
מרכז קהילה ערבה

תכנית פעילות 
תשע״ט 2018-2019

 "כֹּל ׁשָנָּה וׁשָנָּה מוֹרִיק ַהדֶּׁשֶא

 וְעוֹלָה ַהַחמָּה וְיוֹרֵד ַהמָטָר

 כֹּל ׁשָנָּה וְׁשָנָּה אֲדָמָּה מְִתַחדֶּׁשֶת

 מַלְבִּין הֶחָצָב וּמַזְִהיב הֶהָדָר

ים לָרוֹב   כֹּל ׁשָנָּה נוֹלָדִים אֲנָׁשִ

ִׂנְאָה  לִדְמָעוֹת, וְלִצְחוֹק, לְאֲחוָה וְש

 יֵׁש מִיׁשֶהוּ הָרוֹצֶה רַק טוֹב

ָנָה"... גַּם ַהּשׁ

- לאה גולדברג

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. השנה נפתחו שפע 

של תחומי פעילות חדשים. מקווים לראותכם עמנו. 

שנת פעילות פורייה,

אילת להב ביגר
מנהלת מרכז קהילה ערבה

 נוהלי הרשמה וביטול הרשמה - מפורסמים באתר
שנת הפעילות תיפתח ב - 7.10.18, מוזמנים להירשם באתר 

התשלומים. החוגים תומחרו על בסיס של 30 שבועות פעילות. 
 בשבוע יתקיימו שיעור אחד או יותר, לפי מאפייני כל חוג. 

הסכומים המפורסמים הם שנתיים. ניתן לפרוס את התשלום ל-9 
חודשים לכל היותר. שימו לב – לא ניתן להשתתף בחוג או בפעילות 

בלי להסדיר את ההרשמה לפני כן. בקשות לוועדת הנחות ניתן 
להגיש דרך אתר המרכז הקהילתי עד ה 30.9.18. 



צוות מרכז קהילה ערבה

 • מנהלת – אילת להב ביגר
 • מנהלת כספים – נויה ברנס 

 • מזכירה ורכזת "המטבח" – תמי פבר
 • מזכירת צהרים – דלית נחום 

 • אב בית – נדב ברקוביץ 
• אם בית – אביבה יצחק

 • רכזת ביה"ס למחול – אורנה אסף מלכה
 • רכז מרכז המוסיקה – רומן מורדכוביץ

 • רכזת תאטרון – צופית לזראה
 • רכזת מדע והעשרה – גליה קפ

• רכז ספורט – יוסי לין

 • רכזת תרבות – צופית לזראה
 • רכזת מרכז גישור ודיאלוג – תמר שנאן

 • רכזת טלוויזיה קהילתית – פני בן דוד
• מנהלת הספרייה האזורית – אלת סימון

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

  אב בית קהילה תומכת – נדב ברקוביץ

 • מנהל מחלקת נוער )ורכז מציל"ה וחוגי סיירות( – אלירז דאי
   רכזת בני המושבים – תמר מרגלית

  רכזת להב"ה ומנהיגות נוער – גלית משולם

למטבח תעודת כשרות 
 ואישור משרד הבריאות.

רכישת כרטיסיות באתר המרכז הקהילתי. 

לפרטים נוספים - 
תמי פבר רכזת המטבח

בתפריט: ארוחת קוסקוס / יום פסטות / אורז ועדשים, מרק / 
ירקות בתנור, סלט ירקות וטחינה

הארוחות מוגשות מידי יום בין השעות 13:00-15:15  )ניתן להזמין ארוחות צהרים לילדי החוגים(

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
• הכרטיסייה היא שמית - לא ניתן להעבירה בין ילדים

חדש - מטבח צמחוני 
אוכל טרי ובריא!

מזכירות - מרכז קהילה ערבה | ימים א׳-ה׳, 8:30-16:30 
acc@arava.co.il -מענה טלפוני זמין במיוחד בין 14:30-16:30 | תמיד כדאי לשלוח מייל ל



 חדש!

לתכנית ביום א׳ או ביום ד׳: שני קורסים וארוחת צהרים - 1500 ₪ מחיר: 
לתכנית ביום א׳ או ביום ד׳: קורס אחד וארוחת צהרים )30 שבועות בשנה( - 950 ₪  

מרכז העשרה ומדע 
רכזת: גליה קפ

מרכז העשרה ומדע החדש מאגד תחתיו תכניות לימוד לילדים ומבוגרים. 

ראשון ורביעי דה וינצ'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, מדען, מהנדס וממציא. תכנית דה וינצ'י מיועדת להפגיש את תלמידי 
כיתות א-ד עם קורסים מרתקים במדע ובאומנות. התכנית כוללת ארוחת צהרים חמה, 

ומסובסדת על ידי סל המדע – משרד המדע. 

לוח זמנים:

13:15 קורס ראשון לפי בחירה

14:15 ארוחת צהרים

14:45 קורס שני לפי בחירה

16:00 סיום

ראשון דה וינצ'י - קורסים בימי ראשון

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

כל שבוע נלטף ונאכיל חיה אחרת ודרך עולמה נלמד: שיש 
עולם שחי מתחת לאבן, לאן ציפורים נודדות, איך דגים נושמים, 
תקשורת, חיזור ורבייה בבעלי חיים... למה חיות נכנסות לתרדמת 

בחורף ובקיץ? איך שומרים על חיות בסכנת הכחדה?

מלאכת יד
מדריכה: לוטם שלדיקס

חוג יצירה רב תחומי: סריגה, אריגה, תפירה, חריזה, עיסת 
נייר, עבודות בעץ, ויצירה במגוון רחב של חומרים.

רביעי דה וינצ'י - קורסים בימי רביעי

משחקי חשיבה
מדריכה: רינת בן זמרה

חווית המשחק מהנה, סוחפת ומרתקת, ומייצרת קרקע 
פורייה לאימון ותרגול של מיומנויות החשיבה, אסטרטגיות 
תכנון וכישורי החיים. בואו לשחק במגוון של משחקי 

חשיבה מרתקים.

פסיפס
מדריכה: דליה מטמון

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.

תיבת ההפתעות
מדריכה: טל אליהו

נלמד, נכיר ונחקור חומרים שונים שמקורם מהטבע, ונכין מהם 
תוצרים ויצירות שונות ומגוונות )תיק בד לנשיאה, קופסאות 
אחסון מעוצבות לחדר, קישוטים שונים לבית, ועוד(. המפגשים 
יתמקדו בחינוך סביבתי תוך חשיפה לעולם המדע, האומנות 

והקיימות.

http://www.hug.co.il/results.asp?cat=14&s_cat=385


משחקי וידאו, 
סרטים ואפילו 

פרסומות לדגני 
בוקר - בכל אלה 

 ניתן לראות 
שימוש בגרפיקה 

תלת מימדית. 
בואו להתנסות 

בפיסול תלת 
מימדי וללמוד 

את עקרונות 
האנימציה.

ימי שני בצהריים אחרי הלימודים
מחיר: 900 ₪ לשנה

אנימציה ותלת מימד
לתלמידי כיתות ז׳-יב׳ 

מדריך: שניר גלר

מדריכה: גליה קפ

מתי בפעם האחרונה אכלת צ'יפס מחגבים? מדוע יש לנו עור בין האצבעות של כפות הרגליים? 
כמה פעמים היה בישראל צונמי?  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.  

הכניסה לקבוצה מותנת במילוי טופס בקשה וראיון אישי.

הקורס יתקיים בשיתוף ובתמיכת האגף למחוננים ומצטיינים, ללא תשלום. )תשלום ייגבה רק עבור סיורים מחוץ לערבה(. 
ימי רביעי בצהרים, מיד בתום יום הלימודים. קישור לטופס הרשמה באתר מרכז קהילה ערבה.

 חדש!

 חדש! חדש!

קבוצת מצוינות באקולוגיה 
לתלמידי כיתות ה׳-ו׳

שיעורי תרגול במתמטיקה ובאנגלית
מכיתה ג׳ ועד יב׳.

· בניית תכנית לימודים אישית לכל תלמיד.
· לימוד בקבוצות קטנות 4-6 תלמידים.

· שיטת לימוד המתמקדת בתרגול ושיפור הרגלי 
למידה ומיומנות, ומחזקת מוטיבציה ללמידה.

· סגירת פערים, שימור החומר הנלמד, העשרה 
לתלמידים מצטיינים.

המרכז צפוי להיפתח בחודש נובמבר.
פרטים נוספים יפורסמו בקרוב.

מרכז תגבור ערבה 
מתמטיקה ואנגלית

מבית היוצר של
MATIC חברת



״דרך קשת״ 
לקשתות מסורתית 

לתלמידי כיתות ח׳-יב׳

  חדש! במחלקת ספורט

מדריך: אורן חורש
מדריך מנוסה, פיתח את תחום העבודה עם קשת אסיאתית בארץ, חבר קיבוץ קטורה.

לימוד עקרונות השימוש בחץ וקשת: איך לירות בקשת תוך שימוש נכון בגוף ובאופן החשיבה.  הלימוד אינו 
תחרותי, ללא ניקוד, התלמיד נמדד רק ביחס לעצמו בדגש שיתוף פעולה. אומנות לחימה לחיזוק פלג גוף עליון, 
שמירה על יציבה, שיווי משקל, מיקוד קשב, התמודדות עם מצבים משתנים ללא עימות פיסי ומנצח-מפסיד.

תנאי קבלה לחוג: ראיון אישי, 3-5 שיעורים פרטניים לרכישת מיומנות בסיסית לעבודה עם קשת. יינתן דגש 
גדול לבטיחות. )תלמיד שלא יתקבל לקבוצה – כספו יוחזר באופן יחסי למספר השיעורים בהם השתתף(.

ימי חמישי בשעה 15:15-17:00 )או בהתאם לשעת סיום הלימודים(
מחיר לתלמיד: 2000 ₪ | מספר מקומות מוגבל

מרכז גישור 
ודיאלוג ערבה

רכזת: תמר שנאן

מרכז הגישור מעביר הילוך... בקרוב יפתחו:

קורס גישור – מוכר לגמול לעובדי הוראה. 
קבלת תעודת מגשר. 60 שעות בהדרכת חברת ״גבים״. 

יפתח באמצע אוקטובר.

קורס במסגרת מועדון מופ"ת לגיל השלישי 
 בסוגיות הקשורות לבן ממשיך ועוד.

מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ, סיוע והכוונה בתהליכים 
של התמודדות עם קונפליקטים ובניית הסכמות.

gishur@Arava.co.il

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. קול קורא וקריטריונים להגשת בקשות, 

מפורסמים באתר

בקשות ניתן להגיש עד ה-20.9

מלגות למוסיקאים 
מצטיינים

הודות לתרומתה הנדיבה של קרן עזריאלי, מוזמנים תלמידי 
מרכז המוסיקה בערבה להגיש בקשה למלגה למוסיקאים 
מצטיינים, במטרה לקדם את יכולותיהם המוסיקליות. קול 

קורא להגשת בקשות פורסם באתר המרכז הקהילתי

בקשות ניתן להגיש עד ה-20.9

mailto:gishur@Arava.co.il


השנה תפתחנה 3 קבוצות לפי הפירוט הבא:

חוג סיירות לתלמידי כיתות ה׳ | ימי חמישי 14:15-16:00 כל שבוע
חוג סיירות לתלמידי כיתות ו׳-ז׳ | ימי חמישי 14:15-16:00 כל שבוע

חוג סיירות לתלמידי כיתות ח׳-ט׳ | ימי שישי 7:45-11:15 פעם בשבועיים

מחיר: 1770 ₪ למשתתף לשנה. 
 החוג תומחר לפי 25 מפגשים באורך שעתיים, )בכיתות ח׳-ט׳: 13 מפגשים ארוכים, פעם בשבועיים(. 

פעם בחודש יתקיים טיול כולל לינה. 
* הסכום לא כולל טיולים בחופשות )חנוכה, פסח, קיץ(, הסעות ומזון לטיולי סוף שבוע.

חוג משוטטים י׳-יב׳ 
מדריכה: שיר פרלמוטר | מדריכה מנוסה. משמשת כרכזת חוגי הסיירות בערבה ובדרום בכלל.

חוג המשוטטים מיועד לתלמידי י׳-יב׳ חובבי שטח וטיולים. פעם בחודש יתקיים טיול שטח בסוף שבוע. הטיולים יהיו 
 נודדים עם כל הציוד על הגב, החניכים ישתתפו בבניית התכנית, ניווט והדרכה. 

* מחיר ההשתתפות יקבע לפני כל טיול בהתאם להוצאותיו.  

תיאטרון ערבה 
רכזת: צופית לזראה

תיאטרון ערבה פותח שנת פעילות שנייה, ואנו מזמינים את כל מי שחיידק הבמה בנפשו לבוא ולהצטרף!

ימים ושעותמחיר שנתיתוכן המדריךחוג 

 תיאטרון
 קהילתי ערבה 
מגיל 19 ומעלה

צופית לזראה 
ואביבה פז. 

סדנאות אומן 
מבחוץ לפחות 
פעמיים בשנה

קבוצת המבוגרים תשמח להרחיב את שורותיה 
 3 ולקלוט שחקנים נוספים. מפגש שבועי של 
שעות ללימודי משחק, כישורי במה, אימפרוביזציה, 
כתיבה ועוד. עבודה אינטנסיבית לפני הפקות 

ללא תשלום 

במימון משרד 
התרבות, 

אנו מצפים 
להתחייבות 

לעבודה רציפה

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

למשתתפים

 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 שם דגש על פיתוח 
היצירתיות והביטוי העצמי ובמקביל משפר את 

יכולת העבודה בצוות

 ₪1900
ימי ד׳ - 14:15-16:00
תלוי במערכת ביה"ס

* תתכן גבייה על סדנאות אומן * תחילת פעילות אחרי 7.10.18

חוגי סיירות ערבה
גם השנה נמשיך 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.



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! במחלקת הספורט
תכנית העשרה והעצמה "דרך הספורט" חדר כושר לבנות בלבד, סדנאות, הרצאות וטורנירים

כדורעף תחרותי לנערים ונערות מכיתות ז-יב
דרך קשת עקרונות השימוש בחץ וקשת אסיאתית, לכיתות ח-יב

ספורט אתגרי לכיתות ט-יב
תנועה חווייתית לגיל הרך עם רחלי רז, לגילאי 3-6, במושב חצבה

מחלקת הספורט 
רכז: יוסי לין

מס’ תוכן המדריךחוג 
ימים ושעותמחיר שנתימפגשים

תנועה 
רחלי רזלגיל הרך 

פעילות תנועה חווייתית לילדי הגן, מגיל 3-6. מפגש של 
הילד עם גופו, שימוש במכשירים אישיים, התארגנות 

בתנאי סביבה משתנים, שיפור שיווי משקל, קורדינציה, 
התמצאות במרחב, מודעת גופנית וחיזוק שרירים.

יום ב׳ אחה”צ1500 ₪   30
בחצבה ובספיר

ג’ודו כיתות 
לימוד מיומנות יסודית, שיפור מרכיבי כושר גופני כמו: יעקב דרקא׳ ומעלה

60קואורדינציה, זריזות, מהירות, שיווי משקל ועוד

 ₪ 2400
המחיר לא 

כולל חליפה 
וחגורה

א', ג'
אם תיפתח קבוצה 
נוספת יהיו גילאים 

שיעברו ליום ה’

ה. אומנותית 
א׳-ג׳, ד׳ ומעלה

נטלי 
ולומייסקי

לימוד ושיפור מיומנויות יסוד, שימוש בעזרים
ב’, ה’2000 ₪ 60)אלה, חישוק, סרט, דלגית(

כדורגל לכיתות 
ג׳-ד׳

אופיר 
שלוש

לימוד יסודות הכדורגל, שיפור יכולות טכניות 
60ומרכיבי הכושר הגופני.

 ₪ 2400 
המחיר כולל 
ערכת כדורגל

א’, ה’

כדורגל 
תחרותי

 כיתות ה׳ 
ומעלה

אופיר 
שלוש

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

לכדורגל.
3000 ש”ח60

א’, ה’ | ימי 
המשחקים ע”פ 

תכנית התאחדות 
לכדורגל

ביה"ס
לכדורסל א׳-ד׳

אלון 
ב׳, ד׳2400 ₪ 60לימוד יסודות הכדורסל, שיפור מיומנויות ויכולות אישיות.ברזילי

ג׳, ו׳ 3000 ₪ 60לימוד יסודות הכדורסל, שיפור מיומנויות.עופר גורקט סל ה׳-ו׳

כדורסל ילדים 
ב׳, ד׳3000 ₪ 60לימוד יסודות הכדורסל, שיפור מיומנויות.עופר גורז׳-ח׳

כדורסל 
 תחרותי נערים 

ב’, ח׳-ט׳
ה’, ו’, יום א’ -3000 ₪ 60לימוד כדורסל, שיפור מיומניות, שיפור היכולות האתלטיותרונן יוסף

משחקי בית/חוץ



כדורסל 
תחרותי נוער 

י׳-יב׳
3000 ₪ 60לימוד כדורסל, שיפור מיומניות, שיפור היכולות האתלטיותרונן יוסף

 
ה׳, ו׳, יום ב' - 

משחקי בית/חוץ

 חדש!

כדורסל בנות 
ד׳-ו׳

לילך 
גוטפלד

א׳, ה׳2000 60₪לימוד יסודות הכדורסל ושיפור יכולות גופניות.

 חדש!

כדורסל בנות 
 תחרותי
ז׳ ומעלה

לילך 
א׳, ב׳, יום ד׳ - 2500 ₪ 60לימוד יסודות הכדורסל, שיפור יכולות גופניות ומנטליותגוטפלד

משחקי בית/חוץ

כדורשת בנות 
ד׳-ו׳

לילך 
גוטפלד 
יהודה סבן

לימוד יסודות הכדורשת, שיפור יכולות אתלטיות, 
ב׳, ד׳2000 ₪ 60עבודת צוות.

 חדש!

כדורעף נערים
נערות ז׳-יב׳

לילך 
גוטפלד 
יהודה סבן

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

הפעילות נתמכת מקצועית ע”י איגוד הכדורעף.
ב׳, ד׳, ה׳2500 ₪ 60

טריאתלון
רונן כהןד׳-יב׳

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

וההישג של עצמו, ללא תלות בחברי הקבוצה.
ב’, ה’3000 ₪ 60

60לימוד יסודות הטניס, שיפור מיומנויות ויכולות אתלטיותערן הרפז טניס
30

₪ 3200
ב׳, ה׳2400 ₪

חדר כושר
ז׳ ומעלה

יהודה 
סבן,

נטע ויט

שיפור מרכיבי הכושר הגופני, תכנית אישית
2000 ₪ 90לכל מתאמן לפי צרכים אישיים.

א’, ג’, ה’
17:30-20:30

בספיר

 חדש!

ספורט אתגרי
לכיתות ט׳-יב׳

בתיאום עם 3000 ₪ 60פעילות ספורטיבית אתגרית.רונן כהן
המדריך

 חדש!

כושר קרבי 
לנערות ונערים 

כיתות י׳-יב׳

רונן כהן
אימוני כושר גופני ברמה גבוהה.

בניית תכנית אימונים הדרגתית, קבוצתית, 
כחלק מהכנה כוללת לקראת גיבושים וגיוס לצבא.

ב’, ה’3000 ₪ 60

דרך קשת 
מכיתה ח’ 

ומעלה
אורן חורש

לימוד עקרונות שימוש בחץ וקשת, חיזוק פלג גוף עליון, 
שמירה על יציבה, שיווי משקל מיקוד, קשב וראיה 

פריפרית, שיתוף פעולה בקבוצה.

 30
ה’2000 ₪ )שעתיים(

אייקידו לנוער, 
מבוגרים, נשים

אברי 
ברטוב

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

המדריך



השנה בבית הספר למחול פרויקטים חדשניים ומעניינים! אנו מזמינים אתכם, קטנים כגדולים, 
חדשים כוותיקים, להצטרף לביה"ס למחול, ללמוד ולרקוד!

"צעדים ראשונים" – יסודות ומחול יצירתי לגילאי גן חובה. מועד השיעור ייקבע לפי העדפת הנרשמים. פעם בשבוע

מסלול street – יפעל יומיים בשבוע, המורים המובילים: חננאל דיקסון ואלצה ברודן.

"הפרויקט" ימי שני ––תכנית שנתית במסגרתה ילמדו התלמידים את המקורות והשורשים של ריקודי השחורים באפריקה, 
דרך התפתחותם באמריקה ועד ימינו. שיאו של "הפרויקט" במופע תלמידי המסלול, הסוקר את ההיסטוריה של ריקודי 

השחורים. התכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'-י"ב וכוללת שיעור כפול ביום זה. )לכתות א-ג – שיעור יחיד ביום זה בלבד(.

שיעורי טכניקה בהיפ-הופ בקבוצות הגיל הרגילות, מכתה ד' ומעלה. ימי רביעי

מחול למבוגרים ימי שני – מחול אפריקאי לנשים בלבד | ימי רביעי – היפ-הופ למבוגרים 

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

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

השנה החדשה, במטרה להקל על ההשתלבות בקבוצת הגיל ולהגיע לפתיחת השנה בביטחון.

פרויקטים במסלול המלא:
רוקדים ורטיגו – לכתות י"א-י"ב

מפגשים עם יוצרים – לכתות ז-י"ב
פרויקט מצוינות - שנה שנייה של הפרויקט לכתות ט-י"ב

סדנאות לקהילה – לכתות ט-י
פרויקט חונכות – כתות ז-ח

צוות המורים:
בלט קלאסי – אורנה אסף-מלכה ואמיר יוסף

מחול מודרני – אלה בלוך
מחול עכשווי ומכינה לבלט – ענבר גרינשטיין

אימפרוביזציה – אביבה פז 
אימפרוביזציה ו"צעדים ראשונים" – נעמה דובר

היפ-הופ ו"הפרויקט" – חננאל דיקסון
אפריקאי ו"הפרויקט "-  אלצה ברודן

בית הספר לאומנות המחול והבמה
רכזת: אורנה אסף-מלכה



שבועותמסלול וכיתה
בשנה

מס׳ ימים 
מחיר שנתיאורך שעות לימודבשבוע

₪1000 45 דקות251הגיל הרך – גן חובה 

₪2000 2 שעות302מסלול מלא – א׳-ב׳

₪3500 4 שעות303מסלול מלא – ג׳

₪4000 6 שעות303מסלול מלא – ד׳-ו׳

₪4500 9-10 שעות303מסלול מלא – ז׳-ח׳

13₪5000 שעות303מסלול מלא – ט׳-יב׳

₪1500 50 דקות 301מסלול street א׳-ג׳

₪3600 3 שעות302מסלולי street ד׳-ו׳ / ז׳-ח׳ / ט׳-יב׳

1-2₪1600 שעות25/501-2מחול נשים



מס' מורהחוג
ימי הערותמחיר שנתימפגשים

פעילות

30רומן מורדכוביץאורגנית, אקורדיון

 ₪ 4400
 ₪ 2950
 ₪ 2200
 ₪ 1300

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

שיעור קבוצתי - 45 דקות )4-6( 
משתתפים

א׳, ב׳, ג׳, ד׳

גיטרה 
יאן נסימובוגיטרה בס

30
30
30

 ₪ 4400
₪ 2950

 ₪ 2200 

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

א׳, ב׳, ה׳

  חדש! עוד
גיטרה למתחילים

30אמיר גאנש
 ₪ 4400
₪ 2950

 ₪ 2200 

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

ד׳

ענת טיברגר בן חליל צד 
חיים

30
30
30

 ₪ 4400
₪ 2950

 ₪ 2200 

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

א׳, ד׳

 חדש! חלילית 

חליל צד
30בלהה רינת

 ₪ 4400
₪ 2950

 ₪ 2200 

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

ב׳

קלרינט, 
אנטולי ורגוצקיסקסופון

30
30
30

 ₪ 4400
₪ 2950

 ₪ 2200 

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

ד׳, ה׳

מרכז המוסיקה ערבה
רכז: רומן מורדכוביץ

מרכז המוסיקה החדש והמרווח, 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

 מרכז המוסיקה יתחדש השנה במורים ותחומים חדשים:
 מבוא לתיפוף, פיתוח מוטוריקה וחוש הקצב - בהנחיית בוריס סמליאנסקי

 חצוצרה וטרומבון - בהנחית בועז סבנסון
 עוד וגיטרה למתחילים - בהנחיית אמיר גאנש

חלילית וחליל צד - בהנחיית בלהה רינת
 כינור - בהנחיית אמילי סבנסון, שהגיעה אלינו משוודיה

 טרום כלי לגיל הרך - בהנחיית מאיה גרוסמן
הרכב קולי למבוגרים - בהנחיית מאיה גרוסמן



מלגות למוסיקאים מצטיינים
הודות לתרומתה הנדיבה של קרן עזריאלי, מוזמנים 
תלמידי מרכז המוסיקה להגיש בקשה למלגה 
למוסיקאים מצטיינים, במטרה לקדם את יכולותיהם 
המוסיקליות. קול קורא להגשת בקשות מפורסם 

באתר המרכז הקהילתי. 
בקשות ניתן להגיש עד ה 20.9.18.

  חדש! 
חצוצרה, טרומבון

30בועז סבנסון
 ₪ 4400
₪ 2950

 ₪ 2200 

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
ה׳

מפוחית פה, 
מארק אברמוביץמלודיקה

30
30
30

 ₪ 4400
₪ 2950

 ₪ 2200 

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
ב׳

30גלינה אוסטרובסקיפסנתר
30

 ₪ 4400
₪ 2950

שיעור יחידני – 45 דקות
א׳, ב׳, ה׳שיעור יחידני – 30 דקות

30דימה נייטרפסנתר
30

 ₪ 4400
₪ 2950

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

30חנה בלכמןצ'לו
30

 ₪ 4400
₪ 2950

שיעור יחידני – 45 דקות
א׳שיעור יחידני – 30 דקות

אמילי סבנסוןכינור
30
30
30

 ₪ 4400
₪ 2950

 ₪ 2200 

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
ה׳

אוהד גוטמןתופים
30
30
30

 ₪ 4400
₪ 2950

 ₪ 2200 

שיעור יחידני – 45 דקות
שיעור יחידני – 30 דקות

שיעור זוגי – 45 דקות
ג׳

 חדש! 

מבוא לתיפוף
שיעור קבוצתי )3-5 משתתפים( לכיתות 1250 ₪ 30בוריס סמיליאנסקי

ב׳ב'-ג', ד'-ה', ו'

  חדש!
טרום כלי לגיל הרך

שיעור קבוצתי )5-8 משתתפים(, לגילאי 880 ₪ 30מאיה גרוסמן
 ׳3-7

 חדש!

הרכב קולי למבוגרים
מאיה גרוסמן
 מפגש קבוצתי – 90 דקות1400 ₪ 30ארז גלאור

ג׳מגיל 17 ומעלה

ד׳מגיל 17 ומעלה2100 ₪ 45יואל סיווןמקהלה

30יואל סיווןפיתוח קול
30

 ₪ 2900
 ₪ 1500

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

חינם לתלמידי 30רומן מרדכוביץ'תאוריית המוסיקה
בתיאום עם שיעור קבוצתי- 90 דקותמרכז המוסיקה 

המורה

תולדות המוסיקה 
חינם לתלמידי 30רומן מרדכוביץ'המערבית

בתיאום עם שיעור קבוצתי- 90 דקותמרכז 
המורה



מס׳ תוכןמורה חוג
ימי פעילותגילמחיר שנתימפגשים

לימוד והתנסות בטכניקות ציור סיליה יצחקציור נוער
 כתות₪2800 30שונות

ד'  15:00 16:30 ט'-יב'

לימוד והתנסות סיליה יצחקציור ילדים
 כתות₪2800 30בטכניקות ציור שונות

 ג' 14:30-16:00ו'-ח'

קאמישיביי
שילוב בין כתיבה ואיור, עבודה סיליה יצחקנאשויל

₪1500 30משותפת עם ילדים מארה"ב
 כיתה ד'

אורך הפעילות 
שעתיים

ב'   - מיד אחרי בית 
הספר

ציור ילדים 
)מתחילים( + 

קמישיבאיי רהט
סיליה יצחק

לימוד והתנסות בטכניקות 
ציור שונות, יצירת קמישיבאיי 
מול קבוצת תלמידים בדואים 

ברהט

כיתה ה'30₪2800

ד' 

13:15-15:00 )או 
בהתאם לשעת סיום 

בית הספר(

ציור למתקדמים
 ₪1400 לגיל ה-303התנסות בטכניקות ציור שונותסיליה יצחקהגיל השלישי

מבוגרים₪1600 לצעירים
ד'

17:00-19:00

 ציור - הגיל השלישי 
לימוד והתנסות בטכניקות ציור סיליה יצחקדרך מועדון מופ"ת

₪450 לגיל 30שונות
מבוגריםהשלישי לשנה

יום ד'

9:00-11:00

30עבודה בפסיפס ובמוזיאקהדליה מטמוןפסיפס למבוגרים
₪1600 

לצעירים שאינם 
בגיל השלישי

ד' 16:30-19:00מבוגרים

רביעי דה וינצ'י
עבודה בפסיפס, פרויקטים דליה מטמוןפסיפס

30אישיים וקבוצתיים
במסגרת תכנית 

"דה וינצ'י", כולל 
ארוחת צהרים

ד ׳13:15 - 16:00א׳-ד׳

ראשון דה וינצ'י -
מלאכת יד

לוטם 
שלדיקס

חוג יצירה רב תחומי: סריגה, 
אריגה, תפירה, חריזה, עיסת 

נייר, עבודות בעץ, ויצירה 
במגוון רחב של חומרים 

30
במסגרת תכנית 

"דה וינצ'י", כולל 
ארוחת צהרים

א׳-ד׳
א׳ 

16:00 -13:15

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... השנה תתקיים, בין היתר, תערוכה משותפת עם אומני באר שבע, 

שתוצג בערבה ובבית יד לבנים בבאר שבע. 

 חדש!  השנה יפתחו שני חוגי אומנות חדשים לילדים, במסגרת תכנית "דה וינצ'י". 

אומנות
רכזת: סיליה יצחק

https://www.hug.co.il/prod-details.asp?id=6796
https://www.hug.co.il/prod-details.asp?id=6796


גיל שלישי
רכזת: עירית שחר רווה

הקתדרה לוותיקי הערבה תפתח את שנת הפעילות השביעית אחרי החגים. 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 בשאר ימות השבוע. יום שלישי 
יוקדש לטיולים, "שביל ישראל", "סינמטק ערבה" 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. 

קהילה תומכת
תכנית "קהילה תומכת" פועלת תחת מחלקת הגיל השלישי ובשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים. 

התכנית פועלת לגיבוש ובנייה רשת שירותים מקיפה למכלול צרכיו של האדם המזדקן בקהילה. 
רכזת קהילה תומכת – עירית גבעון סלומון 052-8991191

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

דרך הבשמים – 
סיורים תנכ”יים 

בערבה ובנגב
שירלי אבידן

אחת לחודשיים

פסיפס ומוזאיקה - דליה מטמון

הולכים בשביל
טיולים בשביל ישראל

אלון דמבובסקי
אחת לחודש

ערבית ממשיכים
איריס לביא

צילום אלכס ליבק
9:00-12:00 סמס׳ ב׳ פעילות 

בוקר 

9:00-
11:30

תופעות בטבע
נדב טורי

דרך הבשמים - תנ”ך באווירה 
מדברית” שירלי אבידן התעמלות רחלי רז

פסיפס ומוזאיקה  9:00-10:00
ציור סיליה יצחקדליה מטמון

“דרך הקשת”
לימוד קשת אסיאתית

אורן חורש
אחת לשבוע

סוגיות בזקנה, בן-ממשיך, 
ומשפחה דליה עוזדור 

הרצאות בשיתוף מרכז גישור 
ודיאלוג בקהילה 10 מפגשים

טיול מבוגרים
בשיתוף מחלקת 

תיירות
אחת לחודשיים

 ערבית מתחילים 
איריס לביא

סיפור מקומי

ישראל 70 פנים לה
״מדרשת בן-גוריון" 

מרצים מתחלפים אחת 
לשבועיים

11:30-
 לומדים מוזיקה13:00

צילום ירון קרשאי 8 מפגשים
אלכס ליבק

סמס' א'

פרשת השבוע 
 ערבה לומדת קולנועהרב משה בלוי

זיו אלכסנדרוני 6 מפגשים

פסיפס ומוזאיקה דליה מטמון סינמטק ערבה
 דוקומנטרי ישראלי

הקרנת סרטים ומפגש 
יוצרים אחת לחודש

ציור סיליה יצחק פעילות 
אחה"צ

ציור אינטואיטיבי פרח דנאי פטפוטי אנגלית
תלמה נהיר

מקהלה
יואל סיון

קולנוע ערבה
 סרטי קולנוע 

עכשוויים למבוגרים 
אחת לחודש 

ריקודי-עם
אילנה בראל

פעילות 
ערב

מועדון מופ״ת



טלוויזיה קהילתית
רכזת: פני בן דוד

ספרייה אזורית ערבה
הספרייה פועלת במרכז הקהילתי, ונותנת שירותים לכל תושבי האזור, לבתי הספר ולגנים. משמשת כסניף הראשי של 
רשת ספריות הערבה. 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. 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 – 3 מפגשים בשנה

תה, סיפור ועוגייה – מפגשי שעת סיפור ויצירה לילדים בגילאי 4-7
מלים ברוח ימי שירה בערבה – מאי 2019

פרטים בהרחבה יפורסמו לקראת כל אירוע בנפרד.

 חדש! הספרייה הדיגיטלית הישראלית 
שירות השאלת ספרים דיגיטליים וקוליים חינם למנויי הספרייה.

פרטים והדרכה אצל הספרניות בכל סניפי הרשת.

רכזת- אלת סימון

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.

תחומי פעילות:

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 ₪

 חדש! 
סדנאות חד יומיות בתחום התאורה, הסאונד, ההפקה והמולטימדיה. 
חלק מהסדנאות מתאימות גם לצלמי סטילס חובבים ומקצועיים 
כאחד הרוצים לשפר את מיומנויות הצילום שלהם. מועד הסדנאות 

יפורסמו במשך השנה. 



תכנית חוגים שבועית לילדים ונוער
שישי בוקרחמישירביעישלישישניראשון

מוסיקה

צ'לו, גיטרה, חליל 
צד,אורגנית, פסנתר 
גלינה, הרכב קאמרי

רכבת מוסיקה, מפוחית, 
גיטרה, פסנתר גלינה, 

אורגנית, מבוא לתיפוף, 
חלילית

תופים, אורגנית
 טרום כלי לגיל הרך,

הרכב קולי 
למבוגרים

פסנתר דימה, עוד 
וגיטרה למתחילים,

חליל צד, פיתוח קול, 
אורגנית, סקסופון

פסנתר דימה, גיטרה,
פסנתר גלינה, כינור 

סקסופון, חצוצרה

ספורט

ג'ודו א׳-ג׳, ד׳-ו׳
כדורגל ג׳-ד׳, ה׳-ז׳ 

תחרותי 
כדורסל בנות ד׳-ו׳, 

ז׳ ומעלה
כדורסל ח׳-ט׳ 

משחקים
חדר כושר

ה. אומנותית א׳-ב׳, ג׳-ה׳
כדורסל א׳-ב׳, ג׳-ד׳, ז׳-ח׳
כדורסל בנות ז׳ ומעלה
כדורסל י׳-יב׳ משחקים

כדורשת ד׳-ו׳ בנות
כדורעף ז׳ ומעלה

טריאתלון ד׳-ו׳, ז׳ ומעלה 
כושר קרבי י-יב

טניס )חצבה(

ג'ודו א׳-ג׳, ד׳-ו׳
כדורסל ה׳-ו׳

חדר כושר
תנועה לגיל הרך 

)חצבה(

כדורסל א׳-ב׳, ג-ד׳, ז׳-ח׳
כדורסל בנות ז׳ ומעלה 

משחקים
כדורשת ד׳-ו׳ בנות
כדורעף ז׳ ומעלה

) ג'ודו א׳-ג׳, ד׳-ו׳ (
ה. אומנותית א׳-ב׳, ג׳-ה׳
כדורגל ג׳-ד׳, ה׳-ז׳ תחרותי 

כדורסל בנות ד׳-ו׳
כדורסל ח׳-ט׳, י׳-יב׳

טריאתלון ד׳-ו׳, ז׳ ומעלה 
כושר קרבי י-יב

דרך קשת ח׳-יב׳
טניס )חצבה( 

חדר כושר
כדורעף ז׳ ומעלה

כדורסל 
ה׳-ו׳, ח׳-ט׳, י׳-יב׳

כדורגל
משחקים

מחול
ותאטרון

מחול ג׳, ד׳-ו׳, ז׳-יב׳
תאטרון קהילתי

מחול א׳-ב׳, ד׳-ו׳, ז׳-יב׳
street א׳-ג׳, ד׳-ו׳, ז׳-ט׳
מחול נשים אפריקאי

מחול ג׳, ד׳-ו׳, ז׳-יב׳
street ד׳-ו׳, ז׳-ט׳

תאטרון ז׳-ט׳
מחול מבוגרים היפ-הופ

אומנות

 מדע 
והעשרה

ראשון דה וינצ'י א׳-ד׳ 
)רובוטיקה, מלאכה, 

חוג חיות(

קמישיבאי ה׳ציור ו׳-ח׳קמישיבאי ד׳
ציור נוער ט׳-יא׳

 רביעי דה וינצ'י א׳-ד׳
)פסיפס, משחקי חשיבה, 

תיבת הפתעות(
קבוצת מצוינות 

אקולוגיה ה׳-ו׳

נוער 
וסיירות

 יום הנוער 
)קורס מדצים אזורי-ט(

חוגי סיירות ח׳-ט׳ חוגי סיירות ה׳, ו׳-ז׳
פעם בשבועיים
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ארועים 
בערבהמרכזיים 

ימי שירה עברית בערבה

1/12

30-31/1

14/3

5/1

1-3/11

9/5

1-3/11

6-7/12

8/2

3-5/4

11/1

21-22-2

28-30/5

8-17/11

חנוכיאדה 
 יום ספורט לכל המשפחה

ספיר

יום המדע 
?
?

שבוע גישור 
?
?

חגיגות יום העצמאות 
על הדשא בספיר

יוגה ערבה 
www.yogaarava.co.il

יישובי הערבה | 052-3665935

אקו ארט 
 סופשבוע אמנות אקולוגית

פארק ספיר

חגיגת טיולים
 מסלולי טיול לכל הגילאים

אזור מואה

פסטיבל מחול ותאטרון
 מתנ״ס ערבה
08-6592260

כנס לימוד ערבה
  Limmudarava 

מתנ״ס ערבה

מילים ברוח 
ימי שירה בערבה

יישובי הערבה

סרטים בערבה 7
 www.aravaff.co.il 
צוקים | 052-3666646

סופשבוע אמנות
אקולוגית בערבה

אקו-ארט ערבה

סובב ערבה 
www.arava-active.co.il

פארן

מרוץ ערבה ע״ש יוני פרידמן  
www.arava-active.co.il

דרך השלום -חצבה

יום פתוח ערבה 
www.aravaopenday.co.il

מו״פ ערבה חצבה
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