מרכז קהילה ערבה

2021-2022

איזה חוגים יש לכל כיתה?

תושבי ערבה יקרים,
שנה חדשה בפתח ,ועימה שפע של תכניות ותיקות וחדשות.
התחדשנו השנה בקומה השנייה של מרכז קהילה – ב"מרכז יחדיו" ובו חדרי פעילות נעימים וחדשים וסטודיו רחב ידיים.

א׳-ג׳

ז׳-ח׳

ענפי השחייה יפתחו במרכז החדש והמקצועי למצוינות בשחייה ,תכנית דה וינצ'י התחדשה בקורסים חדשים ,חוגי הציור ,התאטרון והסיירות יחזרו

שני ורביעי דה וינצ'י

טריאתלון

לפעול אחרי שנה של תלאות הקורונה ,במרכז המוסיקה תיפתח תכנית חדשה – "רכבת המוסיקה" לטובת ילדים המעוניינים להתנסות במספר

ג'ודו

כדורסל בנים/בנות

כדורסל

כדורשת

כדורגל מכיתה ג'

טניס

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אל כל הטוב הזה ,לאפשר לילדכם להתמסר לתחומי העניין המעניינים אותם ,ולאפשר להם לממש את יכולותיהם,

שחייה

חדר כושר

להרחיב אופקים ,ולהתפתח בגוף ובנפש .נשמח לראותכם.

טניס

מוסיקה  -לימודי נגינה והרכבים

מחול  -מסלול מלא

תיאטרון

מחול  -מסלול street

ציור

טעימות תיאטרון ג'

נבחרת רובוטקיה

לימודי נגינה (מומלץ מכיתה ג')

תכנות בטא

רכבת מוסיקה  -ג'

מחול  -מסלול מלא

שחייה בקבוצה קטנה

מחול  -מסלול street

משחקי ספורט בקבוצה קטנה

חוג סיירות

כלי נגינה ,ביה"ס למחול יחדש את פעילותו עם תכניות חדשות ומקצועיות.

שתהיה שנה טובה ,בריאה ורצופה.
מאיר צור
ראש המועצה

אילת להב-ביגר
מנהלת מרכז קהילה ערבה

מעגל נערות
ד׳-ו׳
ג'ודו

ט׳-י״ב

טריאתלון

כושר קרבי י'-יב'

כדורסל בנים/בנות

כדורסל נערות/נערים

כדורגל

כדורשת

שחייה ד'

טניס

נבחרת שחייה ה' ומעלה

חדר כושר

טניס

מוסיקה  -לימודי נגינה והרכבים

לימודי נגינה

להקת תאטרונוער

רכבת מוסיקה  -ד'

ציור לנוער

תיאטרון

מחול  -מסלול מלא

ציור

מחול  -מסלול street

מחול  -מסלול מלא

תכנות בטא

מחול  -מסלול street

תהליך ט' אזורי

חוג סיירות ה'-ו'

מעגל נערים ט'-י'

שומרי הנחלים (מצויינות באקולוגיה) ה'-ו'
מייקרס

מרכז קהילה ערבה

נבחרת רובוטיקה

מזכירותacc@arava.co.il | 08-6592260 :

הרשמה ,תכנית פעילות ומידע נוסף

ימים א׳,ב׳,ד׳  | 08:00-16:00ימים ג׳,ה׳ 08:00-13:00

w w w. a ra v a . co . i l /a cc

תכנות בטא
רובוטיקה בקבוצה קטנה

מרכז מדע והעשרה

משרד המדע,
הטכנולוגיה והחלל

רכזת :מאיה רייטר

תכנית דה וינצ'י לילדי כיתות א'-ג'
הדמיון והאינטואיציה ,החיפוש וההתנסות ,האכזבה והסיפוק ,מלווים את מעשה היצירה הן של מדענים והן של אומנים כאחד .לאונרדו דה-וינצ'י
שהיה מגדולי אומני הרנסנס ,שילב בין מדע לאומנות ,והשאיר לעולמנו יצירות מופת רב תחומיות .הוא היה צייר ,פסל ,מדען ,מהנדס וממציא .הוא
תכנן מכונות שהקדימו את זמנן במאות שנים ,הוא היה צייר-פילוסוף ,שאומנותו מושתתת על ידע מדעי רחב.
תכנית דה וינצ'י מיועדת להפגיש את הילדים עם קורסים מרתקים במדע ובאומנות .התכנית כוללת ארוחת צהרים במטבח של מרכז קהילה.
התכנית תתקיים השנה בימים שני ורביעי .בחירת הקורסים תעשה בטופס מקוון שישלח אל מי שנרשם באתר ההרשמות.

שני דה וינצ'י
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לוח זמנים
 - 13:15קורס ראשון לפי בחירה
 - 14:15ארוחת צהרים
 - 14:45קורס שני לפי בחירה
 - 16:00סיום והליכה להסעות
כיתות א'-ב' יכולים להירשם לתכנית מלאה או חלקית.
כיתות ג' מוזמנים להירשם לתכנית חלקית שמתחילה ב  ,14:15או
בהתאם למערכת בית הספר.

מחיר
 ₪2200לתכנית מלאה ביום שני או ביום רביעי:
שני קורסים וארוחת צהרים.
 ₪1700לתכנית חלקית ביום שני או ביום רביעי:
קורס אחד וארוחת צהרים.
 30מפגשים בשנה
פתיחת הקורסים מותנית במינימום משתתפים .יתכנו שינויים.

רביעי דה וינצ'י

קורסים המתקיימים בימי שני:

קורסים המתקיימים בימי רביעי:

קורס מגלי ארצות
מדריכה :מיטל לויטה

עולמם המופלא של בעלי החיים
מדריכה :מאיה רייטר

במהלך הקורס "נטוס" ונבקר בארצות רבות מסביב לעולם .נכיר תרבויות שונות ,מנהגים ,מאכלים ,שפות ,סיפורים ואתרים היסטוריים ברחבי הגלובוס.
כל זאת ע"י הפעלות מהנות ,משחקי חשיבה והרבה יצירה .הקורס מיועד גם למצטרפים חדשים וגם לילדים שכבר היו בו בשנה שעברה .טיסה נעימה.

בקורס נפגוש מקרוב מגוון חיות מיוחדות ומרתקות .נתגבר על חששות מבעלי חיים מסוימים ,ונכיר את עולמם המופלא דרך התנסות ,סיפורים ,יצירות
ומשחקים .ילדים שהיו בקורס בשנה שעברה מוזמנים לקורס המשך בו נעסוק ברווחת בעלי החיים ,נבנה וניצור מגוון כלים ומשחקים עבור חיות המחמד
האהובות.

קורס מלאכת יד
מדריכה :טליה חסון
הילדים יחשפו לעולם האומנות ,המלאכה והיצירה .הם יפתחו את הדמיון ויתנסו בעבודה במגוון חומרים וטכניקות שונות ומיוחדות ,תוך פיתוח סגנון
אישי והפקה של תוצרים מפתיעים ומדליקים .מתאים לבנים ולבנות כאחד.

קורס ילדי הבוסתן
מדריכים :צוות מדריכי הבוסתן
"ילדי הבוסתן" יפעלו במתחמי הפעילות בבוסתן .הם יתנסו בטיפול בפינת החי ,עבודה חקלאית בחממה ,ויפעלו בכל שאר המרחבים – פינת נגרות,
מרחב תחושתי והמטבח ,מתוך חווית העשייה ובאווירה של חקרנות וסקרנות.

רובוטיקה
מדריכה :נועה ברנס
נכיר אתגרים הנדסיים על ידי בניית רובוט אוטונומי לביצוע משימות .נלמד עקרונות של בנייה נכונה בחלקי לגו :יציבות ,חוזק ,בטיחות,
נתנסה בעבודה עם חיישנים ,מנועים ותכנות בסיסי.

מרכז מדע והעשרה

משרד המדע,
הטכנולוגיה והחלל

רכזת :מאיה רייטר

חדש!
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רובוטיקה ותכנות
רכזת ומדריכה :נועה ברנס

משרד המדע,
הטכנולוגיה והחלל
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נבחרת רובוטיקה  FLLלכיתות ה' ומעלה

שומרי הנחלים – קבוצת מצוינות באקולוגיה ,כיתות ה'-ו'

בהנחיית :ד"ר עודד קינן ומרצים אורחים
הערבה היא חבל ארץ ייחודי ,מרחב גיאולוגי שלא קיים באף מקום אחר בעולם ,מפגש בין שלוש יבשות המייצר מערכות אקולוגיות מופלאות ומפגשים
בין תרבויות קדומות .עלינו להכיר אותה ,להוקיר אותה ולשמור עליה .קבוצת שומרי הנחלים היא קבוצה של תלמידים אוהבי טבע וסביבה ,השואפים
לשמור על הערבה וללמוד עליה .את הקבוצה יוביל ד"ר עודד קינן ,חוקר במו"פ מדבר וים המלח ומנהל החווה ללימודי מדע חקלאות וסביבה -חממת
הערבה .במהלך השנה נערוך מפגשי למידה ,סיורים ופעילויות ,נכיר את האנשים שחוקרים ולומדים את הערבה ,ונסייע לפרויקטים של מחקר מדעי
וסביבתי ופרויקטים של שמירת טבע באזור .ההרשמה לקבוצה כוללת ראיון אישי.
ימי שני 14:30-16:00
מחיר₪500 :

אנו מזמינים אתכם להצטרף לנבחרת הרובוטיקה של הערבה.ARABOT ,
השנה חברי הנבחרת יתקדמו ויעמיקו בהכרות עם עולם הרובוטיקה והתכנות באמצעות בניית רובוט אוטונומי לביצוע משימות .הקורס יתקיים כחלק
מתוכנית  FLLהארצית והעולמית ,בהתאם לנושא השנתי ולחוקי התחרות .הנבחרת תשתתף בתחרויות מחוזיות ובפיתוח פתרון בר קיימא לשיפור
החיים בערבה בהתאם לנושא השנתי .הנבחרת מיועדת לתלמידי רובוטיקה ותיקים וגם לחדשים .מוזמנים להצטרף!
ימי שלישי 14:10-16:10
מחיר ₪950 :לכל השנה

מייקרס לכיתות ד'-ז'
המייקרס הוא קורס של עשייה ,תכנון ,פיתוח ,יצירה ועבודת ידיים .המשתתפים יחשפו למגוון תחומים ונושאים תוך עבודה והתנסות באמצעים
טכנולוגיים חדשים כמו מדפסות תלת מימד ,חותכי לייזר ,בקרים חשמליים ,כלי חיתוך ונגרות.
המשתתפים יעבדו על פרויקטים קבוצתיים ואישיים אשר יוצגו בתערוכה בסוף השנה.
הקורס מיועד לתלמידים ותיקים וגם לתלמידים חדשים .מוזמנים להצטרף.
הקורס יתקיים במרכז  MAKEערבה במו"פ
ימי ראשון 14:30-16:00
הסעות הלוך מספיר למו"פ ,חזור לספיר ומשם בהסעות הרגילות
מחיר ₪950 :לכל השנה

בטא – קורס תכנות ,כיתות ד' – יב'
ילדי כיתות ד' ומעלה מוזמנים ללמוד תכנות באמצעות שיטת בטא .שיטת בטא משמעה לימוד באמצעות ביצוע אתגרים ופרויקטים ,בלימוד עצמי תוך
כדי היעזרות במנטורים .מטרת הקבוצה היא ללמד תכנות ילדים ונוער באזורי הפריפריה בעיקר .חומרי הלימוד המרכזיים נגישים לכל אחד באינטרנט
(בויקיספר ובויקיברסיטה) .את הלימודים ילוו מנטורים בוגרי בטא מהערבה ומרחבי הארץ .הלימוד בבטא הינו ללא עלות ,וכל חברי בטא עושים זאת
בהתנדבות.
מחיר ₪500 :לשנה ,עבור פעילויות מיוחדות
ימי חמישי 14:30-16:00

המטבח | אוכל בריא וטרי
תפריט יומי קבוע :ארוחות קוסקוס/פסטות/אורז ותוספת מרק בחורף/
ירקות בתנור/פשטידות/תפוחי אדמה ,סלט ירקות וטחינה.

 15ארוחות
במחיר של
₪330

 30ארוחות
במחיר של
₪600

צ'יפים נמכרים באתר ההרשמות

 60ארוחות
במחיר של
₪1080

ארוחה בודדת
(ללא צ'יפ)
₪25

המטבח פתוח בימים א' ,ב' ,ד'
בשעות 13:00-15:00
פרטים נוספים אצל תמי פבר רכזת המטבח

רובוטיקה בקבוצה קטנה ,כיתות ד'-ו'
לימוד רובוטיקה בקבוצה קטנה של  4-5משתתפים .יחס אישי ,דגש על הסתגלות והשתלבות .הכרות עם אתגרים הנדסיים ע"י בניית רובוט אוטונומי
מחלקי לגו ותכנות בסיסי .מומלץ וכדאי להתייעץ עם נעמה כנעני מנהלת המרכז הטיפולי ,על התאמה ויתרונות ההשתלבות בקבוצה קטנה.
ימי חמישי בצהרים ,בהתאם למערכת ביה"ס
מחיר' ₪1500 :לכל השנה

תיאטרון ערבה

אומנות

תיאטרון ערבה מזמין את כל מי שחיידק הבמה בנפשו ,כל מי
שמעוניין לחזק את הביטחון שלו מול קהל וכל מי שמעוניין
לרכוש כלים מקצועיים לעבודה על הפקה להצטרף לשורותיו!

ילדי כיתות ד' ומעלה ,צעירים ומבוגרים ,מוזמנים להצטרף לחוגי הציור
ללמידה ולהתנסות בטכניקות ציור שונות ,בהנחייתה של סיליה יצחק -
ציירת ,מאיירת ,אומנית ,רכזת האומנות לשעבר במרכז קהילה ערבה,
ומורה ותיקה ומקצועית לציור.

רכזת :צופית לזראה

*פתיחת קבוצות הילדים והנוער מותנית במינימום  10נרשמים.
**הימים והשעות נתונים לשינוי בהתאם למערכות בתי הספר
והמשתתפים
**שימו לב :עמידה בכמות ההפקות תלויה בפעילות
שתתאפשר בהתאם להנחיות משרד הבריאות .בנוסף ,במידה
והפעילות השוטפת תיקטע בשל מגיפת הקורונה ,מרכז קהילה
ערבה שומר על זכותו לקיים את המפגשים בפלטפורמות שונות
כולל דיגיטליות ,להחליף את מועד החוג או לבצעו במרוכז.

חוג

המדריך

טעימות
תיאטרון ג'-ד'

מאיה
ברקוביץ'

תיאטרון
צעירים ה'-ז'

צופית
לזראה

תוכן
התנסות בתחומים וסגנונות שונים של תיאטרון כגון אימפרוביזציה,
משחקי תיאטרון ,הבעת רגשות ,שימוש בגוף ובקול ,תיאטרון בובות
ועוד .כל מספר מפגשים יוקדשו לסגנון ,תחום או טכניקה שונים של
תיאטרון ,כל זאת תוך עבודה על חיזוק תחושת הביטחון בעמידה מול
קהל ועל במה.

מס’
מפגשים

30

מחיר שנתי

₪1900

ימים ושעות

יום א'
17:00-18:30

חוג

קאמישיביי – כיתה ד'

מורה

סיליה יצחק

הקבוצה תעלה הפקה קטנה ושיעור פתוח מול ההורים.
בשיעורים ישולבו אלמנטים שונים מתחום המשחק  -פיתוח הדמיון,
שימוש ברגשות ,בניית דמות ,בניית קונפליקט ,התמודדות עם טקסט
ועוד.
דרך עולם התיאטרון ניתן ביטוי לעולמו הפנימי של כל נער/ה ונעבוד
על הביטחון העצמי ועל הדינמיקה הקבוצתית.
הקבוצה תעלה הפקה אחת גדולה ושיעור פתוח להורים.

30

ציור נוער ,כיתות ז'-יב'

הלהקה מרחיבה שורותיה לתלמידי ח' ומעלה
בלהקה נתמקד ברכישת כלים של יצירה ועמידה על במה באמצעות
מעין
הופעות מול קהל.
דובקובסקי
הלהקה תיפגש פעמיים בשבוע :מפגש אחד בדגש על הפקות ,ומפגש
וצופית לזראה
אחד בדגש על דיקציה ,פיתוח קול ,הגשת טקסט וטכניקות נוספות.
הלהקה מיועדת להעלות שני מופעים במהלך השנה בסגנונות שונים.

60

מפגש שבועי של כשלוש שעות ללימודי משחק ,כישורי במה,
תיאטרון
אימפרוביזציה ,כתיבה ועוד .כניסה לקבוצה מחייבת השתתפות קבועה
אביבה פז
קהילתי ערבה
ועבודה אינטנסיבית לפני הפקות .בנוסף ,נשמח להצטרפות אנשי
(למבוגרים וצופית לזראה
הפקה( ,שלא בהכרח מעוניינים לשחק) :מלבישים ,תפאורנים ,כותבים
)18+
וכד'.

30

להקת
תיאטרונוער
ח'-יב'

₪1900

יום ב'
14:30-16:00

אני ואתה – כיתות ה'-ו',
בשיתוף עם ילדי
ערערה בנגב

₪2800

ימים ב' ,ד'
16:30-18:00

ללא עלות.
במימון משרד
התרבות.
מחייב הגעה
והשתתפות
רציפות

יום ד'
18:00-21:00

ציור למתקדמים  -מבוגרים
והגיל השלישי

ציור לגיל השלישי במסגרת
מועדון מופ"ת

תוכן

מס׳
מפגשים

שילוב בין כתיבה ואיור,
עבודה משותפת עם ילדים
מארה"ב

30

סיליה יצחק
וחנאן ג'פאלי

לימוד והתנסות בטכניקות
ציור שונות .החוג יתקיים
במקביל לחוג בערערה
בנגב ויכלול התכתבות
ומפגשים עם הילדים מהעדה
הבדואית.

סיליה יצחק

לימוד והתנסות בטכניקות
ציור שונות ובחומרים

סיליה יצחק

סיליה יצחק

התנסות בטכניקות ציור
שונות .מחיר מוזל לגיל
השלישי בלבד.

במסגרת מועדון מופ"ת

30

30

30

30

מחיר שנתי

₪1500

₪1500

₪2800

 ₪1800לגיל השלישי
 ₪2000למבוגרים

במסגרת מועדון
מופ"ת

ימי פעילות

יום ב’
14:30-16:00

יום ד’
14:30-16:00

יום ד’
16:30-18:00

יום ב’
17:00-19:00

ימי ב' ,ד’
9:00-11:00

מחלקת הספורט

עמותה לקידום
הספורט בערבה

מנהל מחלקת ספורט :יוסי לין

מחלקת הספורט שמה לה למטרה לפתח ולטפח את הפעילות הספורטיבית ואורח חיים בריא בקרב תושבי הערבה ,החל מילדים בגיל הרך ועד לתושבים
בגיל השלישי ,בהתאם לכך אנו משקיעים רבות בהקמת מתקני ספורט לרווחת התושבים.
בתקופה האחרונה חנכנו את אולם הספורט החדש ואת מרכז אומנויות לחימה המאובזרים במיטב המתקנים ,בשבועות האחרונים נפתח מרכז מצוינות שחייה
ערבה ,הכולל ארבע בריכות שחייה( ,חדר כושר ,בריכה הידרותרפית ,ג'קוזי וסאונות יפתחו המהלך השנה הקרובה) .הכוונה לאפשר לקהילת הערבה לקבל
שירות מיטבי באורח חיים ספורטיבי במגוון רחב של ענפי הספורט השונים בתוך קריית הספורט שהולכת ונשלמת.
נמשיך גם השנה לשלב בין פעילות ספורט עממית וחוגית לקהל הרחב ,לבין פעילות תחרותית ייצוגית השמה דגש על מקצועיות ומקצוענות .העמותה לקידום
הספורט בערבה תמשיך לפעול ולגייס משאבים לטובת הרחבת פעילויות הספורט.
חדש! הקבוצות התחרותיות יילוו השנה ביועץ מנטלי  -אילן בכר .אילן הוא שחקן נבחרת ישראל בכדורגל לשעבר .חלק מהמפגשים יתקיימו עם ההורים וחלקם
מול הקבוצות וצוות המאמנים.
קורס מדריכים בכדורסל – השנה צפוי להיפתח ,לראשונה בערבה ,קורס מדריכים לשחקני/שחקניות הערבה ,הקורס יוצע ויפתח גם לקהל הרחב .פרטים בהמשך.

חוג

60

₪3260
המחיר
כולל ביטוח
ספורטאים

ימים א' ,ה'
 14:10-16:10אולם ישן

₪3260
המחיר
כולל ביטוח
ספורטאים

ימים א'-ב' 16:10-18:10
יום ה'  -משחקי בית/חוץ

₪2600

יום ד' ,ה'
14:10-16:10

60

₪3260
המחיר
כולל ביטוח
ספורטאים

ימים א' ,ב' 14:10-16:00
משחקי בית/חוץ בימי ד'

כדורסל נערות
תחרותי ט'-יא'

יקי דוף

לימוד יסודות הכדורסל ,שיפור יכולות גופניות ומנטליות,
השתתפות במשחקי ליגה.

60

₪3260
המחיר
כולל ביטוח
ספורטאים

ימים א' ,ב' 18:10-20:10
ימי שבת משחקי בית
ימי ג' משחקי חוץ

לימור
אליהו

לימוד יסודות המשחק ,שיפור יכולות אישיות
והבנת המשחק.

60

₪2600

יום ב' 16:10 - 18:10
יום ה' 14:10-16:10

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.

60

₪3260
המחיר
כולל ביטוח
ספורטאים

טניס
א' ומעלה
ועד מבוגרים

ערן
הרפז

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

 52החוג
יסתיים
במאי

₪2900

ימים ב' ,ה' ,פתיחה של קבוצות
בכל הישובים ,בהתאם להרשמה

חדר כושר
ז' ומעלה

יהודה סבן,
נטע ויט

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

90

 ₪2230המחיר
כולל ביטוח
לחד"כ

א' ,ג' ,ה'
 17:30-20:30בספיר

כושר קרבי בנים
ובנות כיתות י'-יב'

רונן
כהן

אימוני כושר גופני ברמה גבוהה.
בניית תכנית אימונים הדרגתית ,קבוצתית ,כחלק מהכנה
כוללת לקראת גיבושים וגיוס לצבא.

60

₪3200

ימים א' ,ד'
השעה תיקבע לפי מערכות
ביה"ס

קט סל ה'-ו'
בנים

עופר גור

לימוד יסודות הכדורסל ,שיפור מיומנויות ,טכניות ואתלטיות
השתתפות במשחקים מול רשויות בדרום.

כדורסל נערים
תחרותי ז'-ט'

יקי דוף

לימוד יסודות הכדורסל ,שיפור מיומנויות ויכולות גופניות.
השתתפות במשחקי ליגה.

60

קטסל בנות
ד-ו'

אלמוג
גולדשטיין

לימוד יסודות הכדורסל ,שיפור מיומנויות טכניות ואתלטיות.

60

חוג

המדריך

תוכן

מס'
מפגשים

מחיר שנתי

ימים ושעות

שחייה א'-ב'

נעמה
שמעיה

הקניית שליטה מלאה בשינויי מנח ,העמקה וסגנון תת מימי,
תחושת מים ,קפיצת ראש וסיבוב .רכישת כלים לשחיית
הסגנונות השונים.

60

₪2600

ימים ג' ,ה'
13:10-14:10

שחייה ג'-ד'

נעמה
שמעיה

רכישת כלים טכניים ,לייעול התנועה בסגנונות ,גב .חתירה,
חזה ,שילוב סגנון תת מימי בסיבוב וזינוק ,הקניית יסודות
בסיסיים בסגנון פרפר.

60

₪2600

ימים ג' ,ה'
14:10-15:10

נבחרת שחייה ה'
ומעלה

נעמה
שמעיה

שיפור מיומנויות אתלטיות ,ייעול התנועה בסגנונות גב,
חתירה ,חזה ייעול ושיפור הזינוק ,סיבוב פשוט וסיבובים
מורכבים ,עבודה על שיפור יכולות מנטליות.

60

₪2600

ימים ב’ ,ד’
14:10-16:10

שחייה בקבוצה
קטנה א'-ג'

נעמה
שמעיה

אימוני שחייה בקבוצה קטנה  3-4משתתפים ,התמודדות
עם פחד ממים ,יחס אישי .מומלץ להתייעץ עם נעמה כנעני
מנהלת המרכז הטיפולי ,לפני ההרשמה לקבוצה.

30

₪2000

יום ב'
13:10-14:10

כדורשת
בנים/בנות
ז' ומעלה

שחייה בקבוצה
קטנה ד'-ו'

נעמה
שמעיה

אימוני שחייה בקבוצה קטנה  3-4משתתפים ,התמודדות
עם פחד ממים ,יחס אישי .מומלץ להתייעץ עם נעמה כנעני
מנהלת המרכז הטיפולי ,לפני ההרשמה לקבוצה.

30

₪2000

יום א'
14:10-15:10

טריאתלון
ד'-ו'

משחקי ספורט
בקבוצה קטנה
א'-ג'

דור אליהו

אימון במשחקי ספורט וחצר בקבוצה קטנה 3-5 ,משתתפים.
הכרות עם כללי משחקים ,דגש על יחסים וקשרים חברתיים,
השתלבות והסתגלות .מומלץ להתייעץ עם נעמה כנעני
מנהלת המרכז הטיפולי ,לפני ההרשמה לקבוצה.

30

₪2000

יום ד'
14:10-15:00

ג'ודו
כיתות א-ב'
ג' ומעלה

יעקב
דרק

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

60

₪2600
המחיר לא
כולל חליפה
וחגורה

ימים א' ,ה'
כיתות א'-ב' 13:10-14:10
כיתות ג' ומעלה 14:10-15:10

כדורגל
לכיתות ג'-ד'

דור
אליהו

לימוד יסודות הכדורגל ,שיפור יכולות טכניות ומרכיבי הכושר
הגופני.

 52החוג
יסתיים
במאי

₪2250
המחיר כולל
ערכת כדורגל

ימים א' ,ד'
בשעה 14:10-15:10

כדורגל
כיתות ה' ומעלה

דור
אליהו

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

 52החוג
יסתיים
במאי

₪2700

ימים א' ,ד'
בשעה 15:10-16:10
משחקים במסגרת רשויות

בי"ס לכדורסל
כיתה א'
בי"ס לכדורסל
כיתה ב'
בי"ס לכדורסל
כיתות ג'-ד'

ימים ב' ,ג'
13:10-14:10
אלון ברזילי

לימוד יסודות הכדורסל ,שיפור מיומנויות ויכולות אתלטיות:
קואורדינציה ,זריזות ,מהירות הבנת המשחק ועוד.

60

₪2600

המדריך

תוכן

מס'
מפגשים

מחיר שנתי

ימים ושעות

כדורסל נערות
ז'-ח'

יקי דוף

טריאתלון
ז' -ט'

משחק ספורטיבי קבוצתי המשלב חכמת משחק ,עבודת
צוות ,פעילות גופנית והנאה מרובה ,אין צורך בניסיון קודם.

כדור רשת נשים

יום ג' 14:10-15:10
יום ד' 13:10-14:00

אייקידו לנוער,
מבוגרים ,נשים

ימים ב' ,ד'
14:10-15:10

כדורסל מבוגרים

לימוד יסודות הכדורסל שיפור יכולות טכניות ואתלטיות,
השתתפות במשחקים של איגוד הכדורסל.

אברי
ברטוב

אומנות לחימה יפנית המבוססת על ניצול אנרגיות היריב,
התרגול דינמי זורם ומשוחרר.
פעילות פתוחה לקהל הרחב

ימים א' ,ד'
14:10-16:10
א ,ד'
בתיאום עם המאמן

יום ג'20:00 ,
באולם ספיר
30

בתיאום עם
המדריך

ב' ,ד'
בתיאום עם המדריך
יום ב' 20:00 ,אולם חדש

בית הספר למחול
מנהלת ביה"ס למחול :אורנה אסף-מלכה

צילום :בועז נחשוני

בית הספר למחול הוא בית המחנך למחול ודרך מחול ,ומהווה מקום לצמיחה והתפתחות עבור ילדי הערבה מגיל  6עד  18שאוהבים ,חולמים ורוצים לרקוד!
גם השנה נמשיך להעמיק ,להתפתח ולחדש – ואתם מוזמנים להצטרף בכל גיל ושלב.

צעדים ראשונים
המסלול המלא

– יסודות של קצב ויצירתיות לילדי גן חובה.

– מכתה א' עד י"ב.

הלימודים מכתה ג' ומעלה  -שלוש פעמים בשבוע.
המסלול מוביל בהדרגה להתפתחות מקצועית בתחומי הביצוע ,היצירה ,וההוראה במחול,
דרך יסודות של בלט קלאסי ,מחול מודרני בשני סגנונות ,אימפרוביזציה ,אפריקאי ,חיזוק ומתיחות,
רפרטואר עולמי ,ישראלי ועכשווי ,הסללה למגמת מחול ( 5-10יח"ל) בתיכון שיטים-דרכא
בכתה ט'/י' ולבחינה לרקדן מצטיין בצה"ל .ניתן להצטרף גם בגיל "מאוחר".
צוות המורים של בית הספר יתמוך את ההשתלבות של כל תלמיד/ה באופן מקצועי ומושכל.
פרויקט שנתי" :רוקדים ורטיגו" בהנחיית רקדן מלהקת ורטיגו.
פרוייקט מצויינות יום ה' :בשיתוף עמותת גאגא של אוהד נהרין .מיועד לכתות ח'-יב'.
 23מפגשים של שלוש שעות .שיעור גאגא וסדנת רפרטואר מיצירותיו של אוהד נהרין בלהקת בת-שבע.
המסלול יפעל בימים :ראשון ,שני ורביעי ותוספת לקבוצה הבוגרת  -יום חמישי.

מסלול וכיתה

ימים

שעות

מחיר שנתי

מחול לילדי גן חובה

יום א'

16:15-17:00

₪1100

מסלול מלא – א'

יום א'

13:15 - 15:15

₪2200

מסלול מלא – ב'-ג'

ימים א' ,ד'

13:15 - 15:15

₪3500

מסלול מלא – ד'-ה'

ימים א' ,ב' ,ד'

14:15 - 16:15

₪4000

יום א'
יום ב'
יום ד'
יום א'
ימים ב' ,ד'

15:15 - 18:15
14:15 - 18:15
14:15 - 17:15
15:15 - 20:15
15:15 - 18:15

מסלול מלא – י'-יב'

ימים א' ,ב' ,ד'

15:15 - 20:15

₪5000

פרוייקט מצויינות גאגא
ח'-יב'

יום ה'

15:15 - 18:15

₪2700

מסלול  streetא'-ב'

יום ד'

13:15 - 14:15

₪1500

יום א'

14:15 - 15:15

יום ד'

14:15 - 16:15

מסלול  streetה'-ו'

ימים א' ,ד'

14:15 - 16:15

₪3600

מסלול  streetז' ומעלה

ימים א' ,ב' ,ד'

15:15 - 18:15

₪4200

מחול נשים אפריקאי

יום ד'

18:15 - 19:15

₪1800

מחול מודרני לנשים

יום ג'

20:30 - 21:45

₪1800

שישי חודשי 18+

יום ו'

10:30 - 12:00

₪40
למפגש

מסלול מלא – ו'-ז'

מסלול street

– מכתה א' עד י"ב .מאפשר מערכת שעות מצומצמת יותר,

מסליל להתפתחות מקצועית בתחום הסטריט על גווניו :היפ-הופ ,אפריקאי ,פיוז'ן ועוד.
תחומים תומכים הנלמדים באופן קבוע :יסודות-טכניקה וחיזוק ומתיחות.
המסלול יפעל בימים ראשון ורביעי ולקבוצה הבוגרת ז' ומעלה  -תוספת ביום שני.
בשני המסלולים יתקיים מופע שיא שנתי בו ישתתפו תלמידי כתה ב' או ג' ומעלה.

מסלול מבוגרים
מחול אפריקאי
מחול מודרני לנשים בעלות רקע במחול
"שישי חודשי" שיעור קלאסי/מודרני לבוגרות ובוגרי בתי ספר ומגמות מחול ,אחת לחודש ביום שישי.

צוות מורי בית הספר למחול
מנהלת ביה"ס ,בלט קלאסי ורפרטואר – אורנה אסף-מלכה | מחול מודרני בשיטת גרהם ,בלט קלאסי ורפרטואר – אלה בלוך | מחול מודרני בשיטת
רליס ,בלט קלאסי ורפרטואר להקת ורטיגו – ענבר גרינשטיין | מחול יצירתי ואימפרוביזציה – אביבה פז ,נעמה דובר | חיזוק ומתיחות – הילה טל
היפ-הופ ורפרטואר – חננאל דיקסון | מחול אפריקאי ואפרו-פיוז'ן  -עלצה ברודן | מורה בכירה אורחת לבלט קלאסי  -הגב' דניאלה שפירא

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

מסלול מלא – ח'-ט'

מסלול  streetג'-ד'

₪4500
₪4800

₪3300

מרכז המוסיקה ערבה
רכז :רומן מורדכוביץ'

מרכז המוסיקה מטפח מצוינות במוסיקה בקרב למעלה מ 200-תלמידים .תלמידי המרכז
משתתפים באירועים מוסיקליים שונים בערבה מחוצה לה :כנסים ,פסטיבלים ,קונצרטים,
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 רוק – בהנחיית יאן נסימוב
הרכב חלילים – בהנחיית ענת טיברגר בן חיים

רכבת מוסיקה לכיתות ג'-ד'

חדש!
התנסות בלימוד נגינה על שלושה כלי נגינה :אורגנית ,גיטרה וחלילית.
 10שיעורים רצופים בכל כלי 3-5 .תלמידים בקבוצה.
(ניתן לבחור להתנסות רק בכלי אחד או שניים)
חוג
חוג

מורה

מס'
מפגשים

מחיר שנתי

הערות

ימי פעילות

אורגנית ,אקורדיון

רומן מורדכוביץ

30

₪ 4400
₪ 2950

שיעור יחידני –  45דקות
שיעור יחידני –  30דקות

א’ ,ב’ ,ד’ ,ה’

מלודיקה

רומן מורדכוביץ

30

₪ 4400
₪ 2950

שיעור יחידני –  45דקות
שיעור יחידני –  30דקות

א’ ,ב’ ,ד’ ,ה’

גיטרה
וגיטרה בס

יאן נסימוב

30
30

₪ 4400
₪ 2950

שיעור יחידני –  45דקות
שיעור יחידני –  30דקות

א’ ,ב’ ,ג’

גיטרה

אמיר גאנש

30

₪ 4400
₪ 2950

שיעור יחידני –  45דקות
שיעור יחידני –  30דקות

ד’

כינור

צ’לו

תופים

מקהלה

מורה
פרטים בהמשך

חנה בלכמן

אוהד גוטמן

יואל סיוון

פיתוח קול

יואל סיוון

חליל צד

ענת טיברגר
בן חיים

30
30

₪ 4400
₪ 2950

שיעור יחידני –  45דקות
שיעור יחידני –  30דקות

א’ ,ב’ ,ה’

תאוריית ותולדות
המוסיקה

רומן מורדכוביץ’

סקסופון ,קלרינט

אנטולי ורגוצקי

30
30

₪ 4400
₪ 2950

שיעור יחידני –  45דקות
שיעור יחידני –  30דקות

ד’ ,ה’

רכבת מוסיקה
שלושה כלים

אורגנית ,גיטרה,
חלילית

פסנתר

גלינה
אוסטרובסקי

30
30

₪ 4400
₪ 2950

שיעור יחידני –  45דקות
שיעור יחידני –  30דקות

ב’ ,ג’

רכבת מוסיקה
שני כלים

פסנתר

דימה נייטר

30
30

₪ 4400
₪ 2950

שיעור יחידני –  45דקות
שיעור יחידני –  30דקות

ד’ ,ה’

רכבת מוסיקה
כלי אחד

שני כלים לבחירה:
אורגנית ,גיטרה,
חלילית
כלי אחד לבחירה:
אורגנית ,גיטרה,
חלילית

מס'
מפגשים
30
30
30
30
30
30

מחיר שנתי
₪4400
₪2950
₪4400
₪2950
₪4400
₪2950

הערות
שיעור יחידני –  45דקות
שיעור יחידני –  30דקות
שיעור יחידני –  45דקות
שיעור יחידני –  30דקות
שיעור יחידני –  45דקות
שיעור יחידני –  30דקות

ימי פעילות
ד’

ב’

ג’

45

 ₪2100עד גיל / 60
 ₪1800לותיקים

מגיל  17ומעלה

ד’
19:00-21:00

30
30

₪3500
₪1750

שיעור יחידני –  30דקות
שיעור זוגי –  30דקות

ד’

חינם לתלמידי מרכז
המוסיקה

שיעור קבוצתי –  90דקות

₪2400

כיתות ג'-ד' 5-3 ,תלמידים

30
10( 30
שיעורים
בכל כלי)
10( 20
שיעורים
בכל כלי)
10

₪1600

כיתות ג'-ד' 5-3 ,תלמידים

₪800

כיתות ג'-ד' 5-3 ,תלמידים

א' ,ב',
ד' ,ה'
יום א'  -גיטרה
יום ב'  -אורגנית
יום ה' -חלילית
(המעבר מכלי
לכלי לאחר 10
שיעורים יחייב
שינוי במועד
השיעור)

מחלקת נוער

מנהל מחלקת נוער וצעירים :אלירז דאי
רכזת להב"ה :מיכל אדרי

מחלקת הנוער פועלת במגוון של מסגרות בתוך הישובים וברמה האזורית .מוזמנים להירשם לקבוצות שיפעלו לאורך השנה:

קורס ט' מועצתי
הקורס מיועד לכל חניכי שכבת ט' ועוסק בתכנים של פיתוח מנהיגות ,בניית מערכי הדרכה ,מעורבות ואקטיביזם ,וכל מה שיכין את הטרומפים לקראת
שנת ההדרכה כשיגיעו לכיתה י' .הקורס יתקיים פעם בשבועיים באחד הישובים .המפגשים יודרכו על ידי חברי גרעין עודד ובני נוער בוגרים.
מחיר שנתי₪600 :

מעגל נערות לגילאי ז'-ח'
מדריכה :טליה חסון
השנה תפתח קבוצת נערות לכיתות ז'-ח'.
הקבוצה תיפגש פעם בשבוע במרכז קהילה ערבה ,ותעסוק בתחום האופנה והסטיילינג.
במפגשים יחשפו הבנות לתחום האופנה ,יעצבו ויתפרו בגדים ,יפתחו סגנון אישי באיור אופנה ויתנסו בטכניקות טקסטיל שונות.
המפגשים כוללים ארוחת צהרים .הרשמה לקבוצה מחייבת רישום במחלקה לשירותים חברתיים.
ימי שלישי 14:15-16:00
מחיר שנתי₪600 :

מעגל נערים לגילאי ט'-י'
מדריך :יותם קופליק
השנה תפתח קבוצת נערים לכיתות ט'-י'.
הקבוצה תיפגש פעם בשבוע בספיר ללימוד יסודות העבודה עם עץ ,ובהמשך גם עבודה בברזל.
הקבוצה תתכנן ותבצע פרויקטים מעשיים כמו בניית עגלת נגרות ניידת ,בניית ספסלים לפי הזמנה וכדומה.
פעילות הקבוצה תתמקד בהכשרות מקצועיות מגוונות ,פיתוח יכולות אישיות והעצמה.
ימי שני בהתאם למערכת ביה"ס
תשלום ייגבה במהלך השנה עבור פעילויות מיוחדות.

מועצת נוער ערבה
מנחה :מיה רפאל
מועצת הנוער האזורית תמשיך לפעול גם השנה .בתחילת השנה יתקיימו בחירות בקרב בני הנוער מכיתות ז-יב .בני הנוער שיבחרו יתנסו בהפקות
אירועי תוכן ופנאי למען בני הנוער בערבה .ויזכו להיות מעורבים בקבלת החלטות ובמעורבות חברתית.
הפעילות תתקיים ישירות לאחר שעות בית הספר.
ייקבע בהתאם למערכת השעות של בית הספר.

קבוצות ספורט בישובים – אפשרי בריא
רכזת התכנית :עינב אזולאי
בשנה הקרובה אנחנו רוצים לתת מקום כבוד לספורט ולבריאות בחיינו ,מתוכננות להיות קבוצות ספורט לנערות בישובים שיפעלו פעם בשבוע באופן קבוע.
פרטים נוספים בהמשך

חוגי סיירות ערבה
גם השנה נמשיך את הפעילות המשותפת עם חוגי הסיירות של קק"ל ע"ש אורי מימון.
חוגי הסיירות הינו ארגון ארצי העוסק בחינוך דרך השטח בעזרת כלים מגוונים ובהם – לימוד ניווט ומיומנויות שטח ברמה מקצועית גבוהה,
הכרת תחומי ידע מגוונים כגון גיאולוגיה ,בוטניקה ,זואולוגיה ועוד.
בחוגי הסיירות ניתנת ההזדמנות להכרות עמוקה עם שבילי הארץ ,חיזוק הקשר עמה ועם נתיבותיה ,תרגול מיומנות חברתית ועזרה לזולת.
כל זאת בקבוצה קטנה ( 15עד  18חניכים) עם מדריכים מקצועיים וקבועים.
השנה הפעילות חוזרת להתקיים בספיר ,ותפתחנה הקבוצות על פי הפירוט הבא:
חוג סיירות ה'-ו' -ימי חמישי  – 14:15-16:15חוג מותאם לשומרי שבת ואלו שאינם :הטיולים יתקיימו פעם בחודש בימי חמישי-שישי.
חוג סיירות ז'-ט'  -ימי חמישי  – 14:15-16:15הטיולים יתקיימו פעם בחודש בשישי-שבת.
אם יהיה ביקוש – תפתח קבוצת משוטטים (פעולה וטיול אחת לחודש) לכיתות י-יב.
מחיר ₪ 1800 :למשתתף לשנה.
החוג תומחר לפי  25מפגשים בשנה .פעם בחודש יתקיים טיול של יום וחצי הכולל לינה.
*המחיר לא כולל :טיולים ארוכים בחופשות (חנוכה ,פסח ,קיץ) הסעות ומזון לטיולי הסופ"ש.

תקנון מרכז קהילה ערבה

שימו לב – התקנון המלא נמצא באתר המועצה ,ובכל כניסה להרשמה באתר ההרשמות

צוות מרכז קהילה ערבה
מנהלת  .....................................אילת להב ביגר

כללי
•שנת הפעילות תשפ"ב צפויה להיפתח ב   3/10/21
•החוגים תומחרו על בסיס של  30שבועות .בשבוע יתקיימו שיעור אחד או יותר ,לפי מאפייני כל חוג.
•ההשתתפות בחוגים ובפעילויות מותנית ברישום מוקדם ובהסדרת התשלום .במידה וישנו חוב למרכז קהילה בעבור פעילויות/חוגים/שירותים משנים
קודמות ,לא תתאפשר הרשמה ללא הסדרת חוב.
•תתכן סגירת חוגים במהלך השנה עקב פרישת חלק מהמשתתפים.
•מרכז קהילה שומר על זכותו להגביל את מספר המשתתפים בכל פעילות ,ולסגור את ההרשמה לפעילות לפי מספר המשתתפים המקסימאלי שייקבע
על ידיו.
•מרכז קהילה שומר על זכותו להפסיק את השתתפותו של תלמיד/ה במידה והתנהגותו תפגע במהלך התקין של הפעילות.
•הרשמה לפעילויות שדורשות מאמץ פיזי (ספורט/מחול/גיל שלישי) ,משמעה שהמשתתף בריא וללא מוגבלות שלא יאפשרו לו להשתתף בתוכנית.
•משתתפי קבוצות הספורט התחרותי וחדר הכושר ישלמו תשלום נוסף עבור ביטוח ספורטאים.
•תכנית הפעילות נקבעת ע"י רכזי התחומים וניתנות לשינוי אך ורק על פי החלטתם.
•במידה והפעילות השוטפת תיקטע בשל מגפת הקורונה ,מרכז קהילה ערבה שומר על זכותו להחליף את מועד החוג או לבצעו במרוכז או באמצעים
טכנולוגיים אלו ואחרים .השיעורים שיינתנו יהיו חלק מתכנית החוג ,ולא יתקבל זיכוי עבורם.
תשלומים
•תשלום לחוגים שנתיים ניתן לחלק לעד עשרה תשלומים שווים בכרטיס אשראי ,מספטמבר עד יוני .ניתן לשלם מראש בצ'קים לפקודת מרכז קהילה
ערבה ,או במזומן במזכירות.
•ועדת הנחות – ניתן לפנות בכתב בבקשה להנחה בתשלום .הבקשה תידון בוועדת הנחות בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים .את הבקשות יש
להגיש באמצעות טופס מקוון באתר המועצה עד ה .15/10/21-יש לצרף לבקשה  3תלושי שכר .הוועדה לא תדון בבקשות ללא תלושי שכר .אין
אפשרות לקבל כפל הנחות או מלגה והנחה לאותו ילד .ההנחות מיועדות לחוגים שנתיים ולא לפעילויות חד פעמיות.
•תושבים הזכאים לתמיכת המחלקה לשירותים חברתיים מתבקשים לפנות אליהם ולהסדיר את הזכאות לקבלת התמיכה .עד שזו תתקבל ,עליהם
להירשם ולהסדיר את התשלום לפעילות .התשלום יוחזר אליכם בהתאם לתמיכה שתאושר.

•תקופת ניסיון בתשלום – בכל החוגים השנתיים יינתנו שיעורי ניסיון בתשלום החלק היחסי מסך התשלום לחוג .עד ה – 6/11/21-ניתן יהיה
לפרוש מהחוג ולקבל החזר כספי יחסי .הודעה על הפרישה יש לשלוח בכתב לרכז התחום או למזכירות .במקרה של הרשמה מאוחרת
במהלך השנה ,ניתן יהיה לפרוש ולקבל החזר כספי לכל היותר לאחר  4שיעורי ניסיון .למימוש יתרת התשלום ניתן לעבור לחוג אחר ,במידת
האפשר ,לאחר אישור רכזי התחומים.

מנהלת כספים  ...................................נויה ברנס
מנהלנית ורכזת מטבח  ..........................תמי פבר
מזכירה ............................................זיוה עמית
אב בית  ........................................נדב ברקוביץ
אם בית  .....................................טניה אקסלבנט

רכז מוסיקה  ...............................רומן מורדכוביץ
מנהל מחלקת ספורט ..............................יוסי לין
מנהלת ביה"ס למחול ................אורנה אסף מלכה
רכזת תאטרון ................................צופית לזראה

רכזת גיל שלישי ובריאות  ..............עירית שחר רווה
רכזת הקתדרה  .............................לוטם שלדיקס
מנהל מחלקת נוער וצעירים  .................אלירז דאי
מנהלת מרכז צעירים  .............................גליה קפ
רכזת להב"ה  ...................................מיכל אדרי
רכז/ת התנועה החדשה  ....................טרם נבחר/ה

רכזת מדע והעשרה ...........................מאיה רייטר
רכזת רובוטיקה ותכנות ........................נועה ברנס

מלגות למוסיקאים מצטיינים
קרן עזריאלי
תלמידי מרכז המוסיקה מכיתות ח'-יב' מוזמנים להגיש בקשה
למלגה למוסיקאים מצטיינים.
המלגה נועדה לסייע לקדם את יכולותיהם המוסיקליות.

•תלמיד שייאלץ להפסיד יותר מ 3-שיעורים רצופים בשל מחלה או כניסה לבידוד – יקבל זיכוי יחסי החל מהשיעור הרביעי שייאלץ להפסיד.
(במחול ובדה וינצ'י הכוונה בשיעור הוא ליום פעילות מלא) .הזיכוי יאושר לאחר הגשת אישור רפואי על כך.

קול קורא והקריטריונים מפורסמים באתר:
www.arava.co.il/216
שיעורי מוסיקה
•מרכז המוסיקה מחויב ל  30שיעורי מוסיקה לכל תלמיד ,מאוקטובר ועד יוני באותה שנה.
•תלמיד שלא יגיע לשיעור במועד שנקבע עבורו – לא יקבל שיעור במועד אחר.
•השיעור יתחיל בשעה שנקבעה .תלמיד שיאחר שיעורו יתקצר בהתאם.
•במקרים מיוחדים ,ניתן לבטל שיעור בהודעה מוקדמת למורה של  24שעות לפני מועד השיעור ,ולתאם שיעור במועד אחר.
•הזכות להחליף מועדי שיעורים תתאפשר לעד שלושה שיעורים בשנה( ,אלא אם מדובר במקרים חריגים ,לפי שיקול דעת מרכז קהילה).

רכזת תרבות ..................................צופית לזראה
רכזת טלוויזיה קהילתית  .......................פני בן דוד
מנהלת הספרייה האזורית  ....................אלת סימון

בקשות ניתן להגיש עד ה31/10/2021-

 – 17:00-18:30טעימות תאטרון ג'-ד'

נוער
אלירז דאי

רובוטיקה
נועה בר נס
קבוצת נערים  -סדנת נגרות

 – 13:10-16:10שני דה וינצ'י  -מגלי
ארצות ,מלאכה ,ילדי הבוסתן
 – 14:30-16:00שומרי הנחלים ,ה'-ו'

 – 14:30-16:00תיאטרון צעירים ה'-ז'
 – 16:30-18:00להקת תיאטרונוער ח'-יב'

 – 14:30-16:00קמישיבאי כיתה ד'
 – 17:00-19:00ציור מבוגרים

 – 14:30-16:00קבוצת נערות ז'-ח'
פעילות נוער בישובים

 – 14:10-16:10נבחרת רובוטיקה
ד'-ו' ,ז'-ח'

 – 13:10-16:10רביעי דה וינצ'י  -רובוטיקה,
בעלי חיים

 – 16:30-18:00להקת תיאטרונוער ,ח'-יב'
 – 18:00-21:00תיאטרון קהילתי

 – 14:30-16:00סיירות ה'-ו'
 – 14:30-16:00סיירות ז'-ט'
תהליך ט'  -פעם בשבועיים בערב

רובוטיקה קבוצה קטנה ד'-ו'
שעה בהתאם למערכת ביה"ס
 – 14:30-16:00תכנות בטא ד' ומעלה

גיטרה – יאן
אורגנית – רומן
מלודיקה – רומן
חליל צד – ענת
*רכבת מוסיקה – גיטרה

צ'לו – חנה
פסנתר – גלינה
חליל צד – ענת
אורגנית – רומן
מלודיקה – רומן
גיטרה – יאן
*רכבת מוסיקה – אורגנית

סקסופון – אנטולי
אורגנית – רומן
מלודיקה – רומן
פסנתר – דימה
מקהלה – יואל
פיתוח קול – יואל
גיטרה – אמיר
כינור – פרטים בהמשך
 – 14:30-16:00אני ואתה (ערערה) כיתות
ה'-ו'
 – 16:30-18:00ציור נוער -ז'-יב'

סקסופון – אנטולי
אורגנית – רומן
מלודיקה – רומן
פסנתר – דימה
חליל צד – ענת
*רכבת מוסיקה – חלילית

גיטרה – יאן
פסנתר – גלינה
תופים – אוהד

 – 13:15-15:15מסלול מלא א' ,ב'-ג'
 – 14:15-15:15מסלול סטריט ג'-ד'
 – 14:15-16:15מסלול מלא ד'-ה'
 – 14:15-16:15מסלול סטריט ה'-ו'
 – 14:15-18:15מסלול מלא ו'-ז'
 – 14:15-18:15מסלול סטריט ז' ומעלה
 – 15:25-20:15מסלול מלא ח'-ט' ,י'-יב'

 – 14:15-16:15מסלול מלא ד'-ה'
 – 14:15-18:15מסלול מלא ו'-ז'
 – 15:15-18:15מסלול מלא ח'-ט'
 – 15:15-18:15מסלול סטריט ז' ומעלה
 – 15:15-20:15מסלול מלא י'-יב'

 – 13:15-14:15מסלול סטריט א'-ב'
 – 13:15-15:15מסלול מלא ב'-ג'
 – 14:15-16:15מסלול סטריט ג'-ד' ,ה'-ו'
 – 14:15-16:15מסלול מלא ד'-ה'
 – 14:15-17:15מסלול מלא ו'-ז'
 – 15:15-18:15מסלול מלא ח'-ט'
 – 15:15-18:15מסלול סטריט ז' ומעלה
 – 14:15-20:15מסלול מלא י'-יב'

 – 13:10-14:10כדורסל ב'
 – 13:15-14:00משחקי ספורט בקבוצה
קטנה א'-ג'
 – 14:10-15:10כדורסל ג'-ד'
 – 14:10-16:10כדורסל בנות ד'-ו'
 – 14:10-16:10נבחרת שחיה ה' ומעלה
 – 14:10-15:10כדורגל ג'-ד'
 15:10-16:10כדורגל ה' -ומעלה
 – 14:10-16:10טריאתלון ד'-ו'
 – 18:30-20:00משחקי כדורסל נערות
בית/חוץ ז'-ח'
טריאתלון ז'-ט' ,כושר קרבי י'-יב'
שעות בתיאום עם המאמן
 – 20:00אייקידו

 – 14:10-13:10ג'ודו א'-ב'
 – 15:10-14:10גודו ג' ומעלה
 – 13:10-14:10שחיה א'-ב'
 – 14:10-15:10שחיה ג'-ד'
 – 14:10-16:10כדורסל בנות ד'-ו'
 – 14:10-16:10כדור רשת
 – 14:10-16:10כדורסל בנים ה'-ו'
 – 17:00טניס בישובים ע"פ הרשמה
 – 20:30-17:30חדר כושר
 – 18:30-20:00משחקי כדורסל נערים
בית/חוץ – ז'-ט'

 – 15:00-18:00קבוצת מצויינות ח'-יב'

 – 13:10-14:10ג'ודו א'-ב'
 – 7:30-8:30טריאתלון ז' -ט'
 – 13:10-14:10כדורסל א'
ומעלה
 – 14:10-15:10ג'ודו ג'
 – 13:10-14:10שחייה בקבוצה קטנה א'-ג'  – 13:10-14:10כדורסל א'
 – 14:10-16:10טריאתלון ד'-ו'
 – 14:10-15:10כדורסל ב'
 – 14:10-15:10כדורסל ג'-ד'
ד-ו
קטנה
 – 14:10-15:10שחייה בקבוצה
 – 13:10-14:10שחיה א'-ב'
 – 14:10-16:10כדורסל נערות ז'-ח'
ה'-ו'
 – 14:10-16:10כדורסל בנים
 – 14:10-15:10שחיה ג'-ד'
 – 14:10-16:10נבחרת שחיה ה' ומעלה
ז'-ח'
נערות
 – 14:10-16:10כדורסל
 – 17:30-20:30חדר כושר
 – 16:10-18:10כדורסל נערים ז'-ט'
 – 14:10-15:10כדורגל ג'-ד'
 – 18:30-20:00משחקי כדורסל
 – 16:10-18:10כדורשת ז' ומעלה
ומעלה
 – 15:10-16:10כדורגל ה'
בית/חוץ נערות ט'-יא'
 – 17:00טניס בישובים ע"פ הרשמה
ז'-ט'
נערים
 – 16:10-18:10כדורסל
 – 20:00כדורשת נשים
 – 18:10-20:10כדורסל נערות ט-יא
ט'-יא'
נערות
כדורסל
– 18:10-20:10
 – 20:00כדורסל -מבוגרים
 – 17:30-20:30חדר כושר
 – 20:00אייקידו
טריאתלון ז'-ט' ,כושר קרבי י'-יב'
שעות בתיאום עם המאמן

מדע והעשרה  – 14:30-16:00מייקרס מתחילים
מאיה רייטר ומתקדמים (במופ) ד'-ח'

תיאטרון
ערבה
צופית לזראה

ציור
סיליה יצחק

ההרשמה

המורה לאחר

בתיאום עם

מוסיקה
רומן
מורדכוביץ'

מחול
אורנה אסף
מלכה

ספורט
יוסי לין

תחום

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

