות פעילות 
ידע  בתכנים,  להתעמקות  מגוונות  מסגרות  ומבוגרים.  לצעירים 
אני  ולהתנסות.   להתפתח  ואחת  אחד  לכל  שיאפשרו  ומיומנויות 
מאמין שיש לנו בערבה את הזכות והיכולת לקיים חיי תוכן, תרבות 
ויצירה עשירים ולשמחתי צוות המתנ"ס מצליח, גם השנה להוסיף, 
לחדש ולהפתיע עם מסגרות לימודים, חוגים, אירועי תרבות, סיורים 

והעשרה.
צעירים  יוכלו  השנה  גיל,  בכל  הלמידה  מעגלי  את  להרחיב  כדי 
ומבוגרים להשתתף בתוכנית לימודים מיוחדת לתואר ראשון והסבת 
אקדמאים לתחום החינוך, כאן בערבה. זהו אחד המהלכים החשובים 

שאנחנו מקדמים וזו פריצת דרך חשובה מאוד. 
המגוונות  וההזדמנויות  החשובים  המהלכים  את  מייצגת  זו  חוברת 
שיש לכל אחד ואחת מאתנו, כאן בבית שלנו, בערבה וזו בעיני גאווה 

גדולה ועדות לאיכות החיים שלנו כקהילה. 
להתראות בכל האירועים התרבותיים המגוונים ובמסגרות הלמידה 

והחוגים.

אייל בלום
ראש המועצה

שלום,
את  לקדם  במטרה  חדשה,  פעילות  שנת  פותח  ערבה  מתנ"ס 
התרבות והחינוך בערבה, וליצור קהילה שהמשותף לה הוא היצירה 
והעשייה במגוון תחומי החיים. מתפקידנו לפתוח בפני כולם: ילדים, 
נוער ומבוגרים, מגוון של הזדמנויות ואפשרויות להרחבת האופקים, 
להתרוממות גוף ונפש, להתפתחות מקצועית ולהתמסרות לתחומי 
למימוש  ובשאיפה  מאמץ,  בהשקעת  התמדה,  מתוך  שונים,  עניין 

היכולות הטמונות בכל אחד מאתנו.
ליצירה  חדשות  הזדמנויות  של  מגוון  לכם  מציעים  אנחנו  השנה 
וללמידה: תכנית "שישי דה וינצ'י" למדעים ואומנויות לכיתות א-י 
בימי שישי אחת לשבועיים, חוג סיירות של קק"ל לכיתות ה-ו, חוגי 
משוטטים ל ז-יב, מועדונית בוסתן בשעות הצהרים, תכניות לימוד 
אקדמאיות לתואר ראשון והסבת אקדמאים להוראה עם מכללת 
וכמובן  והאוניברסיטה הפתוחה, מלגות לתלמידים מצטיינים,  קיי 
מגוון של חוגים איכותיים ומקצועיים. מבנה המתנ"ס המשופץ נעים 

ומזמין, ומזמן חוויית למידה מיטבית. נשמח לראותכם עמנו.
שתהא שנת פעילות פורייה,

אילת להב ביגר
מנהלת מח' חינוך ומתנ"ס ערבה

הנהלה וצוות המתנ"ס
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צוות המתנ"ס
מנהלת המתנ"ס אילת להב ביגר 

מזכירת המתנ"ס ומחלקת החינוך תמי פבר  
מנהל מחלקת ספורט יוסי לין  

רכזת ביה"ס לאומנויות המחול והבמה אורנה אסף-מלכה 
רכז מרכז המוסיקה רומן מורדכוביץ 

רכזת אומנות סיליה יצחק 
רכזת טלויזיה קהילתית ורדיו פאני בן דוד 

רכזת הספרייה אלת סימון 
רכזת הגיל השלישי עירית שחר רווה 

רכזת תרבות ואירועים דוריס שיר 
מנהל מחלקת נוער יניב יהב 

מנהלת הגיל הרך אפרת שחר 
רכזת טיפול בפרט נעה טלשיר 
רכזת חינוך מיוחד סיגל לויטה 

בקרית כספית אילנית אפשטיין 
אב בית  נדב ברקוביץ' 
אם בית דלית נחום 

חברי הנהלת המתנ"ס
אייל בלום יו"ר הנהלת המתנ"ס 

רויטל טריפלר גזברית המתנ"ס 
חצבה סמדר גרייף  

עין יהב נועה ריבנבך 
פארן רובי פרטוק  

צוקים עופרית מעוז 
החברה למתנ"סים קובי שרון  
החברה למתנ"סים קלייר קלדרון 
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מלגות לתלמידים מצטיינים
מתנ"ס ערבה ממשיך לעודד תלמידים מצטיינים להתפתח ולצמוח 

בתחום הצטיינותם. לשם כך מעניק המתנ"ס מידי שנה מלגות 
בתחומים של השכלה, מוסיקה, מחול, ספורט ואומנות. המלגות 
ניתנות לתלמידים אשר הצטיינותם הוכחה בקבלתם לתכנית 
לימודים שאינה פתוחה לקהל הרחב. קול קורא וקריטריונים 

מפורטים יפורסמו במהלך חודש יוני. 

מלגות למוסיקאים מצטיינים
הודות לתרומתה הנדיבה של קרן עזריאלי, מוזמנים תלמידי מרכז 

המוסיקה להגיש בקשה למלגה למוסיקאים מצטיינים. 
פרטים באתר המתנ"ס. 
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זמני פעילות וחופשה
חוגי המתנ"ס והפעילויות השונות יחלו בחודש בספטמבר 2015 
וימשכו עד סוף חודש יוני 2016, בהתאם לחופשות משרד החינוך.
שעות הפעילויות יקבעו בהתאם למערכת השעות של בתי הספר.

להלן לוח החופשות

13-15 בספטמבר ראש השנה 
22-23 בספטמבר יום כיפור 

27 בספטמבר עד 5 באוקטובר סוכות  
8-14 בדצמבר חנוכה   
23-25 במרץ  פורים  

13-30 באפריל פסח  
11-12 במאי יום העצמאות 
11-13 ביוני שבועות  

30 מפגשים חד שבועיים לפחות, 	  החוגים תומחרו על בסיס של 
אלא אם צוין אחרת.

תחילת הפעילות וקיום החוגים מותנית ברישום מינימלי של 	 
משתתפים.

אנא הקדימו להירשם! 

נוהל תשלומים 
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים 

להקפיד לקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:

כללי
של 	  מינימלי  ברישום  מותנית  החוגים  וקיום  הפעילות  תחילת 

משתתפים. אנא הקדימו להירשם.
שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני.	 
תתכן סגירת חוגים במהלך השנה עקב פרישת חלק מהמשתתפים.	 
ההשתתפות בחוגים ובפעילויות מותנית ברישום מוקדם ובהסדרת 	 

התשלום במזכירות המתנ"ס.
במידה וישנו חוב במתנ"ס בעבור פעילויות/חוגים/שירותי המתנ"ס 

משנים קודמות, לא תתאפשר הרשמה, ללא הסדרת חוב.

תשלומים
ניתן לחלק עד עשרה תשלומים שווים בכרטיס אשראי.	 
משפחות חד הוריות	 

קבלת  מהתשלום,   20% של  הנחה  תינתן  הוריות  חד  למשפחות 
בקשה  טופס  ומילוי  הזהות  בתעודת  ברישום  מותנית  ההנחה 

לועדת הנחות.
ועדת הנחות	 

ניתן לפנות בכתב למתנ"ס בבקשה להנחה בתשלום.   
הבקשה תידון בוועדת הנחות, את הבקשות יש להגיש עד לתאריך: 
15/10/15 ולצרף מסמכים רלוונטיים )פרטים במזכירות המתנ"ס(

שיעור ניסיון בתשלום	 
בכל החוגים השנתיים יינתנו שיעורי ניסיון. עד 6 שיעורים בתשלום 

של החלק היחסי של ההשתתפות, מסך התשלום לחוג.

ההרשמה באתר האינטרנט
www.hugim.org.il/arava.htm
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שישי דה וינצ'י
קורסים במדעים ובאומנויות לתלמידי א'-י'

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, 
ויורדות, הרבה לפני  מדען, מהנדס וממציא. הוא תכנן מכונות שהקדימו את זמנן במאות שנים, הוא תכנן מכונות בעלות כנפיים עולות 
שהמציאו את התעופה. הוא חקר ותיאר את גוף האדם באופן קפדני שאף אחד לא עשה לפניו. הוא היה צייר-פילוסוף, שאומנותו מושתתת 

על ידע מדעי רחב. 
לאונרדו דה וינצ'י אמר ש"למידה לעולם לא מתישה את המוח"... ולכן אנחנו מזמינים את תלמידי כיתות א'-י' ללמידה והתנסות בקורסים 

מרתקים במדעים ובאומנויות. אפשר לבחור קורסים במדעים, אפשר באומנויות ומומלץ לשלב ולבחור אחד מזה ואחד מזה.
הקורסים יתקיימו בימי שישי אחת לשבועיים, סה"כ כ-18 מפגשים בשנה, בין השעות 8:30-12:30 במתנ"ס ובבתי הספר. 

מחירים
שני קורסים: 900 ₪ לכל משך הקורסים. 

קורס אחד: 600 ₪ לכל משך הקורס.
המחיר מסובסד על ידי המועצה והמתנ"ס. 

תאריכי פעילות
30.10 ,16.10 אוקטובר 
27.11 ,13.11 נובמבר 
18.12 ,4.12 דצמבר 

29.1 ,15.1 ,1.1 ינואר 
26.2 ,12.2 פברואר 
18.3 ,4.3 מרץ 
8.4 ,1.4 אפריל 

20.5 ,6.5 מאי 
17.6 ,3.6 יוני 

מספר המקומות מוגבל. כל הקודם זוכה*הזכות לשינויים שמורה

פתיחת כל קורס מותנית במספר נרשמים מינימלי. �
הסעות יהיו מכל הישובים, בבוקר ובצהרים בלבד. �

 YOUniversity התכנית המדעית מונחית על ידי ארגון 
"קדימה מדע" הפועל לקידום מרכזי מצוינות למדע וטכנולוגיה בפריפריה
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טבלת קורסים בעמוד 24

הקורסים המוצעים 
בתשע"ו

רובוטיקה  �
בניית אפליקציות �
צילום �
תאטרון  �
חוג טקסטיל �
פסיפס �
נגרות �
גאולוגיה �

ההרשמה באתר האינטרנט
www.hugim.org.il/arava.htm

7

http://www.hugim.org.il/arava.htm


חוג סיירות ערבה
אנחנו שמחים להזמין את תלמידי כיתות ה-יב לחוגי הסיירות של קק"ל ע"ש אורי מיימון,  אצלנו בערבה!

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.

חוג סיירות לתלמידי ה-ו
בימי שישי פעמיים בחודש במתכונת הבאה:

מפגש אחד בחודש: טיול בסביבת הערבה 8:30-12:30 �
מפגש אחד בחודש: טיול סופשבוע כולל לילה  �

תאריכי פעילות )התאריכים המובלטים הם טיול עם לילה(
30.10 אוקטובר 

27.11 ,13.11 נובמבר 
טיול חנוכה 8-10.12, 25.12 דצמבר 

29.1 ,15.1 ,1.1 ינואר 
26.2 ,12.2 פברואר 
18.3 ,4.3 מרץ 

1.4, טיול פסח 18-21.4 אפריל 
20.5 ,6.5 מאי 
17.6 ,3.6 יוני  

טיול קיץ 4-7.7 יולי 

מחיר: 950 ₪ למשתתף לשנה. �
הסכום כולל את ההדרכה וההסעות בימי שישי. �
הסכום לא כולל את הטיולים בחופשות )חנוכה, פסח, קיץ(,  �

ולא כולל את ההסעות חזרה והמזון לטיולי סוף שבוע.

חוג משוטטים ז-ט / י-יב
טיול שטח עם כל הציוד על הגב, אחת לחודש בסוף שבוע.  �
החוג יתקיים בשיתוף מחלקת הנוער. �
השתתפות במחנות חנוכה ופסח של חוגי סיירות.  �

תאריכי פעילות
29-31.10 אוקטובר 
26-28.11 נובמבר 

טיול חנוכה 11-14.12 דצמבר 
28-30.1 ינואר 
25-27.2 פברואר 
31.3-2.4 מרץ 

טיול פסח 13-16.4 אפריל 
19-21.5 מאי 

2-4.6 יוני 

מחיר: 1200 ש"ח ל-7 טיולי סוף שבוע, 250 ש"ח לטיול בודד. �
הסכום כולל את ההדרכה וההסעות. �
הסכום לא כולל מזון ואת מחנות חנוכה ופסח.  �
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מועדונית בוסתן
השנה תיפתח מועדונית איכותית בבוסתן. 

המועדונית מיועדת לתלמידי ביה"ס היסודי, ותפעל בימים 
 א-ה, בין השעות 13:20-16:20. מדריך ראשי: רן מעוז. 

אל רן תצטרף מדריכה נוספת ומכיניסטים. 
המועדונית הוקמה בעזרת תרומתם הנדיבה של קק"ל ברזיל, והיא כוללת 
חדר פעילות נעים ומזמין בבוסתן, ובו משחקים, חומרי אומנות, מחשבים, 

מקרן, פינת ישיבה נוחה ועוד.
סדר היום במועדונית יכלול ארוחת צהרים חמה, עזרה בהכנת שיעורי בית, 

פעילות קבוצתית באומנות, משחקים, עבודה בבוסתן, ופעילות חופשית. 
ניתן להירשם ליום בודד, ניתן להגיע לזמן קצר יותר, לפני או אחרי חוג.

מחירים )כוללים ארוחת צהרים חמה( 
לחודש מלא: 750 ₪  �
ליום בודד: 60 ₪  �

ההרשמה באתר האינטרנט
www.hugim.org.il/arava.htm
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מחלקת הספורט
מנהל: יוסי לין

ובריא,  פעיל  חיים  לאורך  השאיפה  עם  יחד  הגילאים,  בכל  האחרונות  בשנים  הערבה  תושבי  בקרב  ומתרחבת  ההולכת  הספורט  פעילות 
מאפשרת למחלקת הספורט להעמיק ולשפר את הרמה המקצועית של ענפי הספורט ולהרחיב את מגוון הפעילויות המוצעות לקהל הרחב.

מחלקת הספורט תמשיך גם השנה לשלב בין פעילות ספורט עממית וחוגית לקהל הרחב, לבין פעילות תחרותית ייצוגית השמה דגש על 
מקצועיות ומקצוענות. 

נמשיך לקדם את מפעלי הספורט המסורתיים
הליכה בשביל הבריאות )בשיתוף ביה"ס היסודי(

ה"חנוכיאדה" – יום ספורט והפנינג לכל המשפחה
מרוץ הערבה ע"ש יוני פרידמן ז"ל

ספורטיאדה, סובב פארן, טורנירים אזוריים וארציים, ליגות ספורט, הרצאות לקהל הרחב,
פעילויות מגוונות נוספות במסגרת תכנית "פרחי ספורט" ותכניות אחרות. 
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ענפי הספורט ומאמנים בתשע"ו 

יעקב דרק )מאמן במועדון הג'ודו בבאר שבע( ג'ודו 
נטלי אולניקובה התעמלות אומנותית 

"עידן הטניס בנגב'" טניס 
אופיר שלוש כדורגל 

גליה קרוק ורונן כהן טריאתלון 
גלעד אשור, נטע ויט חדר כושר 

לנוער, גברים ונשים - אברי ברטוב ויאיר לדרמן אייקידו 
כדורסל

עופר גור, שלמה בויד � בי"ס לכדורסל )כיתות ג-ד( 
שלמה בויד � קט סל )כיתות ה-ו( 
שלמה בויד � כדורסל ילדים )כיתות ז( 
רונאל תמים � כדורסל נערים )כיתות ח-ט( 
רונאל תמים � כדורסל נוער )כיתות י-יב( 
עופר גור � כדורסל בנות )כיתות ד-ו, ז( 

חדש!  
כדור רשת נערות ונשים

מכיתה יא' ומעלה

ניתן ומומלץ 
לחבר את אימון יום שישי 
לאחד הקורסים המוצעים 
במסגרת "שישי דה וינצ'י"

ראו עמוד 24

שימו לב!
אימוני כדורסל גם בימי שישי

קט סל ה-ו בעין יהב  08:30
ילדים ז בעין יהב  10:30

נערים ח-ט בספיר  08:30
נוער י-יב בספיר  10:30

ההרשמה באתר האינטרנט
www.hugim.org.il/arava.htm

טבלת חוגים בעמוד 26

11

http://www.hugim.org.il/arava.htm


מרכז המוסיקה
רכז: רומן מורדכוביץ

מרכז המוסיקה החדש והמרווח, מטפח מצוינות במוסיקה בקרב 170 תלמידים. 

תלמידי המרכז משתתפים באירועים מוסיקליים שונים בערבה מחוצה לה: כנסים, פסטיבלים, קונצרטים

בארץ ובחו"ל. מקהלת "ערבה" משתפת בהופעותיה זמרים ונגנים מהמובילים בתחום. מרכז המוסיקה מפיק אירועים משותפים בהשתתפות 
מוסיקאים מהערבה ואומנים אורחים מהארץ ומחו"ל. הקיץ התקיים מחנה מוסיקה אצלנו בערבה אליו הגיעו גם מוסיקאים מחוץ לערבה, 

ליצירה ועשייה מוסיקליים משותפים. 

מסלול לבגרות
תלמידים המנגנים מספר שנים יכולים להצטרף למסלול לימודי המוסיקה כמקצוע לבגרות )5 יחידות לימוד(, במסגרת בית הספר התיכון 

"שיטים דרכא". המסלול הוא תלת שנתי, מכיתה י' עד יב' וכולל לימודי נגינה, תיאוריית  המוסיקה ותולדות המוסיקה המערבית.
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ההרשמה באתר האינטרנט
www.hugim.org.il/arava.htm

תחומי פעילות בתשע"ו 
גלינה אוסטרובסקי, דימה נייטר פסנתר 

אנטולי ורגוצקי כלי נשיפה * 
רומן מורדכוביץ אורגן, אורגנית ואקורדיון 

בני דג'ובס גיטרה מתחילים 
יאן ניסימוב גיטרה מתקדמים וגיטרה בס 
אשר בלכמן כינור 

מארק אברמוביץ מפוחית פה ומלודיקה 
אוהד גוטמן תופים 

יואל סיוון פיתוח קול 
בני דג'ובס סיטאר 
בני דג'ובס עוד 

* )חלילית, קלרינט, סקסופון, חליל צד, חצוצרה, טובה, טרומבון(

שיעורי הנגינה מתקיימים פעם בשבוע.
משך השיעור 45 או 30 דקות – על פי בחירת התלמיד.

בחוגי גיטרה, עוד, סיטאר, אורגנית, חלילית ופיתוח קול ניתן ללמוד גם בזוגות. �
אורגנית וחלילית למתחילים ניתן ללמוד בשיעורים יחידניים, זוגיים וקבוצתיים )עד 4 משתתפים(. �
שיעורי פסנתר, אורגן, אקורדיון, וכלי נשיפה – יחידניים בלבד. �

תלמידי מרכז המוסיקה מוזמנים להשתתף בקורס תאוריית המוסיקה ובקורס תולדות המוסיקה 
המערבית, ללא תשלום נוסף. כמו כן, בהרכבים המוסיקליים הבאים:

בהנחיית אנטולי ורגוצקי  הרכב כלי נשיפה  
בהנחיית רומן מורדכוביץ הרכב אורגניות  

בהנחיית רומן מורדכוביץ ואשר בלכמן הרכב קאמרי  
בניצוחו של יואל סיוון מקהלת ערבה  

חדש!  
סיטאר

לגילאים ד' ועד מבוגרים
מוסיקה הודית, סולמות, 
אלתור, יצירות קלאסיות 

ומוסיקה עממית
 

עּוד
לגילאים ד' ועד מבוגרים
לימוד מוסיקת הפיוט, 

המוסיקה הערבית, עולם 
המקמאת והאלתור, היצירה 

הקלאסית והעממית

טבלת חוגים בעמוד 30

13

http://www.hugim.org.il/arava.htm


בית הספר לאומנות המחול והבמה
רכזת: אורנה אסף-מלכה

בית הספר לאומנות המחול והבמה רואה את תפקידו בחינוך למחול וחינוך דרך מחול! ושם דגש על פיתוח 
עין ולב של אמן, פיתוח החשיבה של התלמיד על תהליך הלמידה שלו, פיתוח ושכלול יכולותיו

הגופניות והטכניות, פיתוח השפה הטבעית והביטוי האישי. בנוסף שם לו בית הספר למטרה 
להעלות את המודעות לתחום המחול והבמה בקרב קהילת הערבה, להשפיע

ולתרום להעשרת הפן האמנותי והתרבותי באמצעות השתתפות 
בטקסים ובאירועים קהילתיים.
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ההרשמה באתר האינטרנט
www.hugim.org.il/arava.htm

תכנית תשע"ו

מסלול "עמידה ראשונה" גילאי גן-ג'
מכינה למחול – פתוח לגילאי גן חובה וכתה א' - שעה בשבוע אחה"צ.

כיתות ב'-ג', יומיים בשבוע מיד אחרי ביה"ס.

"המסלול המלא" לכיתות ד'-י"ב 
במסלול המלא רוכש התלמיד את דיסציפלינת המחול באופן מקצועי, נדבך על נדבך, לקראת 
היותו רקדן מבוסס מבחינה פיזית, אינטלקטואלית ורגשית, המסוגל להשתלב במסגרות המחול 

בארץ ובעולם, כמבצע, כיוצר או כמורה. עם השנים הולך ומתרחב מנעד הסגנונות הנלמדים:
בסיסיים: בלט קלאסי, מודרני בשיטת גרהם, אימפרוביזציה, מתיחות וחיזוק.

מתקדמים: מחול עכשווי, רפרטואר, אצבעות, גאגא.
העשרה ובחירה: היפ-הופ, ברייקדאנס, תיאטרון פיזי, פנטומימה.

מכתה י' הלימודים משולבים עם לימודי מגמת המחול בתיכון שיטים-דרכא.

מסלול "street"! לכיתות ד'-י"ב
מסלול המיועד לתלמידים המעוניינים להתמקצע בתחום ריקודי הרחוב: ברייקדאנס, היפ-הופ 

ותיפוף גוף, וללמוד במערכת שעות מצומצמת יותר

מסלול מחול למבוגרים
יום לימודים שבועי. ניתן לקחת שיעור אחד עד יום שלם. 
השיעורים הניתנים: טכניקה/ גאגא אנשים/ תהליך יצירה.

טבלת חוגים בעמוד 34

חדש!  
 !"street" מסלול 

לכיתות ד'-י"ב

מסלול המיועד לתלמידים 
המעוניינים להתמקצע 
בתחום ריקודי הרחוב: 

ברייקדאנס, היפ-הופ ותיפוף 
גוף, וללמוד במערכת שעות 

מצומצמת יותר

"הוי את, אש הריקוד! המתיכה, המצרפת, המאחדת גוף ונפש, דמיון וחזון, צורה ותוך, כוח ומשקל, חלל 
וזמן! ואתה הרקדן, שנשמתו מפליגה אל עבר הבלתי נתפש, שיישותך היא מקלט עדין שבעדינים ומשדר מהיר 

דבורה ברטונוב שבמהירים – צומת אתה ומוקד של חשוב וחש, של אהוב עד כלות, של תמיד לתת..." 
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תיאטרון ערבה
"מהו תיאטרון? אחת העדויות הוודאיות ביותר על הצורך של האדם להביע מדי פעם את החזקים שברגשותיו" אז'ן דלקרואה

תיאטרון ערבה מציע תכניות לגילאים השונים במסגרות השונות

מפגשי סיפור דרמה בשיתוף עם הספרייה האיזורית. 5-6 מפגשים בשנה הגיל הרך 
"טעימות תיאטרון" אחת לשבועיים בימי שישי | במסגרת פעילות "שישי דה וינצ'י", ראה עמוד 6 כתות א'-ג' 

"המסך נפתח" לימודי משחק, אחת לשבועיים בימי שישי | במסגרת פעילות "שישי דה וינצ'י", ראה עמוד 6  כתות ד'-ו' 
קבוצה במסגרת "מחויבות אישית" בביה"ס שיטים-דרכא. )פרטים נוספים בהמשך( כתה י' 

קבוצת מבוגרים +16 | עבודה על מחזה נבחר | מפגש אחד בשבוע 3 שעות )לאחר גיבוש קבוצה ייקבע היום( | 1600 ₪ "תיאטרון קהילתי" 

בכתות ג'-ד', ה'-ו' וח'-ט' יינתנו גם שיעורי תיאטרון בסיסיים במסגרת לימודי העשרה בבתי הספר. �
במידה ויעלה הרצון לשיעורי תיאטרון נוספים מעבר לשעות בביה"ס, נפתח קבוצת אחה"צ בהתאם. �

המדריכות בתחום התיאטרון

בוגרת בית הספר למשחק של ענת ברזילי.  צופית לזראה 
תואר ראשון בפסיכולוגיה. מורה לדרמה ותיאטרון מאז 2005   

במסגרות שונות בערבה. מתגוררת במושב עידן.  
לשעבר שחקנית בתיאטראות הגדולים בארץ,  אביבה פז 

שחקנית מחזות זמר וקולנוע )"שיער", תעלת בלאומליך ועוד(   
מורה לתיאטרון ולמשחק מול מצלמה. מתגוררת בספיר.  

שחקנית, בוגרת מסלול תיאטרון של סמינר הקיבוצים,  מעין דובקובסקי 
מלמדת תיאטרון במסגרות שונות בארץ ביניהן בתיאטרון   

אורנה פורת לילדים. מתגוררת במושב צופר.  

ההרשמה באתר האינטרנט
www.hugim.org.il/arava.htm
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ההרשמה באתר האינטרנט
www.hugim.org.il/arava.htm

תחומי פעילות בתשע"ו 

מימי לין חשיבה יצירתית 
למבוגרים, ילדים, נוער, מתחילים סיליה יצחק    ציור  

ומתקדמים.   
לכיתה ד' בשיתוף תלמידי בי"ס עקיבא,  סיליה יצחק   קאמישיביי 

נאשויל, טנסי )ארה"ב(   
לכיתות א'-ג' למידה על תרבויות שונות ג'ודית אברהם  אומנות מסביב לעולם   

דרך יצירה ואומנות    

אומנות
רכזת: סיליה יצחק

האומנות היא דרך המאפשרת לכל אחד ואחד מאתנו לבטא את עצמו בדרכים שונות 
ויצירתיות. היא ה"מראה של הקהילה שלנו" במרחב בו אנו חיים ויוצרים, ומעצבת את 

סיפורו של האזור. 
בשנים האחרונות מיצבנו מחדש את תחום האומנות במתנ"ס, הקמנו את "פורום אומני 
יזמות עסקית באומנות  וכן לפיתוח  הערבה", לחיזוק הפעילות הקבוצתית/קהילתית 
במרחב  הן  ביצירה  האפשר  ככל  רבים  תושבים  בהפעלת  כי  מאמינים  אנו  בערבה. 

הקהילתי והן במרחב האישי נוכל לקדם ולמצב את הערבה, כמרחב שוחר אומנות. 

ניתן ומומלץ 
לקרוא אודות הקורסים 

הנוספים באומנות המוצעים 
במסגרת "שישי דה וינצ'י"

ראו עמוד 24

האוקיינוס ההודי

האוקיינוס השקט

אוקיינוס הקרח הצפוני

האוקיינוס האטלנטי

האוקיינוס האטלנטי

אוקיינוס הקרח הצפוני

האוקיינוס השקט

האוקיינוס השקט

ארצות הברית

קנדה

מקסיקו

ברזיל

בוליביה

פרו

קולומביה

ונצואלה

אקוודור

פרגוואי

אורוגוואי

ארגנטינה
צ'ילה

גיאנה

סורינאם גיאנה
הצרפתית

אלסקה

הים הקריבי

קובה

גואטמלה

אל סלואדור

קוסטה ריקה

ניקרגואה

הונדורס

בליז

פנמה

מוזמביק
זמביה

אנגולה

נמיביה
בוצואנה

זימבבואה
מדגסקר

דרום 
אפריקה

מלאווי

לסוטו

סווזילנד

אלג'יריה לוב מצרים

מאלי
מאוריטניה

מרוקו

בורקינה
פאסו

גאנה

בנין

חוף
השנהב

ליבריה

סיירה לאון

גינאה

סנגל
גמביה

גינאה ביסאו

סהרה המערבית

טוניסיה

טוגו

צ'אדסודן
ניז'ר

ניגריה אתיופיה

קניה

טנזניה

גבון
קונגו

אוגנדה

הרפובליקה
הדומיניקנית

של קונגו

הרפובליקה
המרכז אפריקאית

קמרון

סומליה

 ים
סוף

גינאה המשוונית

ג'יבוטי

אריתריאה

בורונדי

רואנדה

ימת 
ויקטוריה

גרינלנד

איסלנד

נורבגיה

שבדיה

פינלנד

אסטוניה
הים

הבלטי לטביה

ליטא

בלרוס

אוקראינה

דנמרק

רומניה

בולגריה

יוון

הונגריה

קפריסין

הים השחור

הים התיכון

ספרד

איטליה

פורטוגל

צרפת

סרדיניה

שוויץ

גרמניה
בריטניה

אירלנד
פולין

צ'כיה
סלובקיה

הולנד

בלגיה

אוסטריה

קורסיקה

סרביה
בוסניה

והרצ'

מחוז קלינינגרד

אלבניה

מקדוניה

סלובניהמולדביה
קרואטיה

מונטנגרו

ערב הסעודית

תימן

עומאן

ישראל

לבנון
סוריה

ירדן

תורכיה

אירן

גאורגיה

ארמניה

אזרבייג'ן

      הים
הכספי

קזחסטן

טורקמניסטן

אוזבקיסטן

כווית

קטאר
איחוד האמירויות

הערביות

פקיסטן

אפגניסטן

רוסיה

סין

הודו

מונגוליה

נפאל

בנגלדש

בהוטן

מיאנמר

תאילנד

קמבודיה

וייטנאם

לאוס

אוסטרליה

אינדונזיה

מלזיה

מלזיה

פפואה 
גינאה החדשה

יפן

פיליפינים

קוריאה הצפונית

קוריאה הדרומית

ניו זילנד

סינגפור

ברוניי

אנטרטיקה

אומנות מסביב לעולם  
בהנחיית ג'ודית אברהם 

למידה על תרבויות שונות 
דרך יצירה ואומנות 

לכיתות א'-ג' 

חדש!  

טבלת חוגים בעמוד 36
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אירועים 
בספרייה

ספרייה אזורית ערבה
רכזת: אלת סימון

הספרייה פועלת במבנה המתנ"ס ונותנת שירותים לכל תושבי האזור, לבתי הספר ולגנים.
הספרייה משמשת כסניף הראשי של רשת ספריות הערבה.

אוסף הספרייה, שבו למעלה מ-26,000 כותרים, כולל ספרי עיון וסיפורת למבוגרים, נוער, ילדים 
וטף. בספרייה ניתן לשאול כתבי-עת במגוון נושאים, ובהם: חינוך, היסטוריה של א"י, ארכיאולוגיה, 

ספרות, מדע, ועוד.
.wi-fi בספריה עמדות מחשב לשירות הקהל וגישה חופשית לאינטרנט

יש  באינטרנט.  מידע  ומאגרי  אתרים  למגוון  חופשית  מכניסה  נהנים  ערבה  ספריות  רשת  מנויי 
להירשם אצל הספרניות.

במסגרת שיתוף הפעולה עם בתי הספר תומכת הספרייה בתכנית הלימודים השנתית ומקיימת את 
מצעד הספרים. 

בספריה פועל מחסן ספרי הלימוד, בו מתבצע כל הטיפול בספרי הלימוד של בית הספר התיכון.
לרשת ספריות ערבה דף פייסבוק שבו ניתן להתעדכן על הפעילות השוטפת ולהגיב.

מפגשים עם סופרים 
למבוגרים

מפגשי שעת סיפור 
לילדים: "תה, סיפור 

ועוגייה בספרייה", ועוד

כל תושבי הערבה: משפחות, תלמידים, סטודנטים ובעלי עניין מוזמנים להצטרף לקהל 
מנויי הספרייה וליהנות משנת פעילות איכותית.
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טלוויזיה קהילתית
רכזת: פאני בן דוד

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" המשודר בערוץ 

הקהילתי 98. ניתן להזמין שירותי צילום, עריכה והפקת סרטים לאירועים משפחתיים, 
מושביים, סרטי תדמית ועוד בתיאום עם רכזת טלויזיה קהילתית. 

תחומי פעילות בתשע"ו 
₪ 750 15 שעות שבועיות  קורס עריכה על תוכנת פרימייר 
₪ 750 15 שעות שבועיות  קורס עריכה על תוכנת אפטר אפקט 

בקרוב בטל"ק! רדיו ערבה.

הגיל השלישי
רכזת: עירית שחר רווה

התכנית האיכותית והמקיפה לגיל השלישי תפורסם בקרוב בעלון נפרד. גם השנה יתקיימו התכניות: נפגשים בשלישי, מועדון מטיילי 
הערבה, סיורי אומנות, מפגשי סופרים, ריקודי עם, מקהלת הערבה, וכמובן קתדרה על הבוקר עם מיטב הקורסים וסדנאות הלימוד.
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מחלקת תרבות ואירועים 
רכזת: דוריס שיר

תכנית האירועים ומופעי התרבות לשנת תשע"ו מבוססת על הרצון לחדש, לפתח ולתת מענה רב תחומי לצרכים, לרצונות 
ולמגוון של תושבי הערבה. לשם כך יתקיימו מספר אירועים ומסגרות 

אינטלקט – סדרת הרצאות העשרה במגוון תחומים עם מיטב המרצים המובילים בארץ: אביב לביא, פרופ׳ יורם יובל, איתי אנגל, קובי  �
אריאלי ועוד...

קולנוע רוזנטל – לחובבי הז'אנר התחדשנו במקרן דיגיטלי בטכנולוגיה המתקדמת בעולם לחוויית צפייה מעולה של מיטב הסרטים. אחת  �
לחודש נקרין סרטי איכות ואף שוברי קופות )וגם איכותיים...( לילדים ולמבוגרים. מוזמנים להגיע ולהתרגש!                                

שנה  � כמידי  בימתו  על  מעלה  האולם  אזורנו.  של  העיקרי  התרבות  אירועי  אולם  הוא  רוזנטל  היכל   – לאומנויות הבמה  רוזנטל  היכל 
רפרטואר תיאטרון, מוסיקה, מחול, בידור, כנסים ותערוכות מתחלפות של אומני הערבה. 

אנו מזמינים אתכם, היום יותר מתמיד, לקחת חלק בפעילות התרבות וליהנות משנה צרופה באירועים מגוונים לכל קהל הצופים, ילדים, 
נוער ומבוגרים. 

בואו לצחוק, להתרגש, לבכות, להריע, לחוות. 
בשנת הפעילות הבאה אולם רוזנטל יונגש במערכת שמע ייחודית לכבדי שמיעה.

תכנית המופעים תפורסם בנפרד.

קבוצת קולות 
כחלק ממהלך ליצירת מסגרות של העשרה, השפעה והובלה חברתית בערבה, התגבשה קבוצה של תושבים מובילי קהילה בגילאי 30-40 
בקירוב...  ללימוד ושיח המתבסס על מקורות יהודיים וציוניים, בסוגיות של שליחות חברתית, אורחות חיים משותפים, חינוך, חיזוק תרבות 

קהילתית חברתית, ופיתוח הקשר הקהילתי באזור. 
מטרת התכנית היא פיתוח חזון אישי חברתי בערבה, מהות המנהיגות בקהילה, צרכים ואתגרים. 

הקבוצה מתכנסת אחת לשבועיים )18 מפגשים(, למפגש בן שלוש שעות. כמו כן, במסגרת התכנית התקיימו סמינר בין יומיים בירוחם וסיור 
בירושלים. לאור ההיענות והצלחת התכנית תפתח במהלך השנה קבוצה נוספת. המעוניינים מוזמנים להגיש בקשת הצטרפות. 
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תשע"ו
אירועי תרבות מרכזיים

5.9.15 מדברחוב 

5-7.11.15 יוגה ערבה 

12-21.11.15 פסטיבל סרטים בערבה 

5.12.15 חנוכיאדה 

12.12.15 אקו ארט )ערבה יוצרת( 

26.12.15 סובב ערבה )אופניים בפארן( 

16.1.16 מרוץ הערבה ע"ש יוני פרידמן 

20-21.1.16 יום פתוח ערבה 

18-19.2.16 כנס לימוד 

4-5.3.16 הערבה הפתוחה )טיסנים( 

12.3.16 ספורטיאדה 

14.3.16 יום המדע הבינלאומי 

תאריך יפורסם בהמשך פסטיבל מחול 

12.5.16 יום העצמאות 

3.6.16 פסטיבל דה וינצ'י לכל המשפחה 

16.6.16 מופע סיום שנה במחול 
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האוניברסיטה מגיעה לערבה!
השנה צפויה להיפתח תכנית לימודים לתואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה

תואר ראשון בחינוך, בדגש על לקויות למידה �
תואר ראשון ברוח וחברה, בדגש על קולנוע, אומנות ותאטרון. �

הלימודים יתקיימו פעם בשבוע בשעות אחה"צ במתנ"ס, 2 קורסים בסמסטר וקורס אחד בסמסטר קיץ. מי שילמד בקצב הזה, יסיים 
את התואר ב-4 שנים. 

אפשר כמובן ללמוד בקצב איטי יותר, או מהיר יותר דרך קורסים מקוונים, או באופן עצמאי.
לאחר כשנתיים של לימודים אפשר יהיה להוסיף קורסים לתעודת הוראה דרך מכללת קיי, או דרך האוניברסיטה הפתוחה. פרקטיקום 

וסטאג' יעשו אצלנו בערבה.
בשנת הלימודים הראשונה שני התארים ילמדו יחד את אותם קורסים, בשנה השנייה התכניות יתפצלו.

מאחר שמדובר באוניברסיטה הפתוחה – אין תנאי קבלה ואין צורך במבחן פסיכומטרי, רק ברצון ומוטיבציה ללמידה. 
וגם תלמידי תיכון המעוניינים להתחיל  ולא סיים... חניכי עבודה עברית,  התכנית מיועדת לכולם: מבוגרים, צעירים, מי שהתחיל 

לצבור נקודות זכות לתואר אקדמי.
אנחנו מקווים שתיווצר קבוצה איכותית שתאפשר למידה קבוצתית אפקטיבית, ותמיכה הדדית כדי שאף אחד לא יישבר... 
פרטים וטפסי הרשמה אצל תמי במזכירות המתנ"ס. מוזמנים להצטרף! 

האוניברסיטה
הפתוחה

הסבת אקדמאים להוראה
השנה צפויה להיפתח גם תכנית לימודים מיוחדת לתושבי הערבה בעלי תואר ראשון, המעוניינים לעשות הסבה לחינוך ולהוראה, 
ואולי בעתיד להשתלב בהוראה בבתי הספר או בתכניות החינוכיות בערבה. התכנית תכלול יום לימודים ארוך פעם בשבוע בבאר 
שבע, והשלמות, כל אחד לפי התואר שיש בידיו, חלקן מקוונות, חלקן דרך האוניברסיטה הפתוחה, כאן בערבה. ניתן עדיין להצטרף!

תכניות לימודים 
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קייטנות

מחנות ספורט, כדורסל ושחייה
10-28/7/16

קייטנת חנוכה בשטח עם עמותת דרך לוטן, כיתות א-ו
פעילות שטח איכותית, הכרות עם מיומנויות שטח 

וגששות, אור ואש לרגל חנוכה. 
  8:00-13:00 8-10/12/15

קייטנת פסח: מדע ואומנות עם ביס"ש חצבה, כיתות א-ג
צפרות, זואולוגיה וגם מלאכות ואומנות 

)בהמשך לפעילות ימי שישי(.
8:00-13:00 17-21/4/16

ביה"ס של החופש הגדול, כיתות א-ג
 8:00-13:00 3-21/7/16

קייטנה על גלגלים, כיתות ד-ו
17-28/7/16
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מיועד לגילאיםתוכן שם הקורס

רובוטיקה

א-ג: תכנית FLL Junior. מציאת פתרון לאתגר מחיי היומיום בעזרת 
חקירה וחשיבה יצירתיים, בקבוצות קטנות. בניית הפתרון מלוגו עם 

חלקים נעים. 
ד-ומעלה: תכנית FLL, בניית רובוט המבצע משימות על פני זירה. עבודת 

צוות ויצירתיות. השתתפות בתחרות מחוזית מול קבוצות אחרות בארץ.

א-ט
*כיתות ה-ט 

שיבחרו בכך, ילמדו 
רובוטיקה במסגרת 
תכנית ההעשרה 

בביה”ס.

בניית 
אפליקציות

פיתוח ותכנות של משחקי מחשב: איך יוצרים אשליית תנועה והנפשה 
מורכבת?, איך מייצרים דמויות וסביבה בביצועי גרפיקה מדהימים? 

כיצד משלבים את הידע שלנו בפיזיקה ובמתמטיקה כדי ליצור תחושות 
ריאליות של קפיצה, ריצה, התחמקות, תקיפה- הגנה?

ו-י

צילום

נלמד כיצד מפעילים ושולטים במצלמה דיגיטלית, נתנסה בטכניקות 
צילום מרהיבות, נצא לסיורי צילום במקומות מרתקים, נצלם פורטרטים, 
ולא פחות חשוב, נרחיב את יכולת ההתבוננות והביטוי האישי, נלמד את 

כללי הקומפוזיציה, נכיר צלמים מפורסמים וסגנונות צילום מראשית 
המצאת הצילום ועד היום. 

ד-י

תאטרון 

הכרות עם עולם התאטרון. התנסות במשחקי תאטרון, עמידה על במה,
משחק מול מצלמה, בובות, והרבה ביטוי עצמי. 

א-ג טעימות תאטרון
ד-ו המסך נפתח

א-ג
ד-ו צ'י

וינ
ה 

 ד
שי

שי
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מיועד לגילאיםתוכן שם הקורס

חוג 
טקסטיל

לימוד טכניקות מעולם הטקסטיל בשילוב עם חומרים מעולם האומנות, 
כמו ציור, הדפסה על בדים, פיסול, עיסת נייר ועוד. ניצור בובות, תמונות, 

אביזרי אופנה כמו תיקים וחגורות ועבודות מגוונות אחרות.
ג- י

פסיפס

הפסיפס הוא כלי נהדר ליצירה בחומרים, צבעים, ומרקמים שונים. 
הזדמנות לתרגל מיומנויות של תכנון, חשיבה גמישה ויצירתית. עבודה 
בפסיפס יכולה לטפח סבלנות, יכולת התמדה ולשפר את כושר הריכוז, 

ובמיוחד מדובר ביצירת עבודות מיוחדות ויפות. 

א-י

נגרות

נלמד ליצור בעץ, נכיר סוגי עצים שונים, נלמד למדוד, לסמן, לנסר, 
להבריג, ללטש ולצבוע. נחזק בהזדמנות זו את יכולת הריכוז, ההקשבה, 
סדר, תכנון, מוטוריקה עדינה ובעיקר יצירתיות והנאה, תוך הקפדה על 

בטיחות ומקצועיות. 

ב-י

א-יפרטים יפורסמו בהמשךגאולוגיה

צ'י
וינ

ה 
 ד

שי
שי

הסעות מכל הישובים �
900 ש"ח לשני קורסים לכל השנה �
600 ש"ח לקורס לכל השנה �
מספר מקומות מוגבל. כל הקודם זוכה �
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רט
פו

הס
ת 

לק
מח

ימים ושעותהערות מחיר מס’ מפגשיםתוכן המדריךחוג  

לימוד מיומנות יסודית, שיפור מרכיבי כושר גופני כמו: קואורדינציה, זריזות, יעקב דרקג’ודו
602,400מהירות, שיווי משקל ועוד

מיועד לגני ילדים, א’ ומעלה.
מחיר החוג אינו כולל עלות חליפה, חגורה ושני מחנות אימונים 

מחוץ לערבה.
במהלך השנה יתקיימו שני שעורים פתוחים.

א', ה'

התעמלות 
ב', ה'מיועד לכיתות א’-ג, ד' ומעלה.601,700לימוד ושיפור מיומנויות יסוד, שימוש בעזרים )אלה, חישוק, סרט, דלגית(.נטלי אולניקובהאומנותית

צוות עידן טניס 
הטניס

לימוד טניס, שיפור הטכניקה והמיומנויות שיפור יכולות אתלטיות, הכנה 
למשחקים ותחרויות.

40
60
30

2,100
2,900
1,000

אימוני מתחילים/מתקדמים-פעם בשבוע, ילדים, נוער ומבוגרים.
אימונים מתחילים מתקדמים תחרותיים  – מיועד לילדים נוער 

ומבוגרים
תשלום נוסף לאימונים הקבועים.
אימון פרטני, בתיאום עם המאמן.

א’, ד’

גליה זיוטריאתלון
רונן כהן

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

הקבוצה.
603,000

מיועד לילדים מכיתה ג’ ומעלה. האימון מאופיין בסיבולת אירובית, 
עומסים על מערכות הגוף השונות, מפרקים, שרירי השלד, רצועות 

וגידים.
ב', ה'

מיועד לכיתות א' ומעלה302,000לימוד יסודות הכדורגל, שיפור יכולות טכניות ומרכיבי הכושר הגופני.אופיר שלושכדורגל
כל ילד מקבל סט כדורגל

ג'   א-ב       13:20
ו'   ג ומעלה  10:10  

אברי ברטוב איקידו
יאיר לדרמן

אומנות לחימה יפנית המבוססת על ניצול אנרגיות היריב, התרגול דינמי, זורם 
בתיאום עם המדריךמתאים לנוער, גברים ונשים.30ומשוחרר המאפשר לעבוד.

גלעד אשורחדר כושר 
א’, ג’, ה’ חדר הכושר ממוקם במרכז ספיר901,900שיפור מרכיבי הכושר הגופני, תכנית אישית לכל מתאמן לפי צרכים אישיים.נטע ויט

17:30-20:30

חוגי ספורט
מס’ תוכן המדריךחוג 

מפגשים
ימים הערות מחיר 

ושעות
לימוד מיומנות יעקב דרקג’ודו

יסודית, שיפור 
מרכיבי כושר גופני 
כמו: קואורדינציה, 

זריזות, מהירות, 
שיווי משקל ועוד

* מיועד לגני ילדים, א’ ומעלה.602,400
* מחיר החוג אינו כולל עלות 

חליפה, חגורה ושני מחנות 
אימונים מחוץ לערבה.

* במהלך השנה יתקיימו שני 
שעורים פתוחים.

א, ה

התעמלות 
אומנותית

נטלי 
אולניקובה

לימוד ושיפור 
מיומנויות יסוד, 
שימוש בעזרים 

)אלה, חישוק, 
סרט, דלגית(.

ב, ה* מיועד לכיתות א’-ג, ד ומעלה.601,700

צוות עידן טניס 
הטניס

לימוד טניס, 
שיפור הטכניקה 

והמיומנויות שיפור 
יכולות אתלטיות, 
הכנה למשחקים 

ותחרויות.

40

60

30

2,100

2,900

1,000

אימוני מתחילים/מתקדמים-
פעם בשבוע, ילדים, נוער 

ומבוגרים.
אימונים מתחילים מתקדמים 

תחרותיים  – מיועד לילדים 
נוער ומבוגרים.

תשלום נוסף לאימונים 
הקבועים.

אימון פרטני, בתיאום עם 
המאמן.

א, ד
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ימים ושעותהערות מחיר מס’ מפגשיםתוכן המדריךחוג  

לימוד מיומנות יסודית, שיפור מרכיבי כושר גופני כמו: קואורדינציה, זריזות, יעקב דרקג’ודו
602,400מהירות, שיווי משקל ועוד

מיועד לגני ילדים, א’ ומעלה.
מחיר החוג אינו כולל עלות חליפה, חגורה ושני מחנות אימונים 

מחוץ לערבה.
במהלך השנה יתקיימו שני שעורים פתוחים.

א', ה'

התעמלות 
ב', ה'מיועד לכיתות א’-ג, ד' ומעלה.601,700לימוד ושיפור מיומנויות יסוד, שימוש בעזרים )אלה, חישוק, סרט, דלגית(.נטלי אולניקובהאומנותית

צוות עידן טניס 
הטניס

לימוד טניס, שיפור הטכניקה והמיומנויות שיפור יכולות אתלטיות, הכנה 
למשחקים ותחרויות.

40
60
30

2,100
2,900
1,000

אימוני מתחילים/מתקדמים-פעם בשבוע, ילדים, נוער ומבוגרים.
אימונים מתחילים מתקדמים תחרותיים  – מיועד לילדים נוער 

ומבוגרים
תשלום נוסף לאימונים הקבועים.
אימון פרטני, בתיאום עם המאמן.

א’, ד’

גליה זיוטריאתלון
רונן כהן

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

הקבוצה.
603,000

מיועד לילדים מכיתה ג’ ומעלה. האימון מאופיין בסיבולת אירובית, 
עומסים על מערכות הגוף השונות, מפרקים, שרירי השלד, רצועות 

וגידים.
ב', ה'

מיועד לכיתות א' ומעלה302,000לימוד יסודות הכדורגל, שיפור יכולות טכניות ומרכיבי הכושר הגופני.אופיר שלושכדורגל
כל ילד מקבל סט כדורגל

ג'   א-ב       13:20
ו'   ג ומעלה  10:10  

אברי ברטוב איקידו
יאיר לדרמן

אומנות לחימה יפנית המבוססת על ניצול אנרגיות היריב, התרגול דינמי, זורם 
בתיאום עם המדריךמתאים לנוער, גברים ונשים.30ומשוחרר המאפשר לעבוד.

גלעד אשורחדר כושר 
א’, ג’, ה’ חדר הכושר ממוקם במרכז ספיר901,900שיפור מרכיבי הכושר הגופני, תכנית אישית לכל מתאמן לפי צרכים אישיים.נטע ויט

17:30-20:30
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ימים ושעותהערות מחיר מס’ מפגשיםתוכן המדריךחוג  

ג' מיועד לכיתות ג’-ד’301,700לימוד יסודות הכדורסל, שיפור מיומנויות.שלמה בוידביה”ס לכדורסל 

שלמה בוידקט-סל

לימוד יסודות הכדורסל, שיפור מיומנויות, יצירת גירוי תחרותי,
קבוצת הילדים תשחק במסגרת איגוד הכדורסל.

קבוצת הנערים והנוער תשחק במסגרת איגוד הכדורסל.

603,000
מיועד לכיתות ה’-ו’

משחקים במסגרת רשויות 
במהלך השנה יתקיימו שני אימונים בשבוע ועד שמונה משחקים.

א' 
ו' 8:30 בעין יהב

מיועד לכיתות ז’-ח’603,000שלמה בוידילדים
משחקים במסגרת איגוד הכדורסל, שני אימונים ומשחק.

ב' 16-18
ה' משחק

ו' 10:30 בעין יהב

מיועד לכיתות ט’-י’603,000רונאל תמיםכדורסל נערים
משחקים במסגרת איגוד הכדורסל, שני אימונים ומשחק.

 א' משחק
ד' 16-18

ו' 8:30 בספיר

603,000שיפור היכולת הגופנית, חדר כושר והכנה לגיוסרונאל תמיםכדורסל נוער
מיועד לכיתות יא’-יב’
שני אימונים בשבוע.

השתתפות בטורנירים.

ד' 16-18
ב' משחק

ו' 10:30 בספיר

ב', ה'מיועד לכיתות ג’ ומעלה.301,700לימוד יסודות הכדורסל, שיפור יכולות טכניות וכושר גופני.עופר גורכדורסל בנות

כדור רשת
נערות ונשים

משחק כדור קבוצתי עם מאפיינים הדומה לכדורעף ההבדל העיקרי, שבמקום
להדוף את הכדור במכות ,תופסים את הכדור בידיים, המטרה לגרום לכדור

לפגוע במגרש היריב.
מיועד לנשים ונערות מכיתה י”א, דגש על משחק קבוצתי,פרטים בהמשך30

שיפור יכולות אישיות 
החוג יפתח

לאחר החגים  רט
פו

הס
ת 

לק
מח
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ימים ושעותהערות מחיר מס’ מפגשיםתוכן המדריךחוג  

ג' מיועד לכיתות ג’-ד’301,700לימוד יסודות הכדורסל, שיפור מיומנויות.שלמה בוידביה”ס לכדורסל 

שלמה בוידקט-סל

לימוד יסודות הכדורסל, שיפור מיומנויות, יצירת גירוי תחרותי,
קבוצת הילדים תשחק במסגרת איגוד הכדורסל.

קבוצת הנערים והנוער תשחק במסגרת איגוד הכדורסל.

603,000
מיועד לכיתות ה’-ו’

משחקים במסגרת רשויות 
במהלך השנה יתקיימו שני אימונים בשבוע ועד שמונה משחקים.

א' 
ו' 8:30 בעין יהב

מיועד לכיתות ז’-ח’603,000שלמה בוידילדים
משחקים במסגרת איגוד הכדורסל, שני אימונים ומשחק.

ב' 16-18
ה' משחק

ו' 10:30 בעין יהב

מיועד לכיתות ט’-י’603,000רונאל תמיםכדורסל נערים
משחקים במסגרת איגוד הכדורסל, שני אימונים ומשחק.

 א' משחק
ד' 16-18

ו' 8:30 בספיר

603,000שיפור היכולת הגופנית, חדר כושר והכנה לגיוסרונאל תמיםכדורסל נוער
מיועד לכיתות יא’-יב’
שני אימונים בשבוע.

השתתפות בטורנירים.

ד' 16-18
ב' משחק

ו' 10:30 בספיר

ב', ה'מיועד לכיתות ג’ ומעלה.301,700לימוד יסודות הכדורסל, שיפור יכולות טכניות וכושר גופני.עופר גורכדורסל בנות

כדור רשת
נערות ונשים

משחק כדור קבוצתי עם מאפיינים הדומה לכדורעף ההבדל העיקרי, שבמקום
להדוף את הכדור במכות ,תופסים את הכדור בידיים, המטרה לגרום לכדור

לפגוע במגרש היריב.
מיועד לנשים ונערות מכיתה י”א, דגש על משחק קבוצתי,פרטים בהמשך30

שיפור יכולות אישיות 
החוג יפתח

לאחר החגים 
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ימים ושעותהערות מחיר מס’ מפגשיםתוכן המדריךחוג  

א', ג', ד', ה' שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות   4,400 / 302,750לימוד נגינהרומן מורדכוביץ’אורגן

30לימוד נגינהרומן מורדכוביץ’אורגנית
2,750 / 4,400   

2,200
1,300

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור זוגי – 45 דקות

שיעור קבוצתי- 45 דקות )4-6( משתתפים
א', ג', ד', ה'

א', ג', ד', ה' שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות   4,400 / 302,750לימוד נגינהרומן מורדכוביץ’אקורדיון

   4,400 / 302,750לימוד נגינהיאן נסימובגיטרה מתקדמים וגיטרה בס
2,200

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
ב'שיעור זוגי – 45 דקות

   4,400 / 302,750לימוד נגינהבני דג'ובסגיטרה למתחילים, עוד, סיטאר
2,200

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
ג', ד'שיעור זוגי – 45 דקות

לימוד נגינהאנטולי ורגוצקיחלילית
30הכנה לכלי נשיפה

2,750 / 4,400   
2,200
1,300

שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור זוגי – 45 דקות

שיעור קבוצתי- 45 דקות )4-6( משתתפים
ד'

כלי נשיפה:
 קלרינט, סקסופון, חליל צד, 

חצוצרה,  טובה,  טרומבון
   4,400 / 302,750לימוד נגינהאנטולי ורגוצקי

2,200
 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות

ד’שיעור זוגי – 45 דקות

   4,400 / 302,750לימוד נגינהמארק אברמוביץ’מפוחית פה
2,200

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
ד’שיעור זוגי – 45 דקות

30



ימים ושעותהערות מחיר מס’ מפגשיםתוכן המדריךחוג  

א', ג', ד', ה' שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות   4,400 / 302,750לימוד נגינהרומן מורדכוביץ’אורגן

30לימוד נגינהרומן מורדכוביץ’אורגנית
2,750 / 4,400   

2,200
1,300

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור זוגי – 45 דקות

שיעור קבוצתי- 45 דקות )4-6( משתתפים
א', ג', ד', ה'

א', ג', ד', ה' שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות   4,400 / 302,750לימוד נגינהרומן מורדכוביץ’אקורדיון

   4,400 / 302,750לימוד נגינהיאן נסימובגיטרה מתקדמים וגיטרה בס
2,200

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
ב'שיעור זוגי – 45 דקות

   4,400 / 302,750לימוד נגינהבני דג'ובסגיטרה למתחילים, עוד, סיטאר
2,200

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
ג', ד'שיעור זוגי – 45 דקות

לימוד נגינהאנטולי ורגוצקיחלילית
30הכנה לכלי נשיפה

2,750 / 4,400   
2,200
1,300

שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור זוגי – 45 דקות

שיעור קבוצתי- 45 דקות )4-6( משתתפים
ד'

כלי נשיפה:
 קלרינט, סקסופון, חליל צד, 

חצוצרה,  טובה,  טרומבון
   4,400 / 302,750לימוד נגינהאנטולי ורגוצקי

2,200
 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות

ד’שיעור זוגי – 45 דקות

   4,400 / 302,750לימוד נגינהמארק אברמוביץ’מפוחית פה
2,200

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
ד’שיעור זוגי – 45 דקות
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ימים ושעותהערות מחיר מס’ מפגשיםתוכן המדריךחוג  

   4,400 / 302,750לימוד נגינהמארק אברמוביץ’מלודיקה
2,200

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
ד’שיעור זוגי – 45 דקות

   4,400 / 302,750לימוד נגינהאשר בלכמןכינור
2,200

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
א’שיעור זוגי – 45 דקות

   4,400 / 302,750לימוד נגינהאוהד גוטמןתופים
2,200

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
    ג’, ד’שיעור זוגי – 45 דקות

ד'שיעור יחידני- 30 דקות / שיעור זוגי – 30 דקות 1,500 / 302,900פיתוח מיומנויות שירהיואל סיווןפיתוח קול

א', ה'שיעור יחידני- 45 דקות304,400לימוד נגינהגלינה אוסטרובסקיפסנתר

ד’שיעור יחידני- 45 דקות304,400לימוד נגינה לכל הגילאיםדימה נייטרפסנתר

לימוד אספקטים תיאורטייםרומן מרדכוביץ’תאוריית המוסיקה
חינם לתלמידי30הקשורים למוסיקה

א', ג', ד', ה'שיעור קבוצתי- 90 דקות מרכז המוסיקה 

הרכבים 
אשר בלכמן 

רומן מורדכוביץ
אנטולי ורגודצקי   

 חינם לתלמידי מרכז המוסיקה 800 30
א’

בתיאום עם המורה
ד'

תולדות המוסיקה
תולדות המוסיקה על פירומן מרדכוביץ’המערבית

חינם לתלמידי30הז’אנרים והתקופות
א', ג', ד', ה'שיעור קבוצתי- 90 דקות מרכז המוסיקה 

ד’452,100יואל סיווןמקהלה
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ל 
חו

מ
 ה

ות
נוי

מ
או

מה
הב

ו ימים ושעותהערות מחיר מס’ מפגשיםתוכן המדריךחוג  

   4,400 / 302,750לימוד נגינהמארק אברמוביץ’מלודיקה
2,200

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
ד’שיעור זוגי – 45 דקות

   4,400 / 302,750לימוד נגינהאשר בלכמןכינור
2,200

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
א’שיעור זוגי – 45 דקות

   4,400 / 302,750לימוד נגינהאוהד גוטמןתופים
2,200

 שיעור יחידני – 30 דקות  /  שיעור יחידני – 45 דקות
    ג’, ד’שיעור זוגי – 45 דקות

ד'שיעור יחידני- 30 דקות / שיעור זוגי – 30 דקות 1,500 / 302,900פיתוח מיומנויות שירהיואל סיווןפיתוח קול

א', ה'שיעור יחידני- 45 דקות304,400לימוד נגינהגלינה אוסטרובסקיפסנתר

ד’שיעור יחידני- 45 דקות304,400לימוד נגינה לכל הגילאיםדימה נייטרפסנתר

לימוד אספקטים תיאורטייםרומן מרדכוביץ’תאוריית המוסיקה
חינם לתלמידי30הקשורים למוסיקה

א', ג', ד', ה'שיעור קבוצתי- 90 דקות מרכז המוסיקה 

הרכבים 
אשר בלכמן 

רומן מורדכוביץ
אנטולי ורגודצקי   

 חינם לתלמידי מרכז המוסיקה 800 30
א’

בתיאום עם המורה
ד'

תולדות המוסיקה
תולדות המוסיקה על פירומן מרדכוביץ’המערבית

חינם לתלמידי30הז’אנרים והתקופות
א', ג', ד', ה'שיעור קבוצתי- 90 דקות מרכז המוסיקה 

ד’452,100יואל סיווןמקהלה
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מה
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ל ו
חו

מ
 ה

ת
ויו

מנ
ימי פעילותהערות מחיר מס’ מפגשיםתוכן חוג  או

מכינה למחול
)בהמשך(פתיחה אחרי החגים251000הכנה למחול, משחקי קצב ותנועה ויצירהגן - א'

א, בנעדכן לגבי מועד פתיחה903300הכנה לבלט הכנה למודרני, יצירה במחולב'-ג'

א, ב, דהתחלה ביום א-15036006/9בלט, מודרני, אימפרו, היפ-הופ.ד'-ה'

א,ב,דהתחלה ביום א-24045006/9בלט, מודרני, אימפרו, אצבעות, היפ-הופ, פנטומימהו'-ז'

א, ב, דהתחלה ביום א-27049006/9בלט, מודרני, אימפרו, גאגא, אצבעות, היפ-הופ, ת.פיזיח'-ט'

א, ב, ד, וכולל שעות מעשיות של המגמה התחלה ביום א-39049006/9בלט, מודרני, אימפרו, גאגא, אצבעות, היפ-הופ, ת.פיזיי'-י”ב

אהתחלה ביום א-6028006/9ברייקדאנס היפ-הופ ותיפוף גוף"street” ד'-ה'

אהתחלה ביום א-6028006/9ברייקדאנס היפ-הופ ותיפוף גוף"street” ו'-ז'

אהתחלה ביום א-4518006/9ברייקדאנס היפ-הופ "street” ח' ומעלה

בהמשךיפורסם בהמשך751600גאגא ותהליך יצירהמבוגרים
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ימי פעילותהערות מחיר מס’ מפגשיםתוכן חוג  

מכינה למחול
)בהמשך(פתיחה אחרי החגים251000הכנה למחול, משחקי קצב ותנועה ויצירהגן - א'

א, בנעדכן לגבי מועד פתיחה903300הכנה לבלט הכנה למודרני, יצירה במחולב'-ג'

א, ב, דהתחלה ביום א-15036006/9בלט, מודרני, אימפרו, היפ-הופ.ד'-ה'

א,ב,דהתחלה ביום א-24045006/9בלט, מודרני, אימפרו, אצבעות, היפ-הופ, פנטומימהו'-ז'

א, ב, דהתחלה ביום א-27049006/9בלט, מודרני, אימפרו, גאגא, אצבעות, היפ-הופ, ת.פיזיח'-ט'

א, ב, ד, וכולל שעות מעשיות של המגמה התחלה ביום א-39049006/9בלט, מודרני, אימפרו, גאגא, אצבעות, היפ-הופ, ת.פיזיי'-י”ב

אהתחלה ביום א-6028006/9ברייקדאנס היפ-הופ ותיפוף גוף"street” ד'-ה'

אהתחלה ביום א-6028006/9ברייקדאנס היפ-הופ ותיפוף גוף"street” ו'-ז'

אהתחלה ביום א-4518006/9ברייקדאנס היפ-הופ "street” ח' ומעלה

בהמשךיפורסם בהמשך751600גאגא ותהליך יצירהמבוגרים
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ות
מנ

או
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לק
מח

ימים ושעותהערות מחיר מס’ מפגשיםתוכן המדריךחוג  

ד',  13:30-15:15כתות ה’-ט’302,800לימוד והתנסות בטכניקות ציור שונותסיליה יצחקציור ילדים ונוער

קאמישיביי
ב',  מיד אחרי בית הספראורך הפעילות שעתיים301,500שילוב בין כתיבה ואיור, עבודה משותפת עם ילדים מארה”בסיליה יצחקנאשויל

ב', ג'כיתות ג' - י"ב302,800ציור ויצירה מחוץ לקופסאמימי ליןחשיבה יצירתית

א',  13:30כיתות א' - ג'301,300למידה על תרבויות שונות דרך יצירה ואומנותג’ודית אברהםאמנות מסביב לעולם

ציור למתקדמים
יפורסם בהמשךבמסגת פעילות גיל שלישי - קתדרה 30סיליה יצחק)שנה ו’(

ציור לממשיכים
יפורסם בהמשךהחוג יתקיים במסגרת קתדרה למבוגרים30סיליה יצחק)שנה ד’(
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ימים ושעותהערות מחיר מס’ מפגשיםתוכן המדריךחוג  

ד',  13:30-15:15כתות ה’-ט’302,800לימוד והתנסות בטכניקות ציור שונותסיליה יצחקציור ילדים ונוער

קאמישיביי
ב',  מיד אחרי בית הספראורך הפעילות שעתיים301,500שילוב בין כתיבה ואיור, עבודה משותפת עם ילדים מארה”בסיליה יצחקנאשויל

ב', ג'כיתות ג' - י"ב302,800ציור ויצירה מחוץ לקופסאמימי ליןחשיבה יצירתית

א',  13:30כיתות א' - ג'301,300למידה על תרבויות שונות דרך יצירה ואומנותג’ודית אברהםאמנות מסביב לעולם

ציור למתקדמים
יפורסם בהמשךבמסגת פעילות גיל שלישי - קתדרה 30סיליה יצחק)שנה ו’(

ציור לממשיכים
יפורסם בהמשךהחוג יתקיים במסגרת קתדרה למבוגרים30סיליה יצחק)שנה ד’(
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יום ויום היום דיום גיום ביום אפעילות

ספורט
ג'ודו יעקב דרק
טניס צוות עידן

קט סל ה'-ו', שלמה בויד

התעמלות אומנותית א' 
ומעלה, נטלי

כדורסל בנות 
ג' ומעלה, עופר

טריאתלון ג' ומעלה,  
גליה ורונן

ביה"ס 
לכדורסל 

ג'-ד', שלמה                                                 
כדורגל 

א' ומעלה, 
אופיר 

טניס צוות עידן 

ג'ודו יעקב דרק
התעמלות אומנותית

כדורסל בנות 
ג' ומעלֿה, עופר

טריאתלון 
ג' ומעלה, גליה ורונן

קט סל ה'- ו' 
שלמה 8:30 

בעין יהב

מחול
עמידה ראשונה ב'-ג'
המסלול המלא ד'-ו'

"street" ד'-ו'

עמידה ראשונה ב'-ג'
המסלול המלא ד'-ו'  המסלול המלא ד'-ו'  

מוסיקה

אורגן, אורגנית, אקורדיון, תאוריית המוסיקה, תולדות המוסיקה 
רומן

אורגן, אורגנית, אקורדיון, 
 תאוריית המוסיקה, 

תולדות המוסיקה רומן
כינור אשר

הרכבים רומן, אשר, אנטולי  
פסנתר גלינה

גיטרה יאן
גיטרה, עוד, 
סיטאר בני

תופים אוהד

גיטרה, עוד, סיטאר בני
חלילית, כלי נשיפה 

אנטולי
מפוחית פה, מלודיקה 

מארק
תופים אוהד

פיתוח קול יואל 
פסנתר דימה

הרכבים רומן, אשר, 
אנטולי

פסנתר גלינה

אמנות מסביב לעולם אומנות
א'- ג', ג'ודית

קאמישיבאיי ד', סיליה
חשיבה יצירתית מימי

חשיבה 
יצירתית מימי

ציור ילדים ונוער ה'-ט'
סיליה יצחק

מועדונית מועדונית בוסתןמועדונית בוסתןאחר
מועדונית בוסתןמועדונית בוסתןבוסתן

שישי דה וינצ'י 
מדעים ואומנויות
חוג סיירות ה'-ו'

ילדים גן - כיתה ו'
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יום ויום היום דיום גיום ביום אפעילות

ספורט

טניס צוות עידן
כדורסל נערים ח'-ט', 

רונאל
חדר כושר גלעד אשור, 

נטע ויט

טריאתלון ג' ומעלה, 
גליה ורונן

כדורסל ילדים ז'-ט, 
שלמה

כדורסל נוער י'-יב', 
רונאל

חדר כושר 
גלעד אשור, 

נטע ויט

טניס צוות עידן
כדורסל נערים ח'-ט', רונאל

 טריאתלון ג' 
ומעלה, גליה 

ורונן
כדורסל ילדים, 

משחק שלמה            
חדר כושר גלעד 
אשור, נטע ויט 

כדורסל ילדים 
ז'-ט, שלמה      
כדורסל נערים 
ח'-ט', רונאל            
כדורסל נוער 
י'-יב', רונאל

"street" ז' ומעלה                     מחול
מחול י'-י"ב המסלול המלא ז'-י"בהמסלול המלא ז'-י"בהמסלול המלא ז'-י"ב

מוסיקה

אורגן, אורגנית, אקורדיון, תאוריית המוסיקה, תולדות המוסיקה 
רומן

אורגן, אורגנית, אקורדיון, 
תאוריית המוסיקה, 

תולדות המוסיקה רומן
כינור אשר

הרכבים רומן, אשר, 
אנטולי 

פסנתר גלינה

גיטרה יאן
גיטרה, עוד, 
סיטאר בני

תופים אוהד

גיטרה, עוד, סיטאר בני
חלילית, כלי נשיפה אנטולי

מפוחית פה, מלודיקה מארק
תופים אוהד

פיתוח קול יואל 
פסנתר דימה

הרכבים רומן, אשר, אנטולי

פסנתר גלינה

אומנות
חשיבה יצירתית מימי

ציור למתקדמים סיליה
ציור לממשיכים סיליה

חשיבה 
יצירתית מימי

ציור ילדים ונוער 
ה'-ט', סיליה יצחק

אחר
שישי דה 

וינצ'י מדעים 
ואומנויות

ילדים ז - יב
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טלפון 08-6592260 פקס 08-6592259
matnas@arava.co.il מייל

www.arava.co.il/matnas אתר
www.hugim.org.il/arava.htm הרשמה לחוגים

טלפון 08-6592260 פקס 08-6592259
matnas@arava.co.il מייל

www.arava.co.il/matnas אתר
www.hugim.org.il/arava.htm הרשמה לחוגים
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