
מתנ"ס ערבה פותח שנת פעילות חדשה, במטרה לקדם את התרבות והחינוך 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. 
שנת הפעילות תיפתח ב-11/9/2016, אתם מוזמנים להקדים ולהירשם באתר המאובטח. 

תכנית הפעילות של מחלקת תרבות ואירועים ותכנית הקתדרה לגיל השלישי יפורסמו בתחילת ספטמבר.
מבנה המתנ"ס הנעים והמזמין, מזמן חוויית למידה מיטבית. נשמח לראותכם עמנו. 

שתהא שנת פעילות פורייה,
אילת להב ביגר, מנהלת מח' חינוך ומתנ"ס ערבה

הנהלה וצוות המתנ"ס

תכנית פעילות תשע"ז
נוהלי הרשמה ותשלומים מפורסמים 
matnas@arava.co.il באתר 

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

הסכומים המפורסמים הם חודשיים.  
התשלום יתפרס על פני 10 חודשים, אלא 
אם צוין במפורש שמדובר בסכום שנתי. 

לילדים ולנוער

matnas@arava.co.il | www.arava.co.il/matnas | 08-6592260 | מתנ"ס ערבה
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קורס צילום שישי דה וינצ׳י, צילום: ידידיה דגאי



שישי דה וינצ'י
קורסים במדעים ובאומנויות לתלמידי א'-ט'

הדמיון והאינטואיציה, החיפוש וההתנסות, האכזבה והסיפוק, מלווים את מעשה היצירה של מדענים ושל אומנים כאחד. 
לאונרדו דה-וינצ'י שהיה מגדולי אמני הרנסנס, שילב בין מדע לאמנות, והשאיר לעולמנו יצירות מופת רב תחומיות. 

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

תכנית שישי דה וינצ'י פותחת שנה שנייה של פעילות איכותית לילדים ולנוער.

בתכנית: וטרינריה, בניית אפליקציות, רובוטיקה, נגרות, סריגה, צילום, טיסנאות, פסיפס, אומנות שימושית, ליצנות רפואית, ליצנות ותאטרון.

הפעילות תתקיים בימי שישי אחת לשבועיים והיא כוללת 15 מפגשים בשנה, לכיתות א-ד, ה-ט בין השעות 9:00-12:30
 הפעילות תתקיים במתנ"ס ובבתי הספר. 

תחילת הפעילות אחרי החגים בתאריך 4/11/2016
רשימת הקורסים המלאה תתפרסם בספטמבר

מחיר השתתפות בקורס אחד: 600 ₪ לשנה.
מחיר השתתפות בשני קורסים / קורס ארוך: 900 ₪ לשנה. 

המחיר מסובסד על ידי המועצה והמתנ"ס. 

ניתן להירשם ליום בודד, ניתן להגיע לזמן קצר יותר, לפני או אחרי חוג

מחיר לחודש מלא: 750 ₪ 
יומיים בשבוע: 410 ₪ 

שלושה ימים בשבוע: 490 ₪ 

ארבעה ימים בשבוע: 620 ₪ 
מחיר ליום בודד: 60 ₪ 

)המחירים כוללים ארוחת צהרים חמה(

מועדון ילדי הבוסתן
לתלמידי ביה"ס היסודי שיפעל בימים א'-ה', בשעות 13:20-16:20

מדריכה: אורה פרס, אליה יצטרפו, בחלק מימות השבוע – חניכים מהמכינות וגרעינרים.
סדר היום במועדונית יכלול ארוחת צהרים חמה, עזרה בהכנת שיעורי בית, פעילות קבוצתית 

באומנות, משחקים, עבודה בבוסתן, ופעילות חופשית. 

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.



חוג 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 במהלך חווית שטח משמעותית.

חוג סיירות לתלמידי ה'-ו'
חוג סיירות לתלמידי ז'-ט'

החוגים יפעלו בימי שישי )בקבוצות נפרדות(, פעמיים בחודש במתכונת הבאה:
מפגש אחד בחודש: טיול באזור הערבה 8:30-12:30

מפגש אחד בחודש: טיול סופשבוע כולל לילה 
מחיר: 950 ₪ למשתתף לשנה.

הסכום כולל את ההדרכה וההסעות בימי שישי.
הסכום לא כולל טיולים בחופשות )חנוכה, פסח, קיץ(, 

הסעות חזרה ומזון לטיולי סוף שבוע.

חוג משוטטים י'-יב'
מדריך: אבשלום פרג הנדל

פעם בחודש יציאה בסוף שבוע לטיול שטח עם כל הציוד על הגב.
החוג יתקיים בשיתוף מחלקת הנוער.

השתתפות במחנות חנוכה ופסח של חוגי סיירות. 
מחיר ההשתתפות: יקבע לפני כל טיול בהתאם להוצאותיו.

מלגות לתלמידים מצטיינים
מתנ"ס ערבה ממשיך לעודד תלמידים מצטיינים להתפתח ולצמוח בתחום הצטיינותם. 
לשם כך מעניק המתנ"ס מדי שנה מלגות בתחומים של השכלה, מחול, ספורט ואומנות. 

המלגות ניתנות לתלמידים אשר הצטיינותם הוכחה בקבלתם לתכנית לימודים שאינה פתוחה לקהל הרחב. 
www.arava.co.il/216 קול קורא וקריטריונים להגשת בקשות, מפורסמים באתר

 בקשות ניתן להגיש עד ה-20/8/16

מלגות למוסיקאים מצטיינים
הודות לתרומתה הנדיבה של קרן עזריאלי, 

מוזמנים תלמידי מרכז המוסיקה בערבה להגיש בקשה למלגה למוסיקאים מצטיינים, במטרה לקדם את יכולותיהם המוסיקליות. 
www.arava.co.il/216 קול קורא להגשת בקשות פורסם באתר המתנ"ס

בקשות ניתן להגיש עד ה-20/8/16



מחלקת הספורט
רכז: יוסי לין

פעילות הספורט ההולכת ומתרחבת בערבה בשנים האחרונות בכל הגילאים, יחד עם השאיפה לאורך חיים פעיל ובריא, 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. 

מס' תוכן המדריךחוג 
מפגשים

 מחיר 
ימים ושעותהערות חודשי

יעקב דרקג'ודו
לימוד מיומנות יסודית, שיפור מרכיבי 
כושר גופני כמו: קואורדינציה, זריזות, 

מהירות, שיווי משקל ועוד
60 ₪ 240

* מיועד לגני ילדים, א' ומעלה.
* מחיר החוג אינו כולל מחיר חליפה, חגורה 

ושני מחנות אימונים מחוץ לערבה.
* במהלך השנה יתקיימו שני שעורים פתוחים.

ג', ה'

התעמלות 
אומנותית

נטלי 
אולניקובה

לימוד ושיפור מיומנויות יסוד, שימוש 
ב', ה'* מיועד לכיתות א'-ג'/ ד' ומעלה.170 ₪ 60בעזרים )אלה, חישוק, סרט, דלגית(.

יעודכן טניס 
בהמשך

לימוד טניס, שיפור הטכניקה 
והמיומנויות שיפור יכולות אתלטיות, 

הכנה למשחקים ותחרויות.

40
60
30

 ₪ 210
 ₪ 290
 ₪ 100

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.

יעודכן בהמשך

כדור רשת
נערות ונשים

יעודכן 
בהמשך

משחק כדור קבוצתי עם מאפיינים 
הדומה לכדורעף ההבדל העיקרי, 

שבמקום להדוף את הכדור במכות, 
תופסים את הכדור בידיים, המטרה 
לגרום לכדור לפגוע במגרש היריב

פרטים 30
בהמשך

מיועד לנשים ונערות מכיתה י"א, דגש על 
משחק קבוצתי, שיפור יכולות אישיות 

החוג יפתח לאחר
 החגים 

אופיר כדורגל
שלוש

לימוד יסודות הכדורגל, שיפור יכולות 
מיועד לכיתות א'-ג', ד'-ו', ז' ומעלה.200 ₪ 60טכניות ומרכיבי הכושר הגופני

ב', ו'כל ילד מקבל סט כדורגל

רונן כהןטריאתלון

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

הקבוצה

60 ₪ 300
מיועד לילדים מכיתה ג' ומעלה. האימון מאופיין 
בסבולת אירובית , עומסים על מערכות הגוף 
השונות מפרקים, שרירי השלד, רצועות וגידים.

ב', ה'



מס' תוכן המדריךחוג 
מפגשים

 מחיר 
ימים ושעותהערות חודשי

ביה"ס 
לכדורסל ג'-ד'

יעודכן 
בהמשך

לימוד יסודות הכדורסל, שיפור 
יעודכן בהמשך* מיועד לכיתות ג'-ד'170 ₪ 30מיומנויות

קט-סל
ה'-ו'

יעודכן 
בהמשך

לימוד יסודות הכדורסל, שיפור 
מיומנויות, יצירת גירוי תחרותי, קבוצת 

הילדים תשחק במסגרת איגוד 
הכדורסל.

קבוצת הנערים והנוער תשחק 
במסגרת איגוד הכדורסל

60 ₪ 300

* מיועד לכיתות ה'-ו'
* משחקים במסגרת רשויות 

* במהלך השנה יתקיימו שני אימונים בשבוע 
ועד שמונה משחקים.

יעודכן בהמשך

כדורסל ילדים
ז' 

יעודכן 
300 ₪ 60בהמשך

* מיועד לכיתות ז'-ח'
* משחקים במסגרת איגוד הכדורסל, שני 

אימונים ומשחק.

ה' - משחקים                   
 ימי אימונים 

יעודכנו בהמשך

כדורסל ילדים 
)א(
ח'

רונאל 
300 ₪ 60תמים

* מיועד לכיתות ט'-י'
*  משחקים במסגרת איגוד הכדורסל, שני 

אימונים ומשחק.

ה'   - משחקים                   
ד׳, ו׳ - אימונים

כדורסל נערים 
ט'

רונאל 
תמים

שיפור היכולת הגופנית, חדר כושר 
300 ₪ 60והכנה לגיוס

* מיועד לכיתות יא'-יב'
* שני אימונים בשבוע.

* השתתפות בטורנירים.

א' - משחקים                   
ד׳, ו׳ - אימונים

יעודכן כדורסל בנות
בהמשך

לימוד יסודות הכדורסל, שיפור יכולות 
יעודכן בהמשךמיועד לכיתות ג' ומעלה.170 ₪ 60טכניות וכושר גופני

גלעד אשורחדר כושר 
נטע ויט

שיפור מרכיבי הכושר הגופני, תכנית 
חדר הכושר ממוקם במרכז ספיר.200 ₪ 90אישית לכל מתאמן לפי צרכים אישיים

מיועד לכיתות ז ומעלה
א', ג', ה'

17:30-20:30

אברי ברטובאייקידו
יאיר לדרמן

אומנות לחימה יפנית המבוססת על 
ניצול אנרגיות היריב, התרגול דינמי 

זורם ומשוחרר
בתיאום עם המדריךמתאים לנוער, גברים ונשים.30



בית הספר לאומנות המחול והבמה
רכזת: אורנה אסף-מלכה

אנו מזמינים אתכם, צעירים ובוגרים, חדשים ווותיקים, לבוא לרקוד וללמוד!
השנה, מסלול street יתרחב לשני ימי לימודים, המסלול המלא ממשיך לפעול במשך שלושה ימי לימודים ובכתות הגבוהות מתווספות אליו גם שעות המגמה 

למחול בשיתוף עם תיכון "שיטים-דרכא".
כיתות הגיל הרך )א'-ב'( וכיתת מחול לנשים יחלו את הפעילות מיד אחרי החגים.

תלמידים חדשים מוזמנים, כתמיד, להצטרף לשורותינו. תלמידים מכתה ז' ומעלה המעוניינים להצטרף מוזמנים ליצור קשר בהקדם, עוד במהלך הקיץ על מנת 
לתאם ימי "מכינה" לקראת השנה החדשה במטרה להקל על ההשתלבות בקבוצת הגיל.

מחכה לנו עוד שנה נהדרת של התפתחות והעמקה, של התמקצעות וביטוי, אהבה ושמחת הריקוד!

תכנית תשע"ז
המסלול המקצועי | בלט קלאסי, אצבעות, מחול מודרני, תיאטרון פיזי,  היפ-הופ,  אימפרוביזציה, רפרטואר ומפגשים עם יוצרים.

| מיועד לתלמידי ד' ומעלה ומציע מערכת שעות מצומצמת בסגנון הברייקדאנס והיפ-הופ.   "street" מסלול
| מכינה לבלט ומחול יצירתי לכתות א'-ב'. מסלול הגיל הרך 

בנוסף מוצעים לימודי מחול לנשים.

מחיר חודשימספר שיעוריםמספר ימי לימוד בשבועמספר שבועות בשנהמסלול וכיתה

200 ₪ 2512הגיל הרך – א'-ב'

330 ₪ 3024מסלול מלא – ג'-ד'

360 ₪ 302/35/6מסלול מלא – ה'-ו'

450 ₪ 3036/9מסלול מלא – ז'-ח'

480 ₪ 12 4 )כולל מגמה(30מסלול מלא – ט'-י'

490 ₪ 13 4 )כולל מגמה(30מסלול מלא י"א-י"ב

350 ₪ 3022מסלול street ד'-ו'

360 ₪ 2 )ארוכים(302מסלול street ז'-ט'

360 ₪ 2 )ארוכים(302מסלול street ט'-י"ב

יפורסם בהמשךמחול נשים



מס' תוכן המדריךחוג 
מפגשים

 מחיר 
ימים ושעותגיל חודשי

ג', מיד בתום יום הלימודיםכתות ה'-ו'280 ₪ 30לימוד והתנסות בטכניקות ציור שונותסיליה יצחקציור ילדים 

ד', 15:00-16:30כתות ז'-ט'280 30₪לימוד והתנסות בטכניקות ציור שונותסיליה יצחקציור נוער

קאמישיביי
שילוב בין כתיבה ואיור, עבודה משותפת סיליה יצחקנאשויל

ב', מיד בתום יום הלימודיםכיתה ד'150 ₪ 30עם ילדים מארה"ב

ג', מיד בתום יום הלימודיםכיתות ג'-י"ב280 30₪ציור ויצירה מחוץ לקופסאמימי ליןחשיבה יצירתית

אומנות התחרה על נייר פרגמנט, סריגת נורית איילתחרה וסריגה 
א' בערבנוער 280 ₪ 30בובות ושטיחים

ג' בערבנוער280 ₪ 30פיסול ועיצוב בטכניקות שונות בעיסת נייר זיוה עמיתעיסת נייר

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, 
והיא נותנת ביטוי ומעצבת את סיפורו של האזור, סיפורה של הקהילה. 



מרכז המוסיקה ערבה
רכז: רומן מורדכוביץ

מרכז המוסיקה החדש והמרווח, מטפח מצוינות במוסיקה בקרב כ-200 תלמידים. תלמידי המרכז משתתפים באירועים מוסיקליים שונים בערבה 
ומחוצה לה: כנסים, פסטיבלים, קונצרטים בארץ ובחו"ל, ומחנה קיץ עם תלמידים מרחבי הארץ.

מס' מורהחוג
ימי פעילותהערותמחיר חודשימפגשים

440 ₪ 30רומן מורדכוביץאורגן
 ₪ 295

שיעור יחידני – 45 דקות
א', ג', ד', ה'שיעור יחידני – 30 דקות

30רומן מורדכוביץאורגנית

 ₪ 440
₪ 295
 ₪ 220
 ₪ 130

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

שיעור קבוצתי - 45 דקות )4-6( משתתפים

א', ג', ד', ה'

440 ₪ 30רומן מורדכוביץאקורדיון
₪ 295

שיעור יחידני – 45 דקות
א', ג', ד', ה'שיעור יחידני – 30 דקות

יאן נסימובגיטרה, גיטרה מתקדמים, גיטרה בס
30
30
30

 ₪ 440
 ₪ 295
 ₪ 220

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

א׳, ב', ד׳

30יואל סיוון חלילית בארוק רנסנס - חדש!
30

 ₪ 440
 ₪ 295

שיעור יחידני – 45 דקות
 ד'שיעור יחידני – 30 דקות

ענת טיברגר בן חייםחליל צד - חדש
30
30
30

 ₪ 440
 ₪ 295
 ₪ 220

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

ג'

אנטולי ורגוצקיחלילית

30
30
30
30

 ₪ 440
 ₪ 295
 ₪ 220
₪ 130

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

שיעור קבוצתי - 45 דקות )4-6( משתתפים

ד'

כלי נשיפה- קלרינט, סקסופון, חליל צד, 
אנטולי ורגוצקיחצוצרה,  טובה,  טרומבון

30
30
30

 ₪ 440
 ₪ 295
 ₪ 220

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

ד'

מארק אברמוביץמפוחית פה, מלודיקה
30
30
30

 ₪ 440
₪ 295
 ₪ 220

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

ד'



מס' מורהחוג
ימי פעילותהערותמחיר חודשימפגשים

30חנה בלכמןצ'לו - חדש
30

 ₪ 440
₪ 295

שיעור יחידני – 45 דקות
א'שיעור יחידני – 30 דקות

אשר בלכמןכינור
30
30
30

 ₪ 440
₪ 295
 ₪ 220

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

א'

אוהד גוטמןתופים
30
30
30

 ₪ 440
₪ 295
₪ 220

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

ג', ד'

30יואל סיווןפיתוח קול
30

 ₪ 290
 ₪ 150

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

30גלינה אוסטרובסקיפסנתר
30

 ₪ 440
₪ 295

שיעור יחידני – 45 דקות
א', ה'שיעור יחידני – 30 דקות

30דימה נייטרפסנתר
30

 ₪ 440
₪ 295

שיעור יחידני – 45 דקות
ד'שיעור יחידני – 30 דקות

 חינם לתלמידי30רומן מרדכוביץ'תאוריית המוסיקה
א', ג', ד', ה'שיעור קבוצתי - 90 דקות מרכז המוסיקה 

הרכבים 

אשר בלכמן,
רומן מורדכוביץ, אנטולי 

ורגודצקי, 
יאן נסימוב   

 חינם לתלמידי 80 ₪ 30
מרכז המוסיקה 

א', ב׳, ד׳
בתיאום עם 

המורה

 חינם לתלמידי 30רומן מרדכוביץ'תולדות המוסיקה המערבית
א', ג', ד', ה'שיעור קבוצתי - 90 דקותמרכז המוסיקה 

ד'210 ₪ 45יואל סיווןמקהלה

תלמידים מצטיינים יוזמנו להשתלב בהרכבים מוסיקליים ייצוגיים
בהנחיית אנטולי ורגוצקי  הרכב כלי נשיפה 

בהנחיית רומן מורדכוביץ ואשר בלכמן הרכב קאמרי 
בהנחיית יאן נסימוב  הרכב רוק 


