
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוברת חוגים ופעילויות 

 פ"לשנת  תש 

9102-9191 

 חוויות שוויץ רחובות החדשה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז קהילתי חינוכי שפעולותיו  מרכז חוויות שוויץ רחובות החדשה הינו
 מבוגרים  ,נוער, ילדים, פעוטות :עבורכםו שלכםנובעות מהצרכים 

 .הגיל השלישיו
 
 

 : המרכז פתוח שישה ימים בשבוע
 00:22-23:72: ימי ראשון

  22:00-23:72: חמישי-ימי שני
  00:22-07:22: ישיימי ש

 00:22-20:22חמישי בין השעות -ימי ראשון: פעילות המזכירות
 

  : המרכז מקיף תחומים רבים בהם
אישי ומעורבות  -פיתוח קשר בין, תרבות ואומנות, מנהיגות והעצמה, למידה, העשרה וחוגים

הטמון בכל ולממש את הפוטנציאל  אתכם ליהנות מההיצע המגוון שלנו אנו מזמינים .קהילתית
  . מכן/מכם ואחת אחד

על כן , מאודעד שיתוף הפעולה עם גופים ומערכות אחרות שפועלים בשכונה ובעיר חשובים לנו 
ביוזמה ובהקמה של  ,להזמין אתכם התושבים לבוא ולהיות שותפים בחשיבה מתכבדים ואנ

  .ופעילויות חדשות תוכניות
 

 ביטחון ילדכם כערך עליון 
אנו נפעיל , בקרה ושליטה בזמן אמת בכל הקשור לנוכחות הילדים בחוגים, יקוחעל מנת לסייע בפ

 .המרכז ישמש כפיילוט למערכת ."סים"מוגנים במתנ"בשנת הפעילות הקרובה מערכת 
שתשמש יחד עם מערכת ניהול כללית  ,ליקציה שתותקן בנייד של כל מדריךהמערכת משלבת אפ

מדווחת להורה על היעדרותו ,  ם מהמדריך בזמן אמתאוספת נתוני המערכת. ס"הנהלת המתנאת 
 (.  'חופשה וכו/מחלה)של הילד מהחוג ואוספת מההורה נתונים על סיבת ההיעדרות 

המערכת מפענחת באופן אוטומטי את תשובת ההורה ומעדכנת את המדריך ואת מערכת הניהול 
 .    ס"של המתנ

 

 

 ,נשמח לראותכם    

 שוויץ רחובות החדשהמנהלת מרכז  -אהרון מירב 
 .וצוות המרכז



 

 שעות ימים גיל שם החוג

 קטנטנוקי
 ספורטיבית חוויה .נוקי של בשיטתו התעמלות חוג

 ,ימבורי’ג מתקני שילוב .ומאתגרת ומוסיקלית מהנה
 חיזוק על דגש .מקוריים אלמנטים ואביזרים, ריתמוסיקה

 .)נוקי) תייר משה בהדרכת .הביטחון

0 – 7 
7 – 0.2 

2 - 0 

 'ג
 'ג
 'ג

00:22-03:72 
03:72-00:02 
00:02-00:22 

 I.T.Fדו -טאיקוון
משלבת משמעת האומנות לחימה קוריאנית מודרנית 

במהלך האימונים נעבוד על . עצמית ורמה טכנית גבוהה
, קואורדינציה, כבוד הדדי, עצמיהביטחון ההעלאת 
 ...ריכוז ועוד, גמישות

מכון מם מוסמכים יריכמד -אלכס ואלן סחנובצקי: דרכתבה
 .בניהולו המקצועי של לואיס סחנובצקי. וינגייט

0 
2-0 

 'ד+'ב
 'ד+'ב

 

03:22-03:02 
03:02-00:02 

 אקרובטיקס
 (פירמידות) באלאנס-אקרו ,קרקע התעמלות אימוני

 ,נכונה יציבה ,הגופני הכושר לשיפור והקפצות התורמים
יכולת  שיפור ,קבוצתית הדינמיק, וףחיזוק הג ,גמישות
 בהדרכת שקד אזר. הביטחון העצמי חיזוקו התנועה

 . יניב ויסמן ניהולו המקצועי של בו

0-2 
 

 03:22-03:02 'ג/'א
 

 קפוארה
 ,סוחפת מוסיקה המשלבת ברזילאית לחימה אמנות

 והכל ונגינה ריקוד ,לחימה כושר ,יםיאלמנטים אקרובט
 בטחון קואורדינציה ,גמישות ,יכולת ריכוז פיתוח תוך

 .יאיר רותםרכת בהד .ושמחה

 'ג 0-2
 

00:02-03:72 
03:72-00:02 

 הישרדות
 ,קראטה :לחימה אומנויות של מגוונות טכניקות לימוד

 ,הגופני הכושר לשיפור תורם האימון .יטסו’ג ו’ג, ודו’ג
 של חינוכיים ערכים בשילוב עצמי זריזות ובטחון, גמישות
בהדרכת  .הדדי וכבוד הערכה, ה עצמיתושליט משמעת
  .אריק עבדושניהולו המקצועי של בוסהר לוי 

0-0 
 חדשים

0-0 
 מתקדמים

 'ד+'א
 

 'ד+'א
 

 אפשרות
 לפעם
 .בשבוע

00:72-03:02 
 

03:02-00:22 

 קראטה
 ,גופני לרכישת כושר תורמתהמסורתית אומנות לחימה 

צמי בטחון ע ,משמעת ,גמישות וכוח ,יציבה ,קואורדינציה
 .בהדרכת אבי פינחסוב. וכבוד לזולת

 03:22-03:02 'ה+'ב 2-0
 

 

 

 

 

 

 חוגים לגיל הרך    



 

 שעות ימים גיל שם החוג
   כדורגל

חיזוק , חיזוק סיבולת לב ריאה, פיתוח יכולת קואורדינציה
הפיזי ושיפור מיומנויות חברתיות בדגש והדימוי העצמי 

הקניית הכדורגל בשילוב אימונים . על משחק והנאה
ומהנים לצד דגש על חינוך וערכים תוך  םייאטרקטיב

בניהולו המקצועי של בית ספר לכדורגל  .עבודה קבוצתית
 .של שחר קטר

0-2 
 

 'ד+'א
 

 אפשרות
 לפעם
 .בשבוע

03:22-03:02 
 

  'א לכיתה הכנה
 הקנייתו מרחבית חשיבה ,והאותיות המספרים הכרת
 מאפשרת בחוג ההשתתפות .יעילים למידה הרגלי

בהדרכת תמי  .הספר בית לדרישות רגתיתהד הסתגלות
 .אקרמן

 'ג 2
 'ג

17:00-17:50 
18:00-18:50 

 החושב השף
בחוג . המזון מהווה חלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלנו

נלוש , מגוון מתכוניםעל פי נבשל , נכיר את כלי המטבח
נפתח מיומנויות בישול . נטגן ועוד, נכין תערובות, בצק

י תזונאי קליני "התוכנית פותחה ע .והרגלי תזונה נכונה
 .בהדרכת אומני חשיבה .בהתאמה לילדים

2-3 
 

 'ב
 

03:22-00:22 
 

 מולקולה
נבין כיצד הדברים  !אתכם לחקור את עולמנו נזמיןבחוג 

ננהל , נבצע ניסויים מרהיבים בכל שיעור, עובדים
נחקור את תופעות הטבע המופלאות , מחברת מעבדה

בהווה , בעבר ד על עולם המדענלמ! וניצור קסמי מדע
בהדרכת אומני  ?אולי המדען הבא נמצא בך! ובעתיד
 .חשיבה

2-3 
 

 'ד
 

03:02-00:02 
 

 ארכיטקטו לקטנטנים
מי מכונות פשוטות גבחוג נחשוף את הילדים למגוון ד

ובעלי חיים מיוחדים ונבנה שלל דגמים מחלקי הרכבה 
מד על בכל מפגש נל. לידיים קטנות המותאמיםמיוחדים 

נחקור אותו יחדיו ונעבור לחלק המעשי של , נושא נבחר
 .בהדרכת אומני חשיבה .בניית הדגם

 03:22-03:02 'ב 0-2

 משחקי חשיבה
טיפוח , בואו לגלות עולם מרהיב בתוכן בתחום המחשבה

  .חידות ושלל משחקים, יכולות חשיבה
 .בהדרכת אומני חשיבה

 03:22-03:02 'ד 2-0

 

 

 

 חוגים לגיל הרך    



 

 שעות ימים גיל שם החוג

 I.T.Fדו -טאיקוון
משלבת משמעת ה אומנות לחימה קוריאנית מודרנית

במהלך האימונים נעבוד על . עצמית ורמה טכנית גבוהה
, קואורדינציה, כבוד הדדי, עצמיהביטחון ההעלאת 
 ...ריכוז ועוד, גמישות

ם מוסמכים יכמדרי -אלכס ואלן סחנובצקי: הדרכתב
 המקצועי של לואיס סחנובצקי בניהולו. מכון וינגייטמ

02+ 
3-0 

 'ד+'ב
 'ד+'ב

 

00:22-03:22 
00:02-00:02 

 אקרובטיקס
 (פירמידות) באלאנס-אקרו ,קרקע התעמלות אימוני

 ,נכונה יציבה ,הגופני הכושר לשיפור והקפצות התורמים
יכולת  שיפור ,קבוצתית דינמיקה, חיזוק הגוף ,גמישות
הדרכת  שקד אזר  ב. הביטחון העצמי חיזוקו התנועה

 . יניב ויסמן ניהולו המקצועי של בו

0 – 0 
00 – 0 

 'ג+'א
 'ג+'א

 
 אפשרות

 לפעם
 .בשבוע

03:02-00:72 
00:72-00:02 

 X אקטיבי
 לאורח מגוונים אימונים  .לילדים חוויתיים כושר אימוני

 (TRX) רצועות ,תחנות תרגילי :וספורטיבי חיים בריא
 .וכיף ספורט והרבה ירוביתא פעילות ,תרגילי כוח ,ריצות
. מסוגלות ותחושת גופני כושר ,לביטחון העצמי תורם

  .וןר אסף בהדרכת

0 – 0 
02 – 0 
07 – 00 

 

 'ה+'ב
 'ה+'ב
 'ה+'ב

 
 אפשרות

 לפעם
 .בשבוע

17:00-17:45 
17:45-18:30 
18:30-19:15 

 הישרדות
 ,קראטה :לחימה אומנויות של מגוונות טכניקות לימוד

 ,הגופני הכושר לשיפור תורם האימון .טסוי’ג ו’ג, ודו’ג
 חינוכיים ערכים בשילוב עצמי זריזות ובטחון, גמישות

 .הדדי וכבוד הערכה, ושליטה עצמית משמעת של
 .אריק עבדושניהולו המקצועי של בובהדרכת סהר לוי 

 מתקדמים 3-0
 חדשים 3-0

 ותיקים+  0

 'ד+'א
 'ד+'א
 'ד+'א

 

00:22-00:02 
00:02-00:72 
00:72-02:02 

 

 קפוארה
 ,סוחפת מוסיקה המשלבת ברזילאית לחימה אמנות

 והכל ונגינה ריקוד ,לחימה כושר ,אלמנטים אקרובטים
 בטחון קואורדינציה ,גמישות ,ריכוזיכולת  פיתוח תוך

 .יאיר רותםרכת בהד .ושמחה

3 – 2 
00– 0 

 

 'ה+'ג
 'ה+'ג

 

00:02-03:72 
03:72-00:02 

 

 קראטה
 ,גופני לרכישת כושר תורמתהית מסורתנות לחימה אומ

בטחון  ,משמעת ,גמישות וכוח ,יציבה ,קואורדינציה
 .בהדרכת אבי פינחסוב. עצמי וכבוד לזולת

3-0 
02+ 

 'ה+'ב
 'ה+'ב

03:02-00:72 
00:72-00:72 

   כדורגל

הפיזי וחיזוק הדימוי העצמי , פיתוח יכולת קואורדינציה
. והנאהושיפור מיומנויות חברתיות בדגש על משחק 

ומהנים  םהקניית הכדורגל בשילוב אימונים אטרקטיביי
 .לצד דגש על חינוך וערכים תוך עבודה קבוצתית
 בניהולו המקצועי של בית הספר לכדורגל של שחר קטר

0-3 
0-0 

 03:02-00:72 'ד+'א
00:72-00:02 

 לילדיםחוגים     



 

 שעות ימים גיל שם החוג

 אורגנית
 .ומעניינת חדשנית בשיטה ומעשי תיאורטי נגינה לימוד

 תוך וקואורדינציה זיכרון ,קצב ,מוזיקלית פיתוח שמיעה
בהדרכת מרינה . קבוצתי/פרטישיעור  .אישי יחס

 .פודולסקי

 0מגיל 
 

  'ד
 
 'ה

החל משעה 
00:72 

החל משעה 
07:22 

 גיטרה
 ומעניינת חדשנית בשיטה ומעשי תיאורטי נגינה לימוד

 זיכרון ,קצב ,מוזיקלית שמיעה פיתוח ,יחס אישי תוך
 .שדה ניר בהדרכת .פרטישיעור . וקואורדינציה

החל משעה  'ד 0מגיל 
00:22 

 ורישום ציור
 ,התקופות מכל וזרמים אמנים דרך הציור עולם הכרת

לימוד . ל מגוון יצירות וצייריםשלימוד מעמיק ומעשיר 
 ,עיפרון צבעי :חומרים במגווןתוך שימוש  וציור רישום

 .מנצור מלי בהדרכת .ונותש וטכניקות פסטל אקריליק

0-0 
02-00 

 

 'א
 'א

03:22-00:22 
00:22-00:22 

 שחמט
משחק לוח אסטרטגי המפתח חשיבה מתמטית 

 ...שיפור זיכרון ועוד, פתרון בעיות, ויצירתית
אחד המשחקים המורכבים והעתיקים ביותר הקיימים 

 .ב שביטאבהדרכת ז. תיבתרבות האנוש

 מתחילים
 מתקדמים

 'ו
 'ו

00:22-00:02 
00:02-02:72 

  (ESCAPE ROOM)חדר בריחה 
 ... זה החוג בשבילם? הילדים שלכם חובבי חדרי בריחה

להכין ך החוג נלמד כיצד לתכנן חדר בריחה ובמהל
משימות וב נתנסה בפעילויות חדרי בריחה. גימיקים

, (במחשב -בחדר הלימוד ובאופן וירטואלי)אסקייפ רום 
בניהול  .בריחה בעצמםהתלמידים יכינו חדרי כאשר 

 .חברת הברמן לומדים להצליח

0-02 
00-00 

 'ג
 'ג
 

03:22-00:22 
00:22-00:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לילדיםחוגים     



 
 

 שעות ימים גיל שם החוג

 חשבון בכיף
 חשבון בכיף? להשלמת פערים בחשבוןילדכם זקוק 
כיף אלו שתי ון ומי חשב שחשב. פיתרוןה נותן לכם את

, הלימוד הינו בקבוצות קטנות ?מילים שהולכות ביחד
 תוך שימוש במשחקי, ות וחווייתיותבשיטות הוראה שונ

 נלמד. לטרנטיביותאשיטות הוראה מגוונות ו ,מחשב
איך קוראים , לגשת למבחנים כיצד: אסטרטגיות למידה

בניהול חברת הברמן . בשיעורי הבית סיועשאלה ו
 .ליחלומדים להצ

 'ד-'כיתות ג
 'ו-'כיתות ה
 'ב-'כיתות א

 'ג
 'ג
 'ג

02:22-00:22 
00:22-03:22 
03:22-00:22 

 אנגלית בכיף
 ! אנגלית היא שפה שכל ילד בדור הזה צריך

הלימוד הינו בקבוצות קטנות על פי חומר הנלמד בבית 
החוג יועבר בצורה חווייתית על ידי שיטות  .הספר

הילדים יקבלו . ות מהנותמשחקים והפעל, הוראה שונות
כלים לאסטרטגיות למידה וקריאת טקסטים ועזרה 

 .בניהול חברת הברמן לומדים להצליח. בשיעורי הבית

 'ד-'כיתות ג
 'ו-'כיתות ה

 ' ב-'כיתות א 

 'א
 'א
 'א

02:22-00:22 
00:22-03:22 
03:22-00:22 

 רובוטיקה
חוג שופך אור על כל אותן מכונות שאנו פוגשים בחיי ה
עולם מדעי המחשב והנדסת  נכיר את. ומיום שלנוהי

 Engino Roboticsהתוכנה באמצעות בניית מגוון דגמי 

י בקרים "נשלטים עהי מנועים "אשר מופעלים ע
, מכניקה, חוקי הפיזיקהידע רב על  ושרכנ. ייחודיים

 .בהדרכת אומני חשיבה .לם מדעי המחשבהנדסה ועו

 03:22-00:22 'א 0-00

 הנדסי לגו
 לגו באמצעות מכונות והנדסת חשבון ,פיזיקה ימודיל

 הן מכונות של פעולתן דרך את יחקרו הילדים .ממונע
 דגם נבנה שיעור בכל. התיאורטי בפן והן הטכני בפן

 עקרונותיו ואת השיעור נושא את הממחיש מלגו אחר
 .ר לגו"בהדרכת ד .המדעיים

 00:72-03:72 'ד 6-8

 

 

 

 

 

 

 

 לילדיםחוגים     



 

 

 ורדה של בניהולה המקצועישל חוויות שוויץ רחובות החדשה  המחול תלאמנויו ית הספרב
 פעילות במסגרת .וייצוגיים מקצועיים לימוד ומסלולי המחול סוגי מגוון על פי יפעל ,שובל
 משמעת הרגלי פיתוח על בדגש נדרשות ריקוד וטכניקות מיומנויות התלמידים ירכשו ס”ביה

 .טובה ואזרחות בקהילה מעורבות ,לזולת וסבלנות תחברו ערכי ובשילוב ודיוק סדר ,עצמית
 מוסיקה ,קלאסית מוסיקה כגון רחב מוסיקלי למנעד ס”ביה תלמידי יחשפו השיעורים במהלך

 .עולם ומוסיקת ישראלית
 

 הקצב חוש את ולפתח מבוקרת בצורה גופם את להפעיל לתלמידים יאפשר המחול לימוד
 פיתוח, עצם בונה פעילות, נכונה תזונה, בריא חיים אורח של חינוכיים מסרים העברת בשילוב
 גם כמו מרובה הנאה להפיק התלמידים יוכלו למחול ס”בביה .ףהגו ועיצוב השרירים וחיזוק

 .הפנאי שעות של מיטבי וניצול חדשה חברים רשת ליצירת מהזדמנות ליהנות
 

 ,מיוזיקל ,אז’ג ,הופ-היפ ,קלאסי ,מודרני מחול :שונים ריקוד סגנונות לימוד משלבות הקבוצות
 המובילים מוסמכים מקצועיים ממורים מורכב הספר בית של המורים צוות .דועו ישראלי מחול

 .בתחומם
 

 שעות ימים גיל שם החוג

  מודיקט - בלט טרום 
 לשיפור המופלא הבלט בעולם ראשונים צעדים

 של קסום מוסיקלי עולם דרך ,המשקל ושיווי היציבה
  ,הקצב חוש ,הדמיון לפיתוח תורם .הויציר דמיון

 .והגמישות הקואורדינציה

7-0 
2-0 
2-0 

 'ג
 'ג
 'ד

03:22-03:02 
03:02-00:72 
03:02-00:22 

 (מודרני ומחול אז'ג, קלאסיבלט )משולב  בלט
 לחיזוק חשוב בסיס תמהוו התנועתית והשפה בלט
 נותן ימודרנ מחולו אז'ג לימוד בשילוב השיעור .הגוף
 בכובד שימוש תוך, ומשוחרר יצירתי , אישי ביטוי

 פיתוח ,הוהיציב השרירים לחיזוק תורם .ףהגו משקל
 .והגמישות הקצב חוש, הקואורדינציה
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 'ה+'א

 
00:22-00:02 

 00:22-03:22 'ה+'א 0-0

 00:02-00:02 'ה+'א 02-00

 הופ היפ
 לשפת והפכו רחוב מריקודי שהתפתחו טכניקות לימוד

 זה ריקוד סגנון. המחול בעולם שקלמ בעלת תנועה
 כוריאוגרפיה ,מגוונות תנועה קומבינציות משלב

 מוסיקה לצלילי הגוף על ותיפוף וקצבית סוחפת
 .הלהיטים ממיטב
יתקיים שיעור טכניקה , ומעלה 8החל מגילאי , בנוסף

 .פעם בשבוע
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 מיוזיקל מחזות זמר
. המפורסמים והאהובים זמרהריקודים מתוך מחזות 

, ריקודים בסגנונות שונים החופפים לסיפור המחזמר
 .בליווי מוסיקה מתוך פסקול המחזה

0+ 
 

 

 00:22-03:02 'ד

 לילדים המחול סגנונות לכל המקצועי ת הספרבי     



 
 
 
 
 

במסגרת המסלול ירכשו . "האקדמיה האמריקאית לבלט"בשיתוף מסלול חדש 
, התלמידים מיומנויות וטכניקות ריקוד בעולם הבלט הקלאסי תוך שליטה ודיוק

התוכנית מעלה את המוטיבציה . הקשבה למקצב המוסיקלי בתנועה חופשית במרחב
סגרת במ. לשיפור מימוש מרבי של הפוטנציאל האישי תוך חידוד השאיפות האישיות

בהשתתפות " פרסי הביצוע"האקדמיה האמריקאית לבלט יבחנו התלמידים בתוכנית 
נציג מהאקדמיה האמריקאית לבלט אשר יעניק לכל משתתף תעודה ומדליה כהכרה 

 .  במעמד חגיגי, עבור הישגיו
 

 ?"פרסי הביצוע"מהי תוכנית 
 

המחולקות ( תרגילים)והיא בנויה מקומפוזיציות  2-00התוכנית פונה לרקדנים בגילאי 
 .שלבים 00-ל

החלוקה הינה על פי שלבי הריקוד והתקדמות הרקדן כך שמורכבות הקומפוזיציות 
 .עולה משלב לשלב

קומפוזיציות אלו מלוות את הרקדן מצעדיו הקלאסיים הראשונים ועד לביצוע רפרטואר 
 .עשיר ממיטב יצירות הבלט הקלאסי לדורותיו

הוא נדרש להציג מבחר תרגילים המבוצעים בזוג או  ,בכל שלב אליו ניגש התלמיד
 ".סולו"ברביעייה וכן בריקוד 

בכל גיל וכל רמה להכרה , ממלאת את הצורך של כל רקדן" פרסי הביצוע"התוכנית 
 .יכולותיו והישגיו, במאמציו

 .הכרה זו מחזקת ומעודדת את הרקדנים להמשיך ללמוד ולהתפתח
 
 

נבנתה על ידי מנהלת האקדמיה האמריקאית לבלט בניו " פרסי הביצוע"תוכנית מופעי 
 (.Mignon Furman)הגברת מיניון פורמן , יורק

גאים להמשיך את דרכה , נציגי האקדמיה האמריקאית לבלט בעולם ובישראל בפרט
 .המקצועית והאומנותית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לילדים המחול סגנונות לכל המקצועיבית הספר      

 ישראלשלוחת  – "האקדמיה האמריקאית לבלט""



 
 

 ההייטק בעולם ונוער ילדים קורסי
 

 והנוער הילדיםבו  הדיגיטלי בעידן. עתידי למקצוע ונוער םילדי של תחביב הופכת ספארק סאן
 "הידע מרכז ספארק סאן", מחשב משחקי ואוהבים המחשב מסך מול רבות מבלים שעות

 לאיכותי המחשב מול מבלים שהם הרבות השעות ואת למקצוע להפוך תחביב אותם מעודדים
 .חיובי לכלי המחשב ואת יותר

 

 :שונים במקצועות העשרה קורסי
 במהלך . המחשב במדעי הנדרש הבסיסי הידע כל את להקנות מיועד זה קורס :קורס מכינה

היסודות ואת המונחים הבסיסיים ביותר בתחום מדעי  את הילדים ובני הנוער ילמדו הקורס
לפתח את   נועד  הקורס תוכן. ת הנדרשות לעבודה מול מחשביוהם ירכשו מיומנו. המחשב

 . והחשיבה הלוגית אצל כל משתתף הזיכרון, יכולת הריכוז
 

 מושגים להכיר ילמדו, הילדים ובני הנוער בקורס זה: יי ויצירת סאונד דיגיטלי'קורס דיג
 סאונד ולייצר להפיק הם ילמדו, כמו כן, (DJ)יי 'ת לדיגבמערכות קול והקרנה מוזיקלי בסיסיים

 תוך ערוצי רב הקלטה וכנתת גבי על הקלטות ויבצעו יי צעיר'הם יהפכו להיות דיג !איכותי
 .חדשניות הקלטה ושיטות אפקטים במכשירי שימוש

 

 :למובייל ואפקלציות תוכנות,משחקים ופיתוח סייבר – תכנות מגמת
 מהכלים הינה אחד"  "Game Makerתוכנת   : Game Maker))קורס גיים מייקר 

 נות לפיתוחהידידותיים בעלי הנוחות והיעילות הרבים ביותר  בעולם של שפת התכ
עולם  .השונות בעזרת כתיבת קוד לפלטפורמות מולטימדיה ואפליקציות משחקים

התכנות והמשחקים שנחשב למבטיח היום ייפתח בפני הילדים ובני הנוער והם ייפתחו 
 !משחקים בעצמם 

 

 והניסיון הידע את הילדים ובני הנוער יירכשו  :(  App Inventor)קורס אפ אינוונטור 

 משתתף כל הקורס במהלך .אפליקציות בניית המעשי כבר בגיל צעיר בתחום של
המשתתפים את  בפני פותח זה קורס .אפליקציות בסמארטפונים ובטאבלטים ייפתח

 . האפשרות לפתח תוכנות בעולם המובייל
 

 טכנאי מחשבים ומנהלי רשתות   -מגמת סייבר
. וגובר הולך רק מחשבים כנאילט הביקוש :קורס טכנאי מחשבים ניידים ונייחים

מקצועי  ידע ורוכשים תיאורטית ומעשית הכשרה מקבלים הילדים ובני הנוער זה בקורס
 בעולם של להשתלב להם ידע מקצועי זה יאפשר. במעבדת המחשבים של סאן ספארק

פירוק והרכבת : מן השטח כגון העולים לצרכים מקצועי מענה ולתת PC -טכנאות ה

 .וכנות וזיהוי תקלותהתקנת ת, המחשב
 

קורס זה מכשיר את דור : קורס סייבר מנהל רשתות מעשי והסמכת מיקרוסופט
הקורס מקנה ידע מקצועי ושליטה מלאה . ההמשך של מנהלי הרשתות האירגוניות

כולל לימוד רחב של מגוון פרוטוקולים  הקורס. בתכנון והקמה של רשתות אירגוניות
ך מתבצע ניהול ותחזוקה של מערכות מידע אירגוניות אי האופןכולל , הקיימים ברשת

בסיום הקורס ייגשו המשתתפים . windows server 2016המבוססות על מערכת 

 .למבחני ההסמכה הבינלאומיים של מיקרוסופט
 

 ,הידע מרכז ספארק סאן        
 החדשה רחובות שוויץ בחוויות       



 

 גרפיקה ממוחשבת , עיצוב  –מגמת קולנוע 
 קורס זה פותח בפני :גרפיקה ממוחשבת הדפסה בתלת ממד ובניית אתרים

של תוכן חזותי באמצעות תוכנת  ייצירה ועיבוד דיגיטל, התלמידים עולם שלם של דמיון
את צעדיהם הראשונים בעולם העיצוב הגרפי תוכנה זו מיועדת לעושים . הפוטושופ

בעולם האינטרנט מעצבי אתרים , גרפיקאים, אדריכלים, צלמים, וכמובן למעצבים
 .ש יומיומי לביטוי יצירתי ואישילשימום אלו כליבמעוניינים ה WIXובממשק 

 
 מגמת הנדסת אלקטרוניקה ופיתוח תוכנה

, מצלמות אבטחה , כמו בית חכם  ,אנו חיים בעולם טכנולוגי שמקיף אותנו בכל מקום
בקורס . מחשבים ועוד, פלאפונים , טלוויזיות , מזגנים , רובוטים לניקוי ,  IPטלפונים 

, בקר של מחשב וחיישנים , ושבבים אלקטרוניים זה התלמיד לומד לבנות סוגי מעגלים 
מערכת השקיה : לדוגמא ,כתיבת תוכנה ופיתוח אפליקציה לאותו רכיב אלקטרוני

מזג , מצב הלחות , בניית המערכת החל מהשלב של זיהוי מצב העציץ. ממוחשבת
חושך ועד לפיתוח אפליקציה בעזרת שפת תכנות שמפעילה את המוצרים , חום, האוויר

 .קטרונייםהאל
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ,הידע מרכז ספארק סאן        
 החדשה רחובות שוויץ בחוויות       



 

 שעות ימים גיל שם החוג

 קפוארה
 ,תסוחפ מוסיקה המשלבת ברזילאית לחימה אמנות

 לווהכ ונגינה ריקוד ,הלחימ כושר ,םאקרובטי אלמנטים
 הקואורדינציה , תהגמישו, הריכוז יכולת פיתוח תוך
 .בהדרכת יאיר רותם .העצמי טחוןיוהב

'ה+'ג 00-02  00:02-00:02 

 I.T.Fדו -טאיקוון
משלבת משמעת האומנות לחימה קוריאנית מודרנית 

במהלך האימונים נעבוד . עצמית ורמה טכנית גבוהה
, קואורדינציה, כבוד הדדי, עצמיהביטחון העל העלאת 

 ...ריכוז ועוד, גמישות
ם מוסמכים יריכמד -אלכס ואלן סחנובצקי: בהדרכת

 .י של לואיס סחנובצקיבניהולו המקצוע. מכון וינגייטמ

 00:22-03:22 'ד+'ב 00-00

 הישרדות
 ו’ג ,ודו’ג ,קראטה :הלחימה באומנויות טכניקות לימוד

 זריזות, גמישות, גופני כושר לשיפור תורם .יטסו’ג
 , עצמית שליטה ,למשמעת חינוך. עצמי ובטחון
ניהולו המקצועי בובהדרכת סהר לוי  .וכבוד הערכה

 .אריק עבדוששל 

 ’ה+’ב +16
 

20:15-21:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חוגים לנוער   

 .מכשיר לקראת אחד המקצועות המבוקשים כיום "cyber for you"חברת של  קורס טכנאי סמארטפון 

 ,שירותי תחזוקה שוטפתמתן , ע הנדרש על מנת לאתר תקלות במכשיריםהקורס מקנה את כל היד

 .היקפי בעולם הסמארטפון והסלולרהחלפת רכיבים וכן תחזוק הציוד ה

ידע טכני בתיקון , מערכות המכשירים, חשמל, הקורס כולל ידע מעשי ותיאורטי בתחום האלקטרוניקה

 .וכנה וכדו׳לוב פריצות ותקלות תכרטיסים אלקטרונים בשי, תקלות

 .יד בסיום ההכשרהמקצוע לעת רכושיוכל ל, ניויאין כל צורך בידע מוקדם וכל מי שעולם זה מרתק בע

 

 :מטרות הקורס 

 .תיקונים במכשירים חיים והתנסות מעשית בסביבת עבודה

   (kaios, android, iOS))לימוד מעמיק של מערכות ההפעלה 

 .ב׳-ה א׳ ואי דרגיכולת לעבוד בתור טכנ מקנהסיום הקורס 

 .00-00מיועד לגילאי 
 00:22-00:72ימי שני בין השעות 

 

 

 



 של פתיחתו על לכם לבשר שמחים אנו
 רחובות חוויות במרכז והנוער הילדים אגף

 חלק לקחת אתכם ומזמינים החדשה
 החברתיות ובקבוצות המנהיגות בקבוצות

 אשר משמעותיים וכלים ידע תקבלו בהם
 .יכולתכם את לקדם לכם יאפשרו

 מפעילויות וליהנות ,להשפיע ,להוביל בואו
 .עשירים חברה וחיי טיולים ,גיבוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוערהעשרה ל     

 ’ח תהלכי צים”מד טרום קורס
 הכשרה הנוער לבני המקנה קורס

 ההדרכה בתחום וחווייתית ראשונית
 ,וקבוצתית אישית זהות גיבוש :תוהמנהיגו
 תיכול, וחברתית סביבתית מחויבות

 .ועוד בצוות עבודה ,תמנהיגו
 הנוער בהכשרת הראשון השלב זהו

 יצאו בסופה ולהדרכה למנהיגות
 של חווייתי קיץ לסמינר המשתתפים

. השנה לכל סיכום שיהווה ינוךהח משרד
 בקורס ישתלבו בהצלחה המסיימים
 ומשם ’ט לכיתות צעירים מדריכים

 .ס”במתנ נוער הדרכת לתפקידי ימשיכו
 יוני-אוקטובר בחודשים יתקיים הקורס
 .השנה לכל ₪ 380 של בעלות

 

 לנוער פתוח מרחב
 יכולים הם בו הנוער לבני פתוח מרחב
 משחקי ,פעילויות מגווןב חלק לקחת
 .ועוד גיבוש מפגשי ,חברה

 00:22-00:72בין ' ה-'ימים א

  הקהילה למען נוער
 ולהירתם לתרום המעוניינים הנוער בני

 למען תיתהתנדבו פעילות באמצעות
 .הנוער למועצת עתודה קבוצת  .ההקהיל

 בחודש פעם
  00:72-02:22'  יום ה

 

 מצווה לבר ההכנה בתחום וייחודית מקיפה  ארצית תכנית הינה המצווה לשנת שחק
 ,נערים וללוות להכין  למטרה לה שמה התכנית . ל"ז שחק - לפקין ל אמנון"רא ש"ע

 לתקופה וחינוכי ערכי תוכן וליצוק ובתפוצות בארץ בחברה הישראלית ומשפחות נערות
 .ומשמעותית מעצבת ישראלית - חוויה יהודית תעניק אשר זו מיוחדת



 

 ימים גיל שם החוג

 יוגה
לשיפור התנוחות היוגיות השונות ובכלל  ,רג׳ה יוגהוה יוגה טהאבשיטת 

 ,מחזקותהבשיעורים נלמד תנוחות עתיקות  .שיפור היציבה של הגוף
תרגילי נשימה המשפיעים על מערכת  ,נפשף לוגבין מגמישות ומאזנות 

ריכוז ומדיטציה להשקטת התודעה  תרגילי ,אותהומרגיעים העצבים 
אביטל בהדרכת  .בגמישותאין צורך בניסיון קודם או  .והעלאת הריכוז
 .היינריך קרמאני 

'ב  
'ג  

02:22-00:72 
02:22-00:72 

  פילאטיס
 אורך שיפור ,נכונה יציבה ,המשקל שיווי וחיזוק לשיפור תורםה אימון

 .בהדרכת ספיר גרש .נכונה ונשימה תנועה

 20:00-21:00 'ד+'ב
00:22 -00:22 

 סלסה 
ריקוד זוגי , ריקודי שורות דרך, סלסה החל מהצעד הראשון לימוד

מלאת שמחת החיים מסייעת בשמירה על המוזיקה הלטינית  .וקבוצתי
פורקן אנרגיות ומפגש  מאפשרתהופני דרך פעילות כיפית שר הגהכו

הצטרפו אלינו למחנה משותף לבריאות ושמחת חיים  .עם חברים
  .בהדרכת אורן כהן !באווירה לטינית

 02:72-00:22 ’א

 יציבות פיתוח - בריאותית התעמלות
 הגוף איברי ארגון תוך ,במרחב הגוף תנועת יכולת את לשפר המטרה
 ,מזרונים על ובשכיבה בעמידה ,בתנועה יתנהל השיעור .נכונה בצורה

 . בהדרכת סער פרנקל .משתנים במצבים תנועה לתרגל בכדי

 00:22-00:02 'ה+'א

  ריקודי עם למתחילים
 .לימוד מהצעד הראשון בהדרכה סובלנית ומקצועית תוך הנאה רצופה

 .בהדרכת גבריאל אביבי

'א  00:72-07:22 

 הישרדות
 האימון .יטסו’ג ו’ג ,ודו’ג ,קראטה :הלחימה באומנויות תטכניקו לימוד
 חינוך ,יהעצמ הביטחון חיזוק זריזות ,גמישות ,גופני כושר לשיפור תורם

בהדרכת סהר לוי  .הדדי וכבוד הערכה, תעצמי ושליטה למשמעת
 .אריק עבדושניהולו המקצועי של בו

 'א
  

02:72-00:72 

 קראטה
 ,גופני לרכישת כושר מתתורהאומנות הלחימה המסורתית 

 בהדרכת אבי פינחסוב. גמישות וכוח ,יציבה ,קואורדינציה

 00:72-02:72 'ה/'ב

 

 

 

 המחשב הכרת קורס
 יום מדי .בעולם המודרני לאדם ביותר החשובות ההמצאות אחת הינו המחשב
 קורס .ולעבודה יומיומית מידע להשגת ביותר החשוב כאמצעי המחשב משמש

 המעשי בעזרת הלימוד .העבוד ושיטות ,םמרכזיי עקרונות דללומ יקנה זה
 .בפועל תרגול כדי תוך הלימודים בחוויית הלומד יתנסה

 החדשה רחובות שוויץ בחוויות ,הידע מרכז ספארק סאן 

 למבוגריםחוגים    

http://אותה.תרגילי/


 

 :המרכז מציע מספר תוכניות
 

הפועל בכל יום שני , כבדי שמיעה  0-00מועדון לילדים בגילאי  :מועדון שמע
וצת קב"הפעילות מבוססת על עיקרון . 03:72-00:22צ בין השעות "אחה

אשר מעצימה את הילדים המשתתפים בפעילות ונותנת להם כלים " השווים
 .להתפתחות והשתלבות בחברה בצורה הטובה ביותר

 
משמעותי ומעצים במטרה , הרצון ליצור מפגש חברתי ":יד ביד"שירה  להקת

תוך כבוד ומיצוי " אחר"כלפי החברויות והגברת הסבלנות , לעורר היכרויות
הלהקה  .להקת השירה משלבת נוער מכל קשת האוכלוסייה. מלוא היכולות

 .תיפגש אחת לשבוע בליווי המנהל המוסיקלי אופיר שמעוני
 

 או נפשי משבר שחוו 00-00התוכנית מיועדת לצעירים בגילאי  :עמיתים לנוער
בני נוער אשר ישולבו  02במסגרת התוכנית יקלטו  .נפשי קושי עם שמתמודדים

אותם בני נוער , זאת ועוד. ם השונים הפועלים בעירבמסגרות פנאי במרכזי
 .י רכזת התוכנית"יקבלו ליווי פרטני וקבוצתי שיינתן ע

 

שילוב אנשים על רצף   :לעבוד בקהילה למען הקהילה: מעגלי תעסוקה
ס הקרוב "מוגבלות שכלית התפתחותית בעבודה כמשתקמים במתנ/ האוטיזם

סים "ד הרווחה והחברה למתנבשיתוף משר רשת חוויות רחובות .לביתם
שמחים להציג בפניכם אפשרות להשתלב בתעסוקה שיקומית קרוב לביתכם 

במסגרת התכנית ניתן להשתלב בתעסוקה  (.י משרד הרווחה"לזכאים עפ)
 .סים"במגוון תפקידים במתנ

 

מתבגרים ובוגרים    ,מיועד לילדיםהחוג כושר : כל אחד יכול -אצל עודד 
ימוני הכושר משלבים מרכיבי כוח וסיבולת לב ריאה וכן א .מהחינוך המיוחד

החוג מועבר על ידי עודד גוב  .העצמה של המתאמן ושיפור תחושת המסוגלות
ר בעל ניסיון רב בעבודה עם ילדים 'מאמן כושר בכיר מוסמך וקואצ, ארי

החוג נערך בקבוצות קטנות תוך השמת דגש על  .ומתבגרים מהחינוך המיוחד
 .ופן פרטניכל מתאמן בא

 

 

 

 

 

 

 אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים    



 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתנועה סיפורחוג 
 

 0.2-0אנו מזמינים אתכם לפעילות לגילאי 
 מתוכוש ידוע מסגרת סיפור בתוכה המשלבת פעילות
  פעילות .םדיויל הורים של תנועתית לחוויה יוצאים

 וקואורדינציה התפתחותתואמי  אביזרים בשילוב
 .וקסומה מאחדת חוויה

 חיה שרעבי: בהנחיית
 

 ₪  022מחיר שנתי 

 

 :ימי שלישי
  17:00-17:50  בשעה   7.2 – 0.2גילאי 
 00:22-00:02בשעה  0.2 – 7.2גילאי 

 
 חמישה בלונים -29/10/19
 טרופותי -00/00/00
 ?ולמה מדוע יודע מי -00/00/00
 גברת קרש -17/12/19
 מסיבת חורף -70/00/00
 איה פלוטו -00/20/02
 כובע קסמים -00/20/02
 חנן הגנן -00/20/02
 הביצה שהתחפשה -02/20/02
 הילדה איילת -03/27/02
 הקיפוד שמוליק -70/27/02
 מסיבת לג בעומר -22/22/02
 ןהצב אור -00/22/02
 בים בם בם -20/20/02
 מסיבת קיץ -00/20/02

 

 

 
 

 מועדון תרבוטף
 

  .0.2-0.2י אנו מזמינים אתכם לתיאטרון בובות לגילא
 

 . ₪ 022הצגות במחיר של  0 -מנוי ל
 .₪ 72מחיר כרטיס בודד 

 .03:22ההצגות יחלו בשעה 
  

 

 תרבות לילדים   

 מועדון בייביטרון
 

  .0.2-0.2אנו מזמינים אתכם לפעילות לגילאי 
תיאטרון סיפור לגיל הרך המשלבת חוויה 

, צבעים, ריחות -חושית מפתחת ומעצימה
בובות , תבשילוב תחפושו. תחושות וצלילים

 .ומוסיקה
 

 ₪ 002 :פעילויות  2-ל מנוי
 .₪ 72מחיר כרטיס בודד 

 .03:22ההצגות יחלו בשעה 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : קפה חוויה
 .על כוס קפה ועוגה ותהרצא תלגמלאים הכולל תסדרת מפגשים מרתק

 כיצד לנהל כעסים , שמירה על בריאות המפרקים: בין הנושאים
 יחסים משפחתיים בין , ניהול זמן בגיל הפרישה, בחיי היום יום

 .דוריים ועוד
 .02:22כל יום רביעי בשעה 

 :מטיילת קהילה
 בירושלים סליחות סיור  -  00.20.00
 חנוכיות סיור  -   02.00.00
 דרום אדום   - 00.20.02
 סיור בבני ברק  -20.20.02

 91:01-החל מ :מסיבות
 מסיבת חנוכה  - 07.00.00
 ו בשבט"מסיבת ט  -   02.20.02
 מסיבת פורים  - 20.27.02
 מסיבת שבועות   - 02.22.02
 קיץהפתיחת   - 00.23.02

 02:91-החל מ :ערבי תרבות
 "טכנולוגיהסוגיית הביטחון העולמי בעשור האחרון והמענה " - 02.00.00

 א לשעברלתל א"מנכ -מרצה ניסים הדס                   
 סטנדאפ -" מלחמת הקולות" - 02.20.02
 " יהאד העולמי'סיפורו של הג –מאפגניסטן לניו יורק " - 02.20.02

 ר אסף מליח"מרצה ד                  
 

 למבוגרים תרבות   



 

  :סדנאות

 סדנת חגי תשרי  - 00.20.00
 ו בשבט"סדנת ט  - 20.20.02
 סדנת שבועות  - 00.22.02

  

 

 

 

 :טקסים

 טקס יום השואה  - 02.20.02
  .מערכות ישראל ופעולות האיבהטקס יום הזיכרון לחללי   - 03.20.02

 

 

 

 

 

 :קהילתיים אירועים

 והפעלה למשפחה מצעד לפידים  - 00.00.00
  הפנינג פורים  - 27.27.02
 קריאת מגילה קהילתית  - 20.27.02
 צופית גרנט –" דלתות מסתובבות" - 00.27.02 - יום האישה  -00.27.02
 הפנינג לג בעומר  - 00.22.02
 הפנינג סגירת הקיץ ויריד חוגים  - 02.20.02

 

 

 

 

 

 

 אירועים וטקסים לכל המשפחה   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הספרייה   

 – הקוראים קהל את בברכה מקדמים אנו
 לממש אתכם ומזמינים ,םומבוגרי נוער ילדים

 .בעיר טובה הכי מהעסקה ליהנות זכותכם את
 כל אצלנו !במאה -4 מ מתרגשים לא כאן

 !תשלום ללא המנויים לרשות עומדים הספרים

 10,000  ורוסית אנגלית ,בעברית להשאלה כותרים. 

 הרמות בכל באנגלית ספרונים ,הספרים מצעד ספרי 
 .לבגרות קריאה וספרי

 התחומים בכל עיון ספרי. 
 ס”ביה לתלמידי בספרייה וסיורים במידענות הדרכות , 

 .מיוחדות ואוכלוסיות ילדים גני
 עבודות והכנת באינטרנט לגלישה חדישות עמדות. 
 אלקטרוני בדואר גם, ומקצועי אדיב מידעני ייעוץ. 

 הצעירים ולקוראים הרך לגיל ואירועים סיפור שעות.  
 .באתר מפורט מידע

 

 ”קוראים מועדון    “

 .מבוגריםו נוער בני, לילדים מפגשים
 בהנחיית וילדים להורים משותפים מפגשים

 .דגני סמדר

 ?רשת הספריות של הנתונים למאגרי נוחה גישה רוצים
 :לכתובת היכנסו

WWW.REHOVOT.LIBRARIES.CO.IL 
 :האתר דרך פעולות לעשות תוכלו וכמנויים

 השאלה מועדי הארכת
 חדשים ספרים הזמנת

 והעיון ההשאלה בקטלוג מתקדמים חיפושים
 *חדשים ספרים לגבי שוטפים עדכונים

 ספרים תקצירי
 08-6366182 טלפון     :קשר צרו

 sifriarehovothadasha@gmail.com ל  ”דוא
 רחובות 1 קרוננברג

  שעות הספרייה
 02:22 - 00:22  :ראשון  

 20:22 -02:22   :שני  

 07:22-00:22  :שלישי 

 20:22-02:22  :רביעי  

 07:22-00:22   : חמישי 
 

 
  מרכז להבעה ויצירה

, קומיקס ואנימציה, סדנאות יצירה בעקבות סיפור
סדנת כתיבה , מספרי סיפורים, כתיבת סיפורי חיים

 . דורית ועוד-בין
 

 מתחם עבודה

 :בקומת הגלריה בספרייה הכולל
חיבור , תופינת ישיבות מעוצב, פינת שתייה חמה

WIFI, מצגות ועוד אפשרות להקרנת. 

 . בתשלום סמלי, לפי שעה הניתן להזמנ
 .השירות זמין בשעות הבוקר בלבד

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20-0700030/0  :מזכירות

  20-0700037    :אחזקה

 20-0700030     :נוער

 20-0700033    :תרבות

 20-0700030     :חוגים

 20-0700007            :עמיתים נוער

 20-0700000        :מעגלי תעסוקה

 

 

 

 ח.ל.התוכנית נתונה לשינויים ט

 צור קשר   

 20/02/00עד  00/20/00                                   :ראש השנה

 . 20-20/02/00                     :ערב כיפור וכיפור

 .00/02/00עד  07/02/00          :          מ סוכות ושמחת תורה"חוה, ערב סוכות

 .02/27/02                                        :פורים

 .20-00/20/02                              : מ פסח"ערב פסח וחוה

 (00:22המרכז יסיים את פעילות החוגים בשעה ). 02/22/02                             :ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 (00:22המרכז יסיים את פעילות החוגים בשעה ). 03/22/02        :             ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 (07:22המרכז יסיים את פעילות החוגים בשעה ). 00/22/02                                       :ערב יום העצמאות

 .00/22/02                               :יום העצמאות

 .00-00/02/02             :                                                  שבועות

 

 לוח חופשות   


