
 מתנ"ס ערבה -  08-6592260 
matnas@arava.co.il
www.arava.co.il/matnas

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-10.9.2017, מוזמנים להירשם באתר התשלומים. 
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

מתנ״ס 
ערבה

תכנית 
פעילות 
תשע״ח

2017-2018

נוהלי הרשמה וביטול הרשמה - מפורסמים באתר 
ww.hugim.org.il/arava.htm

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. 

שימו לב – לא ניתן להשתתף בחוג או פעילות בלי 
להסדיר את ההרשמה לפני כן. 

בקשות לוועדת הנחות ניתן להגיש דרך אתר המתנ"ס 
עד ה-30.9 מידי שנה.



תיאטרון ערבה  חדש!

רכזת: צופית לזראה

תיאטרון ערבה פותח שעריו ואנו מזמינים את כל מי שחיידק הבמה בנפשו לבוא ולהצטרף!
השנה ייפתחו 3 קבוצות:

ימים ושעותמחיר חודשיתוכן המדריךחוג 

 תיאטרון
 קהילתי ערבה 

מגיל 19 
ומעלה

 צופית לזראה
 ואביבה פז

סדנאות אומן 
מבחוץ לפחות 
פעמיים בשנה.

קבוצת מבוגרים שמטרתה ליצור קבוצת תיאטרון 
מקומית. לימודי משחק, כישורי במה, אימפרוביזציה, 
כתיבה ועוד. מפגש שבועי של 3 שעות וכמובן 
עבודה אינטנסיבית לפני הפקות. מתוכננות 
שתי הפקות בשנה: הפקת ערב קטעים קצרים 

והפקת מחזה שלם.

ללא עלות 

במימון משרד 
התרבות, אבל 

אנו מצפים 
להתחייבות 

לעבודה רציפה

ימי ב׳ - 18:00-21:00 
ניתן לשינוי בהתאם 

למשתתפים

 תיאטרונוער 
מעין דובקובסקיכיתות ט׳-יב׳

להקת נוער שמטרתה ליצור קבוצת תיאטרון 
צעירים. מפגש חד שבועי באורך שעתיים וחצי 
ועבודה אינטנסיבית לפני הפקה. תהליך למידה 
מעמיק ומקצועי הכולל למידת טכניקות משחק 
שונות ופיתוח השחקן כאומן יוצר. עבודה לקראת 
הפקה שתועלה בפני הקהל הרחב. סדנאות 
אומן חיצוניות פעמיים בשנה. צפייה מאורגנת 

בחלק מהצגות המנויים.

₪280
ימי א׳ - 15:30-18:00 
תלוי במערכת ביה"ס

 חוג תיאטרון
מעין דובקובסקיכיתות ז׳-ח׳

קבוצת תיאטרון המשלבת אלמנטים שונים 
מתחום המשחק- פיתוח הדמיון, שימוש ברגשות, 
בניית דמות, בניית קונפליקט, התמודדות עם 
טקסט ועוד. תהליך עבודה השם דגש על פיתוח 
היצירתיות והביטוי העצמי ובמקביל משפר את 

יכולת העבודה בצוות.

 ₪190
ימי ד׳ - 14:30-16:00
תלוי במערכת ביה"ס

* פתיחת הקבוצות מותנית במינימום 10 משתתפים לקבוצה.



חוגי סיירות ערבה

מועדון ילדי הבוסתן
לתלמידי ביה"ס היסודי, ימים א׳-ה׳, בין השעות 13:20-16:20

סדר היום במועדון יכלול ארוחת צהרים חמה, עזרה בהכנת שיעורי 
בית, פעילות קבוצתית באומנות, משחקים, עבודה בבוסתן, ופעילות 

חופשית. המועדון פועל בכיתת הבוסתן המאובזרת במשחקים, חומרי 
אומנות, מחשבים, מקרן, ובאזורי הבוסתן השונים לפי סוג הפעילות. 

ניתן להירשם ליום בודד. ניתן להגיע לזמן קצר יותר, לפני או אחרי חוג. 
מחיר ליום בודד: ₪60 )בתיאום מראש(, חודש מלא: ₪690

יום בשבוע: ₪250, יומיים: ₪410, שלושה ימים: ₪470, ארבעה ימים: ₪580

שנת הפעילות תיפתח ב-10.9 ותסתיים ב-30.6, בהתאם לביקוש ולכמות הנרשמים.
המועדונית תפעל במסגרת תכנית "ניצנים" של משרד החינוך. התעריפים סובסדו 

בהתאם. 

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 אשר תפעלנה בימי שישי פעם בשבועיים. 
מפגש אחד בחודש: פעולה באזור הערבה 

מפגש אחד בחודש: טיול סופשבוע כולל לילה 

חוג סיירות לתלמידי כיתות ה׳
חוג סיירות לתלמידי כיתות ו׳-ז׳

חוג סיירות לתלמידי כיתות ח׳-ט׳

מחיר: ₪980 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׳ 
מדריכה: נעמה לוי 

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

מחיר ההשתתפות יקבע לפני כל טיול בהתאם להוצאותיו.  



מס׳ תוכן המדריךחוג 
מפגשים

 מחיר 
ימים ושעותהערות חודשי

יעקב דרקג'ודו
לימוד מיומנות יסודית, 

שיפור רכיבי 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

א', ג'

התעמלות 
אומנותית

נטלי 
קולומייסקי

לימוד ושיפור מיומנויות 
יסוד, שימוש בעזרים )אלה, 

חישוק, סרט, דלגית(
ב', ה'* מיועד לכיתות א'-ג', ד' ומעלה60₪170

יעודכן טניס 
בהמשך

לימוד טניס, שיפור 
 הטכניקה והמיומנויות 

שיפור יכולות אתלטיות, 
הכנה למשחקים ותחרויות

אימוני מתחילים/מתקדמים - פעם 30₪210
יעודכן בהמשךבשבוע, ילדים, נוער ומבוגרים

ביה"ס 
לכדורסל 

ג׳-ו׳
יעודכן 
בהמשך

לימוד יסודות הכדורסל, 
30₪170שיפור מיומנויות

* מיועד לכיתות ג'-ד'
* מיועד לכיתות ה'-ו'

* משחקי ידידות במהלך השנה

* החוג מותנה 
במספר נרשמים

כדורסל 
לימוד יסודות הכדורסל, עופר גורילדים ב׳

שיפור מיומנויות, יצירת גירוי 
תחרותי, קבוצות הילדים 

והנערים תשחק במסגרת 
איגוד הכדורסל

60₪300
* מיועד לכיתות ז'-ח'

* משחקים במסגרת איגוד הכדורסל
* שני אימונים ומשחק

יפורסם 
בהמשך

כדורסל 
ילדים א׳

רונאל 
60₪300תמים

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

* שני אימונים ומשחק

יפורסם 
בהמשך

מחלקת הספורט

רכז: רועי דבוראי

פעילות הספורט בערבה מקדמת אורך חיים פעיל ובריא, ופועלת כדי 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. 

 חדש!
השנה הרחבנו את הפעילות הגופנית והתחרותית לבנות. קבוצת הכדורסל בנות לכיתות ז' - ח' תשולב במסגרת ליגת איגוד 

הכדורסל, וכולנו תקווה שבשנים הבאות תפתחנה קבוצות תחרותיות נוספות לבנות. 
השנה ייפתח חוג כושר קרבי לנערים ולנערות כקבוצה אחת מעורבת בהדרכת רונן כהן ועמית מאיר.

אנו פועלים לכניסה להתאחדות לכדורגל והפיכת ענף הכדורגל לענף תחרותי.



מס׳ תוכן המדריךחוג 
מפגשים

 מחיר 
ימים ושעותהערות חודשי

כדורסל 
נערים א׳

רונאל 
תמים

שיפור היכולת הגופנית,
60₪300חדר כושר והכנה לגיוס

* מיועד לכיתות י'-יא'
* שני אימונים בשבוע

* השתתפות במסגרת איגוד הכדורסל

יפורסם 
בהמשך

כדורסל 
בנות
ז׳-ח׳
 חדש!

לילך 
גוטפלד

לימוד יסודות הכדורסל, 
שיפור יכולות טכניות וכושר 

גופני
60₪300

* מיועד לנערות בכיתות ז׳-ח׳
* שני אימונים בשבוע

* משחקים במסגרת איגוד הכדורסל

יפורסם 
בהמשך

כדור רשת
ילדות

נערות 
ונשים
 חדש!

לילך 
גוטפלד 
וליז סהר

משחק כדור קבוצתי פתוח 
לכולן! עם מאפיינים הדומים 

לכדורעף. ההבדל העיקרי 
הוא שבמקום להדוף את 

הכדור, תופסים אותו בידיים. 
המטרה היא לגרום לכדור 

לפגוע במגרש היריב

פרטים 30
בהמשך

מיועד לבנות בגילאי:
כיתות ד׳-ו׳

כיתות ז׳-יב׳
נשים בכל הגילאים

דגש על משחק קבוצתי, שיפור יכולות 
אישיות, מתאים לכל מי שמעוניינת 

בפעילות גופנית קבוצתית טובה!

יפורסם 
בהמשך

רונן כהןטריאתלון

ספורט המשלב שלושה 
ענפי ספורט אישיים: שחייה, 

אופניים, ריצה. ספורט 
יחידני 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'

אופיר כדורגל
שלוש

לימוד יסודות הכדורגל, 
שיפור יכולות טכניות ומרכיבי 

הכושר הגופני
60₪200

מיועד לכיתות א'-ג', ד'-ו', ז' ומעלה
כל ילד יקבל ערכת כדורגל

יפורסם 
בהמשך

יהודה סבן,חדר כושר 
נטע ויט

שיפור מרכיבי הכושר 
הגופני, תכנית אישית לכל 
מתאמן לפי צרכים אישיים

90₪200
חדר הכושר ממוקם במרכז ספיר

מיועד לכיתות ז׳ ומעלה
א', ג', ה'

17:30-20:30

כושר קרבי
 חדש!

רונן כהן
עמית מאיר

אימוני כושר גופני ברמה 
גבוהה. פעילויות ספורט 

מגוונות, בשיתוף קבוצות 
נוספות בארץ.

בניית תכנית אימונים 
הדרגתית, קבוצתית 

ומעורבת של בנים ובנות 
ביחד. כחלק מהכנה כוללת 
לקראת גיבושים וגיוס לצבא

60₪300
כיתות י', יא', יב'

קבוצה מעורבת – נערות ונערים
יפורסם 
בהמשך

אייקידו
אברי 
ברטוב

יאיר לדרמן

אומנות לחימה יפנית 
המבוססת על ניצול אנרגיות 

היריב, התרגול דינמי זורם 
ומשוחרר

פרטים 30
בתיאום עם מתאים לנוער, גברים ונשיםבהמשך

המדריך



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. 

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׳ תוכןמורהחוג 
מפגשים

 מחיר 
ימי פעילותגילחודשי

לימוד והתנסות בטכניקות סיליה יצחקציור נוער
 יום ד'כתות ח'-י'30₪280ֿציור שונות

15:00-16:30

 לימוד והתנסות בטכניקות סיליה יצחקציור ילדים
יום ג' - מיד כתות ה'-ט'30₪280ציור שונות

אחרי בית ספר

קאמישיביי
שילוב בין כתיבה ואיור, עבודה סיליה יצחקנאשויל

30₪150משותפת עם ילדים מארה"ב
כיתה ד'

אורך הפעילות 
שעתיים

יום ב' - מיד 
אחרי בית הספר

אמנות 
צופית גרגיריצירתית

דרך סוגים שונים של אמנות 
נלמד לבטא את עצמנו 

ולהביע את רגשותנו, נפתח 
את הראש, נרחיב את הדמיון 

ואת יכולת החשיבה היצירתית.  

כיתות ו'-ט'30₪280
יום א'

14:30-16:30
)תלוי בשעת 

סיום בית הספר(

ציור 
למתקדמים

– הגיל 
השלישי

יום ב'מבוגרים28₪280התנסות בטכניקות ציור שונותסיליה יצחק
17:00-19:00

 ציור - הגיל 
השלישי דרך 

הקתדרה
לימוד והתנסות בטכניקות ציור סיליה יצחק

28שונות
 ₪140
לגיל 

השלישי
מבוגרים

יום ד'
9:00-11:00



בית הספר לאומנות המחול והבמה

מספר ימי לימוד מספר שבועות בשנהמסלול וכיתה
מחיר חודשישעות לימוד בשבועבשבוע

45₪100 דקות251הגיל הרך – גן חובה - א׳

2.5₪300 שעות302מסלול מלא – ב'-ג'

5-6₪350 שעות303מסלול מלא – ד'-ה'

7₪400 שעות303מסלול מלא – ו'-ז'

11₪460 שעות303מסלול מלא – ח'-ט'

 מסלול מלא - ח׳-ט׳ 
13₪480 שעות303כולל פרוייקט מצטיינים

12₪480 שעות303מסלול מלא - י׳-י״ב

 מסלול מלא - י׳-י״ב
14₪490 שעות303כולל פרוייקט מצטיינים

45₪150 דקות301מסלול street ב׳-ג׳

50₪300 דקות 3022xמסלול street ד'-ה׳

2₪320 שעות302מסלול street ו'-ז'

2.5₪350 שעות302מסלול street ח'-ט׳

2.5₪350 שעות302מסלול street י׳ ומעלה

יפורסם בהמשךמחול נשים

רכזת: אורנה אסף-מלכה 

אנו מזמינים אתכם, קטנים כגדולים, חדשים כוותיקים, להצטרף לביה"ס למחול, ללמוד ולרקוד!
ביה"ס למחול ממשיך לפעול במתכונתו הנוכחית: מסלול STREET יפעל יומיים בשבוע, בשניהם ילמד חננאל דיקסון. 
המסלול המקצועי יפעל במשך שלושה ימי לימודים ובכתות הגבוהות מתווספות אליו גם שעות המגמה למחול בשיתוף 

עם תיכון "שיטים-דרכא". כתות הגיל הרך )גן חובה-א׳( וקבוצת הנשים יחלו את הפעילות מיד אחרי החגים.

תכנית תשע"ח - 
המסלול המקצועי - בלט קלאסי, אצבעות, מחול מודרני, היפ-הופ,  אימפרוביזציה, רפרטואר, ג'יירוקינזיס, אקרובאלאנס 

ומפגשים עם יוצרים.
מסלול STREET - מציע לתלמידי ב' ומעלה מערכת שעות בסגנון הברייקדאנס והיפ-הופ. 

מסלול הגיל הרך - מכינה לבלט ומחול יצירתי לכתות גן חובה-כתה א'.
לימודי מחול לנשים



מרכז המוסיקה ערבה

רכז: רומן מורדכוביץ׳

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

 מס׳ מורהחוג 
מפגשים

 מחיר 
ימי פעילותהערות חודשי

₪440 30רומן מורדכוביץ׳אורגן
₪295

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

30רומן מורדכוביץ׳אורגנית

 ₪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 מורדכוביץ׳אקורדיון
₪295

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

גיטרה 
יאן נסימובוגיטרה בס

30
30
30

 ₪440
 ₪295
₪220

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
א׳, ב׳, ה׳

ענת טיברגר בן חליל צד 
חיים

30
30
30

 ₪440
 ₪295
₪220

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
ג׳, ה׳

כלי נשיפה - 
קלרינט, סקסופון, 
חצוצרה, טובה,  
טרומבון, חלילית

אנטולי ורגוצקי
30
30
30

 ₪440
 ₪295
₪220

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
ד׳, ה׳

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׳



 מס׳ מורהחוג 
מפגשים

 מחיר 
ימי פעילותהערות חודשי

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׳, ה׳שיעור יחידני – 30 דקות

תאוריית 
30רומן מורדכוביץ׳המוסיקה

חינם 
לתלמידי 

מרכז 
המוסיקה

א׳, ג׳, ד׳, ה׳שיעור קבוצתי – 45 דקות

הרכבים

אשר בלכמן 
רומן מורדכוביץ, 
אנטולי ורגודצקי, 
יאן נסימוב, ענת 
טיברגר בן חיים

בתיאום עם  לתלמידי מרכז המוסיקה ללא תשלום30₪80
המורה

תולדות 
המוסיקה 
המערבית

30רומן מרדכוביץ'

חינם 
לתלמידי 

מרכז 
המוסיקה

א׳, ג׳, ד׳, ה׳שיעור קבוצתי – 45 דקות

ד׳45₪210יואל סיווןמקהלה

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

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

הרכב" נשפנים הצעירים" – בהנחיית אנטולי ורגוצקי
 חדש! הרכב חלילים – בהנחיית ענת טיברגר בן חיים

מלגות למוסיקאים 
מצטיינים

קרן  הנדיבה של  לתרומתה  הודות 
מרכז  תלמידי  מוזמנים  עזריאלי, 
המוסיקה מצטיינים להגיש בקשה למלגה 
למוסיקאים מצטיינים, במטרה לקדם 
את יכולותיהם המוסיקליות. קול קורא 
להגשת בקשות פורסם באתר המתנ"ס. 

בקשות ניתן להגיש עד ה-30.8.



טלוויזיה קהילתית
רכזת: פני 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 TV" המשודר בערוץ הקהילתי 98. 

ניתן להזמין שירותי צילום בתיאום עם רכזת הטלוויזיה הקהילתית. תחומי פעילות בתשע"ח:

קורס עריכה על תוכנת פרימייר 
בהדרכת פני בן דוד

אורך הקורס  - 15 שעות אקדמאיות
ימים ושעות בתאום עם המשתתף 

עלות 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 בני שלוש שעות 
ימי רביעי 9:00-12:00 

)נמנע התנגשות עם ההרצאות של זיו אלכסנדרוני(
עלות 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 בני שלוש שעות
ימי רביעי 14:00-17:00

עלות הקורס - ₪750

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, מחול, ספורט ואומנות. המלגות ניתנות לתלמידים אשר הצטיינותם הוכחה בקבלתם לתכנית 

לימודים שאינה פתוחה לקהל הרחב. קול קורא וקריטריונים להגשת בקשות, מפורסמים באתר.

בקשה ניתן להגיש עד ה-30.8 



גיל שלישי

מנהלת: עירית שחר רווה

הקתדרה תפתח שנת פעילות שישית אחרי החגים. השנה אנו מתרחבים ומתחדשים במגוון נוסף של פעילויות עם מיטב 
המרצים, המנחים והתכנים בשלושה ימי פעילות מלאים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי. בנוסף יתקיימו פעילויות, חוגים 
 והרצאות בשעות אחר הצהריים בשאר ימות השבוע. יום שלישי יוקדש לטיולים, "סינמטק ערבה" והרצאות חודשיות. 
במהלך חודש ספטמבר תפורסם חוברת מפורטת של מגוון הפעילויות והשירותים הניתנים לאוכלוסיית הגיל השלישי בערבה. 

יום ה׳ או ו׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳שעות

פעילות 
בוקר

ערבית / יידיש  
היסטוריה / 

רישום הדפסת 
תלת מימד
)לא סופי(

"פילוסופיה 
ועוד.."

שירלי אבידן

"הולכים בשביל"  
טיולים בשביל 

ישראל
 אלון דמבובסקי
אחת לחודש

פסיפס ומוזאיקה
דליה מטמון

צילום
אלכס ליבק

ציור
סיליה יצחק

 "מדינת ישראל: 
70 פנים לה"

מרצים מתחלפים
"מדרשת בן-גוריון"

אחת לשבועיים

טיול מבוגרים
בשיתוף מחלקת 

 תיירות 
אחת לחודשיים

"ערבה לומדת קולנוע"
זיו אלכסנדרוני
אחת לחודש

רואים עולם מהכורסא
נפתלי הילגר
אחת לחודש

פעילות 
אחה״צ

תכשיטנות
לוטם שלדיקס

"סינמטק ערבה" 
דוקומנטרי ישראלי

הקרנת סרטים 
ומפגש יוצרים
אחת לחודש

פסיפס 
ומוזאיקה

 דליה 
מטמון

צילום
אלכס ליבק

"לומדים טבע"
סיורי טבע, נוף 
וצפרות בין-דוריים
בשיתוף ביס"ש 

חצבה - אחת לחודש

פעילות 
ערב

ריקודי-עם
אילנה בראל

מקהלה
יואל סיון

תכנית "קהילה תומכת" פועלת תחת מחלקת הגיל השלישי במועצה ובמתנ"ס ובשיתוף המחלקה לשירותים 
 חברתיים. התכנית פועלת לגיבוש ובנייה רשת שירותים מקיפה לכל מכלול צרכיו של האדם המזדקן בקהילה. 

kehilat@arava.co.il | 052-8991191 | רכזת קהילה תומכת – עירית גבעון סלומון



ספרייה אזורית ערבה

קורסי העשרה בספרייה  חדש!

מנהלת: אלת סימון

הספרייה פועלת במבנה המתנ"ס ונותנת שירותים לכל תושבי האזור, לבתי הספר ולגנים. 
הספרייה האזורית ערבה משמשת כסניף הראשי של רשת ספריות הערבה. אוסף הספרייה, שבו למעלה מ-26,000 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 מכניסה חופשית למגוון אתרים 
ומאגרי מידע באינטרנט. יש להירשם אצל הספרניות. במסגרת שיתוף הפעולה עם בתי הספר תומכת הספרייה בתכנית 
הלימודים השנתית ומקיימת את מצעד הספרים. בספריה האזורית ערבה 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.  

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

סדנת גנאולוגיה – חקר שורשים משפחתיים
בהנחיית ד"ר יעקב בייאר

מבוא וצעדים ראשונים במחקר שורשים, הכרת מקורות מידע, תהליכי חיפוש
היקף הקורס - 4 מפגשים של שעתיים, אוקטובר – נובמבר

עלות הקורס - ₪600 | מינימום משתתפים - 8
יום ה' פעם בשבועיים, 17:00-19:00

קורס סיפור תיאטרון – של בית הספר לתיאטרון בובות ודרמה בהנהלת דבורה צפריר
בהנחיית עליזה בן יהודה.

עיבוד סיפור לבמה • סיפורים אישיים, סיפורי מסע, אגדות עם וסיפורי ילדים • טכניקות של משחק בסיפור 
תיאטרון • מעברים שעושים את העבודה: ממספר לדמויות ובחזרה • איך לספר סיפור תנכ״י, סיפור בלשי, 

סיפור טראגי או בדיחה • יצירת המונולוג האישי – מונודרמה 
היקף הקורס - 56 שעות. 14 מפגשים של 4 שעות אקדמיות, פברואר – יוני. 

עלות הקורס - ₪1000 | מינימום משתתפים - 10
תיתכן הכרה לגמול השתלמות

מפגשים עם סופרים – 3 מפגשים בשנה. 

תה, סיפור ועוגייה – ינואר-פברואר 2017. סדרה של 4 מפגשי שעת סיפור ויצירה לילדים בגילאי 4-7. 

מלים ברוח – מאי 2017. ימי שירה בערבה

פרטים בהרחבה יפורסמו לקראת כל אירוע בנפרד

תרבות בספרייה


