


קהילה יקרה,

רשת חוויות המתחדשת הרחיבה את פעילותה בשנה החולפת, מגמה שתמשך גם השנה, 
לאור הביקוש והעלייה בצריכת שירותי החינוך הבלתי פורמלי, הפנאי, התרבות וההעשרה. 
לקראת פתיחת שנת הפעילות הקרובה, אנו מזמינים אתכם לבחור מהיצע מגוון וחדש של 
חוגים, סדנאות, הרצאות, מופעים ועוד. ניתן להגיע ולהתנסות בטעימות חדשות משפע 

תחומי עניין ודעת שמציעים המרכזים הקהילתיים בלב השכונות, קרוב לבית. 

עשרות אלפי תושבים מבקרים מידי שנה במרכזים שברחבי העיר, יוצרים קשרים חברתיים 
ומפתחים את הכישורים האישיים. בהתאם לבקשות שעלו מהקהילה, נבחרו השנה תכנים 
ועוד.  מבוגרים  נוער,  ילדים,  קהילות,  של  מאוד  רחב  למגוון  אישית  מותאמים  איכותיים 
שירות  ברמת  וחברתית,  אישית  להעצמה  הנדרש  המענה  את  לכם  לספק  היא  המטרה 

גבוהה ומתקדמת, על ידי צוותים מיומנים ומקצועיים. 

המרכזים הקהילתיים הם הלב הפועם של הקהילות, 
ואנו קוראים לכם להיות שותפים מלאים לעשייה 
ולפנות אלינו בכל בקשה, רעיון והצעה לשיפור.

שלכם,
גולן ביטון                    

מנכ"ל הרשת         

אמיתי כהן

סגן ראש העיר

יו"ר רשת חוויות

דירקטוריון, הנהלה ועובדי.ות רשת חוויות החדשה

לפרטים:

 מרכז קהילתי חוויות שוויץ המדע
רחוב חיים סירני 52

רחובות

טלפון: 08-9310700
swiss@havayot.org.il :במייל

פקס: 08-9476790

תושבים יקרים,

המרכז הקהילתי חוויות שוויץ המדע שמח וגאה לפתוח את שנת הפעילות
תשפ"ג 2022-2023 בהיצע ובמגוון נרחב של פעילויות לכל המשפחה.

במרכז חוויות שוויץ המדע תיהנו: מחוגי תנועה, העשרה ולמידה לכל הגילאים;
מפעילות קהילתית; מאירועי תרבות לילדים ומבוגרים; מחוגים וטיפולים בבריכה 

ההידרותרפית;

מהגדולים  מקצועיים  ספר  בתי  פועלים  המדע  שוויץ  חוויות  במרכז  כי  לציין  יש 
באזור:

בית הספר למחול 
בית הספר להתעמלות אומנותית 

בית הספר להישרדות- דניס הישרדות
בית הספר לקפוארה

לצד החוגים המוכרים הוספנו השנה חוגים חדשים. קטנטנוקי - תנועה ומוסיקה 
התעמלות  ג'ימנסט-  בי״ס,  וילדי  הרך  לגיל  אנגלית  אלקטרוניקה,  הרך,  לגיל 

ואקרובטיקה ועוד.
אנו מברכים את השותפות שלנו עם תושבי הקהילה וועד שכונת המדע.

פועל  אשר  המדע  שוויץ  חוויות  מרכז  לצוות  להודות  רוצה  אני  זו,  בהזדמנות 
במקצועיות ובמסירות על מנת לקיים, לפתח ולהרחיב את הפעילות הקהילתית.

בברכת שנת פעילות פורייה ומהנה

אסנת לוי

מנהלת המרכז קהילתי חוויות שוויץ המדע 
רשת חוויות רחובות
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כל הפעילויות יתקיימו בימי שלישי למעט גולי והגיטרה שיתקיים בימי שני/חמישי לסרוגין.
מחיר המופעים 40& להורה וילד. ילד נוסף-25&, הורה/ סבא/ סבתא נוספים 15&.

צעדים ראשונים בבחירה 
איכותית של פעילות תרבותית
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עלות למפגששעה יוםגילשם המדריךשם החוג

גן עם אמא

פעילות בוקר חופשית להורים ופעוטות המשלבת חוג, תנועה 
וצליל. מפגש פעוטות ואמהות או כל מלווה לפעוט בסביבה מהנה 

ובטוחה ובאווירה נעימה עם מתקני ג'ימבורי, כדורים ועוד אביזרים. 
בחוג התנועה תורם להתפתחות הרגשית, קוגנטיבית, חברתית 

ומוטורית. חוג התנועה עם חגית מתחיל ב-11:00

6 חודשים חגית אמיגה
עד שנתיים 

וחצי

לפעוט ומלווה 30&9:45-12:30ג׳
ל-2 פעוטות 50&

תנועה לגיל הרך

התעמלות בשיטת נוקי. חוויה ספורטיבית ומוסיקלית מהנה 
ומאתגרת. שילוב מתקני ג'ימבורי, ריתמוסיקה, אלמנטים 

ואביזרים מקוריים. דגש על חיזוק הבטחון . בהדרכת דידי/גל תייר

2.5-3נוקי
3-4
4-5

16:50-17:30א'
17:30-18:10
18:10-18:50

&42

תיאטרון ודרמה

חשיפה לעולמות הדרמה והתיאטרון, דרך עבודה עצמית 
וקבוצתית. רכישת כלים לפיתוח הדמיון, להעשרה אישית, לחיזוק 

הביטחון העצמי, הילדים יתנסו בעבודה עם ילדים אחרים, מול 
ילדים אחרים ומול עצמם.

יבוצע שימוש רב במוסיקה, תחפושות, בובות תיאטרון ואביזרים 
שונים. עבודה עם טקסטים )מותאמים לפי גיל( להעשרת אוצר 

המילים וחיזוק השפה.

א'-ב'  נעמי מזרחיל
ג'-ד'  
ה'-ו'  

חטיבה 

17:00-18:00ה׳
18:00-19:00
16:00-17:00
19:00-20:00

 & 50 
תהיה גבייה נוספת 

לקראת מופע סופ"ש

הגיל הרך וילדים   ספורט,  תנועה ותיאטרון

חדשחדש

חדשחדש

עלות למפגששעה יוםגילשם המורהשם החוג

 X אקטיבי

אימוני כושר חוויתיים ומגוונים לאורח חיים בריא וספורטיבי: תרגילי תחנות, רצועות 
)TRX(, ריצות, תרגילי כוח, פעילות אירובית והרבה ספורט וכיף. תורם לביטחון 

העצמי, כושר גופני ותחושת המסוגלות. מיועד לבנים ובנות כאחד, עם או ללא רקע 
בספורט.

א'-ג'אסף רון
ד'-ה'

ו' ומעלה

17:00-17:45א' + ד'
17:45-18:30
18:30-19:15

&30             &42
&30             &42
&30             &42

*30& מסיבת סיום

קט-רגל

פיתוח יכולת קואורדינציה, חיזוק סיבולת לב ריאה, חיזוק הדימוי העצמי ושיפור 
מיומנויות חברתיות. שילוב אימונים אטרקטיביים ומהנים לצד דגש על חינוך וערכים 

תוך עבודה קבוצתית. מדים ירכשו בקנייה מרוכזת בתחילת השנה.

צוות מאמנים 
מוסמכים

בפקוח 
מקצועי של 

שחר קטר

4-6
4-6

א'-ב'
ג'-ה'

ב'
ה'

ב' + ה'
ב' + ה'

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

&42
&42

&42          &30
&42          &30

* 30& לאירוע סוף 
שנה

קראטה שוטוקאן

אומנות הלחימה המסורתית המשלבת טכניקות לחימה של קראטה, ג'ודו, אייקידו, 
ג'וג'יסטו יטסו וקובודו. תורמת לרכישת כושר גופני, קואורדינציה, יציבה גמישות וכוח. 

משמעת, ביטחון עצמי וכבוד לזולת.

4.5-6שרון  מדר
א'-ג'
ד'-ו'

א'+ג'   
א'+ג'
א'+ג'

16:30-17:30
17:30-19:00
19:00-20:30

&32
&44    

    * 70& לאירוע סוף 
שנה

ג'ימנסט- התעמלות ואקרובטיקה

מבתי הספר המובילים בישראל להתעמלות קרקע ואקרובטיקה )משתתפי גמר גוט-
טאלנט ישראל(. מגיל 4 ומעלה, מתאים למתחילים ומתקדמים, לא נדרש רקע מוקדם 

בהתעמלות במסגרת חוג ההתעמלות רוכשים הילדים מיומנויות בהתעמלות קרקע 
מכשירים ואקרובטיקה ושמים דגש רב על: -שיפור כושר גופני, יציבה נכונה , שיווי 

משקל, בטחון בתנועה, קוארדינציה, חיזוק חגורת כתפיים וגמישות

לביה"ס צוות הדרכה מוסמך ומנוסה

האולם מאובזר בציוד מתקדם ומגוון להתעמלות

 www.gymnast.co.il ניתן לבוא לשיעור ניסיון. למידע נוסף על ג'ימנסט

ג'-ו'
א'-ג'

גילאי גן
גילאי גן
גילאי גן
קבוצת

מתקדמים/
ות

א'-ד'

א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'

א
ד'

א'+ד'

א׳

16:15-17:00
17:00-17:45
17:45-18:30
17:45-18:30
17:45-18:30
18:30-19:45

15:30-16:15

&35
&35
&35
&45
&45
&45

* 65& לאירוע סוף 
שנה
&45

 בשבוע}
 בשבוע}1
2

{

שבוע}
 ב

2

שבוע}
 ב

1
הגיל הרך וילדים   ספורט ותנועה

חדשחדש

חדשחדש
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עלות למפגששעה יוםגילשם המדריךשם החוג

אורגנית

לימוד נגינה תיאורטי ומעשי בשיטה חדשנית ומעניינת. פיתוח 
שמיעה מוזיקלית, קצב, זיכרון וקואורדינציה ויחס אישי.

א'חובה ואילךאירנה קורונובסקי
ב'
ג'
ה'

62& 30 דקות - פרטני

מבוכים ודרקונים

הילדים נכנסים לסיפור הרפתקאות, הסיפור שולח את הילדים 
למחוזות מופלאים ומרתקים כשמטרתם ל"פצח" את התעלומה 

בעזרת חידות היגיון/מתמטיות משחקי חשיבה ודינמיקה חברתית.

ב'-ה'חברת  "תגלית"
ו'-ט'

17:00-18:15א'
18:15-19:30

&47
&47

אנגלית לגיל הרך 

למידה תוך כדי משחק ושירה, אינטרקציה חברתית במהלך החוג. 
חומר לימוד מגוון ומהנה. המגוון: צבעים, בעלי חיים, גוף האדם, 

מאכלים ועוד

4-5מרינה בריידו
5-6

17:00-17:45ב'
17:50-18:35

&54

אנגלית לתלמידי בי"ס

החוג מעניק את כל אבני השפה בצורה מקצועית וחוויתית. רכישת 
הקריאה בשיטה פונטית ומהירה, כך שתוך 8 שיעורים הילדים כבר 
יודעים לקרוא! במקביל שימת דגש על פיתוח אוצר מילים, בניית 
משפטים ודיאלוגים קצרים. הלמידה היא חוויתית ומהנה במיוחד 

ועשירה במשחקים, סרטונים ופעילויות.

חב'  "מג'יק" -
בי"ס ללימודי 

אנגלית

א'-ב'                       
ג'-ד'                        

ה'-ו'

17:00-18:00                    ג'
                    18:00-19:00

16:00-17:00

65& + 120& שנתי
 לחומרי לימוד

אילוף כלבים

קרוב ילדים לעולם החי בכלל ועולם הכלבים בפרט. הילדים ילמדו 
שיטות שונות באילוף, ילמדו להכיר את שפת הכלבים ודרכי 

התקשורת עמם. ספורט כלבני-מעבר מכשולים כמו מנהרות, 
מקפצות, מתקני סללום ועוד.

ב'-ג'מרכז יהב
ד'-ו'

ד'
ד'

17:00-18:00
18:00-19:00

&55

מחיר למפגששעה יוםגיל שם המדריךשם החוג

ציור ויצירה

הכרת עולם הציור דרך אמנים וזרמים מכל 
התקופות, רישום וציור במגוון חומרים: צבעי 
עיפרון, אקריליק פסטל, פלסטלינה ובמגוון 
טכניקות: קולאג', אסמבלז', ציור על בד ועוד

גן חובה-א'        מלי מנצור
ב'-ג'

17:00-18:00ה'
18:00-19:00

45& + 30& לחומרים
45& + 30& לחומרים

קרמיקה

החימר הוא כלי מצוין לביטוי יצירתי ואישי 
מהלב. הילדים יעבדו עם חימר בשיטות עבודה 

מגוונות. ילמדו טכניקות עבודה שונות, יצרו 
כלים שימושיים וכלי נוי, תוך שיפור המוטוריקה 

העדינה ופיתוח חשיבה יצירתית.

45& + 25& לחומרים17:30-18:30ד'גן חובה-ד'שוש חבקין

הגיל הרך וילדים   למידה והעשרההגיל הרך וילדים   אומנות

חדשחדש

חדשחדש
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הגיל הרך וילדים   מדע וטכנולוגיה

עלות למפגששעה יוםגילשם המורהשם החוג

השף החושב - בישול

בחוג נבין כיצד המזון משפיע על חיינו, מדוע אנו זקוקים לאבות מזון? נחקור ויטמינים 
ומינרלים ונלמד לבשל בתבונה – בכל מפגש נכין תבשיל חדש.

חברת 
"אומני 

החשיבה"

א'-ב'
ג'-ו'

17:00-18:00ה'
18:00-19:00

 

 &30 + &46
לחומרים 

לחודש

חוג מיינקראפט יזמות טכנולוגית

חווית למידה חדשנית ומעשירה מבוססת המשחק Minecraft ומטרתה- חשיפה 
למקצועות ההייטק והעולם החדש באמצעות סדנאות: עיצוב ותכנות משחקים | בינה 
מלאכותית + מציאות מדומה ורבודה | אבטחת מידע וסייבר | הגנת הפרטיות ברשת | 

לימוד אוצר מילים באנגלית | ועוד מגוון תכנים מרתקים.

הילדים ילמדו וישחקו בתוך עולמות ייחודיים, בלעדיים ועשירים בתוכן חינוכי תוך 
דגש על שיתוף פעולה בצוות, למידת אסטרטגית משחק, חלוקה לתפקידים והשלמת 

משימות.

מכללת 
סייברנט 

ישראל

ב'-ג'
ד'-ו'
ה'-ו'

17:00-18:00ה'
18:00-19:00
19:00-20:00

+ &55
390& עבור 
דיסקאונקי 
עם תוכנות 

מייקרוספט 
מאושרות

עלות למפגששעה יוםגילשם המורהשם החוג

המדען הצעיר

חקירת תופעות טבע תוך ביצוע ניסויים וחקירה מעולם המדע: 

פיזיקה, כימיה וביולוגיה בצורה מעשירה וחוויתית.

חברת "אומני 
החשיבה"

חובה- א'
ב'-ד' 

17:00-18:00ב'
18:00-19:00

 &25 + &46
לחומרים 

לחודש

מהנדסי הדור הבא - הנדסה ורובוטיקה

חוג המעשיר ידע, הבנה כיצד הדברים פועלים ומחזק מיומנויות לצד משחק הנאה, כיף 
ואתגר. למידה אתגרית באמצעות לבני בניה חכמות וממנועות. החוג מעודד למידה 

עצמית, פיתוח חשיבה, כישורים חברתיים, תפיסה מרחבית, כושר ריכוז ועוד.

בחוג נתכנן, נבנה ונשחק עם רובוטים, מתקני לונה פארק, כלי רכב, מכונות 
אוטומטיות, חיות ממונעות ועוד.

החברה 
להעשרה 
טכנולוגית

4.5-6
א'-ג'

17:00-18:00ג'
18:00-19:00

&47

לגו-קט

נלמד איך פועלות מכונות, כלי רכב, מכשירים וכו'. נחקור ונבין איך לחסוך כוחות, 
איך להגביר מהירויות ולהתמצא במרחב. נבנה דברים גדולים: מכוניות מרוץ, מנופים, 

תחנת רוח וכו'. החוג מעשיר את עולם הידע וההבנה ומפתחות יכולות מוטוריות, 
יצירתיות והמצאתיות.

47&17:00-18:00א'גן חובהחברת ד"ר לגו

אלקטרוניקה - שמדע וטכנולוגיה נפגשים

למידה על עולם הרכיבים האלקטרוניים בצורה עיונית ומעשית בניית פרוקייטים 
מגוונים לדוגמא: גלגל מזל, אורגנית מנגנת, קוביה אלקטרונית ועוד. 

א'-ב'
ב'-ג'
ד'-ו'
ד'-ו'

16:45-17:30א'
17:30-18:15
16:00-16:45
18:15-19:00

+ &55
+ 35& לחומרים 

לחודש 
+ 30& לארגז 

כלים חד פעמי

הגיל הרך וילדים   מדע וטכנולוגיה
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עלות למפגששעה יוםגילשם המאמןשם החוג

אריק עבדושהשרדות- גיל רך

וצוות מדריכים

16:15-17:00ג'4.5-6 מתחילים
17:00-17:45
17:45-18:30
18:30-19:15

*  &42

* 10 & למסיבת סיום

אריק עבדושהשרדות ילדים

וצוות מדריכים

גילאי 6-8 מתחילים
גילאי 8-12 מתחילים

גילאי 13-17
קבוצת נערות

ב' + ד'
ג' + ה'

ב׳ + ה׳ 
ב׳ + ה׳

17:45-18:30
18:30-19:15
 19:00-19:45
19:45-20:30

*  &30
*  &30
*  &30
*  &30

בית ספר  לדניס השרדות

 - קבוצות שממשיכות משנה קודמת, הרישום לפי טבלה שנמצאת באתר רשת חוויות/ מרכזים ותחומי פעילויות/ חוויות שוויץ/ מידע 
לנרשמים לחוגים.

*מכירת כרטיסים לאליפות האזורית בסוף השנה תתקיים בנפרד.

- במידה ולא ברור לאיזו קבוצה להירשם, יש להתקשר לאריק על מנת לוודא, טל': 054-2424762.

בית הספר לדניס השרדות פועל כ-18 שנים ומונה כיום מעל 400 מתאמנים בגילאי 4 עד 65. בית הספר מנוהל על ידי מאסטר אריק לירם עבדוש 
דרגה דאן 7 בדניס השרדות ואיתו מאמנים מדריכים שהחלו את דרכם כחניכים שלו בגיל 4, וכעת בגילאי נוער ובוגרים מאמנים ביחד איתו דור חדש. 

תלמידי בית הספר לומדים ומתרגלים אמנויות הלחימה מסוגים שונים בכללם קארטה, ג'ודו, ג'יוג'צו, אאיקידו והגנה עצמית כולל טכניקות בסיסיות 
כמו בלימות, גילגולים, אגרופים ובעיטות של קארטה. בהמשך הם לומדים תרגילים מורכבים של הגנה עצמית כנגד התקפות אלימות ברחוב בשילוב 

הגנה כנגד אלות, סכינים, אקדחים ומקלות. 

במהלך השנה משתתפים תלמידי בית הספר בתחרויות ובאליפויות אזוריות, במבחני דרגה ובמחנות אימונים. אחת לשנה מתקיימת אליפות אזורית 
של רחובות והסביבה באולם ברזילי בעיר במסגרתו עורכים המשתתפים תחרויות ומופעי ראווה. 

בית ספר לקפוארה

עלות למפגששעה יוםגילשם המאמןשם החוג

קפוארה
אומנות לחימה ברזילאית 

המשלבת מוסיקה סוחפת 
אלמנטים אקרובטים כושר 

לחימה ריקוד ונגינה הכל תוך 
פיתוח יכולת הריכוז גמישות 

קואורדינציה ובטחון.

בית ספר הישראלי 
לקפוראה של 

לב גינזבורג

גילאי 4-6
גילאי 4-6
גילאי 4-6
גילאי 4-6

כיתות א'-ב'
כיתות א'-ב'
כיתות ג'- ה'

נוער
אקרו-קפוארה ג'-ה'
אקרו-קפוארה נוער

א'
ג'
ג'
ה'

א' + ה'
ג'

א' + ה'
א' + ה'

ג'
ג'

16:45-17:30
16:45-17:30
17:30-18:15
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
16:00-16:45
18:15-19:15
16:00-16:45
19:00-19:45

&42
&42
&42
&42
&30
&42
&30
&32
&42
&42

* תשלום עבור סדנאות וטקס סוף שנה יגבו בחודש אפריל, פרטים באתר.

{&60 * 

לטקס וחגורה

{&100 * 

לטקס וחגורה
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בית ספר למחול

עלות למפגששעה יוםגילשם המורהשם החוג

טרום מחול

משחקי תנועה, פיתוח הדמיון והיצירה תוך התמצאות 
במרחב. שימוש באביזרים, מוסיקה ועולם של דימויים.

שרון הוכברג-סלמי     
נילי צברי

א'3-4
ב'

16:45-17:30
16:15-17:00

&42

מחול יצירתי

החוג מהווה הכנה ללימודי הבלט והג'אז, פיתוח 
היצירתיות והחוש המוסיקלי, תנועה וקצב, חיזוק 

שרירים, פיתוח קואורדינציה ומיומנויות תנועה במרחב.

שרון הוכברג-סלמי
נילי צברי

נועה מאיר-רתם
נילי צברי

יעל ספרא

4-5
4-5
5-6
4-5
4-5

א'
ג' 
ד'
ה'
ד'

17:30-18:15
17:15-18:00
16:30-17:15
16:45-17:30
16:30-17:15

&42

טרום בלט

צעדים ראשונים בעולם הבלט המופלא, שיפור היציבה 
ושיווי המשקל דרך עולם קסום של דמיון ויצירה. תורם 
לפיתוח הדמיון, חוש הקצב, הקואורדינציה והגמישות.

ג' 5-6נילי צברי
ה'

16:30-17:15
17:30-18:15

&42

טרום ג'אז

צעדים ראשונים בעולם הריקוד הקצבי, שיפור היציבה 
ושיווי המשקל, תורם לפיתוח הדמיון, חוש הקצב 

הקואורדינציה והגמישות.

42& 18:15-19:00א'5-6שרון הוכברג-סלמי

בית הספר קיים מזה 17 שנים ומונה מעל 400 תלמידים.

ביה"ס מקנה את הכלים והיסודות של המחול לסוגיו באופן רציני ומקצועי בדגש של הקשר בין תנועה לחיים. תלמידי בית 
הספר נחשפים לעולם שלם של תנועה, מוסיקה ואומנות, מתוך ראייה של המחול ככלי להעצמה ולהתפתחות אישית. 

מותאמת  מערכת  ובניית  כבסיס  ורפרטואר  טכניקה  שיעורי  של  לימוד  מסלולי   , מחול  סגנונות  של  רחב  מגוון  מציעים  אנו 
לפי הרצון והרמה של כל תלמיד וזאת על מנת לקדם ולמצות את הפוטנציאל של תלמידנו. מאז הקמת בית הספר, מספר 

התלמידים מתעצם וגדל ואנו גאים בבוגרינו שפורשים כנפיים ומשתלבים כרקדנים מקצועיים במיטב להקות המחול בארץ. 

בבית הספר מלמדים מיטב המורים בכל תחום ומעניקים יחס אישי לכל תלמיד. 

מסלול חוגים - מחול לגיל הרך, חוגי ג'אז, בלט, היפ הופ וטכניקה. 

מסלול להקות - מגוון של סגנונות מחול עם שיעורי טכניקה ורפרטואר. שיעורי העשרה וכיתות אמן הם חלק מתוכנית הלימודים וכן סדנאות מקצועיות, 
תחרויות, פסטיבלים השתתפות וצפייה במופעי מחול בעיר ומחוצה לה. לבית הספר למחול מגיעים תלמידים החל מגיל 3 ומתחילים בלימודי טרום בלט 

ומחול יצירתי. עם השנים נפתחות בפניהם דלתות לחוגי מחול לעתודות וללהקות המקצועיות וסגנונות נוספים.

*בסוף שנה מופק מופע מחול מושקע ולכך תתקיים מכירת כרטיסים.

  יגבה תשלום עבור בגד גוף בחוג הבלט והג'אז במהלך השנה.

בית ספר למחול

עלות למפגששעה יוםגילשם המורהשם החוג

בלט קלאסי

טכניקת הבלט מהווה בסיס חשוב לדיוק ושליטה בגוף. 
שפה תנועתית שבאמצעותה ניתן להגיע לרמה גבוהה 

של ביטוי אמנותי. תורם לחיזוק השרירים והיציבה, 
פיתוח הקואורדינציה, חוש הקצב והגמישות.

א' - בלט א'נילי צברי
ב' - בלט ב'
ג' - בלט ג'

ד'
ג'

ב'+ה'

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

* &42
* &42
* &30

ג'אז 

לימוד ריקודים בליווי מוסיקה עכשווית ומגוונת. דגש על 
קואורדינציה, גמישות, זיכרון וקצב. עבודה על טכניקה 

ויציבה.

יעל ספרא
נועה מאיר-רתם

יעל ספרא

גאז' א'-ב'
גאז' ג'-ד'

ה'
ב'  
ד'

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

* &42
* &30
* &30

היפ הופ

קומבינציות שונות ומגוונות החל מרמת הבסיס ועד 
לרמות המתקדמות ביותר. שיפור הסטייל ותנועות גוף, 
כוראוגרפיה סוחפת וקצבית, ברייקים, תיפוף על הגוף 

והכל לצלילי מוסיקה עכשווית.

א'-ב' צעדי היפ הופ ראשוניםגלי ליבי גיל
א'-ב' צעדי היפ הופ ראשונים

ב'-ג'
ג'-ד'
ד'-ה'

ה'-ו'  פעם בשבוע
ה'-ז' נבחרת

בוגרות -ז' ואילך

אמהות

א'
ד'
א'
ד'
א'
ד'

א'+ד'

א'+ד'

א'

17:15-18:00
17:30-18:15
18:00-18:45
16:30-17:30
16:15-17:15
 18:15-19:15
14:30-15:30
15:15-16:15
15:30-16:30
18:45-19:45
19:45-20:45

* &42
* &42
 * &42
* &45
* &45
* &45
* &35

* &35

* &45
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בית ספר למחול  להקות מקצועיות

עלות שנתית בחישוב מפגששעה יוםגילשם המורהשם החוג

נעה מאיר-רתםמסלול עתודה- פניקס
נילי צברי

יעל ספרא
נעה מאיר-רתם

ב' )טכניקה(ה'-ז'
ב' )בלט קלאסי(
ד' )בלט קלאסי(

ד' )טכניקה(

16:00-17:00
17:00-18:00
16:15-19:15
17:15-18:15

₪4566 
כולל 

העשרה

נעה מאיר-רתםפרימה
נילי צברי
נילי צברי

נעה מאיר-רתם

ב' )טכניקה(ז'-ט'
ב' )בלט קלאסי(
ד' )בלט קלאסי(

ד' )טכניקה(

17:45-18:45
18:45-19:45
18:00-19:00
19:15-20:15

&4812
כולל העשרה

נעה מאיר-רתםקליפסו
נילי צברי

נעה מאיר-רתם
יעל ספרא
יעל ספרא
נילי צברי

ב' )מחול מודרני(י'-יב'
ב' )בלט קלאסי(

ד' )מחול מודרני(
ד' )טכניקה(
ה' )טכניקה(

ה' )בלט(

18:45-19:45
20:15-21:15
18:15-19:15
17:15-18:15
17:45-18:45
19:00-20:00

&6896
כולל העשרה

ב' )שיעור פוינט(- נילי צבריקליפסו/פרימה
שיעור רשות

19:45-20:15

פרימה וקליפסו שיעור 
רשות

740&19:45-20:15ב׳ )בלט- פוינט(נילי צברי

*בסוף שנה מופק מופע מחול מושקע ולכך 
תתקיים מכירת כרטיסים.

יגבה תשלום עבור בגדי גוף במהלך השנה.

עלות למפגששעה יוםגילשם המדריךשם החוג

ביה"ס להתעמלות 
אומנותית בניהולה 

של אינה בוליס

אינה בוליס 
אינה בוליס 

לריסה קליינרמן 
אינה בוליס 
אינה בוליס 
אינה בוליס 
אינה בוליס 

אינה בוליס 
אינה בוליס 
אינה בוליס 
אינה בוליס 
אינה בוליס 

לריסה קליינרמן 

לריסה קליינרמן 

גן 4-5 מתחילות )ציריך(
גן 4-5 מתחילות )ציריך(
גן 5-6 מתחילות )ציריך(

גן 5-6 מתקדמות )שוויץ(
כיתה א-ב מתחילות )שוויץ(

כיתה א-ב מתקדמות )שוויץ( 
ג'-ו' מתקדמות )ציריך(

יצוגית 3 )ציריך(
יצוגית 2 )ציריך(
יצוגית 1 )ציריך(

נבחרת יצוגית בוגרות )שוויץ, אולם ציריך(
מכינה 1
מכינה 2

מכינה 3

נבחרת הפועל צעירות
נבחרת הפועל חוויות רחובות

ב'
ג'
ג'
ג'
ג'
ג' 
ב'

ב'+ה'
ב'+ה'

ב'
ה'

ג'+ה'
ב'+ה'
ב'+ה'

ו'
ג'
ו'

א+ד+ו
א+ד+ו

17:30-18:15
17:00-17:45
17:45-18:30
17:00-18:00
18:00-19:00
16:00-17:00
19:15-20:15
15:00-16:15
16:15-17:30
18:15-19:15
17:30-19:00
19:00-20:30
16:00-17:30
17:30-19:30
13:00-15:00
18:30-20:00
13:00-15:00

אימונים בני שעתיים וחצי

אימונים בני שעתיים וחצי

42
42
42
45
45
45
45
41
41
41

38
38
38

בית ספר להתעמלות אומנותית

- מערכת שעות מפורטת נמצאת באתר רשת חוויות / מרכזים ותחומי פעילויות / חוויות שוויץ / מידע לנרשמים לחוגים.
* קבוצות אלה יפתחו בתאריךה- 1.9 )שאר הקבוצות יפתחו בתאריך ה-11.10(.

בית הספר להתעמלות אמנותית פועל כ- 16 שנים ומונה כיום מעל 300 מתעמלות. הבנות מתאמנות בליווי צוות מאמנות מקצועי ומסור. בראש הצוות עומדת אינה בוליס, 
שהיא המאמנת הראשית ומנהלת בית הספר להתעמלות אמנותית ולצידה לריסה קליינרמן, מאמנת טכניקה לנבחרות, ונילי צברי, המורה לבלט. יחד איתן צוות מדריכות 
וינגייט. במסגרת בית הספר לומדות הבנות תרגילים המשלבים תנועות בלט,  מוסמכות שגדלו והתאמנו בבית הספר להתעמלות אמנותית ועברו הכשרה מיוחדת במכון 

אקרובטיקה ומחול עם מגוון מכשירים, ביניהם חבל, חישוק, אלות, סרט או כדור בליווי מוזיקה. במהלך השנה מופיעות הבנות באירועים שונים ומשתתפות בתחרויות.

במסגרת בית הספר להתעמלות אמנותית פועלת ב-10 השנים האחרונות נבחרת "הפועל חוויות רחובות" אשר מונה כיום כ- 55 מתעמלות. הנבחרת מייצגת את רשת חוויות 
ואת העיר רחובות במספר תחרויות לאורך השנה ובאליפות הארץ בסוף השנה.  

*בסוף השנה מופק מופע מושקע ומקצועי בהיכל התרבות ותתקיים לכך מכירת כרטיסים.
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עלות למפגששעות פעילות יוםשם המדריךשם החוג 

התעמלות בונה עצם

הגדלת טווח התנועה של המפרקים, חיזוק העצמות ומניעת אוסטאופורוזיס. תרגילים 
לחיזוק העצם תוך הפעלת מגוון עומסים והתנגדויות.

א' + ד'גילה לוי
א'
ד'

 8:00-9:00
וגם 9:00-10:00

32& - פעמיים בשבוע
 &41
&41

פלדנקרייז

תנועת האדם מקפלת בתוכה את הרגלינו הפיסיים והרגשיים. מטרת השיעורים 
לשכלל את יכולותינו ולהגביר את המודעות לתנועתנו, במטרה לחולל שינוי. השיעורים 

יתבצעו על מזרן תוך מתן קשב לתנועה, ויסיעו בהפחתת מאמצים, כאבים ושינה 
טובה.

ג'+ה'רות גור לביא
ג'  
ה'  
ג'  

09:30-10:30
09:30-10:30
09:30-10:30
19:00-20:00

32& - פעמיים בשבוע
&41
&41
&41

צ'י קונג

אומנות תנועה סינית קדומה מעצימה את אנרגית החיים מעניקה חיוניות לגוף ולנפש. 
תרגול צ'י קונג בהתמדה ולאורך זמן משפר את הבריאות מקל על חולים במחלות 

כרוניות ומאריך תוחלת חיים. התרגול מחזק ומאזן את מערכות הגוף, מאפשר שקט 
ושלווה לנפש ומסייע בריפוי עצמי. התרגול מורכב מתנועות פשוטות, קל ללמידה 

לכולם.

46&08:30-09:30א'טל נחום

עיצוב גוף

ברבע השעה הראשונה חימום דינמי וקיצבי. בהמשך השיעור נעצב את הגוף בליווי 
מכשירים שונים, ונגמיש את המפרקים והשרירים.

א '+ ד'שירלי עוזיאל
א'
ד'

19:30-20:30
19:30-20:30
19:30-20:30

32& - פעמיים בשבוע
&41
&41

מבוגרים  ספורט ותנועה

פעם בשבוע}

פעם בשבוע}

פעם בשבוע}

עלות למפגששעות פעילות יוםשם המדריךשם החוג 

פילאטיס ויציבה

בשיעור נחזק את שרירי הליבה והגב. נעבוד על יציבה נכונה, והגדלת טווחי תנועה 
במפרקים, תוך התייחסות לבעיות ומגבלות רפואיות.

א' + ד'שירלי עוזיאל
א'
ד'

32& - פעמיים בשבוע20:30-21:30
&41
&41

ריקודי עם

המיועד לקהל הרחב בינוניים ומתקדמים 

35& כניסה20:00-24:00ד'עדית שמש

קרמיקה מבוגרים

החימר הוא כלי מצוין לביטוי יצירתי ואישי מהלב. ילמדו טכניקות עבודה שונות, יצרו 
כלים שימושיים וכלי נוי, תוך שיפור המוטוריקה העדינה ופיתוח חשיבה יצירתית.

72& + 35& 18:30-20:30ד'שוש חבקין
בחודש לחומרים

הישרדות
ידע טכני באומנויות לחימה קראטה, ג'ודו  וג'יוג'יסטו, כושר גופני, גמישות, זריזות 

ובטחון עצמי. חינוך למשמעת, שליטה עצמית, הערכה וכבוד לזולת.

אריק עבדוש 
וצוות מדריכים

ב'+ה' 
ב' )אריות(
ה' )אריות(

ב'+ ה'  )כפיר(
ב' )כפיר(
ה' )כפיר(

20:30-21:30
20:30-21:30
20:30-21:30
21:30-22:30
21:30-22:30
21:30-22:30

&32
&41
&41
&32
&41
&41

פעם בשבוע}

מבוגרים  ספורט, מחול ואמנות
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עלות למפגששעות פעילות יוםשם המדריךשם החוג 

מועדון "חצב" לבני +50

מפגש חברתי, הרצאות, הפעלות, סיורים קצרים ומשחקי חשיבה, מסיבות לקראת 
חגים ועוד

30&9:30-11:30ג'פעילי חצ"ב

TEAM פנאי, תרבות וחברה )לדוברי אנגלית(  

בני +50 רחובות והסביבה-מפגש חברתי, הרצאות, טיולים. קיימת  ספריה להשאלת 
ספרים באנגלית

TEAM 30&9:30-12:00ב'פעילי

70& לחודש8:00-10:00ג'מאשה גבישTEAM אולפן עברית

Ambiance Francaise

מועדון לדוברי צרפתית, פעם הרצאה, פעם עיון בספרות

25&11:00-13:00א'פעילים

קלפים סיניים

מפגש חברתי, הרצאות, הפעלות, סיורים קצרים ומשחקי חשיבה, מסיבות לקראת 
חגים ועוד

70& לחודש11:00-13:00ה'

60& לחודש10:00-11:00ד'רותאנגלית מדוברת

35&9:00-12:00א'ברידג'

קהילה מטיילת

נטייל  ונסייר במגוון רחב של מקומות בארץ. כולל שני טיולים באנגלית.

בריכה הידרותרפיתמבוגרים  מועדונים חברתיים והעשרה

בריכה הידרותרפית- "חוויות במים"

שילוב של טיפול והנאה במקום בו הגוף מרגיש חופשי.
טיפולים והתעמלות בריאותית אישיים, קבוצתיים רפואיים וחווייתים מותאמים, לכל הגילאים.

בריכה הידרותרפית הינה בריכת שחייה טיפולית ושיקומית המחוממת לטמפ' של עד 34 מעלות. הידרותרפיה משמשת כאמצעי לטיפול 
בפתולוגיות שונות דוגמת: כאבי מפרקים, פריצת דיסק, בעיות ניווניות בשלד ובמערכת השרירים, מחלת פרקינסון, הפרעות קשב ועוד. 
בבריכה מתקיימים טיפולים הידרותרפיים רפואיים ע" צוות מטפלים רחב, מיומן ומקצועי הכולל פיזיוטרפיסטים והידרוטרפיסטים בעלי 

ניסיון רב ותחומי התמחות ממוקדים. לכולם תעודות מקצועיות מתאימות.

הבריכה נותנת מענה למטופלים מקופות החולים השונות וללקוחות פרטיים.  •

בבריכה מגוון חוגים בקבוצות על ידי מטפלים ומדריכים מנוסים:

הפעלת פעוטות במים- פעילות חוויתית להורים וילדים, מיועד לילדים מגיל 3 חודשים עד גיל 5.  •
חוגי שחיה וקורסי קיץ- מיועד לילדים בגילאי 5-8.  •

מגוון חוגי התעמלות במים לנשים וגברים המקלים על פיברומיאלגיה, פרקינסון, קבוצת התעמלות כללית ועוד.   •
                 אין צורך בידע מוקדם בשחייה.

לבריכת "חוויות במים" יש את כל האישורים הנדרשים ממשרד הבריאות, גורמי הבטיחות השונים והעירייה. כמו כן, 
נעשות בדיקות מעבדה חודשיות הנשלחות למשרד הבריאות.

יצירת קשר:
 mazkirut_b@havayot.org.il  טלפון: 08-9310716 דוא"ל: טיפולים

M.breha@havayot.org.il קבוצות                                             
למידע מפורט היכנסו לאתר רשת חוויות
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רשת חוויות רחובות רואה חשיבות עליונה במתן שירותי תרבות ופנאי בקהילה למגוון רחב של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. 
מטרת הפעילות הינה הגברת המעורבות החברתית של אוכלוסייה זו בציבור ובקהילה תוך שמירה על דיאלוג ובניית "חליפה אישית" לכל פונה.

אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר לבירורים והצפת צרכים.

פנאי לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדיםפנאי לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

שעהיוםגילשם הפעילות

רעים ילדים
רעים נוער 
רעים צעירים
רעים בוגרים

11-14
15-18
18-22

+22

שני
ראשון
ראשון

שני

17:00-18:30
17:00-18:30
19:00-20:30
19:00-20:30

קהילה נגישה

קבוצת פעילים מתנדבים הפועלים להסברת נושאי הנגשת השירות, נגישות פיזית, נגישות השירות, פיתוח 
תוכניות פנאי וחברה, מידע וזכויות. קבוצת הפעילים מקדמת את שוויון ההזדמנויות לתושבים בעלי לקויות בעיר 

רחובות. זהו שת"פ בין עיריית רחובות, החברה למתנ"סים ומשרדי ממשלה. התוכנית פתוחה לפעילים חדשים: 
אנשים עם מוגבלויות, בני משפחותיהם וכל אדם המעוניין לפעול בתחום!

16:00-17:30ראשון18+

עמיתים

תוכניות המיועדת לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית בעלי סל שיקום. התוכנית עובדת בשיתוף עם משרד 
הבריאות ומציעה תמיכה ושילוב פרטני בחוגים ופעילויות פנאי ותרבות בעיר.

בשיבוץ 18-65
והתאמה 

אישית

אומנות 

קבוצת אומנות לילדים עם צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה בשילוב אנשים מהקהילה הרחבה במהלך החוג 
המשתתפים יתנסו בעבודה עם מגוון חומרים שונים וטכניקות עבודה שונות. 

א׳-ג׳  
קבוצת 
אומנות 
צעירים

17:15-18:15א׳

רעים - קבוצה חברתית- העשרתית שמטרתה הרחבת המעגל החברתי של המתמודדים עם 
קשיי תקשורת ולקויות למידה ולעיתים עם בידוד חברתי על רקע קשיים אלו. חברי הקבוצה 
נפגשים אחת לשבוע לפגישה בעלת אופי חברתי, הכוללת שיחות, סדנאות העשרה ובילויים 

משותפים. כמו כן, מידי פעם מתקיימים ארועים ארציים המאפשרים מפגש בין הקבוצות 
ברחבי הארץ והרחבת המעגל החברתי של המשתתפים.

שעהיוםגילשם הפעילות

אומנות 

קבוצת אומנות לבוגרים עם צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה בשילוב אנשים מהקהילה הרחבה במהלך החוג 
המשתתפים יתנסו בעבודה עם מגוון חומרים שונים וטכניקות עבודה שונות.  

 +30
קבוצת 

אומנות  
בוגרים 

18:30-19:30א׳

כתיבה יוצרת  

קבוצה משולבת של בוגרים עם צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה  בשילוב  אנשים מהקהילה אשר  נפגשת אחת 
לשבוע. מטרת הקבוצה   להקנות מיומנות כתיבה, לשפר את ההבעה אישית ולתת דרור ליצירתיות. בסוף 

הפעילות השנתית כל משתתף ייכתוב את סיפור חייו  אשר יאגד בספר אישי בשילוב איורים.

+30
קבוצת 
כתיבה 

יוצרת

17:30-18:30ג׳

קטן עלינו- מעגלים

קבוצה חברתית לאנשים עם צרכים מיוחדים – עם מוגבלות שכלית התפתחותית או לקויות למידה מורכבות. 
הקבוצה נפגשת פעם בשבוע למפגש ושיחה, חוגגים יחד ימי הולדת, יוצאים לבלות בבתי קפה, מסיבות בחגים 

ונפגשים לפעילויות העשרה.

בוגרים 30+
בוגרים 20+

חמישי
רביעי

 18:30-20:00
18:30-20:00

מעגלי קריאה

קבוצת קריאה לאנשים עם צרכים מיוחדים. הקבוצה נפגשת פעם בשבוע ופועלת באמצעות מתנדבים במטרה 
לתת חווית קריאה ולהקנות מיומנויות קריאה והבנת טקסטים. מפגשים משולבים הן במתנ"ס חוויות שוויץ 

המדע והן בסיפרייה העירונית.

19:00-20:00שלישיבוגרים 21+

קבוצת תיאטרון

קבוצת דרמה משולבת לבוגרים עם צרכים מיוחדים )אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולקויות למידה 
מורכבות בתפקוד גבוה( בשיתוף אנשים מהקהילה הרחבה. 

המפגשים נערכים אחת לשבוע עם הבמאי יוסי זיו.

18:00-20:00שניבוגרים 21+

sneeds@havayot.org.il :דיקלה אסא- רכזת אוכלוסיות מיוחדות - טלפון 08-9310706  דוא"ל
לכלל הפעילויות הקבועות בתחום זה-  יש לתאם פגישת היכרות טרם ההצטרפות




