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רשת חוויות רחובות

מתנ"ס  /אגף
הנהלה ראשית

שוויץ המדע

שוויץ – בריכה
הידרותרפית
שוויץ רחובות
החדשה
אושיות
חשמונאים
קרית משה
נווה יהודה
אבן גבירול
ההולנדית
״צעדים״ רשת
המעונות
אגף צהרונים
היחידה
להתפתחות
הילד
בית לגדול טוב
מהות
מופת
הספרייה
המרכזית ע"ש
מאירהוף
תנופה
נג'ארה
בית החמישה
שערים  -בית
פנחס
חב"ד
שדרות ח״ן
בתי תלמיד
רחובות הצעירה
מועדון מתנדבי
של"מ
אוכלוסיה מיוחדת

כתובת

טלפון

דואר אלקטרוני

גולדברג 6

08-9313700

08-9310700

swiss@havayot.org.il

סירני 52

08-9310716

mazkirut_b@havayot.org.il

קרוננברג 1

08-6366171/2

newswiss@havayot.org.il

החבורה 20
חשמונאים 1
גבריאלוב 20
אהרונוביץ 14
צאלון 1
הר תבור 3

08-9377702
08-9493927
08-9312700
08-9312700
08-9472410
08-6210830/1

oshiyot@havayot.org.il

holandit.r@havayot.org.il

סירני 52

08-9310712

smadar@havayot.org.il

החבורה 20

08-6616371

tzaharonim@havayot.org.il

כצנלסון 10
סירני 52

08-9310712
08-9732933

yhida@havayot.org.il

דוד אלעזר 23
משה זכריה 6
לוין אפשטיין 22

08-6345350
08-9494621
08-9466977

gerzi@havayot.org.il

גולדין 6

08-9457916

sifriya@havayot.org.il

אברמסון 1
נג'ארה 46
בצלאל לינדה 2

08-8677992
08-6727988
08-8614095

tnufa@havayot.org.il
Jonatan@havayot.org.il

בר כוכבא 15

08-9494888

shaaraim@havayot.org.il

זכריה מדר 28
שדרות ח"ן 31
קרוננברג 1
חזון איש 5

08-6639437
08-9428290
08-6366186
08-9312700

zipi@havayot.org.il

oranit@havayot.org.il

שדרות ח"ן 31

052-6567760

Drora_k@walla.com

08-9310706

Sneeds@havayot.org.il

סירני 52

סירני 52

mazkirutminhala@havayot.org.il

yaelh@havayot.org.il
oranit@havayot.org.il
mor@havayot.org.il
hadarp@havayot.org.il

efrat@havayot.org.il
mahut@havayot.org.il

Jonatan@havayot.org.il

sderothen@havayot.org.il
ada@havayot.org.il

תושבות ותושבים יקרים,
עיריית רחובות ורשת חוויות שמחות להציג בפניכם את שנת היצע המרכזים
והפעילויות לשנת  .2019כמו כן ,בשנה האחרונה חנכנו את המבנה החדש
של מרכז קהילתי מהות ובתחילת השנה הנוכחית נחנוך מבנה קהילתי נוסף
למרכז תנופה.
השנה מותקנות בכל מעונות "צעדים" מצלמות פיקוח ובקרה ,פרויקט שהחל
להתממש בשנה שעברה ,לצד פתיחת מוקד שירות ,אזור אישי באתר הרשת,
ביצוע הכשרות לעובדים ,וצעדים נוספים שנועדו לשפר את השירות לתושבים
ולשמר את רמת השירותים הגבוהה שמציעה הרשת.
במסגרת תוכנית העבודה לשנה הקרובה ,הרשת תרחיב משמעותית את
הפעילויות בתחום החברה והקהילה .מדובר בגידול של  18%אחוז בתקציב
בתחום זה ,אשר יבוא לידי ביטוי בהרחבת פעילויות תרבות ופנאי ,הרצאות,
מופעים ועוד .גם בתחום האוכלוסיות המיוחדות ,אשר צמח בכ 30% -אשתקד,
תחול עלייה של  4%נוספים.
מרכזי רשת חוויות הם הבית הקהילתי שלכם בשכונות ,ואנו מזמינים אתכם
להיות שותפים לתהליכי צמיחה והתרחבות ,להציג את הצרכים השכונתיים
ולפתח יחד מענים נוספים בכל ימות השנה .בנוסף ,רשת חוויות מפעילה
מוסדות תרבות ופנאי ,ספריות ,בריכה טיפולית ,צהרונים ,מעונות ,קייטנות
ועוד ,אשר נועדו לאפשר לכל אחד ואחד לקבל שירותי חינוך בלתי פורמאלי,
תרבות ,פנאי והעשרה על פי צרכיו האישים.
הנכם מוזמנים להירשם לשנת הפעילויות תש"פ באתר רשת חוויות ,באיחולי
שנה מעשירה ומהנה.
אמיתי כהן
יו"ר דירקטוריון רשת חוויות

רחמים מלול
ראש העיר

מוסיפים העשרה

דו"ח סיכום
שנת הלימודים
2019 - 2018
מפתחים חוויות

נפתחה מגמה טכנולוגית חדשנית ב"סאן ספארק" ,מרכז הידע של רשת חוויות בחוויות שוויץ
רחובות החדשה ולמעלה מ 250 -ילדים סיימו קורסים מעולם ההייטק והמחשוב

נחנך מרכז מהות החדש ,המבנה בן  2קומות ומשתרע על פני כ 700-מ"ר

נפתח מרכז קהילתי חדש בשכונת רחובות
הצעירה

כ ₪ 20,000 -הושקעו בשיפוץ מרכז קהילתי
"בית לגדול טוב" בכפר גבירול

הוקמה פינת ישיבה לחברי מועדון "רימון"
במרכז קהילתי אושיות ,בשיתוף פעולה ייחודי
בין רשת חוויות ,עיריית רחובות ,אקי"ם רחובות
ועמותת "רוח טובה" ועובדי חברת "אומריקס"

נחנך מרכז ראשון מסוגו להבעה ויצירה להורים
וילדים בספריית המרכז הקהילתי שוויץ רחובות
החדשה

 | 4רשת המרכזים הקהילתיים

נפתח מועדון אזרחים ותיקים לקהילה האתיופית במרכז הקהילתי
חוויות אושיות ,בשיתוף האגף לשירותים חברתיים בעיריית רחובות
ותוכנית "הדרך החדשה"

התקיימו סדנאות העצמה והעשרת
הידע הרפואי לנשות המגזר החרדי

לראשונה נפתח חוג מוזיקה
לילדים עם צרכים מיוחדים

אפרים סידון ודני קרמן נפגשו עם מתנדבים וקוראים עם
צרכים מיוחדים לשיחה ספרותית בספרייה המרכזית

הוקמה להקת "יד ביד" -להקה
משותפת לבני ובנות נוער עם וללא
צרכים מיוחדים
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מתמחים בחינוך
בלתי פורמאלי

"קול העיר לנוער" -עשרות בני ובנות נוער
השתתפו בתחרות שירה ע"ש סמי בולג ז"ל,
בשיתוף אגף החינוך בעירייה

כ 500-פעוטות התחנכו ברשת "צעדים" -מרכזים חינוכיים לגיל הרך

 98%אחוזי זכאות לבגרות ברחובות לבוגרי
תוכנית ספייס ,לסיוע לימודי והעצמה
לתלמידים בני הקהילה האתיופית ,בשיתוף
אגף החינוך בעירייה

קייטנות חנוכה התקיימו בהשתתפות
כ 4,650 -ילדי רחובות

חוגי העשרה בריתמוסיקה התקיימו בכל 239
גני הילדים בעיר

פרויקט "ספריית פיג'מות" נפתח
בהשתתפות ילדי רשת מעונות 'צעדים'
והוריהם

נערכו השתלמויות למובילות וסייעות
הצהרונים
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תוכנית אנגלית מדוברת לילדים ונוער חדשה
הועברה ביוזמת מתנדבי של"מ

 500תלמידי ניצני המדע השתתפו בפעילות
שיא של קהילה נגישה

אלפי ילדים השתתפו בקייטנות פסח של
צהרוני רשת חוויות

הוענקו תעודות ופרסים ל"קוראים מצטיינים"-
ילדים ובני נוער ,שקראו במהלך השנה החולפת
מאות ספרים

 4,970ילדים השתתפו בקייטנות רשת חוויות
בקיץ 2019
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תרבות ופנאי לכולם

 40נשות מקהלת "מועדון מופ״ת" הופיעו באירועי חודש האזרח המבוגר ברחובות

כ 120-ותיקי רחובות השתתפו באירוע סיום
חודש ההצדעה לאזרח המבוגר

החלה ההרשמה למקהלה קהילתית הפתוחה
לכלל התושבים בחוויות שוויץ המדע

מובילים בספורט

הקרנות טרום בכורה לסרטים "גאולה"
ו"סדקים"

אירועי הצדעה לסופרים ותיקים וחדשים
ברשת הספריות

יום האישה הבינלאומי -חודש של אירועים,
מפגשים ,הרצאות והופעות

עשרות אירועי חנוכה נערכו במרכזי רשת
חוויות רחובות

הופעלו  5מוקדי חגיגות לתושבים לרגל חג
השבועות

עשרות אירועי פורים התקיימו ברחבי העיר,
בשיתוף אגף שכונות בעיריית רחובות

מועדון פנויים פנויות תרבותי לגילאי  60פלוס
נפתח בחוויות מופת רחובות ,ובשיתוף העמותה
לקידום אזרחים ותיקים

אירוע פילאטיס ופינוקים המוני לנשים " -שישי
בשבילך"
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שיא של  400נרשמים בבית הספר הגבוה
למחול של רחובות ,בחוויות שוויץ המדע
בפתיחת השנה התשיעית

בנות להקות המחול של בית הספר למחול
ביט-תנועה חוויות שוויץ המדע השתלמו בכפר
האקולוגי של להקת ורטיגו

לראשונה ,ייצוג רחובותי בפסטיבל ההיפ-הופ
הארצי  28 -תלמידות ביה"ס לאומנויות המחול
של שוויץ רחובות החדשה ,השתתפו בפסטיבל
השרון לרקדני היפ הופ

טורניר קט רגל לזכרו של לוחם דובדבן
תושב העיר ,סמ"ר רונן לוברסקי ז"ל התקיים
בהשתתפות בני נוער של רשת חוויות ,בשיתוף
אגף הספורט בעיריית רחובות ,עיר ללא אלימות
ועמותת "החלוץ"

התחרות הארצית לאזרחים ותיקים בטניס
שולחן  -נבחרת הוותיקים של רשת חוויות
רחובות גרפה הישגים מרשימים

כ 15-שחקנים רחובותיים עם צרכים מיוחדים
ייצגו את ישראל במשחקים האולימפיים
באבו דאבי
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חניכי מועדון איגוד הטאייקוונדו  ITFייצגו את העיר
בתחרות ארצית וגרפו את המקומות הראשונים

המועדון החברתי הראשון לגילאי  50+ברשת
חוויות ,חגג  13שנות פעילות

בנות נבחרת "הפועל חוויות רחובות" כבשו
את המקומות הראשון והשני בתחרויות לבנות
צעירות ואת המקום השני במסלול קבוצתי
לנערות בשתי תחרויות ארציות
בית הספר למחול רחובות "ביטתנועה" סיים שנת
פעילות במופע מחול מרשים עם כ 400-תלמידים

 550משתתפים לקחו חלק באליפות האזורית
רחובות בשיטת דניס הישרדות ,ביניהם
מתאמנים עם צרכים מיוחדים ,קרבות תחרותיים
ומופעי ראווה

 | 10רשת המרכזים הקהילתיים

הושק "האזור האישי" באתר רשת חוויות
 לקוחות רשת חוויות יכולים מעתה לעקובאחר רישום לפעילויות ,לקבל פירוט תשלומים,
חיובים וקבלות ועוד

רחובות נבחרה לפיילוט ארצי להגדרת "קהילה
נגישה" ,בהשתתפות משרד הרווחה ,האגף
לשירותים חברתיים בעירייה ופעילי קהילה נגישה
בית הספר לאקרובטיקה" ,ג'ימנסט" ,סיים את
שנת הפעילות הרביעית שלו במופע מרהיב

קהילה מחבקת

מתנדבות פורום הנשים קיימו אירוע התרמה,
למען פעילותו של התיאטרון הקהילתי
שמשלב שחקנים עם ובלי צרכים מיוחדים .כל
ההכנסות מהאירוע יתרמו לקבוצת תיאטרון
קהילתי המשולב

פורום בטיחות של אבות הבית של מרכזי רשת
חוויות עבר הכנה במסגרת היערכות החורף

יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל צוין
במפגש מרתק ומרגש עם פצועי מלחמות ישראל

"יום המעשים הטובים"  -עיריית רחובות ורשת
חוויות ,העובדים ,התושבים ,מתנדבים ,גופים
וארגונים הפועלים בעיר ,נרתמו לקיים עשרות
פעילויות בכל רחבי העיר לרווחת מגוון הקהילות
בני נוער הובילו את הטקס העירוני לזכרם של
יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מסודן ארצה

"מסע חייהם" -כ 50 -בוגרים עם צרכים
מיוחדים ובני משפחותיהם יצאו למסע טיפוס
משותף לפסגת הר בבולגריה ,לאחר שנתיים
של הכנות ,זאת במסגרת פיילוט ארצי בהובלת
רשת חוויות ובשיתוף עיריית רחובות ,החברה
למתנ"סים ,חברת אל-על סניף ישראל ,משרד
הרווחהglm ,ישראל ועמותת 180

חודש המודעות לזכויות אנשים עם מגבלה
 שלל אירועי החודש נחתמו בהפנינג 'כולנותושווים' ,יוזמת עיריית רחובות ורשת חוויות,
בשיתוף כלל העמותות והארגונים בעיר

התקיימו טקסי זיכרון לנופלים בני העיר רחובות,
בהובלת בני נוער ,אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים,
עובדי וצוותי רשת חוויות ,תושבי השכונה
ומשפחות שכולות
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חוויות
במספרים
800

טיפולים בחודש ,בבריכה
ההידרותרפית

3,230

ילדים בצהרונים
ובגני הילדים

17

מרכזים
קהילתיים

1,700

25,319

תלמידי "בתי תלמיד"

מנויים ברשת הספריות

506

513

ילדים ברשת
מעונות "צעדים"

טיפולים פרא-רפואיים בחודש,
ביחידה להתפתחות הילד

5,064

950

השתתפו בקייטנות הקיץ
של רשת ״חוויות״

1335
עובדים

מנויי ערבי זמר ואוטובוסים
מזמרים ב"מופת"

700

מתנדבים

רשת המרכזים
קהילתיים
רשת חוויות מפעילה  17מרכזים קהילתיים ושלוחות בשכונות ברחבי
העיר ,המציעים לתושבים פעילויות פנאי והעשרה ,מסגרות חינוך בלתי
פורמאלי ,חוגים ,אירועי תרבות וקהילה ,קורסים ,סדנאות ועוד  -והכל
קרוב לבית ובהתאם לצרכים השכונתיים.
המרכזים מהווים בית חם ופתוח לילדים ,נוער ומבוגרים
ובשנת  2018השתתפו כ 20,000 -אנשים בחודש
בפעילויות המרכזים.

20,000

משתתפים בחודש
במגוון פעילויות ברשת

חדש! מוקד פניות הציבור

במטרה לשפר את השירות והקשר עם הלקוחות ,הוחלט
להקים מוקד פניות ציבור בו ניתן לקבל תשובות ומענים
לנושאים רבים .פניות הציבור עוסק הן במתן תשובות
בנושאים כספיים והן בטיפול בעיות ופניות לרשת חוויות.
ימי פניות

א'  -ה'

בין השעות

9:00-13:00

מיילPniyot@havayot.org.il :

בטלפון

08-9313719
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מרכז שוויץ המדע
בשנה החולפת התקיימו  50הצגות
ומופעים לגיל הרך | כ 350 -הורים
וילדים השתתפו בפעילויות התרבות |
התקיימו ערבי טרום בכורה לסרטים,
בימאים ויוצרים התארחו במרכז,
ביניהם סי היימן ובנה ,המופע המוזיקלי
תיאטרלי "שירת חיינו" הופיע בבכורה |
התקיימו חגיגת שבועות קהילתית
"נוגעים בשמיים" ועוד.

 4בתי ספר מובילים!

בשוויץ המדע פועלים  4בתי ספר ייחודיים
והגדולים באזור  -בית הספר להישרדות,
בית הספר להתעמלות אומנותית ,בית
בספר לקפוארה ובית הספר למחול.

חדש!

השנה נפתחו לראשונה מרכז למידה
"אופק" לאנגלית ,מקהלה קהילתית
והתווסף חוג צילום לילדים.
עוד במרכז :חוגים ,בריכה הידרותרפית,
פעילות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים,
פעילות ייחודית לאוכלוסייה ותיקה ,מועדוני
ילדים ,קהילה מטיילת ,אירועי תרבות,
מועדונים חברתיים לגילאי  ,50+אירועים,
הרצאות ,טיולים ,אולפן ,שיעורי תנ"ך
בשפות ,ועוד.

חוגים חדשים!

המתמטיקאי הצעיר | בי"ס לאנגלית | חוג
צילום חוויתי | סדנאות העצמה וצמיחה |
קורס לוחמת סייבר ,בניית אתרים
ופיתוח אפליקציות לנוער | קורס טכנאי
סמארטפון לנוער...

 | 14רשת המרכזים הקהילתיים
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חוויות שוויץ
רחובות החדשה
השנה השתתפו מעל  3,000תושבים
בפעילויות המרכז | כ 1,265 -תושבים
השתתפו בחוגים המגוונים | כ200 -
תלמידים השתתפו בביה”ס לאמנויות
המחול במסלולי לימוד מקצועיים וייצוגיים |
מעל ל 300 -ילדים השתתפו במגוון
חוגי סאן ספארק  -מרכז הידע להכשרה
במקצועות הדיגיטל | המרכז מפעיל
מועדונים ואירועי תרבות ,בהם נטלו חלק
כ 900 -ילדים באירועי הגיל הרך ומעל
ל 1,000 -תושבים באירועים למבוגרים.

חדש!

בשנת הפעילות הקרובה תופעל מערכת
"מוגנים במתנ"סים" ,המרכז ישמש כפיילוט
ארצי למערכת ,המשלבת אפליקציה
שתותקן בנייד של כל מדריך ,תאסוף נתונים
מהמדריך בזמן אמת ,תדווח להורה על
היעדרותו של הילד מהחוג ותאסוף מההורה
נתונים על סיבת ההיעדרות אשר יגיעו
למדריך ולמערכת הניהול של המרכז.

חוגים חדשים!

חדרי בריחה (| )ESCAPE ROOM
חשבון בכיף  -למידה בקבוצות קטנות |
אנגלית בכיף  -למידה בקבוצות קטנות |
"אצל עודד"  -חוג כושר לילדים מתבגרים
ובוגרים מהחינוך המיוחד.
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חוויות קריית משה
בשנה החולפת השתתפו כ400 -
ילדים בחוגים | כ 150 -תושבים
בחוגים למבוגרים | כ 130 -משתתפים
במועדונים לנשים | כ 90 -משתתפים
בצהרון ילדים | מעל ל 250 -השתתפו
במועדון המטייל | מעל ל1,000 -
הורים וילדים נטלו חלק בהצגות
ומופעים לגיל הרך | מעל ל1,200 -
תושבים השתתפו בהצגות ומופעים
למבוגרים!

נוער !TOP

מרכז קהילתי תוסס וייחודי ,שמציע חוגים,
תרבות ופעילות מסביב לשעון .במרכז
פועל מתחם  TOPייחודי לנוער ,הגדול
במדינה והוא משתרע על כ 10,000 -מטר
של מתחם חדיש ומתקדם עם פעילויות
נוער בתחום מנהיגות ,העצמה ,תחומי
עניין ומרחב נוער עם מגוון משחקי שולחן,
מולטימדיה ועוד -בואו לבקר!

חוגים חדשים!

שילוב אומניות לכיתות א׳-ו׳ |
חוג טאיקוון-דו | ועוד.
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חוויות רחובות הצעירה
בשנה החולפת השתתפו כ 50 -ילדים
בחוגים | בשעות סיפור ופעילויות לגיל
הרך השתתפו כ 250 -ילדים | כ50 -
משתתפים בקורסים וסדנאות למבוגרים.

ג'ימבורי ייחודי!

במרכז הקהילתי קיים ג’מבורי ייחודי
ומשחקיה מותאמת לקטנטנים ,הכוללת מגוון
משחקי חשיבה לבילוי שכולו חוויות.

חדש!

לראשונה  -פעילות ספורט ותנועה לגיל הרך
בחוג הייחודי של ״קטנטנוקי״ ,שיהפוך את
בילוי אחר הצהריים לקטנטנים לחגיגה | ועוד.

חוגים חדשים!

שילוב אומניות לכיתות א׳-ו׳ |
חוג טאיקוון-דו | ועוד.

מועדוניים חברתיים :במרכז פועלים
מועדונים לחיזוק השייכות והקהילה |
מועדון נשים ומועדון לאזרחים וותיקים
יוצאי העדה האתיופית ,שפעל השנה
לראשונה בהצלחה גדולה!
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קבוצות ייצוגיות :במרכז פועלות נבחרת
טאיקוון -דו המתחרה ברמה ארצית
ובין לאומית ,נבחרת קפוארה ונבחרת
אקרובאטיקה.
המיוחדים :מרחב פתוח | קבוצת מנהיגות
נוער וקבוצות מד״צים | חוגים | מועדון גיל
הזהב | גינה קהילתית.

מרכז חוויות אושיות

חוגים :חוגי העשרה ידע ועניין לילדים ומבוגרים
| פעילות העצמה וסדנאות לנוער | צהרונים
בהמשך ליום הלימודים לתלמידי א'-ה'.

מרכז כפר גבירול

אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים :במרכז פועל
מועדון "זמן אמיתי" ,מודעון ״רימון״ ,לקהת
"רוח חדשה" המורכבת מאנשים עם ובלי
צרכים מיוחדים.

בשנה החולפת השתתפו כ 370 -ילדים
בחוגים | התקיימו כ 10 -שעות סיפור | חוג
האקרובטיקה הועבר לאולם גדול ומרווח
יותר |  13חברי נבחרת טאיקוון -דו זכו
במדליות ובמקומות ראשונים | התקיימו
הופעות של נבחרת הקפוארה.

מעל ל 500 -תושבים השתתפו בשנה
החולפת באירועי חג וקהילה ,הצגות ושעת
סיפור לקבוצת הגיל הרך.
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מרכז חוויות מהות
חדש!

מרכז חוויות ההולנדית
המרכז מציע פעילויות תרבות ,העשרה ופנאי |
שעות סיפור | קבוצת מד"צים | צהרון בית
ספר לכיתות א׳-ג׳ | בשנה החולפת השתתפו
 300ילדים בחוגי המרכז.

חוגים חדשים!

שחקן נולד | אילוף כלבים | שחמט |
קומי-קומיקס | השף החושב.

בית לגדול טוב
המרכז הוא פרי מיזם משותף של חברת
תנובה ,החברה למתנ"סים ,עיריית רחובות
ורשת חוויות .הבית מציע פעילויות
העשרה ,תרבות ,פנאי וחוגים במטרה
להעצים את התא המשפחתי.
בשנה החולפת נהנו כ 200 -ילדים מידי
חודש בג'ימבורי | ונערכו  40קבלות
שבת לאורך השנה.

חוגים חדשים!

יפ הופ | נגינה גיטרה ופסנתר | ציור
ואומנות | השף החושב | האקדמיה
למדע | שחמט.

מיוחד

מידי שבוע נערכת קבלת שבת בימי
חמישי .הכניסה חופשית!
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מרכז ייחודי מותאם לקהילה החרדית,
אשר עבר לפעול במבנה חדש ומונגש,
הכולל  700מ"ר ,אולם רב תכליתי גדול
וחדרי סטודיו שנותנים מענה לגיל הרך,
נוער ומבוגרים כאחד.
פעילויות וחוגים ייחודיים :המרכז מציע
שפע חוגים מותאמים לנשים ולנערות |
להקת מחול לבוגרות | חוגים לבנים |
"צועדים"  -מרכז למידה לתלמידי בי"ס
יסודי | הצגות ,אירועים ,קייטנות | תוכניות
למניעת סיכון התנהגותי | אירועים
ופעילויות מותאמות למשפחות עם ילדים
עם צרכים מיוחדים מהמגזר החרדי.
מועדוני מבוגרים :מועדון מופ״ת  -מועדון
פנאי לנשים גמלאיות ,אירועים והרצאות,
סרטי תרבות ,סדנאות והרצאות ועוד.

מרכז תנופה

העצמת נשים! במרכז פועלת קבוצת
נטוורקינג להעצמה תעסוקתית לנשים
עצמאיות ,קורסים לכלכלה ,מחשבים,
קבוצת תמיכה לאימהות חד הוריות
חרדיות ,ועוד.
בשנה החולפת השתתפו בפעילויות
כ 250 -ילדים בגיל היסודי 60 ,בנות נוער
ו 185 -מבוגרים אלפי משתתפים נטלו
חלק באירועים שקיים המרכז בהיכל
התרבות העירוני | המתנ"ס מפעיל
תכניות ואירועי תרבות במהלך השנה
ב"היכל התרבות" העירוני | השנה תורחב
הפעילות לתחומי הנחיית הורים ,מוגנות,
תזונה נכונה ועוד.

חדש!

בקרוב יחנך מבנה חדש ,המשתרע
על פני כ 300 -מ"ר ,אשר יכלול כיתות
פעילות חדשות וסטודיו מפואר.
מיוחדים :הרכבים ווקלים לנשים ונערות |
שחמט | פיתוח אפליקציות | נגרות | שעת
סיפור מדעית | חוגי ילדים ,נוער ומבוגרים |
הצגות | פעילויות תרבות | ועוד.
בשנה החולפת השתתפו  240ילדים
ומבוגרים בחוגים | לראשונה ,יצאו
בנות חוג התעמלות קרקע ומכשירים
לתחרות במסגרת ליגה ארצית לבנות |
בה"ס למחול "ננוע" ,הרחיב את פעילותו
עם שיעורי ג'אז והיפ-הופ.
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מרכז חוויות נג׳ארה
המרכז מחכה לכם עם שפע של פעילויות
לכל הגילאים ,חוגי ילדים ,נוער ומבוגרים,
בתחומי מוסיקה ,ספורט ועוד .במהלך
השנה משתתפים בהצגות ובסדנאות
מאות משתתפים.

מרכז חוויות שדרות ח"ן
מובילים בקהילה

המרכז הקהילתי חוויות שדרות ח"ן פועל
בשיתוף הקהילה לגיבוש תכנים והובלת
הפעילויות.

העשרה

מרכז נווה יהודה
בית הספר למחול החדש!

בשנה החולפת המרכז התחיל לפעול
כבית ספר למחול ותנועה ,שהציע מגוון
חוגי מחול ותנועה.

חוגים חדשים!

חוגים ופעילויות תרבות מגוונות לכל הגילים |
קבוצות למידה | הרצאות.

מחול מודרני | בלט קלאסי המשולב פעמיים
בשבוע לכיתות א׳-ו׳ בחלוקה ומסלול להקת
ריקוד מכיתות א׳-ו׳.

במרכז מתקיימים מיזמים בהובלת חברות
וחברי הקהילה | ג'אם חברתי | מסיבת
החלפות בגדים | מפגשי "פועלות לשינוי" |
קבוצת "חשיבה כלכלית-חברתית".

בואו לחלום ביחד!

קהילה יוזמת

התושבים שותפים לחלום שלנו ליצירת מרכז
קהילתית תוסס ,משתף וייחודי  -מחכים לכם,
ביחד נגשים את החלומות.

מבוגרים מובילים

בשעות הבוקר פועל במרכז מועדון של"מ
(שירות לאומי למבוגר) ,הפועל בהתנדבות
למען הקהילה במגוון תחומים.
בשנה החולפת השתתפו בחוגים מעל 100
ילדים ומבוגרים | התקיימו  12הצגות בהן
צפו כ 450 -ילדים | הועברו  24הרצאות
לגיל השלישי מפי בני ובנות הגיל השלישי |
התקיימו עשרות מפגשי צוותים וקבוצות
מבוגרים ללמידה ,התנסות והנהגת
הקהילה במרכז ובשכונה | בפעילות המרכז
משתתפים  250ילדים בגיל היסודי,
 60בנות נוער ו 185 -מבוגרים.
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בשנה החולפת השתתפו כ 80 -ילדים
בחוגי מחול | כ 48 -נשים בחוגים
למבוגרים | כ 35 -ילדים בצהרון
ילדים | כ 700 -משתתפים במגוון
הרצאות ״רביעי ולעניין" .

מועדונית מופ"ת

מיועדת לקהל הנשים הדתיות ,פועלת
בשיתוף עם חוויות מהות והאגף לשירותים
חברתיים בעיריה ,מעניקה פעילויות מגוונות
וארוחה חמה.

חדש!

במהלך השנה יתקיימו סדנאות קצרות
בנושאי הורות ,כלכלה ,גרפולוגיה ועוד.

בית החמישה
בית החמישה ,הקרוי על שמם של חמשת
הנופלים בני העיר רחובות באסון הנ"ד,
הינו בית תרבות שכונתי ,אשר מעניק
פעילויות לכל הגילאים.
חוגי ילדים | חוגי נוער | חוגי מבוגרים |
סדנאות בנושאי הורות ,כלכלה,
גרפולוגיה ועוד | הצגות ,הרצאות וטיולים
לילדים ומבוגרים .

שלוחת חוויות חב"ד

מידי חודש יתקיימו הצגות ,סדנאות ,הרצאות פועלת בתוך בית ספר חב"ד לבנות
וטיולים לילדים ומבוגרים.
ומייצרת פעילות הוואי בשעות הפנאי
לבנות הגנים ובית הספר והתיכון בקהילת
חב"ד ,בדגש על העצמת נשים.

מרכז חוויות חשמונאים

תתחדשו! המרכז עבר שיפוץ יסודי ,התחדש
בריהוט ומזגנים והפך למרכז נגיש לכולם |
עם התחדשותו ,נפתחו לראשונה במרכז
פעילויות לילדים ולנוער.

חדש!

נפתח סטודיו למחול ,חוג ריקודי בטן,
שיעורי גיטרה ,ציור ,הכנה לכיתה א' ,ערבי
זמר ועוד.

מרכז חוויות שעריים
פנאי לילדים :הצגות וסדנאות יצירה.

מיוחדים :מרכז "מורשת ליהדות תימן"-
תלמידי כיתות ג' מבתי הספר בעיר מבקרים העשרה ופנאי למבוגרים :חוג זמר ,מועדון
גיל הזהב ופעילות גופנית ,הרצאות,
במרכז במסגרת תוכנית סל תרבות
ארוחות בוקר ,סדנאות יצירה ועוד.
פורום נשים -במרכז פועל פורום נשים,
המציע הרצאות ,סיורים וטיולים ברחבי הארץ .מיוחד :טיולים מאורגנים לכל הגילאים.
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חוויות מופת

ערבי הזמר  2020-2019יוצאים לדרך!
עשרות אמנים יגיעו העונה לחוויות
מופת רחובות ויעלו על הבמה את מיטב
הרפרטואר הארצישראלי -במיוחד
בשבילכם!
מנחי שירה בציבור :אילנה כץ ,גדי רווה ,גלי
קליין ,שלישיית טל ,אודי יאן ,רויטל קראוז,
עוזי רוזנבלט גילה ואייל כהן.
אומנים אורחים :אהרון פררה ,יותם כהן
ואמנית החול אילנה יהב ,בואנה ויסטה
עם מוזיקה קובנית ,יונית טובי בשירי אדית
פיאף ,ראובן ארז ,קוינטה וחצי  -אקפלה
הרמונית ,עומרי רוזנצוויג ,ניב קאופמן
ואולה ש'צור.
חדש! "מכללת גמלאים למופת" תציע
השנה טיולים גם באמצע השבוע ,מומלץ!
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בשנה החולפת התקיימו  31הרצאות |
כ 1,267 -משתתפים פקדו את מופת
בימי רביעי בבוקר | כ 250 -משתתפים
הצטרפו לפעילויות | מעל ל2,500 -
משתתפים באירועי מופת | התקיימו 7
סדנאות בהשתתפות כ 150 -איש |
לראשונה כ 30 -משתתפים יצאו
לפעילות חודשית במוזיאון ת"א | במשך
השנה קיימה מכללת הגמלאים
כ 17 -טיולים | הוקם מועדון פנויים
פנויות ,בו נטלו חלק כ 140 -משתתפים

רשת ספריות
חוויות
רק ברשת ספריות רחובות :אוסף ספרים
עדכני במגוון שפות | ספרים דיגיטליים וקוליים
בכל השפות לילדים ,לנוער ולמבוגרים | ספרי
עיון וכתבי עת בכל התחומים | עמדות
לגלישה באינטרנט והכנת עבודות | הדרכה
ושימוש במאגרי מידע אוניברסיטאיים
ובמאגרים מיוחדים לילדים ונוער ועוד.

מיוחד!

סיוע בהכנת עבודות לתלמידים וסטודנטים-
מידע ,הדפסה ,סריקה וכריכה במקום אחד
ובסכום סמלי.
אירועי תרבות והעשרה בספריות :שעות
סיפור שבועיות | "קוראים בקפה"  -שולחן
ספרותי עם טובי הסופרים והאומנים בארץ |
"פותחים את החופש בגדול"  -אירועים
בחופשת הקיץ | "מועדון קוראים" -מועדוני
קריאה מיוחדים למבוגרים ,נוער וילדים
ברחבי העיר | הדרכות במידענות וסיורים
בספרייה המרכזית לתלמידי ביה"ס וגני ילדים
 WWW.REHOVOT.LIBRARIES.CO.ILהאתר
של המנויים למאגרי הנתונים של הספריות:
השאלת ספרים דיגיטליים מבית "הספרייה
הדיגיטלית הישראלית" | השאלת ספרי שמע |
השאלת סרטים | הארכת מועדי השאלה |
הזמנת ספרים חדשים | חיפושים מתקדמים
בקטלוג ההשאלה והעיון | עדכונים שוטפים
לגבי ספרים חדשים | תקצירי ספרים |
אירועי תרבות | עדכונים שוטפים.

בשנה החולפת נרשמו  25,319מנויים
בספריות |  188,186השאלות ספרים |
 170,366ספרים מודפסים באוסף ובנוסף
 5,000ספרים דיגיטליים וקוליים |
התקיימו  247אירועי תרבות
הספריות שלנו :הספרייה המרכזית ע"ש
מאירהוף ,ספריית אושיות ע"ש משה פלד,
ספריית קריית משה ע"ש מנשה מילוא,
ספריית מרגולין ע"ש ציון ענקי ,ספריית כפר
גבירול ע"ש מרגלית סלע ,ספריית רחובות
החדשה .רשת הספריות מזמינה את תושבי
רחובות לממש את זכותכם למנוי בספריות
ללא תשלום!
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חוויות
לגיל הרך

"צעדים" -מרכזים חינוכיים
לגיל הרך

רשת "צעדים" כוללת  7מעונות יום ,תחת
פיקוח והדרכה של "התחלה חכמה",
החברה למתנ"סים ומשרד הכלכלה.

חדש!

מערך מצלמות במעגל סגור יוצבו בכל
הכיתות והחצרות ,במטרה להגביר את
הבקרה ותחושת הביטחון .המערך מתווסף
לטכנולוגיית "בא לגן" ,מערכת למניעת
שכחת ילדים ברכב ,שהותקנה אשתקד
במעונות "צעדים".

בתי תלמיד
בתי התלמיד פועלים בבתיה"ס היסודיים
בעיר בתום שעות הלימודים ומאפשרים
לתלמידים שהות ממושכת יותר במסגרת
חברתית חינוכית .במסגרת זו ובשיתוף ועד
ההורים העירוני וההנהלה הבית ספרית,
נבנתה תכניות מגוונת ,נבחרו מורים
ומדריכים מקצועיים ומיומנים ומוענקת
פעילות העשרה איכותיות במגוון תחומים.

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 3,230 -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 .צהרוני חוויות זכו גם השנה להכרה
וסמל משרד הכלכלה ,דבר המקנה סיוע
בהשתתפות כספים לזכאים.

על כל בית תלמיד אחראית רכזת | בחלק
מבתיה"ס ישנן מועדונית לריכוז ולהעסקת
התלמידים עד לתחילת החוג בו הם
משתתפים | בבתי"ס מסוימים מתקיימת
הפעילויות במועדונית עד לשעה  | 15:30בתי
התלמיד פועלים בבתיה"ס הבאים:
רמת אלון ,בן צבי ,בן גוריון ,שפרינצק ,שזר,
שריד ,ויצמן ,השיטה ,תחכמוני ,סמילנסקי,
הרצוג ,סיני ונבון | כ 1,700 -משתתפים
לקחו חלק בבתי התלמיד בשנה החולפת.

היחידה להתפתחות הילד

גוף מקצועי ,המרכז את התחום הטיפולי
בגיל הרך ומעניק פעילויות העשרה
התומכות בהתפתות הילד והמשפחה לכלל
האוכלוסייה.
הרצאות וקורסים מקצועיים לאנשי מקצועות
הטיפול והחינוך לגיל הרך | התחום הטיפולי
פועל באישור ופיקוח משרד הבריאות,
במימון קופות החולים ובאופן פרטי
וכולל קלינאות תקשורת ,ריפוי בעיסוק,
פיזיותרפיה ,טיפול רגשי באומנות ובמשחק,
טיפולים קבוצתיים ,הוראה מתקנת |
פעילויות העשרה תומכות התפתחות לכלל
האוכלוסיה | פעילות הורה וילד ,יוגה ,הכנה
לכיתה א' ,הרצאות והדרכת הורים ועוד.
בשנה החולפת קיימה היחידה 6,158
טיפולים | כ 513 -טיפולים לחודש |
טופלו  410ילדים
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בריכה טיפולית
הידרותרפית
בריכת חוויות במים הנה בריכה המשמשת
הן כבריכה טיפולית והן כבריכה לקבוצות
התעמלות ושחייה לגילאים שונים.

טיפולים אישיים!

צוות הפיזיותרפיסטים וההידרותרפיסטים
שלנו מזמין אתכם לקבל טיפולים אישיים
במים ,ממוקדי מטרה ,במגוון רחב של תחומים.
קבוצות התעמלות במים למבוגרים:
קבוצות התעמלות ייעודיות לכאבי גב
וכאבי ברכיים | קבוצות לחולי פרקינסון |
קבוצות לחולי פיברומיאלגיה | קבוצות
התעמלות בריאותית לגברים ולנשים |
קבוצות פיזיותרפיה ביבשה | השיעורים
מועברים בקבוצות קטנות עם יחס אישי
על ידי צוות המטפלים המקצועי של חוויות
במים | תרגול עצמי במים למטופלים.

מיוחד להורים וילדים :הפעלת פעוטות
במים להורים וילדים מגיל חצי שנה ,לימודי
שחייה לגילאי .8-5

חדש!

קבוצת התעמלות נוספת לבריאות "ביבשה"
בהדרכת פיזיוטרפיסט.
מעל  200משתתפים בהתעמלות
בריאותית במים | כ 100 -ילדים בשחיית
פעוטות בגילאי  4חודשים | כ 100 -ילדים
בחוגי שחיה | בבריכה מתקיימים מעל
 800טיפולי הידרותרפיה בחודש לילדים
ומבוגרים ,למבוטחי חלק מקופות החולים
וללקוחות פרטיים.
לבריכה נגישות מלאה לנכים ,כולל מנוף
לבריכה | הבריכה נותנת מענה למטופלים של
חלק מקופות החולים וללקוחות פרטיים.

אוכלוסיות
מיוחדות

אומנויות הבמה :קבוצת תיאטרון |
להקת רוח חדשה | להקת יד ביד לנוער.
קייטנות :קייטנות קיץ מותאמות לאוכלוסיות
שונות ,המתקיימות בסוף חודש אוגוסט.

רשת חוויות רחובות רואה חשיבות עליונה
במתן שירותי תרבות ופנאי בקהילה למגוון
רחב של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

חדש!

השנה לראשונה יצאו כ 50 -משתתפים עם
צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם למסע
משותף לטיפוס הר בבולגריה ,במסגרת
פרויקט 'מעגלים לפיסגה' .ההכנות למסע
נערכו במשך כשנתיים.
תוכניות מיוחדות" :קהילה נגישה"  -קבוצת
פעילים עם וללא מוגבלות ,המקדמים את
שוויון ההזדמנויות לתושבים עם מגבלה
בעיר רחובות | "מנדלה"  -תכנית המעניקה
מלגות ומקדמת השתלבות בפעילויות פנאי,
תוך ליווי ושילוב אישי | "עמיתים"  -תכנית
המאפשרת שילוב אנשים המתמודדים עם
מגבלה נפשית בפעילויות פנאי וחברה |
"מעגלי תעסוקה"  -שילוב אנשים על רצף
האוטיזם /מוגבלות שכלית התפתחותית
בעבודה כמשתקמים.
קבוצות ומועדונים :ילדים -קבוצה חברתית
'שמע' ,קבוצה חברתית 'רעים' | נוער -צהרון
זמן אמיתי ,מועדון רעים ,חוג ספורט -אימון
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אישי ,עמיתים לנוער | מבוגרים -מועדון קטן
עלינו ,מועדון רימון ,מועדון רעים ,מעגלי קריאה.

כ 140-משתתפים בפעילות וקבוצות
מותאמות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים,
לאורך השנה | כ 110-משתתפים עם
מגבלה נפשית השתלבו בפעילויות פנאי
בכל העיר דרך תוכנית 'עמיתים' ,כאשר
השנה הפעילות תתרחב וצפויים להשתלב
כ 60-משתתפים נוספים | מידי שנה
משתתפים כ 70-ילדים ומבוגרים בקייטנות
הקיץ לאוכלוסיות מיוחדות.
*חוגים נוספים ופעילויות יפתחו לאורך
השנה על פי ביקוש.
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מועדון מתנדבי
של"מ חוויות

מועדון מתנדבי של"מ (שרות לאומי למבוגר)
חוויות מציע מניפה רחבה של משימות
התנדבות ,הכוללת למעלה מ 30-פעילויות,
כמענה לצרכים החברתיים הקיימים.
תוכניות מיוחדות בתחום החינוך :סיוע
פרטני וקבוצתי לתלמידים בבתי הספר |
קריאה בהנאה לתלמידי כיתות א' ,ב' | "בלב
העניין" -הנחיית דיונים בנושאי אקטואליה
חברה וערכים בכיתות ה' ,ו' | "זהב בגן" -
התנדבות בגן ילדים | הוראת עברית לעולים
ומעוטי יכולת
למען הקהילה" :יחידת סגולה"  -סיוע
לאזרחים ותיקים מאושפזים בבי"ח קפלן
בבירור זכויותיהם | השתלבות וסיוע
בתהליכי שיקום של נכים באגף השיקום
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של משרד הביטחון | הפעלת סדנאות
יצירה ואומנות בחממה– מרכז שיקומי
לנכי צה"ל | התנדבות בארכיון וספריות |
"מעגלי קריאה" – הקניית חוויית קריאה
משותפת לאנשים עם מוגבלות שכלית |
"דרמה מעורבת" – סדנת דרמה משותפת
לאנשים עם וללא צרכים מיוחדים | ועוד
תחומי התנדבות רבים ומגוונים.
פעילויות העשרה למתנדבים :מועדון
מתנדבי של"מ חוויות שם דגש על
העשרת והפריית המתנדבים במסגרת
קמפוס המיועד למתנדבים ,ללא תשלום,
בנושאים :ציור ,אומנות ,צילום ,האזנה
מודרכת למוסיקה ,התעמלות ,יוגה ,דרמה,
הרצאות ,שעורי ספרות ,הנגשת טלפון
חכם ,מחשב ,ועוד.
כ 700 -מתנדבים פעילים במועדון של"מ
חוויות | אנו מזמינים את קהל המבוגרים
הפורשים ממעגל העבודה ,לבוא ולהתנדב
בקהילה | כל אחד יכול לבחור תחום עניין
הקרוב ללבו ומתאים לכישוריו וניסיונו
האישי ,בפרויקטים קבוצתיים או פרטניים,
בהתאם לצרכי הקהילה ונטייתו האישית.

רוצים לדעת
מה קורה השבוע?

כל האירועים והפעילויות בטבלה אחת
באתר רשת חוויות!

www.havayot.org.il
מידע ,חדשות ,הרשמות און ליין,
אזור אישי  -בלחיצת כפתור

www.havayot.org.il
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רשת חוויות רחובות

