
מרכז חוויו˙ ˙נופה



קהילה יקרה,

 

רשת חוויות המתחדשת הרחיבה את פעילותיה בשנה החולפת, מגמה שתימשך גם השנה, לאור

הביקוש והעלייה בצריכת שירותי החינוך הבלתי פורמלי, הפנאי, התרבות וההעשרה.

 

לקראת שנת הפעילות הקרובה, אנו מזמינים אתכם לבחור מן ההיצע הקיים והחדש של חוגים,

סדנאות, הרצאות, לימודים ועוד וגם להגיע ולהתנסות בטעימות חדשות משפע תחומי עניין ודעת

שמציעים המרכזים הקהילתיים בלב השכונות, קרוב לבית.

 

עשרות אלפי תושבים מבקרים מידי שנה במרכזים שברחבי העיר, מייצרים קשרים חברתיים, ומפתחים

את הקישורים האישיים. בהתאם לבקשות שעלו בקהילת הרשת נבחרו השנה תכנים איכותיים

מותאמים אישית למגוון רחב מאד של קהילות: ילדים, נוער, מבוגרים ועוד.

 

המטרה היא לספק לכם את המענה הנדרש להעצמה אישית וחברתית, ברמת שירות גבוה ומתקדמת,

ע"י צוותים מיומנים ומקצועיים. בתוך כך בשנה החולפת חידשנו את מרכז אושיות והוא הונגש

לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. בשנה הקרובה נפתח לראשונה מרכז קהילתי חדש בשכונת רחובות

המדע, לצד המשך טיפוח ושדרוג המרכזים בכל העיר.

 

המרכזים הקהילתיים הם הלב הפועם של הקהילות, ואנו קוראים לכם להיות שותפים מלאים לעשייה

ולפנות אלינו בכל בקשה, רעיון, והצעה לשיפור.

 

 

שלכם,

 גולן ביטון                                                            אמיתי כהן

מנכ"ל הרשת                                                       סגן ראש העיר

                                                                        יו"ר רשת חוויות

  

                דירקטוריון, הנהלת ועובדי.ות רשת חוויות



מרכז חויות תנופה הינו מרכז קהילתי שכונתי אשר שם דגש למתן מענה איכותי ויצירתי של חוגים,

תחומי העשרה, ידע תרבות ופנאי, ושיפור איכות החיים של הקהילה.

 

תחת קורת הגג של מרכז חויות תנופה מתקיימת פעילות ענפה של חוגים לקהלים שונים במגוון

תחומים, במטרה להעשיר את המשתתפים בהם בידע, חוויה, תחושת מסוגלות, פיתוח ביצירתיות

וכושר התמדה.

 

המרכז מציע אירועי תרבות ופנאי מגוונים לאורך השנה ובהתאם למעגל השנה.

מרכז נוער פועל במהלך השנה ומספק לנוער מקום מפגש משמעותי בשעות אחר הצהריים והערב

והזדמנות לקחת חלק במגוון פעילויות.

 

בית המדרש לנשים שנפתח לאחרונה מעשיר את עולמן הרוחני של נשות הקהילה- באנה להיות חלק

משמעותי בעיצוב התכנים, השיעורים והסדנאות שיתקיימו במהלך השנה.

אנו מזמינים אתכם התושבים לקחת חלק בהשתתפות בפעילויות השונות ובחוגים אשר מתקיימים

במרכז.

 

אוזננו קשובה לכל רעיון לשיפור ו/או להקמת תוכניות חדשות.

אתכם ובשבילכם,

מירי בלוי

מנהלת מרכז חויות תנופה



עלות

למפגש
שעות ימים גיל שם החוג

42

42

42

16:15-17:00

17:00-17:45

17:45-18:30

ד'

ד'

ד'

בנים ב' ומעלה

גן חובה-א'

בנות ב' ומעלה

 קפוארה

 אומנות לחימה ברזילאית המשלבת מוסיקה סוחפת, אלמנטים אקרובטיים,

 כושר לחימה, ריקוד ונגינה. הכל תוך פיתוח יכולת הריכוז, הגמישות

 הקואורדינציה והביטחון העצמי. בהדרכת אוהד חבני.

47 16:30-17:30 ג' ב'-ה'

 לגו הנדסי- הייטק לגו

 חוג חוויתי בו הילדים לומדים תוך כדי יצירה ובנית דגמים בלגו הנדסי.   

 בחוג נלמד איך דברים פועלים? מהם העקרונות, החוקים והכוחות  

 הפועלים. נחקור ונבין מהו עקרון המנוף? איך נחסוך בכוחות? איך להמיר 

 כוחות? מה קורה כשדברים מסתובבים? נבנה דברים גדולים: רובוט 

 מהלך, גלגל ענק, מכונית מרוץ, מנופים, ועוד דברים שילדים אוהבים.

 החוג מועבר ע"י חברת ד"ר לגו בהנהלת מיכה הירש.

47 17:30-18:30 ג' גן חובה-א'

 לגו הנדסי - לגו קט

 מתחילים בקטן בונים עתיד גדול - חוג חוויתי בו הילדים לומדים תוך כדי

 יצירה ובניית דגמים בלגו הנדסי. החוג מצויין כהכנה לכיתה א ומקדם את 

 הילדים בארבעה תחומי התפתחות עיקריים: חברתי מוטורי, רגשי ושכלי.

 החוג מועבר ע"י חברת ד"ר לגו בהנהלת מיכה הירש.

46
16:45-17:45

17:45-18:45

ד'

ד'

א-ב'

ג'-ה'

 אלקטרוניקה

 קדמת הטכנולוגיה מעצבת את עולמנו בעולם של טכנולוגיה והייטק.   

 במסגרת החוג נלמד חוקים בסיסיים בחשמל ויבנו ארבעה פרוייקטים 

 חדשנים ומקוריים, וירכוש ידע בחשמל ובאלקטרוניקה. 

 עלות חומרים 40 ש"ח לחודש. החוג מועבר ע"י תקדים בחינוך 

45

45

16:30-17:30

17:30-18:30

 

 ד'

 ד'

  

גן חובה-ב'

ג' ומעלה

 ציור

 הכרת עולם הציור דרך אמנים וזרמים מכל התקופות, לימוד מעמיק 

 ומעשיר של מגוון יצירות וציירים. לימוד רישום וציור תוך שימוש במגוון 

 חומרים: צבעי עיפרון, אקריליק פסטל וטכניקות שונות.

 עלות חומרים לשנה: 200 ש"ח. בהדרכת מנצור מלי. 

45

45

16:00-17:00

17:00-18:00

א'

א'

ג' ומעלה

גן חובה-ב'

 אומנות יוצרת
 חוג חדשני של יצירה חופשית תוך תמיכה בתהליכי ביטוי אישי של כל אחד ואחת 

 מהילדים. בסטודיו המאובזר בחומרי יצירה עשירים ומגוונים, כל ילד/ה מקבל/ת רשות 
 להיות מי שהוא! לפתח את היצירתיות הטמונה בו/ה, להפוך "טעות" להזדמנות ולבנות 
 את הביטחון העצמי שלו/ה. עלות חומרים לשנה: 200 ש"ח בהדרכת מרב דרנס 

ילדים ונוער



עלות

למפגש
שעות ימים גיל שם החוג

45

45

16:30-17:30

17:30-18:30

ב'

ב'

מקהלה שנה א'

מקהלה שנה ב'

 מקהלת בנות

 אוהבות לשיר? המוזיקה היא חלק מכן? בואו להשתחרר וליהנות.

 במסגרת המפגשים נבצע שירים ישראלים מגוונים בעיבודים 

 אומנותיים ומעניינים, פיתוח קול, פיתוח שמיעה ואלתור קולי.

 יגבה 180 ש"ח עבור הקלטות באולפן. בהדרכת אביטל

 שטיינבך מוזיקאית יוצרת בוגרת ביה"ס למוזיקה "מזמור"

51

51

51

16:00-16:45

16:45-17:30

17:30-18:15

ה'

ה'

ה'

בנות ג'-ו'

בנים ג'-ו'

א'-ב' מעורב

 אילוף כלבים

 במהלך השיעורים החניכים ייחשפו לעולם הכלבים, ילמדו לאלף  

 אותם לפקודות משמעת בסיסיות ומתקדמות, ילמדו לדבר בשפתם 

 ולתקשר עמם. השיעורים הינם מעשיים לחלוטין והחניכים מתרגלים 

 על הכלבים את מה שלמדו. השימוש בכלבים ככלי חינוכי  

 מאפשר לנו חשיפה בריאה לעולם תוכן עצום ומעניין, העבודה 

 בקבוצה מאפשרת לתלמידים להתמודד עם מצבים ומקרים 

 הקורים במציאות ובאופן יומיומי בצורה מבוקרת ונשלטת ומקנה 

 להם דרכי התמודדות לחיים. החוג מועבר ע"י מרכז יהב.

46

46

16:30-17:30

17:30-18:30

ב'

ב'

ג'-ד'

א'-ב'

 מולקולה

 אנו מזמינים אתכם לחקור את עולמנו! נבין כיצד הדברים עובדים, 

 נבצע ניסויים מרהיבים בכל שיעור, ננהל מחברת מעבדה, נחקור 

 את תופעות הטבע המופלאות וניצור קסמי מדע! נלמד על עולם 

 המדע בעבר, בהווה ובעתיד! אולי המדען הבא נמצא בך? 

 בהדרכת אומני החשיבה. עלות חומרים לשנה: 250 ש"ח

50

54

50

50

54

50

54

16:00-17:00

17:00-18:15

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:15

16:00-17:00

17:00-18:15

א'

א'

ב'

ב'

ב'

ג'

ג'

א'-ד' מעורב

בנות ה' ומעלה

בנים א'-ד'

בנים א'-ד'

בנים ה' ומעלה

בנות  א'-ד'

בנות ה' ומעלה

 קרמיקה-סטודיו ביד היוצר

 סטודיו מאובזר בו כל ילד יוכל לבוא לידי ביטוי ע"י פיתוח הדמיון 

 והיצירתיות, שימוש בחומרים ושיפור מוטוריקה עדינה, תחושה 

 ותחושתיות, לימוד מגוון טכניקות ויצירת כלים שימושיים. 

 עלות חומרים לשנה: 300 ש"ח

 בהדרכת נתן ואיילה ירושלמי.

ילדים ונוער



עלות

למפגש
שעות ימים גיל שם החוג

42

45

45

16:00-16:45

16:45-17:45

17:45-18:45

ב'

ב'

ב'

ג'-ד' להקת עתודה

ה'-ז' להקה צעירה

ח' ומעלה להקה בוגרת

 מחול מודרני

 שיעור איכותי ומקצועי המשלב עבודה על טכניקת מחול 

 ושכלול מיומנויות התנועה: כח, גמישות, איכויות תנועה,

 אלמנטים ועוד לצד ביטוי אמונותי - הבעתי גבוה ופיתוח 

 יכולות פרופורמס (נוכחות במה) גבוהות. מופע סיום 100 ש"ח 

 בהדרכת עמית בן אליהו מביה"ס למחול "ננוע" 

 בהנהלת יסמין ורנר טבצניק

42 16:45-17:30 ג' טרום חובה

 מחול יצירתי

 משחקי תנועה, פיתוח הדמיון והיצירה תוך התמצאות 

 במרחב. שימוש באביזרים, מוסיקה ועולם של דימויים.

 בהדרכת שנהר ביטון מביה"ס למחול "ננוע"  

 בהנהלת יסמין ורנר טבצניק

42 17:30-18:15 ג' חובה

 מחול- יסודות המחול

 החוג מהווה הכנה ללימודי הבלט והג'אז, פיתוח היצירתיות 

 והחוש המוסיקלי, תנועה וקצב, חיזוק שרירים, פיתוח 

 קואורדינציה ומיומנויות תנועה במרחב.

 בהדרכת שנהר ביטון מביה"ס למחול "ננוע" 

 בהנהלת יסמין ורנר טבצניק

42 16:00-16:45 ג' א-ב

 מחול משולב

 שיעור מחול מקצועי המשלב הן את כל מושגי בסיס   

 המחול והבלט הגופניים, והן חשיפה והתנסות בסגנונות 

 מחול עכשויים יותר ולצלילי מוסיקות מגוונות. 

 מופע סיום 100 ש"ח. בהדרכת שנהר ביטון מביה"ס

למחול "ננוע" בהנהלת יסמין ורנר טבצניק 

42

42

18:15-19:00

19:00-19:45

ג'

ג'

ד'-ה'

ו' ומעלה (להקה בוגרת)

 היפ-הופ

 סגנון ריקוד זה משלב קומבינציות תנועה שונות ומגוונות החל 

 מרמת הבסיס ועד לרמות המתקדמות ביותר.

 שיפור הסטייל ותנועות גוף, כוראוגרפיה סוחפת וקצבית, 

 ברייקים, תיפוף על הגוף והכל לצלילי מוסיקה עכשווית.  

 מופע סיום 100 ש"ח. בהדרכת שנהר ביטון מביה"ס 

 למחול "ננוע" בהנהלת יסמין ורנר טבצניק 

ילדים ונוער



עלות

למפגש
שעות ימים גיל שם החוג

42

42

42

16:30-17:15

17:15-18:00

18:00-18:45

א'

א'

א'

ג' ומעלה בנות

א'-ב' מעורב

ג' ומעלה בנים

 ג'אגלינג ואומנויות הקרקס

 להוציא את הכישרון שבכם עם כלים צבעוניים 

 להעצמה אישית על ידי חוויות, הצלחות, פיתוח 

 קואורדינציה, כושר ויכולת ריכוז. התנסות בכלי 

 ג'אגלינג שונים: כדורים, מקלות, סרטים צלחת סינית,

 הליכה על חבל ונסיעה על אופן. 

 בהדרכת שניר חמדי אמן קרקס

35
 

 

35
 

45

 

35
 

45

 15:30-16:15
 

ראשון 16:15-17:00

חמישי 18:00-18:45 
 

17:00-17:45
 

ראשון 17:45-18:45

חמישי 16:15-17:15 
 

17:15-18:00

א'+ה'
 

א'+ה'
 

א'
 

א'+ה'

 

ה'

ג-ו
 
 

א-ג

 

טרום חובה-חובה

 

נבחרת
 

גן חובה-ב

 ג'ימנסט - ביה"ס להתעמלות קרקע 

 ואקרובטיקה

 לימוד מיומנויות מתחום ההתעמלות, ובנייה של 

 מרכיבי הכושר הגופני: קואורדינציה, יציבה נכונה, 

 שיווי משקל, כושר, גמישות וביטחון עצמי. 

 מופע סיום 65 ש"ח

 החוג בניהולו של ביה"ס להתעמלות 

 ואקרובטיקה ג'ימנסט 

45

45

17:30-18:15

18:15-19:00

ג'

ג'

ב'-ג' מתחילים

ג' ומעלה מתקדמים

 שחמט

 לימודי שחמט מאפשרים ועוזרים לנו ללמוד לתכנן 

 מראש, להתמקד, לפתח סבלנות ודחיית סיפוקים, 

 לפתח אסטרטגיה בכל תחומי החיים, למצוא פתרונות 

 יצירתיים בכדי שנוכל להתקדם, לדעת לוותר, כדי 

 להרוויח. כל זאת ועוד תוך כדי למידה חוויתית ומהנה.

42

42

14:50-15:35

14:50-15:35

ג'

ד'

ג'-ה'

א'-ב'

 כדורגל ת"ת הראיה

 פיתוח יכולת קואורדינציה, חיזוק סיבולת לב ריאה, 

 חיזוק הדימוי העצמי והפיזי ושיפור מיומנויות חברתיות 

 בדגש על משחק והנאה. הקניית הכדורגל בשילוב 

 אימונים אטרקטיביים ומהנים לצד דגש על חינוך 

 וערכים תוך עבודה קבוצתית. בהמשך יירכש ציוד 

 ספורט בסכום של 170 ש"ח הכולל: תיק, חליפת קיץ, 

 בקבוק וכדור. בניהולו המקצועי של המאמן 

 נועם בן עטר

ילדים ונוער



עלות

למפגש
שעות ימים גיל שם החוג

45

45

45

17:45-18:30

16:00-17:00

17:00-17:45

ג'

ג'

ג'

א'-ג' בנים

ד'-ו' בנים

גן חובה

 כדורגל

 פיתוח יכולת קואורדינציה, חיזוק סיבולת לב ריאה, חיזוק הדימוי העצמי 

 והפיזי ושיפור מיומנויות חברתיות בדגש על משחק והנאה. הקניית 

 הכדורגל בשילוב אימונים אטרקטיביים ומהנים לצד דגש על חינוך 

 וערכים תוך עבודה קבוצתית. בהמשך יירכש ציוד ספורט בסכום של 

 170 ש"ח הכולל: תיק, חליפת קיץ, בקבוק וכדור.

 בניהולו של האקדמיה לספורט-שחר קטר

 החוג מתקיים במגרש הפתוח ליד תיכון מדעים

 רח' דרך ירושלים 32

50

45

50

50

15:30-16:30

16:30-17:15

17:15-18:15

18:15-19:15

ב'

ב'

ב'

ב'

ד-ו בנים

א-ב

ג-ד

ה-ו

Magic אנגלית-לדעת אנגלית בקסם חברת 

 מרכז מקצועי וחוויתי ללימוד אנגלית בשיטה מוכחת ובלעדית!

 כיתות א-ה - קריאה בסיסית תוך 7 שיעורים, דיבור בביטחון ובשטף,  

 פיתוח הבנת הנקרא, כתיבה ואוצר מילים.

 כיתות ו ומעלה - ביטחון דיוק ושטף בדיבור חוויה מהנה ומעצימה 

 הצלחה מובטחת.

 קבוצות קטנות/יחס אישי/כיף והנאה/דיבור ושיחה שוטפת.

 בתחילת שנה תירכש חוברת לימוד בסכום של 120 ש"ח.

50 19:00-19:45 ד' נערות

 ספרדית למתחילות - נערות

 את מעוניינת ללמוד באופן חוויתי ביותר שפה שמדברים בה ב-21 

 מדינות בעולם? על ידי לימוד שפה חדשה תוכלי לשפר את הזיכרון 

 במידה משמעותית. אף פעם לא מאוחר כדי ללמוד שפה חדשה. את 

 מוזמנת לבוא וביחד ניכנס לעולם הספרדית על ידי משחקים, סרטונים 

 ועוד הרבה דברים חווייתיים. מחכה לכן עם כל המצב רוח. 

 בהדרכת חנה איילה

    

ילדים ונוער



עלות למפגש שעות ימים שם החוג

90 למפגש

50 חומרים לחודש
10:00-12:00 ג'

 קרמיקה

 החימר הוא כלי מצוין לביטוי יצירתי ואישי מהלב. בחוג נעבוד עם חימר 

 בשיטות עבודה מגוונות. ילמדו טכניקות עבודה שונות, יצרו כלים 

 שימושיים וכלי נוי, תוך שיפור המוטוריקה העדינה ופיתוח חשיבה יצירתית.

 בהדרכת איילה ירושלמי סטודיו ביד היוצר

45 ש"ח למפגש יחיד

*35 ש"ח למפגש

פעמיים בשבוע

8:30-9:30

8:15-9:15

א'

ו'

 פילאטיס

 הדרך הנכונה והבריאה לחיטוב ועיצוב הגוף. בשיעורים נעבוד על שרירי 

 ליבה, יציבה, תנועה וחיזוק חגורת הכתפיים, בטן, גב ועוד.

 השיעור מתקיים בסטודיו חדיש ומאובזר בכל הציוד המקצועי הנדרש 

 לאימון. בהדרכת שוש דרעי

32 9:30-10:30 א+ד

 פילאטיס לגיל השלישי

 פילאטיס בונה עצם, אימון וחיזוק גמישות ופתרון בעיות גופניות בדגש על 

 זרימה תנועתית. בהדרכת שוש דרעי

45 ש"ח למפגש יחיד

*35 ש"ח למפגש

פעמיים בשבוע

8:30-9:30 ד'

 עיצוב דינמי

 האימון משלב תרגילים שמעלים את הדופק ובמהלך ביצוע התרגילים 

 נעבוד על שריפת שומנים ועיצוב השרירים. בהדרכת שוש דרעי

55 10:00-11:30 ב'

 ציור נשים

 החוג מיועד לבעלות ניסיון וגם למתחילות המעוניינות לעבוד במסגרת 

 מודרכת ולבסס את שליטתן במגוון מיומנויות וטכניקות: שמן, אקריליק 

 וצבעי מים. וננסה למצוא כיוונים וביטויים אמנותיים חדשים ולשקוד על 

 פיתוח שפה אישית. במהלך השנה על המשתתף לרכוש ציוד על-פי 

 דרישה. בהדרכת הדס ילנה פייגלין מעמותת הציירים רחובות

45 8:30-9:30 ג'

 התעמלות גברים

 בחוג נבצע פעילות גופנית ותרגילים לשיפור מרכיבי הכושר הגופני השונים.

 בהדרכת אלון כהן

50 10:00-10:45 ג'

 ספרדית למתחילות - נשים בלבד

 את מעוניינת ללמוד באופן חוויתי ביותר שפה שמדברים בה ב-21 מדינות 

 בעולם? על ידי לימוד שפה חדשה תוכלי לשפר את הזיכרון במידה 

 משמעותית. אף פעם לא מאוחר כדי ללמוד שפה חדשה. את מוזמנת לבוא 

 וביחד ניכנס לעולם הספרדית על ידי משחקים, סרטונים ועוד הרבה דברים 

 חווייתיים. מחכה לכן עם כל המצב רוח. בהדרכת חנה איילה

מבוגרים - חוגי בו˜ר

*10% הנחה לגימלאים



מבוגרים - חוגי ערב
עלות למפגש שעות ימים שם החוג

90

חומרים לחודש 50
20:00-22:00 ג'

 קרמיקה

 החימר הוא כלי מצוין לביטוי יצירתי ואישי מהלב. בחוג נעבוד עם חימר 

 בשיטות עבודה מגוונות. ילמדו טכניקות עבודה שונות, יצרו כלים

 שימושיים וכלי נוי, תוך שיפור המוטוריקה העדינה ופיתוח חשיבה יצירתית. 

 בהדרכת איילה ירושלמי סטודיו ביד היוצר

45 ש"ח למפגש יחיד

*35 ש"ח למפגש

פעמיים בשבוע

20:00-21:00

19:00-20:00

א'

ד'

 פילאטיס

 הדרך הנכונה והבריאה לחיטוב ועיצוב הגוף בשיעורם נעבוד על שרירי 

 ליבה, יציבה, תנועה וחיזוק חגורת הכתפיים, בטן, גב ועוד השיעור מתקיים 

 בסטודיו חדיש ומאובזר בכל הציוד המקצועי הנדרש לאימון.

 בהדרכת שוש דרעי

45 ש"ח למפגש יחיד

*35 ש"ח למפגש

פעמיים בשבוע

19:00-20:00

20:00-21:00

א'

ד'

 עיצוב דינמי

 האימון משלב תרגילים שמעלים את הדופק ובמהלך ביצוע התרגילים  

 נעבוד על שריפת שומנים ועיצוב השרירים. בהדרכת שוש דרעי

45 20:00-21:00 ב'

 קפוארה

 אימוני הקפוארה למבוגרים מפתחים ומחזקים את כל מרכיבי הכושר 

 הגופני דרך אומנות הקפוארה. האימונים מתאימים לכל הרמות. במהלך 

 האימונים התרגילים משפרים את היכולות הגופניות בהדרגתיות תוך 

 שמירה על הגוף מפני פציעות. בהדרכת אוהד חבני

42 18:45-19:30 ב'

 מחול מודרני

 רקדת בעבר? תמיד רצית לרקוד ולא הגעת לזה? שיעור קסום במיוחד 

 המאפשר לך זמן איכות לעצמך - לגוף ולנשמה. לא נדרש ניסיון קודם. 

 בהדרכת עמית בן אליהו

45 20:30-22:00 ג'

 מקהלת נשים

 אוהבות לשיר? המוזיקה היא חלק מכן? בואו להשתחרר וליהנות. במסגרת 

 המפגשים נבצע שירים ישראלים מגוונים בעיבודים אומנותיים ומעניינים. 

 פיתוח קול, פיתוח שמיעה ואלתור קולי. התנסות בהופעה מול קהל 

 באירועים קהילתיים. יגבה 180 ש"ח עבור הקלטות באולפן. בהדרכת 

 אביטל שטיינבך מוזיקאית יוצרת בוגרת ביה"ס למוזיקה "מזמור"

55 19:00-20:30 ד'

 ציור

 החוג מיועד לבעלות ניסיון וגם למתחילות המעוניינות לעבוד במסגרת 

 מודרכת ולבסס את שליטתן במגוון מיומנויות וטכניקות: שמן, אקריליק 

 וצבעי מים. ננסה למצוא כיוונים וביטויים אמנותיים חדשים ולשקוד על 

 פיתוח שפה אישית. בהדרכת הדס ילנה פייגלין מעמותת הציירים 

 רחובות במהלך השנה על המשתתף לרכוש ציוד על-פי דרישה.

*10% הנחה לגימלאים



גן ˘ל אמאבא
מפגש בוקר חוויתי של פעוטות ואימהות (כמובן גם

אבות, סבתות ומטפלות) בסביבה תומכת, מהנה

ובאווירה ביתית. הפעילות משלבת משחק חופשי

וחוג תנועה וצליל התורמים להתפתחותם הרגשית

החברתית הקוגניטיבית והמוטורית של הפעוטות

ויוצרת מפגש פורה ומשמעותי בין הפעוט לאמו.

חוג התנועה מועבר ע"י עינב אבו מדריכת תנועה

ומוסיקה התפתחותית.

הפעילות מתקיימת בסטודיו מרווח ומאובזר ומיועדת

לפעוטות מגיל חצי שנה ועד גיל 3.

 

ימי הפעילות: ימי שני | שעות: 9:00-12:00

חוג תנועה ומוזיקה התפתחותית

מתחיל בשעה: 10:00-10:40

מחיר: 30 ש"ח

ללא התחייבות והרשמה מראש,

תכנית "אם לאם" היא תכנית קהילתית שמטרתה לספק

לווי ותמיכה לאימהות לתינוקות עד גיל שנה. במסגרת

תכנית זו, מתנדבות, שהן עצמן אימהות, עורכות ביקורי בית

בביתן של האימהות המבקשות תמיכה. לידה היא אירוע

כל כך עצום ומשנה חיים, אבל יכול להיות גם מאד

מטלטל ותובעני ליולדת.

 

פרויקט אם לאם שם לו למטרה לסייע לאימהות

אחרי לידה ומציעות להן:

· ליווי חם ותומך למהלך השנה הראשונה עם תינוקך.
· קשר קרוב ומכיל עם מתנדבת שלנו, אמא מנוסה

שעברה הכשרה מיוחדת לליווי.

· מפגש שבועי של שעתיים בכל פעם.
 

לפרטים ויצירת קשר:

רכזת התוכנית "אם לאם" 

טליה צמרי-עיני 052-8197270

אם לאם

מופע סליחות

סדנת חג תשרי

מופע להטוטי אש לחנוכה

סדנאות יצירה לחג הפורים

מסיבת פורים לנשים

אפיית מצות לחג הפסח

הפעלה לחג השבועות

ועוד...

˙רבו˙
אירועים ˜היל˙יים סביב מעגל ה˘נה

עקבו אחרי התאריכים המתפרסמים 
באתר רשת חוויות ובמרכז

הˆגו˙ וסדנאו˙ מיוחדו˙
סדנאות בנושא מוגנות

הצגות ומופעים לילדים

הרצאות בנושא הורות

מופע ליום האישה

סיפור בתנועה לגיל הרך

ועוד...



בי˙ מדר˘ לנ˘ים

לאחרונה חנכנו מבנה חדש במרכז תנופה - בית מדרש לנשים.
מטרת בית המדרש להוות מקום ללימוד, לשיח, להתחזקות, להעצמה ולתרבות עבור נשות העיר.

בית המדרש נחנך בערב חגיגי בו פתחה מקהלת 'שירת נבו' במספר שירים מרגשים ולאחר מכן נהננו
משיחה עם האומנית נועה ירון.

עד כה התקיימו בבית המדרש שיעורי תנ"ך, שיעור העצמה, תפילת ראש חודש חגיגית, התוועדות
חסידית ולימוד לקראת ראש חודש אב ובחופשת הקיץ התקיימו מפגשים וסדנאות לנערות.

 
בתכנון יתקיימו ב"ה סדנאות נוספות כגון – סטיילינג בזווית יהודית, סדנאות העצמה מגוונות, נושאי טהרת

הבית, חינוך, לימוד בחברותות, שיעורי תורה, אמונה , ערבי ראש חודש, תפילות משותפת ועוד.
 

בימים אלו אנו שוקדים על בניית תוכנית לשנת תשפ"ג וזו ההזדמנות להזמין את ציבור הנשים הרחב
להשתמש בבית המדרש לצרכים העונים על המטרות והחזון של בית המדרש.

 
ליצירת קשר ופרטים
רכזת בית המדרש: 

מירי חמו: 053-8281185



מדר˘˙ "אורו˙ אביטל"
מדרשת אורות אביטל - לזכר אביטל רחלי נזרית ז"ל בשיתוף רשת חוויות מפעילה מדרשה המיועדת

לשמיניסטיות, בנות שירות, סטודנטיות וכל הרוצות להעשיר את עולמן הרוחני ולבנות עוגן שישמש
אותן עם היציאה לחיים של עשייה. במדרשה שני ערבי לימוד בנושאים נבחרים המועברים על ידי

צוות חם וקשוב. המדרשה כוללת ארוחת ערב קלה ומציעה מגוון של פעילויות מיוחדות, סיורים
ושבתות במהלך השנה. אווירה משפחתית ומיוחדת!

עלות: 250 ₪ לחודש (תשלום דרך אתר רשת חויות או דרך המשרד- 08-6386569)
 

יום רביעי יום שני שם החוג

הרב זאב כהן

"פותחים בהלכה" -

לימוד בשיטת צורבא
 

פרשת שבוע הפרשה בראי

המציאות המתחדשת בדורנו

חמדה סיינה

"והיא חברתך ואשת בריתך"

נשיות. זוגיות. ומה שביניהן

18:15-19:00

ארוחת ערב קלה 19:00-19:20

הרב עומר דוידוביץ

"תשובה על השאלה"

יסודות אמונה לחיים

הרב אשר כהן

"נתיבותיה-שלום"

לימוד מתורת האדמו"ר מסלונים, ה'נתיבות שלום'
19:20-20:05

הפסקה 20:05-20:15

טובי נהרי

"כאן בונים"

עבודת הנפש ובניין המידות

הרבנית חוה מנסבך

"אשת חיל"

פגישה עם נשים מעוררות השראה
20:15-21:00

מיקום- רחוב הרב מאיר 1, מתחם אולפנת צביה רחובות

לפרטים נוספים ובירורים-
שחר שפירא- 052-4434159
שירה נזרית- 052-8990118



מועדון נוער
מועדון נוער חוויות תנופה פועל מזה כחצי שנה ברחוב חפץ חיים תחת ריכוזו של יאיר רוזנברג רכז הנוער.

במועדון מתקיימות לאורך השנה סדנאות, שיחות, הופעות ופעילויות לנוער הדתי ברחובות.
בכל שבוע במוצאי שבת נפגשים במסגרת 'תורהנוער' לשיעור תורה מפי רבני העיר ורבנים בכירים

מהצינות הדתית.
 

מוזמנים בשמחה לקבוצת הווטסאפ של חוויות נוער דתי.
ליצירת קשר: יאיר רוזנברג - 054-6830870

אוכלוסיו˙ מיוחדו˙ - נוער
המרכז מציע שני חוגים לנוער עם צרכים מיוחדים - מגילאי 12 ומעלה

חוג קרמיקה

יום שלישי 18:15-19:15

סטודיו מאובזר בו כל אחד יוכל לבוא לידי ביטוי ע"י פיתוח הדימיון והיצירתיות,

שימוש בחומרים ושיפור מוטוריקה עדינה, תחושה ותחושתיות, לימוד מגוון

טכניקות ויצירת כלים שימושיים.

מגיל 12 ומעלה

עלות שיעור: 50 ₪ עלות חומרים לחודש: 30 ₪

 

חוג אומנות יוצרת

יום ראשון 18:00-19:00

חוג חדשני של יצירה חופשית תוך תמיכה בתהליכי ביטוי אישי של כל אחד

ואחת מהילדים.

בסטודיו המאובזר בחומרי יצירה עשירים ומגוונים, כל ילד/ה מקבל/ת רשות

להיות מי שהוא! 

לפתח את היצירתיות הטמונה בו/ה, להפוך "טעות" להזדמנות ולבנות את

הביטחון העצמי שלו/ה.

עלות שיעור: 45 ₪ (20 ₪ חומרים לחודש)



גמלאי ˙נופה

גמלאי חוויות תנופה מטיילים ונהנים
במסגרת הפעילות מתקיימים במהלך השנה טיולים בשבילי הארץ ונופשונים מאורגנים.

בקבוצות המטיילים אנו מתאימים את מסלולי הטיולים לגיל השלישי.
 

המטיילים זוכים לטייל במסלולים היפים ביותר בארץ ונהנים מנופים מדהימים,
ונפגשים עם דמויות מיוחדות, שומעים סיפורים מעניינים וחווים חוויות מעשירות.

 
המדריכים שמלווים אותנו הם מורי דרך מוסמכים, המיומנים בטיולים ובהדרכת מבוגרים.

 
הלקוחות משבחים: "תודה על יום מהנה וממצה, חבל שאין כל יום טיול", "תודה על שבוע נפלא

ונהדר, היה ממש כיף לנפוש בצוותא".
 

מוזמנים להצטרף אלינו, מחכים לכם...
לפרטים והרשמה 08-6386569



לוח חופ˘ו˙

הערות תאריך לועזי תאריך עברי  

 25.9.22-27.9.22 כט' אלול –ב' תשרי
ערב ראש השנה

וראש השנה

ט'-י' תשרי 4.10.22-5.10.22 
ערב כיפור ויום

כיפור

 9.10.22-17.10.22 יד' תשרי- כב' תשרי
ערב סוכות, חוה"מ
סוכות ושמחת תורה

 1.11.22 ז 'חשוון בחירות

יום ראשון א' טבת ה-25/12
נר אחרון יתקיימו חוגים כרגיל

18.12.22-24.12.22 כד כסלו- ל' כסלו חנוכה

בתענית אסתר יג' אדר
יתקיימו חוגי בוקר בלבד

6.3.23-7.3.23 יג' אדר- יד' אדר
תענית אסתר 

ערב פורים ופורים

ערב בדיקת חמץ ה4/4
המרכז סגור. איסרו חג ה-13/4

המרכז יפעל כרגיל
4.4.23-12.4.23 יג' ניסן -כב' ניסן פסח

המרכז יסיים את פעילות החוגים
בשעה 19:00

17.4.23 כ"ו ניסן
ערב יום הזיכרון
לשואה ולגבורה

המרכז יסיים את פעילות החוגים
בשעה 19:00

24.4.23 ג' אייר
ערב יום הזיכרון
לחללי מערכות

ישראל

המרכז יסיים את פעילות החוגים
בשעה 13:00

25.4.23 ד' אייר יום הזיכרון

 26.4.23 ה אייר יום העצמאות

 25.5.23-26.5.23 ה' סיוון-ו' סיוון שבועות

מזכירות המרכז 08-6386569
מירי בלוי מנהלת המרכז 052-5769944
יעל שלזינגר רכזת חוגים 054-5896489

מירי חמו רכזת בית מדרש 053-8281185
יאיר רוזנברג רכז נוער 054-6830870

דני אליבליה רכז אחזקה 08-6386569

ˆור ˜˘ר
ה˙וכני˙ נ˙ונה ל˘ינויים ט.ל.ח


