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מתנ"ס  /אגף

כתובת

טלפון

הנהלה ראשית
שוויץ המדע
שוויץ – בריכה
08-9310716
סירני 52
הידרותרפית
שוויץ רחובות
08-6366171/2
קרוננברג 1
החדשה
08-9377702
החבורה 20
אושיות
08-9493927
חשמונאים 1
חשמונאים
08-9312700
גבריאלוב 20
קרית משה
08-9312700
אהרונוביץ 14
נווה יהודה
08-9472410
צאלון 1
אבן גבירול
08-6210830/1
הר תבור 3
ההולנדית
״צעדים״ רשת
08-6616371
החבורה 20
המעונות
ומשפחתונים
08-6616371
יחידת צהרונים החבורה 20
היחידה
08-6225818
סירני 52
להתפתחות
הילד
08-6345350
דוד אלעזר 23
בית לגדול טוב
מנוחה ונחלה 08-9494621 3
מהות
לוין אפשטיין 08-9466977 22
מופת
הספרייה
08-9457916
גולדין 6
המרכזית ע"ש
מאירהוף
08-8677992
אברמסון 1
תנופה
08-6727988
נג'ארה 46
נג'ארה
בצלאל לינדה 08-8614095 2
בית החמישה
שערים  -בית
08-9494888
בר כוכבא 15
פנחס
08-6639437
זכריה מדר 28
חב"ד
08-9428290
שדרות ח"ן 31
שדרות חן
08-6366186
קרוננברג 1
בתי תלמיד
08-9312700
רחובות הצעירה חזון איש 5
052-6567760
שדרות ח"ן 31
מועדון של"מ
בקרוב! הפסגה ,פרופסור דניאל כהנמן 11
גולדברג 6
סירני 52

08-9313700
08-9310700

דואר אלקטרוני
mazkirutminhala@havayot.org.il
swiss@havayot.org.il
mazkirut_b@havayot.org.il
newswiss@havayot.org.il
oshiyot@havayot.org.il
yaelh@havayot.org.il
oranit@havayot.org.il
mor@havayot.org.il
hadarp@havayot.org.il
holandit.r@havayot.org.il
smadar@havayot.org.il
tzaharonim@havayot.org.il
yhidash@havayot.org.il
efrat@havayot.org.il
mahut@havayot.org.il
gerzi@havayot.org.il
sifriya@havayot.org.il
tnufa@havayot.org.il
Jonatan@havayot.org.il
Jonatan@havayot.org.il
shaaraim@havayot.org.il
zipi@havayot.org.il
sderothen@havayot.org.il
ada@havayot.org.il
oranit@havayot.org.il
Drora_k@walla.com

תושבות ותושבים יקרים,
רשת חוויות אמונה על שירותי החינוך הבלתי פורמלי ,ההעשרה והפנאי של
תושבי העיר .הרשת פועלת במרכז העיר והשכונות ומספקת מענה לצרכים
של כלל האוכלוסיות ,תוך מתן דגש לשירותים לאוכלוסיות המיוחדות.
בשנת  2017הפעילה הרשת  16מרכזים קהילתיים ,שהציעו שפע של חוגים,
מועדונים חברתיים ופעילויות העשרה לילדים ,נוער ומבוגרים ,בהם השתתפו
עשרות אלפי תושבים .בשנת הפעילות תשע"ט מיועדים להיפתח  2מרכזים
חדשים ,ברחובות הצעירה ובשכונת המדע .בנוסף ,הרשת מספקת שירותים
לגיל הרך ,לרבות משפחתונים ,מעונות "צעדים" ,התפתחות הילד ,צהרונים,
קייטנות קיץ לגני הילדים ,ספריות ,מופעים באולם "מופת" ממיטב הרפרטואר
התרבותי לעיר ועוד.
בשנה הקרובה יפתחו פעילויות חדשות ייחודיות במרכזים הקהילתיים ,יורחב
מעון "צעדים רחובות הצעירה" ,יותקנו מצלמות במעגל סגור במעונות ,יפתח
מוקד מענה טלפוני לברורים כספיים ומתן מענה לפניות הציבור ,חלל עבודה
שיתופי ראשון בעיר ועוד.
לראשונה שודרגה מערכת ההרשמה לכלל הפעילויות והיא כוללת "אזור
אישי" ,המאפשר לכם לעקוב אחר נתוני הפעילות שלכם ברשת ואנו מזמינים
אתכם להיכנס ,להתרשם ולהירשם לשנת הלימודים תשע"ט.
העיריה ,הרשת והעובדים המסורים ימשיכו לפעול למתן שירות איכותי
ומקצועי ,בדגש על פיתוח מענים לכלל קהילות העיר ואנו מאחלים לכם שנת
פעילויות מהנה ,מעשירה ומוצלחת.

שנה וטבה ומבורכת ,שנה לש עשייה ,צמיחה אישית וקהילתית
עיריית רחובות

רשת חוויות

דו"ח סיכום
שנת הלימודים
2018 - 2017

נחנך מרכז הידע של רחובות ,בשיתוף
מיקרוסופט ,במרכז שוויץ רחובות החדשה

קבוצה חברתית לילדים כבדי שמיעה
בשיתוף עמותת "שמע"

מועדון הסטנד אפ החדש ברחובות נפתח
במופת ,קומדי בר

שודרג אתר האינטרנט של הרשת לאתר
נגיש ורספונסיבי

חדש במופת ,מועדון תרבות גמלאים
"המכללה"

סלאם ג'אם בספרייה העירונית

דו"ח סיכום שנת הלימודים 2018 - 2017

ותיקים יוצאי אתיופיה עברו קורס מספרי
סיפורים בספריות העירוניות

כ 200-אלף שקל הושקעו בשיפוץ והרחבת
חדרים בשוויץ המדע

מערכות למניעת שכחת ילדים בכלי רכב
הותקנו במעונות היום של הרשת

מחוייבות אישית לתלמידי י' – יא' מעתה גם
ברשת המרכזים הקהילתיים בשכונות

מרכז בית החמישה פתח מרכז למידה לסיוע
בשיעורי הבית בעזרת בנות שירות לאומי

כ 700-צופים נרגשים במופע סיום בי"ס
למחול חווית שוויץ המדע
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ילדים ממרכז חווית בכפר גבירול יצגו את
העיר באליפות טאייקוונדו באירופה

אולם מופת עבר חידוש דרמטי
והנגשה לנכים

טכנולוג מזון וביוכימיה החל לפקח על מזון
המוגש מידי יום לכ 2,000-ילדי הצהרונים

חודש מרכז קהילתי נווה יהודה ,אשר יהפוך
למרכז מקצועי למחול ותנועה

"קול העיר לנוער"  -תחרות שירה עירונית
העניקה במה לתלמידי ט'-י"ב

"תושבים משפיעים" -התקיים תהליך שיתוף
ציבור לעיצוב דמותו של מרכז רחובות החדשה

החלה לפעול תוכנית תמיכה לנוער
שמתמודד עם משברים וקשיים נפשיים

דו"ח סיכום שנת הלימודים 2018 - 2017

חודש הקריאה הארצי והענקת תעודות "אלופי
הקריאה" לילדים שקראו מאות ספרים בשנה

נפתחה משחקייה לשעות הפנאי במרכז
רחובות החדשה

התקיימה סדרת אירועי תרבות לציון 70
שנה למדינה

הוקמה וועדה מקצועית לבחינה ולשיפור
רשת הצהרונים

החל לפעול מיזם "מלאכי נוער" -בני ובנות
הנוער מעבירים הפעלות ימי הולדת בהתנדבות

נערכו השתלמויות לכ 200 -עובדות צהרוני
גני הילדים

נפתח מתחם נוער חדשני ודינמי בקריית
משה בהשקעה של קרוב למיליון שקל
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מעל כ 6,000-ילדים השתתפו בקייטנות
רשת חוויות

נפתחה כיתה חדשה במעון ״צעדים רחובות
החדשה״

התקיימו מפגשי קהילה עסקית במרכז
רחובות ההולנדית

בוגרים על הספקטרום האוטיסטי פתחו
ספריית "תן קח" קהילתית בחוויות שוויץ המדע

התקיים קמפוס הקיץ לתלמידי רחובות
בתכנית  SPACEלחיזוק לימודי

עלתה לבמה הצגת תיאטרון "מסע" ששחקניה אלפים השתתפו בפעילויות
הינם אנשים עם וללא צרכים מיוחדים
"קיץ משפחתי"
דו"ח סיכום שנת הלימודים 2018 - 2017

25,295

מנויים ברשת הספריות

3,300

ילדים בצהרונים ובגני הילדים

650

טיפולים פרא-רפואיים בחודש,
ביחידה להתפתחות הילד

530

ילדים ברשת
מעונות "צעדים"

חוויות
במיספרים
ִ

1,200

מנויי ערבי זמר ואוטובוסים
מזמרים ב"מופת"

12

משפחתונים

1,100

תלמידי "בתי תלמיד"

1,600

טיפולים בחודש ,בבריכה
ההידרותרפית

6,473

השתתפו בקייטנות
הקיץ של רשת ״חוויות״

16

מתנסים

1335
עובדים

320

מתנדבים  

40,000

משתתפים בחודש במגוון
הפעילויות ברשת

רשת המרכזים
הקהילתיים

רשת חוויות מפעילה  16מרכזים
קהילתיים ,המציעים שפע של חוגים,
מועדונים ופעילויות העשרה לילדים,
נוער ומבוגרים .בשנת  2017השתתפו
כ 40 -אלף איש בחודש בפעילויות
המרכזים.
חדש!! בשנת הפעילות תשע"ט מיועדים
להיפתח  2מרכזים חדשים ,ברחובות
הצעירה ובשכונת המדע ,הפסגה.
כמו כן ,הרשת מפעילה שירותים לגיל
הרך הכוללים משפחתונים ,מעונות
והיחידה להתפתחות הילד ,רשת
ספריות ,את אולם המופעים מופת ואת
יחידת צהרוני גני הילדים בעיר.

מרכז שוויץ המדע
חוגי ילדים
חוגי ילדים :תנועה לגיל הרך,
התעמלות בכיף ,ג'ימבורי,
הישרדות ,קט רגל ,קראטה
שוטוקאן ,קפוארה ,אקרובטיקס,
אקטיבי ,Xאורגנית ,ציור ,קרמיקה,
שילוב אמנויות ,רובו-טריקים,
המדען הצעיר ,השף החושב,
פיתוח חשיבה לגילאי  ,3-6הכנה
לכיתה א' ,חשיבה מתמטית,
מבוכים ודרקונים ואלקטרוניקה.
חדש! מיינקראפט ויוטיוברים
תחרויות ,חידונים ואתגרים
טכנולוגיים.
חדש! לגו-קט
פיתוח יכולות מוטוריות וחשיבה
יצירתית.

חוגי נוער
התעמלות אמנותית ,מחול,
הישרדות ,קפוארה ,קארטה
שוטוקאן.
חדש לנוער! אימון פונקציונלי
עם תחנות משתנות.
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בתי הספר
להתעמלות ומחול
בית הספר להתעמלות אמנותית,
בית הספר למחול ,מסלול חוגים
ומסלול להקות.

מועדוני תרבות לילדים
מפוחית וגיטרה עם יואב לגילאי
זחילה עד שנתיים ,גולי והגיטרה
לגילאי  ,2-4קטקטרון לגילאי 2.5-
 ,4.5שוקוטף לגילאי .4-8
חדש! סיפור בתנועה לגילאי .2-4

מסגרות חינוכיות לילדים
פעוטון מרגולין לגילאי שנה עד 4
שנים ,צהרון לגילאי א'-ג'.

חוגים למבוגרים
חיזוק דינאמי ,פילאטיס,
פלדנקרייז ,התעמלות בונה עצם,
צ'י קונג ,אירובי משולב ,עיצוב
הגוף ,ריקוד נשים-ניה ,מחול

מזרחי ,מחול מודרני ,התעמלות
אומנותית לנשים ,ריקודי עם ,הגנה
עצמית וכושר ,קפוארה ,הישרדות,
התעמלות נשים בהריון ,התעמלות
נשים לאחר לידה.
חדש! שילוב אמנויות.
חדש! שפת היידיש.
חדש! סדנאות בריאות ,סבתא
סורגת ,ברידג' למתקדמים ,תנ"ך
באנגלית ובעברית ,אולפן עברית.

מועדונים חברתיים
אתנחתא ,מועדון חצ"ב ,קהילה
מטיילת,Ambiance Francaise ,
 TEAMלדוברי אנגלית.
חדש! ערבי קהילה ,בית מדרש
יהודי-ישראלי.

תרבות מבוגרים
אירועי תרבות מגוונים הכוללים
מופעים ,סרטים ,ערבי זמר ועוד.
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מרכז שוויץ
רחובות החדשה
חוגי ילדים והגיל הרך
הישרדות ,קפוארה ,אקטיבי ,Xלגו
אתגרי ,ציור וסרטוט ,קטנטנוקי,
מולקולה ,השף החושב ,קראטה,
כדורגל ,מיומנויות למידה ,הכנה
לכיתה א' ,אורגנית ,גיטרה,
אקרוביקס ,שחמט ,עולם ההנדסה
לקטנטנים ועוד.
חדש! חוג טאיקוון-דו ITF
לגילאי  .4-12מועדונים לגיל
הרך :בייביטרון ,תרבוטף ,סיפור
בתנועה.

בלעדי! חדש! אקדמיה
לבלט בבית הספר למחול
"שובל" ,ביה”ס לאמנויות המחול
במסלולי לימוד מקצועיים וייצוגיים,
פותח מסלול חדש בשיתוף
"האקדמיה האמריקאית לבלט".

חדש! נפתחת כיתת
לימוד חדשה במרכז
הידע "סאן פארק"
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קורסי ילדים ונוער בעולם ההייטק,
מגמת תכנות סייבר ופיתוח
משחקים ,תוכנות ואפליקציות,
קורס מכינה ,קורס דיג'יי וסאונד,
טכנאי מחשבים ומנהלי רשתות
בהסמכת מיקרוסופט ,מגמת
קולנוע ,עיצוב וגרפיקה ממחושבת,
מגמת הנדסת אלקטרוניקה ופיתוח
תוכנה ועוד.

חוגי נוער
הישרדות ,קפוארה ,קארטה ,גיטרה,
אורגנית .חדש! טאיקוון-דו .ITF

מנהיגות נוער
מועצת נוער ,נוער מתנדב למען
הקהילה ,תוכנית להעצמת
נערות ,מרחב פתוח לנוער ,קורס
טרום מד”צים לכיתה ח’ ומד"צים
לכיתות ט'.

חוגי מבוגרים
פילאטיס ,התעמלות בריאותית,
ריקודי בטן ,הישרדות ,קפוארה,
זומבה ,ציור וסרטוט .מועדוני
תרבות למבוגרים :קפה חוויה,
הרצאות ,קהילה מטיילת ,הסרט
הירוק.

אוכלוסיות עם צרכים
מיוחדים
מועדון "שמע" לילדים כבדי שמיעה,
מעגלי תעסוקה ,עמיתים לנוער.
חדש! הרכב שירה משותף "יד ביד"
לבני ובנות נוער עם וללא צרכים
מיוחדים.
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מרכז קריית משה
חוגי ילדים
תנועה לגיל הרך ,מוסיקה ,שעות
סיפור ותנועה ,הצגות תיאטרון
מקוריות ,התעמלות ,ג'ימבורי,
הישרדות ,קט רגל ,קראטה גו'-ג'יטסו,
קפוארה ,אקרובטיקס ,כדורגל,
כדורסל ,היפ פופ ,ברייקדאנס,
מחול יצירתי ,ג'אז ,מועדון אופניים,
מחול מזרחי ,יוגה ויניאסה ,אירובי,
עיצוב וחיטוב ,פלדנקרייז ,אמני
החשיבה ,שף צעיר ,אנגלית,
חשיבה מתמטית ,שילוב אומנויות,
קרמיקה ,הכנה לכיתה א' ,אורגנית,
גיטרה ,ציור ,קרמיקה ,משחקי
חשיבה ,לגו הנדסי ,המדען הצעיר,
אולפן למבוגרים לחיזוק ושיפור
השפה ,פיתוח קול ,חכמולוגי,
פסנתר ,אילוף כלבים.

אוניברסיטף
מרכז להעשרה ופנאי ,פעילויות
וסדנאות ,מועדון הצגות בשיתוף
תאטרון אורנה פורת ותיאטרון
המטמון ,שעות סיפור ותנועה,
משחקיה ,מתחם חול קינטי ,ועוד.

בייבי ג'ימבורי
פתוח מהשעה  10:00עד השעה
 19:00הכניסה חופשית .משחקי
חשיבה ,הקרנת סרטי ילדים ומגוון
משחקי תנועה וספורט לקטנטנים.
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המרכז לתנועה ולריקוד

מבוגרים

מסלול חוגים ומסלול להקות.

יוגה ויניאסה ,חיזוק דינאמי,
פילאטיס ,פלדנקרייז ,התעמלות
בונה עצם ,צ'י קונג ,סבתא
סורגת ,ברידג' למתקדמים ,תנ"ך
באנגלית ובעברית ,אולפן עברית,
אירובי משולב ,עיצוב הגוף ,ניה,
מחול מזרחי ומודרני ,ריקודי עם,
לייף דאנס ,הגנה עצמית וכושר,
קפוארה ,הישרדות ,התעמלות
נשים בהריון ,התעמלות נשים
לאחר לידה.

מנהיגות נוער
מדצוציקים ,קורסי טרום מד"צים
ומד"צים ,מועצת נוער ,פרלמנט
נוער ,פרויקט מברט  -בנות מצווה
בשיתוף בני עקיבא ,סיירת ירוקה,
מד"בים ,סיירות ,להקת שירה.

חוגים לנוער
אנגלית ,הכנה לבגרות ,תיאוריה,
הישרדות ,מע"רים (מגישי עזרה
ראשונה) ,מועדון אופניים ,אומנויות
לחימה ,מתמטיקה ,היפ פופ,
ברקיידאנס ,כדורגל ,פיתוח קול.

חדש!!!
מתחם נוער ייחודי
נפתח מתחם נוער חדשני ודינמי
בהשקעה של קרוב למיליון ש״ח.
במקום כיתות חכמות עם מערכות
שמע מתקדמות ,גלישת אינטרנט
חופשית ,מתחם למידה ממוחשב,
עמדות מולטימדיה ,מתחם קולנוע
הכולל צפייה בסרטים נבחרים עם
מערכת שמע מתקדמת ,בנוסף
ישנם מתקני הוקי אוויר ,סנוקר,
טניס שולחן ,שולחן כדורגל ,חדרי
מנהיגות ועוד.

מועדונים חברתיים
מועדון המטייל ,מועדון קפה בכיף,
מועדון ספורט ,אנגלית בכיף,
אמהרית ,חוויות שילוב אומנויות,
חוויות משחקי חשיבה.

תרבות מבוגרים
מגוון של אירועי תרבות ופנאי,
הצגות ומופעים ,יום האשה
הבינלאומי ,נשף פורים ,חנוכה,
מגוון טיולים ברחבי הארץ ועוד.

מסגרות חינוכיות
לילדים
צהרון למידה ייחודי לכיתות א'-ב'
במסגרת פרויקט ניצנים ,בנוסף
קיים מסלול חוויות לכיתות ג'-ו'.
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חוגי ומועדוני מבוגרים

מרכז אושיות

פילאטיס ,זומבה ,הכרת המחשב,
כתיבה יוצרת ,מועדון נשים -
מפגש חברתי אחת לשבוע הכולל
הרצאות ,סדנאות מסיבות חגים
וטיולים.

חוגים לילדים

מרכז למידה וצהרונים

תנועה לגיל הרך ,ג'ימבורי ,כדורגל,
קראטה ,אקרובטיקה ,היפ
הופ ,קפוארה ,מועדון אופניים,
אורגנית ,גיטרה ,המדען הצעיר,
השף החושב ,לגו אתגרי ,אנגלית
מדוברת ,אילוף כלבים ,סיפור
בתנועה ,מועדון תרבות-הצגות
לגילאי .3-6

תגבור לימודי וסיוע בהכנת שיעורי
הבית ,ארוחת צהריים חמה וחוגי
העשרה.

ג'ימבורי פתוח
פעילות משותפת הורה וילד,
שימוש חופשי במתקני חדר
הג'ימבורי .השהייה באחריות
ההורים ,הכניסה חופשית.

נוער
העצמת נערות כולל סדנאות,
סיורים הרצאות וחוגי העשרה.

אוכלוסיות מיוחדות
מועדון חברתי לאוכלוסיות עם
צרכים מיוחדים :מועדון רימון
פועל בימי א' ,ג' ,ה' ,15:30-18:00
מועדון זמן אמיתי א'-ה' 14:00-
 ,18:00עמיתים :שילוב של אנשים
המתמודדים עם מגבלה נפשית
בפעילויות פנאי וחברה .להקה
ייצוגית "רוח חדשה" :הלהקה מונה
משתתפים עם ובלי צרכים מיוחדים.
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מרכז כפר גבירול
חוגים ובתי ספר
לאקרובטיקה ומחול

מרכז רחובות
ההולנדית

חוגים ובתי ספר
לאקרובטיקה ומחול
בתי ספר לאקרובאטיקה ,ג'ודו
במסלול חוגים ומסלול תחרותי,
בית הספר למחול "מודסטי" במגוון
מסלולי לימוד ,קט רגל ,אקטיביקס,
קפוארה ,כדורסל ,אומנות מדעים,
אנגלית ,מבוכים ודרקונים ,לגו
הנדסי ,דרמה ,ציור ,קרמיקה.

תרבות ילדים
שעות סיפור ,קבלת שבת
קהילתית ,פעילויות ופסטיבלים
במועדי ישראל.

חדש! קהילה עסקית

בית הספר לאקרובאטיקה
בשיתוף "ג'ימנסט" כולל קבוצות
כלליות וקבוצות במסלול מקצועי
ותחרותי ,בית הספר למחול במגוון
מסלולי לימוד ,קט רגל ,אקטיביקס,
קפוארה ,טניס שולחן ,מיינקראפט
(תכנות מחשבים) ,מדעים ,אנגלית,
גיטרה ,פסנתר ואורגנית ,מבוכים
ודרקונים ,לגו הנדסי ,דרמה ,ציור.

תרבות ילדים
שעות סיפור ,חדר ג'ימבורי גדול
ומאובזר פתוח כל השבוע בכניסה
חופשית ,פעילויות ופסטיבלים
במועדי ישראל.

חוגים למבוגרים
פילאטיס נשים ,טניס שולחן גברים
ונשים ,זומבה.

נוער
מרחב נוער לצעירים ,המציע מגוון
פעילויות ייחודיות לנוער ,ציוד
חדיש ,מסיבות ,הפעלות ,קבוצת
מנהיגות נוער וקבוצות מד"צים.

בעלי עסקים קטנים תושבי
השכונה נפגשים ומקיימים שיח
ושיתוף עיסקי ,במטרה לקדם
ולחזק את בעלי העסקים בשכונה.
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מרכז שדרות ח"ן

מרכז קהילתי הפועל בשיתוף
הקהילה ומדגיש תכנים ואופנים
המקדמים צדק חברתי.

חוגים לילדים
שילוב אומנויות ,קפוארה ,אנגלית
מדוברת.

בין-דורי
ליווי התפתחותי ,קונטקידס.

מבוגרים
התעמלות בריאותית ,צ'י קונג ,ציור
אינטואיטיבי ,פילאטיס ,אירובי לייט.

יוזמות קהילתיות
שבילי דעת לגיל השלישי ,הרצאות
בקהילה ,פועלות לשינוי ,בית
המדרש לצדק חברתי ,מועדון
קריאה ,ערבי יצירה חופשית,
מסיבות החלפות בגדים.

מועדון של״מ
שירות לאומי למבוגר.
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מרכז נווה יהודה

חדש! נפתח המרכז המקצועי
לתנועה ולמחול בניהולה של יסמין
ורנר טבצ'ניק:
המרכז למחול ולתנועה יהווה
בית תרבותי ,אמנותי וחברתי ואבן
שואבת למפגש אנושי ,פעילויות
קהילתיות והתפתחות אישית .חוגי
המרכז ישמשו השראה למצוינות,
יצירתיות ומימוש תרבות הגוף
והנפש.

חוגים ,פעילויות
תרבות ותוכן
מענה לכלל הקהילה תוך כדי
שיתוף ומעורבות התושבים
בבחירת פעילות מגוונת וייחודית,
כולל חוגי העשרה לילדים
ולמבוגרים.

מרכז שעריים

מרכז
בית החמישה

פעילויות ילדים
הצגות וסדנאות יצירה.

פעילויות מבוגרים
חוג זמר עם הזמר יוסי ברכה מדי
יום רביעי ,מועדון לגיל הזהב הכולל
פעילות גופנית ,הרצאות ,ארוחת
בוקר ,סדנאות יצירה ועוד.

טיולים מאורגנים לכל
הגילאים

מרכז
"בית לגדול טוב"
מרכז חוגים ופעילויות לגיל הרך,
שהוקם בשיתוף רשת חוויות רחובות
ועיריית רחובות במסגרת מיזם
חברתי של תנובה בשיתוף החברה
למתנ"סים .בית לגדול טוב מציע
פעילויות בשעות הבוקר ,המתמקדות
בתכנים לפעוטות ותינוקות.

פעילויות

חוגי תנועה ,מוזיקה ,פעילות
חופשית ,פעילות קהילתית,
פעילות העשרה ופעילות ייחודית
בחגי ישראל.

בית קהילתי ע"ש חמשת בני העיר
שנפלו באסון הנ"ד

חוגי ילדים
קראטה ,כושר קטנטנים ,אורגנית,
גיטרה ,שילוב אומנויות ,שחמט ולגו
הנדסי.

חוגי נוער
עיצוב חיטוב ,אורגנית ,גיטרה ,ופינת
נוער עם עמדות סוני פלייסטיישן.

חוגי מבוגרים
פילאטיס ,התעמלות,
חדש! אומנות ואורגנית.

סדנאות
הורות ,כלכלה וגרפולוגיה.

תרבות
הצגות ,הרצאות וטיולים לילדים
ומבוגרים.
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מרכז חשמונאים

מרכז נג'ארה

חוגי ילדים

חוגי ילדים

אורגנית ,קראטה ,גיטרה ,הישרדות,
הכנה לכיתה א' ואומנות.

אורגנית ,כושר קטנטנים ,גיטרה,
שחמט ולגו הנדסי.

חדש! מועדון נוער

חוגי נוער

יפתח בשנת הלימודים תשע"ט.

עיצוב חיטוב ,אורגנית וגיטרה.

חוגי מבוגרים

חוגי מבוגרים

פילאטיס ,התעמלות בוקר וערב,
אורגנית ,אנגלית מדוברת.

פורום נשים
מפגש חברתי הכולל הרצאות,
סדנאות שירה טיולים והפעלות
נוספות.

סדנאות

פילאטיס ,התעמלות ואורגנית.

מועדונית מופ"ת
עבור נשים דתיות בשיתוף עם
חוויות מהות ואגף לשירותים
חברתיים בעיריה.

סדנאות

הורות ,כלכלה וגרפולוגיה.

הורות ,כלכלה וגרפולוגיה.

תרבות

תרבות

הצגות ,הרצאות וטיולים לילדים
ומבוגרים.

הצגות ,הרצאות וטיולים לילדים
ומבוגרים.

 | 20רשת המרכזים הקהילתיים

מרכז תנופה

מרכז מהות

תכנים מותאמים לאוכלוסייה
הדתית לאומית.

תכנים מותאמים לאוכלוסייה
החרדית.

חוגי ילדים ונוער

חוגים לנשים

מחול ,התעמלות קרקע ,קאפוארה,
הגנת עצמית לנערות ,קראטה,
אורגנית ,אלקטרוניקה ועוד.

התעמלות בשיטות פלדנקרייז,
פאולה ,כושר ועיצוב ,פילאטיס.
מחול וריקודי עם ,כלי זמר ונגינה.
חוגים לבנות :דרמה ומשחק,
מקהלה ,מחול .חוגים לנערות:
להקת מחול לבוגרות ,התעמלות
אירובית .חוגים לבנים :לגו הנדסי,
ציור ,מקהלה.

חוגי מבוגרים

למידה לילדים

פילאטיס וזומבה.

צועדים  -מרכז למידה לתלמידי
בי"ס יסודי ,הוראה מתקנה -קידום
בקריאה ,כתיבה ,חשבון ואנגלית,
קבוצות למוכנות לכיתה א'.

חדש!
בי"ס להתעמלות קרקע
בהדרכתה של עינב שטיינברג.

תרבות
הרצאות לזוגות ,ערבי העצמה
לנשים ,אירועים בכל חגי ישראל.

מבנה חדש!
במהלך שנת הפעילות תעבור
למשכנו החדש של המרכז ,הכולל
כיתות פעילות וסטודיו גדול.

תרבות והעשרה
הצגות להורים וילדים ,אירועים
קהילתיים ,קייטנות ,תוכניות
למניעת סיכון התנהגותי (בנים
ובנות בנפרד).
★ מועדוני מבוגרים :מועדון מופת,
מועדון פנאי לנשים גמלאיות.
★ אירועים והרצאות :יום האישה,
יום המשפחה ,סרטי תרבות,
סדנאות והרצאות בנושאי הורות,
זוגיות ותקשורת בין אישית.
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סדנאות וקורסים
קבוצת נטוורקינג  -העצמה
תעסוקתית לנשים עצמאיות,
קורסים לכלכלה ,קורס חשבת
שכר ,קורסי מחשבים ,קורסי
גרפיקה ממוחשבת (בקיץ) ,קורס
הכנה ללידה ,קבוצת תמיכה
לאימהות חד הוריות במגזר החרדי.

אוכלוסיות מיוחדות
הפעלת אירועים ופעילויות
מותאמות סביב מעגל השנה
למשפחות עם ילדים עם צרכים
מיוחדים מהמגזר החרדי.

חדש! מבנה חדש
יפתח השנה בשכונת שערים
ופעילות המרכז תועתק למשכנה
החדש.

חוגים לבנות
שלוחת חב"ד
השלוחה פועלת בבית הספר
"אוהלי חיה מושקא" ומיועדת
לגילאי גני חובה ועד תיכון.
המשתתפות נהנות מלוח פעילות
חוגים עשיר ופעילות תרבות
סביב מעגל השנה .חוגים :מחול,
התעמלות ,אירובי ,אומנות הציור,
גיטרה ,אורגנית ,דרמה ועוד.
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אולם
התרבות
"חוויות מופת"

אולם מופת עבר חידוש
דרמטי והנגשה לנכים
שיפוץ וחידוש מאסיבי שעבר אולם מופת
מבחוץ ומבפנים ,מאפשר חוויית תרבות
חדשה לבאי המקום ונגישות לנכים .הדגש
היה לתת מענה לבאי המקום הנעזרים
בכיסאות גלגלים ועגלות ולשפר את חוויית
הבילוי במקום והנגישות למבנה ,במקביל
נעשה שיפוץ חיצוני מסיבי בכל מעטפת
המבנה.
החלה ההרשמה לעונת 2018-2019

"המכללה"
בית לאזרחים וותיקים הכוללת פעילות
העשרה ,למידה ופנאי לגמלאים .מתקיימות
פעמיים בשבוע ,בימי א' ו-ד' בין השעות
.09:30-12:00

ערבי זמר
"כשוילנסקי פגש את אלתרמן" -מופע
המוקדש לענקי הזמר העברי ,המשורר
נתן אלתרמן והמלחין משה וילנסקי" ,פרס
ישראל" -מופע מחווה חדש לכלות וחתני
פרס ישראל בזמר העברי" ,הטרנזיסטור"-
מופע מחווה לאריק איינשטיין במלאת 5

שנים למותו" ,נשים גדולות בזמר" -ערב
מחווה ליוצרות ישראליות גדולות עם יונית
שקד גולן" ,לילה בלי כוכב" -שירה בציבור
 אילנה כץ .חלק שני  -הזמר שימי תבוריבמופע ממיטב הלהיטים הגדולים" ,מחווה
לפסטיבל הזמר" -שירה בציבור – שרהל'ה
שרון .מופע מחווה לפסטיבלי הזמר" ,נשמה
יהודית" -שירה בציבור  -שלישיית טל .מיטב
המוזיקה היהודית עם הזמרת לימור שפירא
בלווי  3כלייזמרים.

טיולים מזמרים
"ליל כל המטוסים"  -דרום מישור החוף
 בעקבות פיצוץ משטרת בית-דראס,שדה קסטינה ,אנדרטת הצנחנים" ,בגליל
המערבי  -מלחמה ומרד" ,טבריה וסביבתה
 דרך אתרים נבחרים בעיר נכיר אתההיסטוריה ואת האוכלוסיות של טבריה,
מורדות מזרחיים הרי השומרון ,דרך אלון
ומרכז בקעת הירדן ,בעקבות שיירת הל"ה
לגוש עציון.

טיולי מופת
ארמנים בצל הכרמל  -ביקור בכנסיה ארמנית
בחיפה ,סיור בואדי ניסאנס ,ביקור מודרך
בפארק שרון ובמקווה ישראל ,מכתש רמון
וביקור באולם הנצחה ע"ש אילן רמון.
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חוויות
לגיל הרך,
לילדי הגנים
ובתי הספר

מרכזים חינוכיים לגיל הרך

"צעדים"
מרכזים חינוכיים לגיל הרך
רשת חוויות מפעילה את רשת "צעדים-
מרכזים חינוכיים לגיל הרך" הכוללת 7
מעונות יום ,תחת פיקוח והדרכה של
"התחלה חכמה" ,החברה למתנ"סים
ומשרד הכלכלה.
השנה לראשונה ,תפעיל הרשת ,מערך
מצלמות במעגל סגור במעונות "צעדים"
המצלמות יוצבו בכל הכיתות והחצרות,
במטרה להגביר את הבקרה ותחושת
הביטחון .המערך מתווסף לטכנולוגיית "בא
לגן" ,מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב,
שהותקנה אשתקד במעונות "צעדים".

משפחתונים
משפחתון הינו מסגרת חינוכית ייחודית לגיל
הרך ,הפועל בביתה של המטפלת ,אשר
עמדה בקריטריונים של משרד הכלכלה
והוא מהווה מסגרת חינוכית  -התפתחותית
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ל  5 -ילדים ,בגילאי  3חודשים –  3שנים.
המשפחתונים פועלים בפיקוח ובהדרכה
של רכזת המשפחתונים ומשרד הכלכלה.

תל"ן בגני הילדים
אגף הגיל הרך ברשת חוויות ,בשיתוף עם
אגף החינוך בעיריית רחובות ,אמון על
הפעלת תכנית העשרה בגני הילדים בעיר.
התוכנית כוללת שיעורי ריתמוסיקה פעמיים
בשבוע ותוכנית סל תרבות הכוללת שלוש
הצגות בשנה לילדי הגנים.

צהרוני גני הילדים
כ 3,300-ילדים נקלטו השנה ל136-
צהרונים ברחבי העיר ,אשר מהווים מסגרת
חינוכית איכותית המשכית לגני הילדים.
צהרוני רשת חוויות פועלים בפיקוח
והדרכה של רכזות הצהרונים באגף הגיל
הרך ומוכרים על ידי משרד הכלכלה,
לרבות השתתפות כספית לזכאים.

בתי תלמיד בבית הספר
היסודיים
בתי התלמיד פועלים בבתיה"ס היסודיים
בעיר בתום שעות הלימודים ומאפשרים
שמירה על הרצף החינוכי לאחר סיום בית
הספר .הפעילות מהווה מסגרת חינוכית,
העשרתית ולמידה איכותית עם מורים
ומדריכים מקצועיים.
★ תחומי העשרה ולימוד :אומנויות,
מוסיקה ,טבע ,מדעים ,טכנולוגיה,
רובוטיקה אלקטרוניקה ,מחשבים ,בישול,
משחקים חברתיים ,חיזוק והעשרה
בתחומי למידה שונים.
★ בתי הספר המשתתפים :רמת אלון,
בן צבי ,בן גוריון ,שפרינצק ,שז"ר ,שריד,
ויצמן ,השיטה ,תחכמוני ,סמילנסקי ,הרצוג
ונבון .חדש! השנה תפעל התוכנית בבית
הספר סיני.

היחידה להתפתחות הילד
גוף מקצועי ,המרכז את התחום הטיפולי
בגיל הרך .הטיפולים ניתנים באמצעות
צוות רב מקצועי ומטפלים פרא-רפואיים.
היחידה פועלת באישור ובפיקוח של משרד
הבריאות ומוכרת על-ידי קופות החולים.
★ תחומי הטיפול :קלינאות תקשורת ,ריפוי
בעיסוק ,פיזיותרפיה ,טיפול רגשי באומנות,
משחק ,בע"ח ,דרמה ,הדרכת הורים,
קבוצות לפיתוח מיומנות חברתית ,הכנה
לכיתה א'.
★ מסלולי הטיפול ביחידה :טיפול ציבורי
באמצעות טופס  17ע"י קופות החולים
שבהסדר ,טיפול פרטי.

25 | *5253

רשת
הספריות
רשת הספריות כוללת את הספרייה
המרכזית ע"ש מאירהוף ועוד  5סניפים
במרכזי חוויות בעיר.
הספריות כוללות אוסף עדכני של 250,000
ספרים להשאלה בעברית ,אנגלית ,רוסית,
צרפתית וספרדית.
הצטרפו וקבלו מנוי חינם!
★ ספרים דיגיטליים וקוליים בכל השפות
לילדים ומבוגרים.
★ סרטי איכות לצפייה ישירה באתר
הסרטים של הספריות הציבוריות
בישראל.
★  20,000ספרי עיון וכתבי עת בכל
התחומים.
★ עמדות לגלישה באינטרנט והכנת עבודות.
★  WIFIחינם.
★ הדרכה ושימוש במאגרי מידע
אוניברסיטאיים ובמאגרים מיוחדים
לילדים.
★ ייעוץ מידעני אדיב ומקצועי ,גם בדואר
אלקטרוני.
★ מרכז להכנת עבודות לתלמידים  -מידע,
הדפסה ,סריקה וכריכה ובסכום סמלי!
★ אוסף ספרים קוליים להשאלה וכן קודים
לשימוש באפליקציה.
★ חדש! מתחם עבודה שיתופי  -בספריית
רחובות החדשה .מתחם העבודה ממוקם
בקומת הגלריה בספרייה והוא כולל פינת
שתייה חמה ,פינת ישיבות מעוצבת ,חיבור
 WIFIואפשרות להקרנת מצגות .מתחם
העבודה מתאים לעד  8אנשים.
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המשחקייה בספרייה :מגוון משחקים
התפתחותיים ,פינת ציור ,תחפושות,
סדנאות ,הקרנת סרטי ילדים בחופשים.
תרבות לילדים ומבוגרים :שעות סיפור
שבועיות ומגוון אירועים לגיל הרך ולקוראים
הצעירים" ,קוראים בקפה" -עם טובי
הסופרים והאומנים בארץ" ,פותחים
את החופש בגדול" -אירועים מיוחדים
בספריות בחופשת הקיץ :סדנאות יצירה,
סרטים ,הצגות ,מפגשים עם סופרים,
"מועדון קוראים" -מועדוני קריאה מיוחדים
למבוגרים ,נוער וילדים ברחבי העיר.
חינוך :הדרכות במידענות וסיורים בספרייה
המרכזית לתלמידי ביה"ס וגני ילדים.
חדש! מרכז לכתיבה ויצירה בספריית רחובות
החדשה  -סדנאות יצירה בעקבות סיפור,
קומיקס ואנימציה ,כתיבת סיפורי חיים,
מספרי סיפורים ,סדנת כתיבה בין-דורית ועוד.
לפרטים נוספים ושירותי מנויים -בקרו
באתר האינטרנט של חוויות בספריות
שכתובתו:
WWW.REHOVOT.LIBRARIES.CO.IL
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בריכה
טיפולית
הידרותרפית

משמשת כבריכה טיפולית וכבריכה
לקבוצות התעמלות ושחייה לגילאים שונים.

לגילאי  ,5-8תרגול עצמי במים למטופלים,
טיפולי חוויה ,קבוצות פיזיותרפיה ביבשה.

טיפולים אישיים :צוות הפיזיותרפיסטים
וההידרותרפיסטים מעניק טיפולים אישיים
ממוקדי מטרה במגוון רחב של תחומים-
בעיות אורתופדיות ,אירועים מוחיים,
פרקינסון ,שיתוק מוחין ,אוטיזם ועוד.

לבריכה נגישות מלאה לנכים ,כולל מנוף
לבריכה ,הבריכה נותנת מענה למטופלים של
חלק מקופות החולים וללקוחות פרטיים.

קבוצות התעמלות במים למבוגרים:
קבוצות ייעודיות לכאבי גב וכאבי ברכיים,
קבוצות לחולי פרקינסון ,קבוצות לחולי
פיברומיאלגיה ,קבוצות התעמלות בריאותית
לגברים ולנשים.
שחייה והפעלת פעוטות במים :מיועד
להורים לילדים מגיל חצי שנה ,לימודי שחייה
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אוכלוסיות
מיוחדות

רשת חוויות רחובות רואה חשיבות עליונה
במתן שירותי תרבות ופנאי בקהילה למגוון
רחב של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
תוכניות מיוחדות :קהילה נגישה  -קבוצת
פעילים עם וללא מוגבלות ,המקדמים את
שוויון ההזדמנויות לתושבים עם מגבלה
בעיר רחובות .פנאי נגיש  -תכנית השתלבות
בפעילויות פנאי ,ליווי ושילוב אישי ,עמיתים
 שילוב אנשים המתמודדים עם מגבלהנפשית בפעילויות פנאי וחברה ,מעגלי
תעסוקה  -שילוב אנשים על רצף האוטיזם
 /מוגבלות שכלית התפתחותית בעבודה
כמשתקמים ,ספריית תולעת רעים -
ספרייה קהילתית אשר פתוחה לקהל הרחב
והוקמה על ידי קבוצת רעים.
חוגים ופעילויות לילדים :כדורגל ,חוויה
ספורטיבית ,קבוצה חברתית 'שמע',
אורגנית  -פרטני ,צליל וקצב ,מחול ותנועה,
"רעים" ילדים.
מועדוני נוער :צהרון זמן אמיתי (אושיות),
מועדון רעים (שוויץ המדע).
מבוגרים :מועדון קטן עלינו ,מועדון רימון,
מועדון רעים ,מעגלי קריאה.
אומנויות הבמה :קבוצת תיאטרון ,להקת
רוח חדשה.
הרצאות :זכויות ,הכלה ,דיור ועוד .ביוזמת
'הורים מובילים שינוי ברחובות' – קבוצת
מנהיגות הורים לילדים ובוגרים עם צרכים
מיוחדים.
קייטנות :קייטנות קיץ מותאמות
לאוכלוסיות שונות בסוף חודש אוגוסט.
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מועדון
מתנדבים
של"מ חוויות

באגף השיקום של משרד הביטחון .הפעלת
פונה אל קהל המבוגרים הפורשים ממעגל
העבודה ,לבוא ולהתנדב בקהילה ,מעודד יוזמות סדנאות יצירה ואומנות בחממה  -מרכז
שיקומי לנכי צה"ל ,ארכיון ,ספריות .מעגלי
ורעיונות חדשים להתנדבות בקרב הקהילה.
קריאה  -הקניית חוויית קריאה משותפת
לאנשים עם מוגבלות שכלית .דרמה
תחומי פעילויות :סיוע פרטני וקבוצתי
מעורבת  -סדנת דרמה משותפת לאנשים
לתלמידים בבתי הספר ,קריאה בהנאה
לתלמידי כיתות א' ,ב' .בלב העניין  -הנחיית עם וללא צרכים מיוחדים ,ועוד.
דיונים בנושאי אקטואליה חברה וערכים
קמפוס העשרת והפריית המתנדבים :מיועד
בכיתות ה' ,ו' .זהב בגן  -התנדבות בגן
ילדים ,הוראת עברית לעולים ומעוטי יכולת .למתנדבים ,ללא תשלום ,בתחומי :ציור,
אומנות ,צילום ,האזנה מודרכת למוסיקה,
יחידת סגולה  -סיוע לאזרחים ותיקים
התעמלות ,יוגה ,דרמה ,הרצאות ,שעורי
מאושפזים בבי"ח קפלן בבירור זכויותיהם,
ספרות ,הנגשת טלפון חכם ,מחשב ,ועוד.
השתלבות וסיוע בתהליכי שיקום של נכים
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תתחדשו!
השנה יפתחו שני מרכזים
חדשים ברחובות המדע
וברחובות הצעירה.

תתחדשו!
מרכזי מהות ותנופה
עוברים למשכנם החדש,
במבנים חדשים שבנתה
העיריה.

תתחדשו!
נפתחה כיתה חדשה
במעון "צעדים" רחובות
הצעירה ,יפתח חלל
עבודה שיתופי בספריית
רחובות החדשה ,יפתח
מרכז למחול ותנועה
במרכז נווה יהודה ,תפתח
כיתת ידע וסייבר חדשה
ברחובות החדשה ועוד...

החל מחודש אוקטובר
ברחובות הצעירה :בייבי
ג'ימבורי ,משחקיה,
חוגים לגיל הרך ולילדים,
רובוטיקה ,מדע ,שחמט,
קומיקס ,אילוף כלבים,
פימו ועוד...

כל מה שחדש,

פרטים והרשמה באתר רשת חוויות

www.havayot.org.il
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