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רשת חוויות רחובות מתכבדת להגיש לכם מידעון זה ובו כלל הפעילויות והחוגים לשנת
הלימודים שבפתח .עובדי הרשת המסורים והצוותים בשטח ,בשיתוף התושבים ,גיבשו
תוכנית מעשירה שתספק לכם בילוי והעשרה לשעות הפנאי ומסגרות חינוך בלתי
פורמאליות לילדים ונוער .הרשת נותנת מענה לקשת רחבה של גילאים ומעניקה את
שירותיה בכל שכונה בעיר .שנה הבאה תעמוד בסימן שיפור השירות והקשר עימכם.
כבר בחודשים הקרובים אנו עתידים לחנוך מרכז שירות לקוחות חדשני ,שיתן מענה
מהיר ומיטבי לכל השירותים אותם הרשת מספקת .לרשותכם ערוצים דיגיטליים
ליצירת קשר וקבלת מידע ,ביניהם פייסבוק ,אינסטגרם ואתר אינטרנט ,שבאמצעותו
ניתן להירשם לכל פעילות בלחיצת כפתור.
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רשת חוויות רחובות עושה מאמצים להנגיש באופן מלא ומיטבי את כלל המרכזים
והפעילויות .נשמח לעשות התאמה פרטנית למשתתפים במידת הצורך.

אנו רוצים להודות למר עדי דויטש ,מנכ”ל רשת חוויות היוצא ,על שבע שנים של
ניהול ופעילות מסורה למען התושבים והרשת .תודה לכל עובדי החברה המסורים
ולחברי הדירקטוריון ,שעושים את עבודתם בהתנדבות למען התושבים והעיר .נשמח
לראותכם בפעילויות.
				

		

שנה טובה ומהנה,

עו”ד יניב מרקוביץ’
		
המישנה לראש העיר
יו”ר דירקטוריון הרשת

רחמים מלול
ראש העיר

וחברי דירקטוריון חוויות :ד”ר רוני באום ,אמיתי כהן ,הרצל טובלי ,עו”ד יעל צוברי ,אורנה
חן-גריידי ,טטיאנה פרברוב ,עו”ד קרן גורביץ’ ,עו”ד יוסי קריספל ,מוטי עבו ושי ססי

ט.ל.ח.

מחפשים חוגים
ופעילויות לילדים?

מרכזי רשת חוויות מפעילים במהלך
השנה עשרות חוגים לגיל הרך,
אירועים משותפים להורים וילדים,
פעילויות לשיפור ההתפתחות האישית,
צהרונים ,מעונות ומסגרות חינוך בלתי
פורמאליות .ניתן לבחור ולהירשם
לפעילויות בכל המרכזים הקהילתיים,
ללא קשר לשיוך גיאוגרפי.

חוויות אושיות
 #סיפור בתנועה ,פעילות המשלבת סיפור מוכר,
שמתוכו יוצאים לחוויה תנועתית של הורים וילדים,
בשילוב אביזרים לשיפור הקורדינציה
 #חוגי קטנטנוקי ,כדורגל ,קראטה ,אקרובטיקה,
אומנות ,זומבה והשנה נפתח חוג מיומנה ללימודי
יסודות התיפוף ,שיפור הקואורדינציה וחוש הקצב
והעלאת הביטחון העצמי
 #מועדון תרבות והצגות לגילאי  3-6ועוד

 #ג’ימבורי פתוח חינם ,פעילות משותפת להורים
וילדים ושימוש חופשי במתקנים של חדר ג’ימבורי
(השהייה במקום הנה באחריות ההורים)
 #הפעלות בנושא עונות השנה וחגים ,פעילות
שכולה תנועה והנאה המשלבת את סמלי החג
והעונות  #אירועי הפנינג לכל המשפחה

חוויות חשמונאים
 #חוגים ופעילויות :חוגי אורגנית ,קראטה ,גיטרה,
מחול ,הכנה לכיתה א’ ואומנות
 #הצגות ,הרצאות וטיולים

חוויות שעריים
 #הצגות וסדנאות יצירה לילדים אחת לשבועיים

חוויות נאג’רה
 #חוגי ילדים :לימודי אורגנית ,פעילות כושר
לקטנטנים ,לימודי גיטרה ,שחמט ,לגו הנדסי ועוד
 #הצגות וסדנאות יצירה לילדים אחת לשבועיים

חוויות גבירול
 #חוגים ופעילויות בשיתוף התושבים ,במטרה
להתאים את התכנים למאפייני הקהילה בשכונה.
במרכז פועלת ספרייה נעימה ומגוונת
 #אירועי תרבות :שעות סיפור בספריה ופעילויות
בחגי ישראל
 #החוגים כוללים אקרובטיקה ,כדורגל (מגרש
דשא) ,קפוארה ,טאייקוונדו ,טניס שולחן ,בייסבול,
מחול יצירתי ,היפ הופ ,פסנתר ,אורגנית ,גיטרה,
ציור ,לגו הנדסי ,מבוכים ודרקונים ,מתמטיקה
ואנגלית

חוויות נווה יהודה
 #חוגים ותרבות לילדים :חוגי תנועה וספורט
תנועה לגיל הרך ,התעמלות בכיף ,ג’ימבורי,
הישרדות ,קט רגל ,קראטה גו’ -ג’יטסו וקפוארה
 #הצגות תיאטרון מקוריות וקסומות ,אגדות
מוכרות ,מוסיקה וחגיגה איכותית ומרגשת על
הבמה עם מיטב התיאטראות

חוויות ההולנדית
 #חוגים ,תרבות ופעילויות לכל המשפחה,
בשיתוף התושבים :אחת לשבוע קבלת שבת
קהילתית ,אחת לשבועיים שעת סיפור ופעילויות
ברוח החג בחגי ישראל
 #חוגי הילדים כוללים קט רגל ,כדורסל ,ג’ודו
וקפוארה לקטנטנים ,מחול יצירתי ,היפ הופ,
ברייקדאנס ,ציור ,לגו אתגרי ,קרמיקה ,מבוכים
ודרקונים ,אנגלית ומלאכת יד

צהרון נווה יהודה

פועל חמישה ימים בשבוע ,מיועד לילדי בית
הספר שפרינצק ,בין השעות  13:00עד 17:00
ובכפוף ללוח החופשות של משרד הכלכלה.
הפעילות כוללת שני חוגים ,ארוחה מזינה
ובריאותית בפיקוח תזונאית ומתקיימת בהובלת
צוות חינוכי ומקצועי.

חוויות שוויץ המדע
חוגים ופעילויות ,תרבות ואירועים קהילתיים
ובתי ספר ייחודיים להתעמלות אומנותית
ומחול:
 #בית ספר להתעמלות אמנותית :קבוצות
כלליות ,ייצוגיות ונבחרת “הפועל” המייצגת
את העיר בתחרויות ארציות
 #בית ספר למחול :מסלול חוגי מחול לגיל
הרך ,חוגי ג’אז ,בלט ,היפ הופ וטכניקה
 #מסלול להקות עם מגוון של סגנונות מחול
עם שיעורי טכניקה ורפרטואר
תלמידי ביה”ס לוקחים חלק בפעילויות
העשרה שונות במהלך השנה ,כולל סדנאות
מקצועיות עם מיטב להקות המחול בארץ,
תחרויות ,פסטיבלים ,הופעות ועוד
 #חוגי תנועה וספורט לגיל הרך ,התעמלות
בכיף ,ג’ימבורי ,הישרדות ,קט רגל ,קראטה
שוטוקאן ,קפוארה ,אקרובטיקס ,אקטיביX
 #למידה והעשרה :אורגנית ,צליל וקצב,
ציור ,קרמיקה ,שילוב אמנויות ,סדנת
בדים ואביזרי אופנה ,רובו-טריקים ,המדען
הצעיר ,פיתוח חשיבה ,הכנה לכיתה א’,
חשיבה מתמטית ,אנגלית ,מבוכים ודרקונים,
ארכיטקטו ואלקטרוניקה

תרבות ילדים

מסגרות חינוכיות

יש תרבות לילדים בשוויץ המדע!

מסגרות חינוכיות לילדים בשוויץ
המדע:

מועדוני תרבות הילדים מקנים חוויה
תרבותית מרחיבת אופקים ,באמצעות עולם
שלם של סיפורים ,צלילים ובובות:

 #פעוטון מרגולין ,פעוטון משפחתי המיועד
לגילאי  3חודשים עד  4שנים ,מפוקח
ע”י החברה למתנ”סים ומלווה ע”י מנחה
פדגוגית .הצוות הוותיק והמסור ממשיך
לטפל בילדים גם בשנת תשע”ח

 #מפוחית וגיטרה עם יואב לגילאי זחילה עד
שנתיים :חגיגה מוסיקלית עם יואב ,הגיטרה
ועוד המון כלי נגינה ,מקצבים ושירים
 #גולי והגיטרה לגילאי :2-4
לצלילי הגיטרה ובקצב הדרבוקה נצא
יחדיו למסע מוסיקלי צבעוני ושמח .פעילות
משותפת לילדים והורים
 #קטקטרון לגילאי  :2.5-4נגיעות ראשונות
של תיאטרון ,סיפור וצליל .תיאטרון בובות
והצגות שחקן יחיד
 #שוקוטף לגילאי  :4-8הצגות תיאטרון
מקוריות וקסומות ,לצד אגדות מוכרות,
מוסיקה ותפאורה .חגיגה איכותית ומרגשת
על הבמה עם מיטב התיאטראות ,היוצרים
והשחקנים לילדים

 #צהרון לילדי כיתות א’-ד’ ,כולל ארוחה
חמה ,עזרה בהכנת שיעורי בית ופעילויות
רבות ומגוונות ,כגון חוגים חוויתיים ,הנחלת
ערכים בנושאי כבוד האדם וחברו ,חוג בריכה
בו הילדים לומדים לשחות ועוד

חוויות קריית משה
 #חוגים ופעילויות לילדים ,כוללים תנועה וספורט:
תנועה לגיל הרך ,התעמלות בכיף ,ג’ימבורי,
הישרדות ,קט רגל ,קראטה גו’-ג’יטסו ,קפוארה,
אקרובטיקס ,כדורגל ,כדורסל ,היפ פופ ,ברקדנס,
מחול יצירתי ,ג’אז ,מועדון אופניים ,מחול מזרחי,
יוגה ויניאסה ,אירובי עיצוב וחיטוב ,פלדנקרייז,
להקת ריקוד ייצוגית
 #המרכז לתנועה ולריקוד כולל מסלול חוגים:
מחול לגיל הרך ,חוגי ג’אז ,בלט ,היפ הופ וטכניקה,
ברייקדאנס ,מחול מזרחי ,מסלול להקות :מגוון
של סגנונות עם שיעורי טכניקה ורפרטואר .חניכי
המרכז לוקחים חלק בפעילויות העשרה שונות
במהלך השנה כולל סדנאות מקצועיות עם מיטב
הרקדנים בארץ ,תחרויות ,הופעות ועוד
 #למידה והעשרה :אורגנית ,גיטרה ,צליל וקצב,
ציור ,קרמיקה ,שילוב אמנויות ,בעלי חיים ,משחקי
חשיבה ,לגו הנדסי ,המדען הצעיר ,פיתוח חשיבה,
הכנה לכיתה א’ ,חשיבה מתמטית ,אנגלית,
חשבון ,אמהרית ,פיתוח קול ,חכמולוגי ,פסנתר,
אילוף כלבים

תרבות ילדים
יש תרבות ילדים בקריית משה!
 #מועדון הצגות גדולות בשיתוף תיאטרון
אורנה פורת ותיאטרון המטמון בהיכל
התרבות  #שעות סיפור ותנועה
 #משחקיה עם משחקי חשיבה מתקדמים,
מתחם חול קינטי ,שם נעשה צעדים
ראשונים בפעילות איכותית ותרבותית

 #חגיגת מוסיקה עם ,המון כלי נגינה,
מקצבים ושירים  #נגיעות ראשונות של
תיאטרון ,סיפור וצליל ,תיאטרון בובות
והצגות שחקן  #הצגות תיאטרון מקוריות
וקסומות ,לצד אגדות מוכרות ,מוסיקה
ותפאורה עם מיטב התיאטראות והיוצרים
לילדים

מסגרות חינוכיות
 #צהרונים הפועלים חמישה ימים בשבוע
וכוללים ארוחה מזינה ובריאותית בפיקוח
תזונאית מקצועית .הפעילות מתקיימת
בבית הספר הדרים בהובלת צוות חינוכי
ומקצועי ,בנוסף הילדים מקבלים שני
חוגים במהלך השבוע .כיתות א’-ב’ בכפוף
לתכנית ניצנים של משרד החינוך

שוויץ רחובות החדשה
 #חוגים ופעילות העשרה :השרדות ,קפוארה,
אקטיבי ,xלגו הנדסי ,ציור הם רק חלק קטן ממגוון
החוגים

תרבות ילדים
 #מועדון תרבות “קידס” לגילאי  3-6הצגות
מקוריות וקסומות ,לצד אגדות מוכרות ,מוסיקה
ותפאורה .חגיגה איכותית ומרגשת על הבמה עם
מיטב התיאטראות בארץ
 #מועדון “תרבוטף” ,תיאטרון בובות לגילאי 2-5
נגיעות ראשונות של תיאטרון  ,סיפור וצליל
 #סיפור בתנועה ,פעילות המשלבת סיפור מוכר
שמתוכו יוצאים לחוויה תנועתית של הורים וילדים,
בשלוב אביזרים לשיפור הקורדינציה
 #הפעלות בנושא עונות השנה וחגים ,פעילות
שכולה תנועה והנאה המשלבת את סמלי החג
והעונות

חוגים בלעדיים להריוניות ,לגיל
הרך ולילדים בשוויץ רחובות
החדשה!
 #מרכז  Heraלילדים מגיל לידה עד שנה
וחצי מאגד תחתיו שלל פעילויות להריונית,
לאמא ולתינוק :בייבי יוגה ,תנועה ומוזיקה,
 ,Core fitקליניקת הנקה ,סדנת ליווי
התפתחותי ,עיסוי תינוקות ,סדנת אמהות
לתאומים ,מעגלי אמהות It’s Mommy -
 timeסדנת בוקר עם הקטנטנים ,מעגלי
אמהות לנשים שחוו לידה שקטה ,קורס
הכנה ללידה ולהורות ,הרצאות בנושאים
שונים ועוד.
 #חוג קטנטנוקי :חוג התעמלות בשיטתו
של נוקי לגילאי  2.5עד  ,5חוויה ספורטיבית
ומוסיקלית מהנה ומאתגרת ,שילוב מתקני
ג’ימבורי ,ריתמוסיקה ,אלמנטים ואביזרים
מקוריים
 #חוג מולקולה לגילאי  :6-10חקר תופעות
טבע ,ביצוע ניסויים מרהיבים בכל שיעור,
ניהול מחברת מעבדה ,קסמי מדע ולימודי
פיזיקה-כימיה-ביולוגיה בעבר ,בהווה
ובעתיד

 #בית הספר לאמנויות המחול בניהולה
של ורדה שובל :קבוצות במגוון סוגי המחול
ומסלולי לימוד מקצועיים וייצוגיים .מחול
מודרני ,קלאסי ,היפ הופ ,ג’אז ,ברייקדאנס,
מחול ישראלי ועוד .פיתוח ולימוד מיומנויות,
טכניקות ריקוד וכישורים אישיים וחברתיים,
על רקע מנעד מוסיקלי רחב ופעילות
לפיתוח חוש הקצב .יושם דגש על אורח
חיים בריא ,תזונה נכונה ,פעילות בונה עצם,
פיתוח וחיזוק השרירים ועיצוב הגוף

חדש!

קורסי “סאן ספארק”
קורסי “סאן ספארק” מרכז הידע,
בשוויץ רחובות החדשה:

 #קורס אפ אינוונטור ( )App Inventorלבניית
אפליקציות בסמארטפונים ובטאבלטים

קורסי ילדים ונוער בעולם ההייטק:
קורסי העשרה במקצועות השונים

 #קורס תכנות ואפליקציות לרובוטים
לשילוב האלקטרוניקה והתכנות ,תוך בניית
רובוט חכם

 #קורס סייבר מנהל רשתות מעשי
והסמכת מיקרוסופט ,ללימודי ניהול
הרשתות האירגוניות ,מגוון פרוטוקולים
הקיימים ברשת ,ניהול ותחזוקה של
מערכות מידע אירגוניות וביצוע מבחני
הסמכה הבינלאומיים של מיקרוסופט

 #מגמת סייבר :טכנאי מחשבים ומנהלי
רשתות :קורס טכנאי מחשבים ניידים
ונייחים ,כולל הכשרה תיאורטית ומעשית
של טכנאות הPC -

 #מגמת קולנוע עיצוב וגרפיקה
ממוחשבת :קורס גרפיקה ממוחשבת
הדפסה בתלת ממד ובניית אתרים
ליצירה ועיבוד דיגיטלי של תוכן חזותי
באמצעות תוכנת הפוטושופ .תוכנה זו
מיועדת לעושים את צעדיהם הראשונים
בעולם העיצוב הגרפי וכמובן למעצבים,
צלמים ,אדריכלים ,גרפיקאים ,מעצבי
אתרים בעולם האינטרנט ובממשק WIX
המעוניינים בכלים אלו לשימוש יומיומי
לביטוי יצירתי ואישי

 #קורס מכינה להקניית הידע הבסיסי
הנדרש במדעי המחשב ,יסודות ומונחים,
מיומנות ופיתוח יכולת הריכוז ,הזיכרון
והחשיבה הלוגית
 #קורס דיג’יי ויצירת סאונד דיגיטלי להכרת
מושגים בסיסיים במערכות קול והקרנה
מוזיקליות לדיג’יי ( ,)DJהפקת וייצור סאונד
איכותי ,ביצוע הקלטות על גבי תוכנת
הקלטה רב ערוצית ,תוך שימוש במכשירי
אפקטים ושיטות הקלטה חדשניות
 #מגמת תכנות ללימודי סייבר ופיתוח
משחקים ,תוכנות ואפקלציות למובייל:
קורס גיים מייקר ()Game Maker
להכרות שפת התכנות לפיתוח משחקים
ואפליקציות מולטימדיה לפלטפורמות
השונות בעזרת כתיבת קוד

חוויות בית החמישה
בית קהילתי ייחודי ,הפועל באזור שיכון
סלע ,שכונות ותיקים ואפריים מציע חוגי
ילדים ,ביניהם קראטה ,כושר לקטנטנים,
אורגנית ,גיטרה ,שחמט ,לגו הנדסי ועוד.
 #הצגות וסדנאות יצירה לילדים אחת
לשבועיים

חוויות תנופה
 #חוגי ילדים לציבור הדתי לאומי ,ביניהם
לימודי אורגנית ,קראטה ,מחול ,שחמט ,לגו
הנדסי ואלקטרוניקה  #הצגות וסדנאות
יצירה לילדים אחת לשבועיים

בית לגדול טוב
מרכז הפועל בשכונת כפר גבירול ומציע
פעילויות בתחומים קוגניטיביים ,מוטוריים,
אומנותיים ,בילוי ופנאי ,בשיתוף עיריית רחובות
ותנובה # .תכנים לפעוטות ותינוקות בשעות
הבוקר :חוגי תנועה ,מוזיקה וגן עם אימא
 #בשעות אחה”צ :חוגים ,ג’ימבורי ,פעילות
קהילתית ,פעילות העשרה והפעלות ייחודית
בחגי ישראל

חוויות שדרות ח”ן
 #חוגים ופעילויות לילדים בתחומי דרמה,
אפיה ובישול ,שילוב אומנויות ,יוגה ,קפוארה
ותחום בין-דורי ,הכולל ליווי התפתחותי,
קונטקידס ,מיחדוש ועוד
 #הצגות וסדנאות יצירה לילדים אחת
לשבועיים

מרכז חיבוקים
המרכז ממוקם בשכונת מקוב ,במבנה
קרקע נגיש הנותן מענה מגוון לבילוי,
העשרה וזמן איכות של ההורים וילדיהם.
 #פעילויות וסדנאות המתאימות לאימהות
בחופשת לידה ולפעוטות שאינם במסגרת
גן בשעות הבוקר  #חוגים ,הצגות וסדנאות
המתאימים לגילאי שנה וחצי עד שש
בשעות אחה”צ
 #חוגים וסדנאות להורות ,פעילויות
איכותיות ,התורמות להתפתחות רגשית,
קוגניטיבית ,חברתית ומוטורית

בתי תלמיד
פועלים בבתיה”ס היסודיים בעיר בתום שעות
הלימודים ומאפשרים לתלמידים שהות
ממושכת יותר במסגרת חברתית חינוכית.
רשת חוויות ,בשיתוף ועד ההורים העירוני
וההנהלה הבית ספרית ,בנו תכניות מגוונות
ובחרו מורים ומדריכים מקצועיים ומיומנים,
המחויבים להצלחתם ,לקידומם ולהעסקתם
של הילדים בשעות הפנאי ,בפעילויות
העשרה איכותיות :אומנויות ,מוסיקה ,טבע,
מדעים ,טכנולוגיה ,רובוטיקה אלקטרוניקה,
מחשבים ,בישול ,משחקים חברתיים וחיזוק
והעשרה בתחומי למידה שונים.
בתי התלמיד פועלים בבתי הספר:
רמת אלון ,בן צבי,
בן גוריון ,שפרינצק,
שזר ,שריד ,ויצמן,
השיטה ,תחכמוני,
סמילנסקי ,הרצוג
ונבון.

אגף הגיל הרך,
הטיפול והמשפחה
אגף הגיל הרך ברשת חוויות מפעיל מגוון
רחב של מסגרות חינוך ומהווה מענה
עירוני איכותי ומיטבי עבור ילדים בגיל הרך
והוריהם .הצוותים בכל המסגרות של האגף
מקצועיים ופועלים תוך הנחייה ,הדרכה,
בקרה וליווי מקצועי צמוד.

היחידה להתפתחות הילד
היחידה להתפתחות הילד של רשת חוויות
רחובות הינה חלק אינטגראלי מאגף הגיל
הרך והיא נותנת מענה למכלול ההיבטים
והצרכים ההתפתחותיים של ילדים
המתקשים בתחומים מוטורי ,שפתי ,ורגשי-
חברתי .היחידה מוכרת על ידי משרד
הבריאות והטיפולים ניתנים לחברי כל
קופות החולים ,על בסיס הפנייה והתחייבות
(טופס  )17מהקופה המבטחת.
שירותי היחידה :איתור מוקדם של ילדים
עם עיכוב התפתחותי במסגרות הגיל
הרך ,אבחונים בתחומים הפרא רפואיים,
טיפול פרטני לילד והדרכת הוריו ,קבוצות
למיומנויות חברתיות והכנה לכיתה א’,
קבוצות הדרכה הורית ,הדרכה הורית
פרטנית ,טיפולים פרא רפואיים ,ריפוי
בעיסוק ,קלינאות תקשורת ,פיזיותרפיה,
טיפולים רגשיים באמצעות מגוון תרפיות
כגון אומנות ,משחק ,פסיכודרמה ,תנועה
ובעלי חיים .השירות ניתן במרכז חווית
שוויץ המדע ובשלוחת מקוב.

צהרוני גני הילדים
הצהרונים פועלים ברחבי העיר ,תוך הקפדה
על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ,בפיקוח
והדרכה של רכזות הצהרונים באגף הגיל הרך
והם מוכרים על ידי משרד הכלכלה .הורים
רבים זכאים ומקבלים סבסוד מהמדינה עבור
ההשתתפות בצהרון .בצהרונים מועברים
תכנים דידקטיים וחינוכיים ,תוכניות פדגוגיות
ייחודיות ושני חוגי העשרה.

מעונות יום
רשת חוויות מפעילה  7מעונות יום ,תחת
פיקוח והדרכה של רשת “התחלה חכמה”,
החברה למתנ”סים ומשרד הכלכלה .מעונות
היום“ :תפוז” בצפון העיר“ ,אשכולית” בשכונת
רחובות החדשה ,מעון “הדר” בשכונת היובל,
”מעון אתרוג” הפועל בשכונת אושיות ,מעון
“רימון” בשכונת רחובות ההולנדית ו“מעון
תאנה” בשכונת רחובות הצעירה .בשנת
הלימודים תשע”ח יפתח מעון חדש “מעון
הגפן“ ,בשכונת רחובות החדשה.

משפחתונים
המשפחתון פועל בביתה של מטפלת ,אשר
עמדה בקריטריונים של משרד הכלכלה.
המשפחתון מהווה מסגרת חינוכית
התפתחותית ל 5-ילדים ,בגילאי  3חודשים
  3שנים .המשפחתונים פועלים בסטנדרטמקצועי גבוה ,בפיקוח ובהדרכה של רכזת
המשפחתונים ומשרד הכלכלה.

תל”ן בגני הילדים
האגף ,בשיתוף עם מחלקת החינוך בעיריית
רחובות ,אמון על הפעלת תכנית העשרה
בגני הילדים בעיר ,במטרה לחשוף את
הילדים למופעים איכותיים ,לתרבות ואומנות,
ולהכשירם להיות צורכי תרבות איכותי.
התוכנית כוללת שיעורי ריתמוסיקה פעמיים
בשבוע ,תוכנית סל תרבות ושלוש הצגות
בשנה לילדי הגנים.

חוגים ומנהיגות
נוער
תחום הנוער מאגד בתוכו פעילויות
וחוגים של בני הנוער מכלל המרכזים
הקהילתיים ובמסגרתו פועלות מועצת
נוער חוויות רחובות וקבוצות מנהיגות
נוער.

חוויות שוויץ המדע

מנהיגות נוער
רשת חוויות מפעילה קורסי מנהיגות לנוער
במרכזים הבאים :שוויץ המדע ,שוויץ
רחובות החדשה ,קרית משה ,אושיות ,אבן
גבירול וחוויות ההולנדית.

 #קורס טרום מד”צים לכיתה ח’ ,המקנה
לבני הנוער הכשרה ראשונית וחווייתית
בתחום ההדרכה והמנהיגות .המשתתפים
יצאו בסוף השנה לסמינר קיץ חווייתי
של משרד החינוך -מינהל חברה ונוער
והמסיימים בהצלחה את הקורס ישתלבו
בקורס מדצ”ים ומשם ימשיכו לתפקידי
הדרכה במתנ”ס

 #נוער למען הקהילה ,עבור בני הנוער
המעוניינים לתרום באמצעות פעילות
התנדבותית למען הקהילה .הקבוצה מהווה
קבוצת עתודה למועצת הנוער

 #קורס מד”צים לכיתה ט’ ,קורס המשך
של קורס “טרום מד”צים” ,בסיומו יצאו
המשתתפים לסמינר הדרכה חווייתי עם
חניכים מכל הארץ .הסמינר מהווה תנאי
לקבלת תעודת מדריך צעיר מטעם משרד
החינוך ובוגרי הקורס ישתלבו בתפקידי
הדרכה שונים במתנ”ס אשר יחשבו לשעות
התנדבות ומעורבות בקהילה בתכנית
“מחויבות אישית”

 #מועצת נוער ,המורכבת מנציגי הנוער
שמובילים פרויקטים חברתיים לנוער
ולקהילה

 #מרחב פתוח לנוער ,בו הם יכולים לקחת
חלק ממגוון פעילויות ,משחקי חברה,
מפגשי גיבוש ועוד
 #סח”י -סיירת חסד ייחודית ,רשת
חברתית שכול כולה נתינה וחסד .סיירת
מיוחדת למען ובשביל השכונה ,המקיימת
מגוון רחב של פעילויות התנדבותיות

 #העצמת נערות ,מסגרת המספקת רשת
ביטחון לנערות בגיל העשרה ונותנת כלים
מעשיים להתמודדות עם מצבים מחיי היום
יום של המתבגרות ,באמצעות סדנאות,
סיורים ,הרצאות וחוגי העשרה

 #חוגים :התעמלות אמנותית ,מחול,
קט רגל ,השרדות ,קראטה ,קפוארה,
אקרובטיקס ,שוטוקאן ,אקטיבי ,xסדנת
בדים ואביזרי אופנה ,אלקטרוניקה,
מתמטיקה ואנגלית

חוויות קרית משה
 #חוגים :אנגלית ,הכנה לבגרות ,תיאוריה,
הישרדות ,מע”רים (מגישי עזרה ראשונה),
מועדון אופניים ,אמניות לחימה ,מתמטיקה,
היפ פופ ,ברייקדאנס וכדורגל
 #המרכז עורך מסיבות-בנות מצווה
בשיתוף בני עקיבא
 #מפעיל סיירת ירוקה ,מד”בים וסיירות

גבירול והולנדית
המרכז מציע מרחב נוער עם פעילויות
בשעות אחה”צ והערב וכן ,פעילויות חוץ.
המרחב מאובזר בהתאם לתחומי העניין
של בני הנוער וכולל קבוצת מנהיגות סח”י,
אשר אחת לשבוע מחלקת משלוחי מזון
למשפחות נזקקות בשכונה.

חוויות בית החמישה
המרכז מציע חוגים לנוער :עיצוב וחיטוב,
אורגנית ,גיטרה ,פינת נוער עם עמדות סוני
פלייסטיישן ועוד.

חוויות תנופה
המרכז מציע לציבור הדתי לאומי חוגים
לנוער :הגנה עצמית ,לימודי אורגנית ,מחול
ועוד.

חוויות נאג’רה
המרכז מקיים חוגי נוער בתחומי ספורט
עיצוב וחיטוב ,לימודי אורגנית ,גיטרה ועוד.

חוויות חשמונאים
המרכז מציע חוגי נוער ,ביניהם אורגנית
וגיטרה וכן ,פעילות מועדון נוער ,המתקיימת
שלוש פעמים בשבוע.

על פרוייקט ארומה
“אפלייד מטיריאלס”
שמעת?

קפה ארומה אפלייד ,פועל מזה כ15-
שנה בתוך חברת אפלייד מאטיריאלס,
בשיתוף הדוק של רשת ארומה ,רשת
חויות רחובות ואפלייד .במסגרת
הפרויקט מועסקים במקום בני נוער
בגילאי  ,16-18אשר ברובם נשרו
ממערכת החינוך הפורמאלית .בית
הקפה מהווה מסגרת חינוכית-טיפולית
לטווח ארוך ,הנותנת הזדמנות לבני
נוער לרכוש מיומנויות וכישורי חיים
להשתלבות במעגלי חיים נורמטיביים.

מתעניינים בחוגים
ותרבות למבוגרים?
מרכזי חוויות מציעים פעילויות
וחוגים לשעות הפנאי ,להנאתכם
והעשרתכם .ניתן לבחור פעילויות
על פי תחומי עניין וכמובן להירשם
לעונת המנויים של אולם “חווית
מופת”.

חוויות אושיות
 #חוגים למבוגרים :פילאטיס ,זומבה
והכרת המחשב.
 #מועדונים חברתיים מובילים :מועדון
נשים ,המקיים מפגש חברתי אחת
לשבועיים הכולל הרצאות ,סדנאות וחוויות
ומועדון חברתי לגיל השלישי ,הכולל
התעמלות ,שיחות בנושא אקטואליה,
הרצאות ,מסיבות ,משחקים ועוד
 #קהילה מטיילת :סיורים לדרום אדום,
באר שבע ,סיורי סליחות בירושלים ,חיפה
והסביבה
 #מסיבות ומפגשים חברתיים במועדי
ישראל ,כולל כיבוד ואווירה נהדרת

חוויות קרית משה
 #תרבות מבוגרים :צוות חוויות קריית
משה ,בשיתוף ועדת תרבות שמורכבת
מלקוחות המתנ”ס ,מציע מגוון אירועי
תרבות ופנאי הכוללים פעילות בחגי
ישראל ,הצגות ומופעים ,יום האשה
הבינלאומי ,נשף פורים ,חנוכה ,מגוון טיולים
ברחבי הארץ ועוד

חוויות חשמונאים
 #חוגים למבוגרים :פילאטיס ,התעמלות
בוקר וערב ,אורגנית ,אנגלית מדוברת
וכן ,פורום נשים ,הכולל מפגש חברתי,
הרצאות ,סדנאות ,שירה טיולים והפעלות
נוספות.
 #במהלך השנה יתקיימו סדנאות קצרות
של מספר מפגשים בנושאי הורות ,כלכלה,
גרפולוגיה ועוד
 #מידי חודש יתקיימו הצגות ,סדנאות,
הרצאות וטיולים

חוויות גבירול

חוויות שוויץ המדע

 #חוגים למבוגרים :פילאטיס ואומנויות
לחימה
 #אירועי מבוגרים ,קבוצת הורות של אדלר
ועוד .במרכז פועלת ספרייה

 #חוגים למבוגרים :חיזוק דינאמי ,פילאטיס,
פלדנקרייז ,התעמלות בונה עצם ,צ’י קונג,
סבתא סורגת ,ברידג’ למתקדמים ,תנ”ך
באנגלית ובעברית ,אולפן עברית ב 2-רמות,
ציור ,אירובי משולב ,עיצוב הגוף ,זומבה,
מחול ניה ,מחול מזרחי ,ריקודי עם ,יוגה ,הגנה
עצמית וכושר ,קפוארה ,הישרדות ,התעמלות
נשים בהריון והתעמלות נשים לאחר לידה

 #חוגי עיצוב דינאמי ויוגה

 #אירועי תרבות מגוונים ,הכוללים מופעים
סביב לוח השנה היהודי ,סרטי דוקו
העוסקים בזהות ישראלית ,ערבי זמר ועוד.

חוויות ההולנדית

חוויות נווה יהודה
 #חוגי תנועה וספורט בבוקר ובערב:
יוגה ויניאסה ,חיזוק דינאמי ,פילאטיס,
פלדנקרייז ,התעמלות בונה עצם ,אירובי
משולב ועיצוב הגוף
 #מועדונים חברתיים :מועדון המטייל,
מועדון קפה בכיף ,מועדון ספורט ,שילוב
אמניות ומשחקי חשיבה
 #תרבות מבוגרים :אירועי תרבות ופנאי
הכוללת פעילות בחגי ישראל ומגוון
הרצאות שמעוברות ברובן על ידי התושבים

 #מועדונים חברתיים :הנאות החיים
הבריאים ,אתנחתא ,מועדון חצ”ב ,קהילה
מטיילת TEAM ,לדוברי אנגליתAmbiance ,
Francaise

שוויץ רחובות החדשה
 #חוגים למבוגרים :פילאטיס ,התעמלות
בריאותית ,ריקודי בטן ,הישרדות ,קפוארה,
זומבה ,ציור ,שרטוט ועוד
 #סדנאות :סדנת צילום ,סדנת חידוש
רהיטים ,קירות ומשטחים ,עיצוב פנים והום
סטיילינג ,סדנת עיצוב וסריגת תכשיטים
 #הרצאות בנושאי מוטיבציה ,מהות,
בריאות וגידול ילדים
 #ערבי תרבות בהשתתפות צופית גרנט,
שרה אנג’ל ,להקת רוח חדשה ועוד
 #סיורים וטיולים לצפון ולדרום הארץ
 #מועדון “קפה חוויה” ,הכולל קפה,
הרצאה ומפגש חברתי סביב משחקי
קופסא

חוויות בית החמישה
המרכז מציע לתושבי שיכון סלע ,שכונות
ותיקים ואפריים חוגי פילאטיס ,התעמלות,
אורגנית ,סדנאות בנושאי הורות ,כלכלה,
גרפולוגיה ,הצגות וטיולים.

חוויות תנופה
לציבור הדתי לאומי חוגי פילאטיס
והתעמלות ,הרצאות לזוגות ,ערבי העצמה
לנשים ,הפנינג לכל המשפחה בחגים
ומועדים ועוד.

חוויות שעריים

 #חדש! סאן ספארק מרכז הידע:
קורס הכרת המחשב ,קורס אופיס ,קורס
משתמש מקצועי ברשתות חברתיות ,קורס
פוטושופ וקידום פוסטים

 #חוג זמר עם הזמר יוסי ברכה מדי יום
רביעי  #ריקודי עם מדי יום ראשון
 #טיולים מאורגנים ברחבי הארץ

חוויות שדרות ח”ן
 #חוגים למבוגרים :התעמלות בריאותית,
צ’י קונג ,פילאטיס וערבית מדוברת
 #מועדונים :של”מ (שירות לאומי למבוגר),
אמהות אחרי לידה ,בוקסרפינג
 #פעילות בין דורית :הקתדרה הקהילתית,
ח”ן-דוקו ,שבילי דעת לגיל השלישי ,פועלות
לשינוי ,ערבי כלכלה בע”מ ,בית מדרש
לצדק חברתי ,מיחדוש וקבלות שבת

חוויות נג’ארה
 #חוגי פילאטיס ,התעמלות ,לימודי אורגנית
ועוד.
 #מועדונית מופ”ת לנשים דתיות בשיתוף
מרכז מהות והעיריה ,הכוללת ארוחה חמה
ופעילות העשרה
 #סדנאות בנושאי הורות ,כלכלה,
גרפולוגיה ועוד
 #הצגות ,סדנאות ,הרצאות וטיולים

מופת על הבמה
החלה ההרשמה לסדרות המנוי האיכותיות
והמגוונות של חוויות מופת על הבמה רחובות!

מה בתפריט?

ערבי שירה בציבור ,חוויה מוזיקלית המלווה
במצגת ושקופיות.

 #המכללה  -בית לאזרחים
ותיקים

 #ערבי זמר

פעילויות תרבות למידה ,העשרה ופנאי.

 #אוטובוס מזמר

 #קומדי בר

סדרה בת  5טיולים המלווים בשירה ונגינה
עם מיטב המדריכים ומובילי השירה
בציבור בארץ .השירה מותאמת לנושא
הטיול.

 #מנחה מוזיקאלית
תיאטרלית

מיטב היצירות והסגנונות לקהל שוחר
מוסיקה ,לרבות מופעים מוסיקליים משירי
עמוס אטינגר ,רחל שפירא ,לאה גולדברג
ועוד .מתקיים בבוקר.

 #טיולים קצרים במהלך
השבוע

טיולים יומיים ברחבי הארץ המלווים
בהדרכה ושירה.

 #ערבי גאז

מירה חיימוביץ’ מארחת הרכבי ג’אז
מהשורה הראשונה.

פעם בשבוע יופיעו מיטב אומני הסטנדאפ.

על הספיישלים של
חוויות שמעתם?

חוגים ,העשרה ופנאי לאוכלוסיות
מיוחדות .רשת חוויות רחובות רואה
חשיבות עליונה במתן שירותי תרבות
ופנאי בקהילה למגוון רחב של אוכלוסיות
עם צרכים מיוחדים ,במטרה להגביר את
המעורבות החברתית בציבור ובקהילה,
תוך דיאלוג ובניית “חליפה אישית” לכל
פונה .לוח התוכניות והחוגים מתעדכן
לאורך השנה על פי ביקוש ,אנו מזמינים
אתכם ליצור עמנו קשר לבירורים
והצפת צרכים.08-9310706   

תכניות מיוחדות

חוגים ופעילויות

אילו תוכניות מיוחדות יש לנו?

אילו חוגים ופעילויות יש לנו?

 #קהילה נגישה :קבוצת פעילים ,עם וללא
מוגבלות ,המקדמים את שוויון ההזדמנויות
לתושבים עם מגבלה בעיר רחובות,
בשיתוף משרד הרווחה והאגף לשירותים
חברתיים בעיריה והחברה למתנ”סים

 #ילדים :כדורגל ,חוויה ספורטיבית ,קבוצה
חברתית “שמע” ,אורגנית-פרטני ,צליל
וקצב ומחול ותנועה

 #פנאי נגיש :תכנית השתלבות בפעילויות
פנאי ,ליווי ושילוב אישי של מבוגרים עם
 20%נכות ומעלה ,המוכרים על-ידי המוסד
לביטוח לאומי
 #עמיתים :תכנית ארצית ,שמטרתה שילוב
אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית
בפעילויות פנאי וחברה .התהליך כולל
ליווי מקצועי פרטני בפעילויות הפתוחות
לציבור הרחב בקהילה .בשיתוף החברה
למתנ”סים ומשרד הבריאות
 #מעגלי תעסוקה :שילוב אנשים על
רצף האוטיזם /עם מוגבלות שכלית
התפתחותית בעבודה בתעסוקה שיקומית
קרוב למקום המגורים .לזכאים עפ”י משרד
הרווחה

 #נוער :צהרון זמן אמיתי ,מועדון רעים,
ספיישל ביט
 #מבוגרים :מועדון קטן עלינו ,מועדון רימון,
מועדון רעים ,מעגלי קריאה
 #אומנויות :קבוצת תיאטרון ולהקת רוח
חדשה
 #הרצאות :הרצאות וכנסים בנושאים
שונים ,כגון זכויות ,הכלה ,דיור ועוד ,ביוזמת
“הורים מובילים שינוי ברחובות” ,קבוצת
מנהיגות הורים לילדים ובוגרים עם צרכים
מיוחדים
 #קייטנות :חוויות מפעילה קייטנות קיץ
מותאמות לאוכלוסיות שונות בסוף חודש
אוגוסט

רוצים להזמין את
להקת “רוח חדשה”
למופע?
הלהקה מופיעה במגוון אירועים וכנסים.

להזמנת מופע08-9377702 :

בספריות שלנו
כבר ביקרתם?

חוויות בספריות
הספרייה המרכזית
ע”ש מאירהוף
גולדין 6
טל’ 9457916
ספריית אושיות
ע”ש משה פלד
החבורה 20
טל’ 9377707
ספריית קרית משה
ע”ש מנשה מילוא
גבריאלוב 20
טל’ 9465553
ספריית מרגולין
ע”ש ציון ענקי
מרגולין 18
טל’ 9390411
ספריית גבירול
ע”ש מרגלית סלע
צאלון 1
טל’ 9318408
ספריית רחובות
החדשה
קרוננברג 1
טל’ 6366182

תושבי העיר מוזמנים לממש את זכותם
ליהנות מהעסקה הכי טובה בעיר!!!
מנוי ללא תשלום ברשת הספריות יפתח
לכם דלת לעולם מופלא הכולל 500,000
כותרים להשאלה בספרייה המרכזית
ובסניפי רשת הספריות בעיר .ספרים
בעברית ,אנגלית ,רוסית ,צרפתית ,אמהרית
וספרדית ,ספרי מצעד הספרים ,ספרונים
באנגלית בכל הרמות וספרי קריאה
לבגרות.

 20,000 #ספרי עיון וכתבי עת בכל
התחומים
 #עמדות חדישות לגלישה באינטרנט
והכנת עבודות
 #הדרכה ושימוש במאגרי מידע
אוניברסיטאיים ובמאגרים מיוחדים לילדים
 #ייעוץ מידעני אדיב ומקצועי ,גם בדואר
אלקטרוני

 #המשחקייה בספרייה כוללת מגוון
משחקים התפתחותיים ,פינת ציור ,הקרנת
סרטי ילדים בחופשים
 #חוויות מהספרים היא תכנית העשרה
ופנאי המציעה שעות סיפור שבועיות
ואירועים לגיל הרך ולקוראים הצעירים.
“קוראים בקפה”  -הספריה פותחת שולחן
ספרותי עם טובי הסופרים והאומנים
“מועדון קוראים”  -מועדוני קריאה מיוחדים
ברחבי העיר

 #מרכז להכנת עבודות לתלמידים הכולל
מידע ,הדפסה ,סריקה וכריכה במקום אחד
ובסכום סמלי

 #הדרכות במידענות וסיורים בספרייה
המרכזית לתלמידי ביה”ס וגני ילדים

 #אוסף ספרים קוליים מבית “אייקאסט”
להשאלה וכן קודים לשימוש באפליקציה

 #לפרטים נוספים בקרו באתר האינטרנט
שכתובתוwww.rehovot.libraries.co.il :
מייל הרשתsifriyam@havayot.org.il :

 #קבוצה קהילתית ללימוד יצירות
שייקספיר באנגלית
 #שעת סיפור שבועית לילדים דוברי רוסית
 #חדש! ספרים אלקטרוניים להשאלה
במסגרת המנוי

חוויות מהות

חוויות במים
הבריכה ההידרותרפית במרכז חווית שוויץ
המדע עברה בשנה החולפת שיפוץ נרחב
והיא משמשת כבריכה טיפולית וכבריכה
לחוגי התעמלות ושחייה:

מרכז טיפולי ביבשה :השנה יוקם בצמוד
לבריכה מרכז טיפולי יבשה שיכלול
קבוצות תרגול בנושאים שונים שבאות
לתת מענה טיפולי ע”י אנשי מקצוע.

 #טיפולים והתעמלות בריאותית אישיים,
קבוצתיים רפואיים וחווייתיים מותאמים,
לכל הגילאים

 #טרום טיפול :הכנה לטיפול במים על ידי
חיזוק ,הגמשה ולימוד מיומנויות גופניות
ככלי לשיפור יכולת פיזית

 #צוות מטפלים הידרותרפיסטים
ופיזיותרפיסטים בעלי ניסיון רב ,עם תחומי
התמחות ממוקדים

 #השלמת טיפול :לימוד תרגול
עצמי וביצוע תרגול משלים לטיפול
הידרותרפיה ופיזיותרפיה בפיקוח איש
מקצוע

 #נגישות מלאה לנכים כולל מנוף לבריכה
 #הבריכה נותנת מענה למטופלים מקופות
החולים כללית מושלם ,מאוחדת ולאומית
וללקוחות פרטיים
 #בבריכה מתקיימים טיפולים אישיים
וקבוצתיים ,התעמלות נשים וגברים במים,
הליכה במים ,הפעלת פעוטות במים ,לימוד
שחיה ,טיפולי חוויה ,טיפול בפיברומיאלגיה
ופרקינסון

 #לאחר הטיפול :מסגרת המאפשרת
לשמור על הישגי הטיפול ואף לשפר אותם
 #המרכז נותן שירות של טיפולים
קבוצתיים בנושאים מגוונים :גב ,ברכיים,
כתף-צוואר ,שיפור יציבה ,פרקינסון
ופיברומיאלגיה

פעילות ,לימודים ופנאי לציבור החרדי
במרכז תוכלו למצוא הווי חברתי ,קשר
קהילתי ומתן שרותי תרבות ופנאי
מותאמים לציבור החרדי :המרכז משמש
כחלק בלתי נפרד מחיי היום יום עבור
המשפחה החרדית והוא מציע חוגים
ייעודיים לכלל הגילאים ,ביניהם התעמלות
נשים ,מחול וריקודי עם ,כלי זמר ונגינה,
חוגי ילדות בתחומי דרמה ,מחול ,מקהלה
ומשחק ,חוגי נערות בתחומי מחול
והתעמלות אירובית ,חוגי בנים בתחומי
ציור ,מקהלה ועוד
 #לחיזוק כישורי למידה מוצעות תכנית
למידה ,לרבות מרכזי למידה ,הוראה
מתקנת ,הכנה לכיתה א’ ועוד
 #בתחום החברתי והתרבותי לילדים
ונוער מציע המרכז הצגות להורים וילדים,
אירועים קהילתיים במועדים ובחגים,
קייטנות קיץ ,תוכניות למניעת סיכון
התנהגותי ועוד

 #מועדוני העשרה למבוגרים ,בשיתוף
משרד הרווחה ,מועדון פנאי לנשים
גמלאיות ,התעמלות וטיולים ,אירועי
תרבות ,הקרנת סרטים ,סדנאות והרצאות
בנושאי הורות ,זוגיות ותקשורת בין אישית
 #העצמת נשים :קורסים וסדנאות,
הכוללים קבוצת נטוורקינג ,העצמה
תעסוקתית לנשים עצמאיות בעלות
עסקים קטנים בשיתוף ארגון תמך ,קורסים
לכלכלה נבונה בשיתוף ארגון מסילה,
קורס חשבת שכר בשיתוף לשכת רואי
החשבון בישראל ,קורסי מחשבים  -הכרת
המחשב מתחילות ומתקדמות ,קורסי
גרפיקה ממוחשבת (בקיץ) וקורס הכנה
ללידה בשיתוף ביה”ח “מעיני הישועה”
 #אירועים ופעילויות מותאמות למשפחות
עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים מהמגזר
החרדי ,קבוצת תמיכה לאמהות חד הוריות
במגזר החרדי ,ועוד

www.havayot.org.il

