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תושבים יקרים,
אני שמח להציג בפניכם את החוברת הפעילות של 
החברה לתרבות פנאי וספורט לשנת הפעילות תשע"ה.
הענקתם  לאחרונה  שנערכו  קהל  דעת  בסקרי 
גבוהים מאוד שמעידים  ציונים  ליחידות החברה, 

על רמת שביעות רצון גבוהה.

השנה נטמיע את אמנת השירות, החברה על כל 
השרות  איכות  לשיפור  ויפעלו  ימשיכו  יחידותיה 
לתושב כדי להבטיח שאתם מקבלים שרותי קהילה 
תרבות ופנאי איכותיים ביותר. בשנה הקרובה נקדם 
את תחום ההתנדבות נבנה חברה חזקה וסולידרית 
ונגביר את התנדבות של תושביה למען תושבי העיר, 
נפעל בכל התחומים לחזק את הקשר עם תושבי 
העיר על מנת לפעול ביחד לשיפור איכות החיים 

בקהילה ובעיר. 

ועובדיהם  ברצוני להודות לכל מנהלי המחלקות 
הרצון  ועל  והמסורה  המקצועית  עבודתם  על 
יותר למען תושבי העיר  ולתת  התמידי להשתפר 
אני מזמין אתכם התושבים לבוא להתנסות וליהנות 

מהפעילויות הרבות והמגוונות.

אני קורא לכם ליזום, להוביל ולתרום למען הקהילה 
ולהיות חלק חשוב בעשייה העירונית.

בברכת שנה טובה ומבורכת,
אריה ללוש - מנכ"ל החברה
לתרבות פנאי וספורט בת ים

תושבים יקרים,
כמחזיק תיק הספורט לאורך שנים הכרתי את החברה 

לתרבות פנאי וספורט בעיקר בתחומי הספורט.
יו"ר הועד המנהל של  לפני כשנה מוניתי לתפקיד 
החברה, ונחשפתי לכל תחומי עיסוקיה של החברה 
החברה,  של  המנהל  הועד  יו"ר  להיות  גאה  אני 
יוזמת ותורמת במגוון תחומים המשפיעים  שפועלת 

על איכות החיים של כל תושב.

החברה פועלת בהתמדה לשיפור השירותים והמענים 
שביעות  זו,  בדרך  ונמשיך  לתושבים,  שניתנים 
הביטוי  הם  כחברה  התושבים  של  והאמון  הרצון 

להצלחת החברה.
לפעילות  להצטרף  העיר  תושבי  לכל  קורא  אני 

הענפה של החברה לתרבות פנאי וספורט.

ויקטור טל 
מ"מ ראש העיר בת ים
יו"ר הועד המנהל 

תושבים יקרים, 
סביבת החיים של קהילה חזקה, כפי שהתברכה 

פנאי,  תרבות,  בחיי  מתאפיינת  ים,  בת  העיר 

זה  עצמית.  והגשמה  מעורבות  יצירה,  ספורט, 

העולם בו כל פרט מביא לידי ביטוי את עולם 

התוכן העשיר שלו ויוצר יחד עם אחרים, שפה 

וייחודית. כך מתחברים זה  משותפת, חווייתית 

לזה אנשים ממגזרים שונים, מעולמות אחרים 

ויוצרים את הגשר היציב של הקהילה החזקה. 

חסונה  מלוכדת,  בריאה,  לחברה  המסד  זה 

ומחבקת, כפי שנכתב בחזונה של העיר. 

הקהילה  ית  בבני זה  משמעותי  וך  תו עמוד 

יום.  מדי  הבית,  ליד  כאן,  מתרחש  העירונית 

החברה  באמצעות  פועלת  ים  בת  ית  רי עי

לתרבות פנאי וספורט להעניק לתושביה סביבת 

חיים תרבותית עשירה פעילה וחדשנית, נגישה 

ולכל גיל  לכל  ואחת,  אחד  לכל  ומתואמת 

תחום פעילות. 

הפעילות המגוונת מתרחשת במוסדות עירוניים 

ם  י המרכז ם,  י בת  מכללת  יהם  נ בי ם  רבי

אתיופיה,  ליוצאי  הקליטה  מוקד  הקהילתיים, 

קידום נוער ומוקדי המפגש של תנועות הנוער, 

ועוד,   , ופנאי תרבות  מרכזי  התרבות,  היכל 

פסיפס עשיר זה ממחיש את פניה היפות של 

לתושביה,  איכותיים  שירותים  המציעה  עירנו 

מתארחת ומארחת בכל מוסד עירוני, כך שכור 

מתחיל  החזקה,  הקהילה  את  היוצר  ההיתוך 

כבר שם. 

לפעילות  להצטרף  כולכם  את  מזמנים  אנו 

להעשיר  אליכם,  הקרוב  הקהילתי  במרכז 

פנאי של  מרגעים  הנות  לי ו עולמכם,  את 

ובילוי איכותיים.
בברכה,
הנהלת העיר
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ל הרך י הג

מעונות יום קהילתיים
"צליל רון", "שירה", "גן העיר"

מעונות יום קהילתיים המיועדים לילדים 
מגילאי 4 חודשים.

 המעונות פועלים בהתאם לנהלים של
משרד התמ"ת והחברה למתנ"סים וזוכים 
לפיקוח הדרכה וליווי קבועים וצמודים של 

רשת "התחלה חכמה".
 מעון "צליל רון" בהיותו מעון רב תכליתי
מפוקח בנוסף גם על ידי משרד הרווחה, 
וקולט ילדים המופנים ע"י ועדת החלטה 

ברווחה עד לשעה 19:00.
שעות פעילות: א'-ה' 7:00-16:00 

)אפשרות להארכה עד 17:00(
ימי ו' 7:00-13:00.

שכ"ל: מדורג ונקבע ע"י משרד התמ"ת.

כי בכל המסגרות שלנו יש
 יחס אישי וחם לכל ילד 

 פיקוח פדגוגי צמוד

 הדרכה וליווי קבועים לצוות

 הקפדה על סטנדרטים גבוהים 

 של בטיחות ובריאות.

מנהלת המחלקה לגיל הרך: 

נילי אילוז

רכזות הצהרונים: ענת פליישמן, 

סמדר סירקיס

מנהלות המעונות: ציפי בקל,

שרונה עיני, קלאודיה שדה

מזכירות: רותי ישראלי, מזי אבוטבול 
טל: 073-2166138/41

היכן: מעון "צליל רון" - רחוב שטרן 1, בת-ים,
טל: 03-5510897

מעון "שירה" - רח' בילו 2, )צמוד למתנ"ס גורדון(,
טל: 03-6489467

מעון "גן העיר" - רחוב הנביאים 65, 
טל: 03-5512340

שנתיים  ועד  חודשים   4 גילאי  גילאים: 
ושמונה חודשים 1.1.12-1.5.14.

הרשמה: במשרדי הגיל הרך, רחוב רהב 7.
לפרטים נוספים לרבות, לוח חופשות, 
טבלת שכ"ל ועוד...
ניתן להכנס לאתר החברה:
www.tarbut-batyam.co.il
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ב"צהרוני" נהנים משפע של יתרונות: 
 צוות מקצועי ומיומן המקבל ליווי

מקצועי והדרכה שוטפת
 המשך פעילות בגן הבוקר / בגן 

הסמוך ללא צורך בהסעת הילדים
 ארוחת צהריים בשרית חמה וכשרה. 

של  ופיקוח  י  ו ו בלי ן  והמזו התפריט 
דיאטנית 

 פעילות חווייתית כולל חוגי העשרה
 פיקוח מקצועי צמוד ומתמיד על 

התנהלות הצהרון
 אפשרות לקבלת הנחה בשכ"ל 

ממשרד התמ"ת בהתאם לזכאות

 13:45-17:00 שעות פעילות: א'-ה' 
 7:45-16:00  - החינוך  משרד  בחופשות 

)בכפוף ללוח חופשות(.
בשכ"ל  וע  לסי אפשרות   ₪910 שכ"ל: 

ממשרד התמ"ת.
בחברה  הרך  ל  י הג משרדי  הרשמה: 

 7 לתרבות פנאי וספורט , רחוב רהב 
 073-2166138/41/39 טל: 

פתיחת צהרון מותנה במספר הנרשמים. 
לוח חופשות לצהרונים יחולק בצהרונים 

ומופיע באתר האינטרנט: 
www.tarbut-batyam.co.il

חדש!!!! במוקדים המסומנים ב* 
 19:00 יפעל צהרון עד לשעה 

)מותנה במספר משתתפים מינימאלי(

שם הגנים במתחםכתובת

דוגית, סירה, 
גינוסר 3רפסודה, דוברה

יוספטל 97ריף

ים המלח, מצילים, 
חובלים, שחיינים, 

קיפוד ים
חביבה רייך 2

הרשת 11העוגן, מצוף

הרשת 5גלית, רשת ומכמורת

סוקולוב 28נווה ים, נווה חוף

פנקס 2 פוסידון, דיונון

פנקס 4 דולפין, דג הזהב

השקמה 21אלמוג , כוכב הים

מסריק 9מצפן, פעמון הים

טבנקין 17 פינת זרובבלריביירה, ספינה

בלפור 152שחפים, מפרש

חצור 9צדף, קונכייה 

מנדלי 10לוויתן, זהרון

ארלוזורוב 24לב הים, מבואות הים

מעפילים, צוללת, 
חולות הים

קורצ'אק 15

דקר 3 / יוספטל 21דקר, ים סוף

13חופי הים, בת גלים ם  מי הי ששת 

משה סנה 8 גאות, מזח

ליבסקינד 7טיילת, ים 

יצחק שדה 29ירדן, אוקיינוס

האורגים 2 )רבינוביץ 42(מפל, חופים

ש"י עגנון 35חוף הסלע, צדפים

אלמליח 3אופק, כחל

העמדות 3נמל, נתיבי הים

סמטת הורדיםסוף הים

שפרבר 3אמנון, מצפה ים

בן ציון ישראל 3בריזה, רחפת 

בר אילן 83צי, סייפן
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ן בגני הילדים תל"
חוגי העשרה וסל תרבות

במהלך שעות הבוקר מפעילה החברה 
בגני הילדים חוגי העשרה וסל תרבות

חינוך גופני ותנועה לגיל הרך
שיפור המוטוריקה הגסה והעדינה של הילד, 
וההתמצאות במרחב  שיפור הקואורדינציה 

ושיפור הגמישות. 
הפעילות מתקיימת אחת לשבוע.

ריתמוסיקה
שונים, הכרת  חשיפה לסגנונות מוסיקליים 
מושגים, נגינה בכלים, האזנה פעילה והכרת 

מקצבים ועקרונות מוסיקליים. 
הפעילות מתקיימת פעמיים בשבוע.

סל תרבות
חשיפה למגוון של מופעים בתחומי האומנות 

השונים - כגון תיאטרון, מוסיקה ומחול. 
3 מופעים השנה. 

בימים  הסדרת תשלום במשרדי הגיל הרך 
א'-ה' 9:00-15:00 רחוב רהב 7,

טל: 073-2166138/41 

במרכז  התשלום  את  לבצע  ניתן  כן  כמו 
הקהילתי הקרוב לביתכם, בהתאם לשעות

קבלת הקהל במתנ"ס.
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במרכז פועלת יחידה התפתחותית המוכרת 

היחידה  ידי משרד הבריאות. במסגרת  על 

ריפוי  בדיבור,  ריפוי  טיפולים:  מגוון  מוצעים 

בעיסוק, טיפולים רגשיים ועוד.

מנהלת המרכז לגיל הרך:

ענת אמיר

מזכירת המרכז: גלית לביא-מימון

אב הבית: מיכאל קורקוס

כתובת: החלוצים 9 בת-ים

טל: 03-5090563/8

פקס: 03-5512969

 bychildcenter@walla.com  : ל א" דו

מרכז התפתחותי עירוני 
מאגד את כל השירותים ההתפתחותיים

 לילדי הגיל הרך

מרכז המציע מגוון שירותי אבחון, טיפול, 

ות העשרה,  הדרכה למשפחה, תוכני

בגילאי  לילדים  וסדנאות  הרצאות  חוגים, 

0-9 והוריהם.
הכולל מנוסה  ו מן  ו מי ת  ו צו חידה  בי

בעיסוק,  מרפאות  תקשורת,  קלינאיות 

ועובדת  ויצירה(  )הבעה  רגשיות  מטפלות 

ם  לי פו הטי ת.  תי תפתחו ת  י ל א י צ ו ס

ם  א ת ה ב ם  י י ת צ ו ב ק ו  א ת  ו י נ ט ר פ

לצרכי הילד. 

או  פרטי  באופן  למטופלים  ניתן  השירות 

למבוטחי קופות החולים באמצעות התחייבות 

)טופס 17( או החזרים כספיים.

פניה ליחידה ההתפתחותית: לאחר ביצוע 

הילד  במכונים להתפתחות  ראשוני  אבחון 

ומשפחתו  הילד  מופנה  של קופת החולים, 

להמשך אבחון / טיפולים במרכז לגיל הרך, 

ואושר  בהתאם למספר הטיפולים שנקבע 

ע"י הקופה.

הרך,  לגיל  במרכז  הניתנים  הטיפולים 

במכונים  הניתנים  לטיפולים  מקבילים 

להתפתחות הילד של קופות החולים.

ל הרך י המרכז לג
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הדרכות להורים
להורים  הדרכות  מגוון  מציע  המרכז 

לילדים בגיל הרך:

 הדרכות פרטניות ע"י עו"ס התפתחותית.

בחלק מהקופות ניתן לקבל את ההדרכה 

בידם  הורים שאין  גם  טופס.  באמצעות 

הפניה מקופת החולים, יכולים לקבל את 

ההדרכה בתעריף מסובסד.

מרצהשם ההרצאה
מיועד להורים 
לילדים בגיל

נושאי  ההרצאה

תנו לישון בשקט   
עו"ס 

התפתחותית
1/2 שנה עד

3 שנים

מהם הרגלי השינה הרצויים בגיל הרך, 
כיצד  הילד,  להתפתחות  חשיבותם 
את  מפסיקים  וכיצד  אותם,  מקנים 

המאבקים סביב השינה  

די לחיתול 
עו"ס 

התפתחותית
גילאי 1.5 ומעלה

והרגשיים של  ההיבטים הפיזיולוגיים 
תהליך הגמילה, כיצד יודעים שהילד 
תהליך  את  מתחילים  וכיצד  בשל, 

הגמילה מחיתול.
ם סי לפספו ם  חסי י י מת צד  י כ

וקשיים בתהליך

מרד גיל שנתיים, 
למה הגיל הזה כל 

כך קשה

עו"ס 
התפתחותית

שנה וחצי
עד 3 שנים

"גיל  את  המאפיינות  ההתנהגויות 
המניעים   , ן הראשו ההתבגרות" 
אלה  להתנהגויות  ההתפתחותיים 
להורים  המוצעים  הכלים  ומהם 
שתסייע  יעילה  יומיומית  לתקשורת 

לעבור את התקופה ביתר קלות

גבולות זו לא 
מילה רעה!

עו"ס 
התפתחותית

גילאי שנה
עד 6 שנים 

על הקשר בין אהבה לגבולות,  כיצד 
הילד,  עצמאות  על  משפיעים  הם 
והגנת  לפינוק  בין אהבה  הגבול  מה 
ומתן  הדורות   בראי  הגבולות  יתר? 
המתחשבת  הורית  למנהיגות  כלים 
בצרכי הילדים, אך משאירה את ניהול 

המשפחה בידי ההורים!

שפה היא שם 
המשחק

קלינאית 
תקשורת

שנה עד
3 שנים

ו  ת מ ו ר ת ו ק  ח ש מ ה ת  ו ב י ש ח
על  בדגש  השפתית  להתפתחות 
במשחק. שפה  להעשרת  אמצעים 

זמנים לרכוש י ילדים מו גנ ת ו נו  מעו

הרצאה לצוות החינוכי והורי הילדים. 

פרטים במזכירות המרכז.

 סדנאות מתמשכות והרצאות חד

ם  רי הקשו ם  ושאי נ ן  ו ו במג ת  ו פעמי

ההרצאות  ולהורות.  הילד  להתפתחות 

רפואי מקצועי  צוות פרא  ע"י  מועברות 

ומיומן, בהתאם לנושא ההרצאה.

ם י בת- רט  ספו ו אי  פנ ת,  לתרבו החברה  8



הערהשעהיוםמפעילהגילאיםחוג

שיפור מיומנויות 
חברתיות

5-8
מטפלת רגשית 

בהבעה
אחה"צא'

מתקיימת במקביל 
לילדי  גם קבוצה 
בהתאמה   PDD

לצרכיהם

אחה"צד'פיזיותרפיסטית4-7 ספורט התפתחותי

אחה"צד'פיזיותרפיסטית2-3תנועה לפעוטות

סדנה 
התפתחותית 

לתינוקות

 4-14
חודשים 
בחלוקה 
לקבוצות

פיזיותרפיסטית 
נוירו התפתחותית

פרטים
במזכירות

פעילות משותפת
הורה ותינוק

לחימה  אומנות 
לילדים עם בעיות 

קשב וריכוז
4-9

לאומנויות  מדריך 
לחימה מתמחה לעבודה 

ADHD ע"פ ילדי
אחה"צג'

מוכנות 
לכתה א'

גן חובה 
עולים 
ל א'

מרפאה בעיסוק
מרץ-
יולי

2015
אחה"צ

מתקיימת במקביל 
לילדי  גם קבוצה 
בהתאמה   PDD

לצרכיהם

העשרה  תוכניות  מפעיל  המרכז 
לגני הילדים בעיר.

עולם הים: יחידת העשרה מדעית המפעילה 

תכנית העשרה חוויתית ויצירתית המותאמת 

במטרה  ותנועה,  מדע  בנושא  הרך  לגיל 

לחקור, להמשיך  ן  רצו בילדים  לפתח 

ללמוד ולהתנסות.

תוכניות לאיתור וטיפול: תוכניות הפועלות 

בתוך גני הילדים לאיתור ילדים בעלי קשיים 

התכניות,  במסגרת  התפתחותי.  עיכוב   /

ובשיתוף צוות הגן מאותרים ילדים הזקוקים 

י  צו מי לצורך  נוספת  העשרה   / לטיפול 

הפוטנציאל הקיים בהם. בהתאם לקושי 

שאותר מופנה הילד לאבחון מקיף במכונים 

להתפתחות הילד של קופות החולים )במידה 

ונמצאו כזקוקים לטיפול ניתן לקבל טופס 

או  לגיל הרך(,  והפניה לטיפול במרכז   17

שמשולב בתכנית העשרה תוך גנית.

חוגי קידום והעשרה לילדים
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החינוך במוסדות  בריאות השן 
משרד הבריאות לשכת הבריאות מחוז תל-אביב

המחלקה לבריאות השן

הורים יקרים,
חיים  איכות  ליצירת  העירונית  ההתגייסות  במסגרת 
וסביבה מיטבית ישנה חשיבות נעלה בקידום הבריאות 
ניקיון, טיפוח וספורט  וניהל אורך חיים בריא, ערכים של 
מעידים על חברה מתפתחת, מודעת ומתקדמת. עיריית 
תכנית במשותף  מפעילים  הבריאות  ומשרד  בת-ים 
חינוכית לבריאות השן והגיינת הפה לילדי הגן, בתי הספר 

היסודיים וחטיבות הבניים. 

מידי שנה כ-15,000 ילדים משתתפים בפרוייקט הכולל:
  הרצאה ע"י שיננית בנושא היגיינת הפה ותזונה נכונה.
  בדיקה של כל ילד ע"י רופא שיניים )ההורים מקבלים

    הודעה, אם צריך המשך טיפול(
  כל ילד מקבל מברשת שיניים ומשחת שיניים.

ילדכם  את  שתעודדו  ומקווים  הפעולה  שיתוף  על  לכם  נודה 
זה. חשוב  בנושא  הספר  ובבית  בגן  שלמדו  את  בבית  ליישם 

קול קורא,  והשיכון פרסם  משרד הבינוי 
לקבלת  וקבלנים  יזמים  בתים,  לוועדי 
בפני  מבנים  חיזוק  עבודות,  ביצוע  סיוע 
רעידות אדמה. במסגרת תמ"א 38 שיקום 
ניתן  עידוד.  יזכו למענק  היזמים  שכונות 
והשיכון הבינוי  משרד  לאתר  להיכנס 

"קול קורא תמ"א 38".

כמו כן ניתן לפנות למחלקה לשיקום שכונות:
טל: 03-5080025 שלוחה 8, או במייל:
a n a t b a r d a @ t a r b u t - b a t y a m . c o . i l אחרילפני

תמ"א 38 בשכונות שיקום

ם י בת- רט  ספו ו אי  פנ ת,  לתרבו החברה  10



מנהל המרכז: יוסי ברוקס

מנהל מע"ש: חנוך שפיר

מנהל שיקומון: יוסי כהן

מנהלת מרכז יום: ענבל דועיטש

מנהלת עיוורים פנינה שביט

מ"מ מנהלת אוטיסטים: חגית לאון

טל': 03-5559900

המרכז הוא מהחדשנים ומהמשוכללים ביותר 
מוגנת  ומשמש כמסגרת תעסוקתית  בארץ 
אינם  שונות אשר  מוגבלויות  בעלי  לאנשים 

יכולים להשתלב בשוק החופשי.
סוגי  עם  מחלקות   5 בתוכו  מאגד  המרכז 
נכויות שונים )שיקום, פיגור, עיוורים, אוטיסטים, 
ומרכז יום טיפולי(. המרכז מתוכנן על פי תפיסה שנועדה להעניק לשוהים בו סביבה מיטבית 

חדשנית ומציע רצף שירותי תעסוקה המותאמים לרמות תפקוד שונות של המשתקמים.
וליווי  תכניות הכשרה תעסוקתיות, השמה  ומגוונות,  יצרניות  זאת סדנאות תעסוקה  ובכלל 
תעסוקתי, ויחידת ותיקים )חניכים מזדקנים(. הקמת המרכז משקפת את מדיניות הנהלת העיר 
ששמה דגש מיוחד על פיתוח מענה לאוכלוסיות  עם צרכים מיוחדים ונותנת עדיפות גבוהה 

לנושאים אילו. אנחנו פועלים בזכות האמונה והרצון לשיקום ושילוב המועסקים במרכז.
הרצון לעזור, להשפיע ולדאוג לכך שהמועסקים במרכז ירגישו שהם מסוגלים "לעשות הכול 

כמו כולם" וכל זאת תוך התחשבות במגבלותיהם.

יוסי ברוקס
מנהל מרכז לגסי הריטג' לתעסוקה      

' טג מרכז לגסי הרי
קה לתעסו      
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בת-ים קהילתיים  למרכזים  המח'  מנהלת  דבר 

תושבים יקרים,

ולפנינו תוכניות חדשות:  השנה החדשה בפתח 
במסגרת פעילות מועדוני הגימלאים ההולכת 
וגדילה מדי שנה, ובנוסף למגוון החוגים והעשרה, 
מציעים לכם גם תוכנית "מועדונים מועשרים", 
וכן פעילות לימודית הנקראת "חוזרים לביה"ס 
ובתיכוניים". תחום  הביניים  בחטיבות  פעילות 
הספורט לגימלאים מתרחב עם קבוצות נוספות 
של כדור-מים, פטאנק וטניס שולחן, אנו פותחים 
כושר  עם מתקני  בשילוב  הליכה  קבוצת  גם 
אני  צ'י.  טאי  וחוגי  זהב  כדורשת  חוג  בטבע, 
שמחה לדווח לכם על קבוצות מנהיגות תושבים 
שצומחות במרכזים שלנו. בכותר הפיס: קבוצת 
מנהיגות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, הקבוצה 
לילדים  מתמקדת בשיפור המענים העירוניים 
נוספת הבאה לקדם את  כן קבוצה  אלו, כמו 
השטחים הירוקים בעיר. במרכז קהילתי גורדון: 
את  - המקדמת  "קהילה מתחדשת"  קבוצת 
עניינן של הקבוצות האלו הוא  תרבות הפנאי. 

הנושאים החדשים במחלקה 
למרכזים קהילתיים:

"מוטב יחדיו" בשיתוף עם בי"ס גורדון:
 תוכנית קהילתית הבאה לקדם את איכות החיים

במסגרתה פועלים במשותף אנשי מקצוע ותושבים. 
התכנית מתייחסת לכל הילדים, הנוער והצעירים 
מגיל לידה עד גיל 25, בשכונה מוגדרת, מבוקר 
ערב, בתוך בית הספר ובפעילות אחר הצהריים, 
במתחם  עבורם  טובים  שירותים  להבטיח  כדי 
השכונתי. עבודת התכנון והלווי מתבצעת ב4 וועדות 
ומשפחה  ונוער, קהילה  היגוי: הגיל הרך, צעירים 

וצמי"ד-צרכים מיוחדים.

פרוייקטים מיוחדים

ים לתי ם קהי י מרכז

זרים לביה "ס ת ותיקים-חו  גיל הזהב, כיתו
עבורם  מיוחדות  בכתות  ילמדו  ותיקים  תושבים 
רמת  אורט  דרכא,  בעיר:  בתיה"ס  בשלושה 
פעמיים  לביה"ס  יגיעו   . ן מלטו ואורט  יוסף 
בשבוע ללימודי העשרה שונים שבסיומם תוענק

תעודה למשתתפים.
חחנות קהילתית במרכז המסחרי באנה פרנק  
ציורים  יוצגו  בחות  עופר,  מתנ"ס  ע"י  שתופעל 
ועבודות אומנות של תושבים, כמו כן בחגים ימכרו 
אדניות לתלייה במירפסות במחירים זולים, כחלק 

משיפור פני העיר.
ם י ל ו י ו ט צא דש י  מועדוני טיולים אחת לחו

מהמרכז הקהילתי למקומות שונים בארץ.

לקדם תחומים החשובים לתושבים למען שיפור 
החיים בעיר.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בקבוצות האלו 
זאת  כל  אחרים,  תוכן  תחומי  להציע  וכמובן 
ומעורבות חברתית תורמים  מכיוון שהתנדבות 

לאיכות החיים. 

רצון  שביעות  שבסקר  לכם,  להודות  ברצוני 
שנעשה ע"י חברת גיאוקרטוגרפיה, הענקתם לנו 
ציונים גבוהים בפרמטרים השונים של השירות, 
זאת כחלק מהמאמץ שאנו עושים לשפר את 

השירות לתושב משירות טוב לשירות מצויין.
זה הזמן להודות לכל מי שמקדם את העשייה 

בקהילה, מנהלי המתנ"סים וצוותיהם. 
אנו עם הפנים לשנה החדשה, מוסדותינו ערוכים 
ומוכנים לקבל אתכם למגוון החוגים, עם מיטב 
והפנאי  פעילויות התרבות  ולשפע  המדריכים 

שהמרכז הקהילתי מציע.
שלכם,
אורנה סטרוטי
מנהלת המח' למרכזים קהילתיים
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 צוות מקצועי ומיומן המקבל ליווי פדגוגי
והדרכה שוטפת.

 פיקוח ובקרה מקצועי וצמוד על
התנהלות הצהרון. 

 המשך פעילות במתחם ביה"ס שבו
לומד הילד.

 ארוחת צהריים ביתית, בשרית חמה
וכשרה, מורכבת מכל אבות המזון. 

בליווי דיאטנית קלינית.
 האוכל נמצא תחת פיקוח תברואי

שוטף של מומחה בטיחות מזון.
 פעילות חווייתית כולל חוגי העשרה 

מגוונים וחדשניים. 
 בקבוצות בתי הספר-הכנת שעורי בית 
תוך עידוד הילד ללקיחת אחריות כחלק 

מסדר היום.
 במהלך ימי חופשת החגים יופעלו 

הצהרונים במתכונת יום ארוך.

*ההרשמה בכל המתנסים בעיר - קיום הצהרון מותנה במספר הנרשמים.

מתנ"ס ממונה צהרוני בתי ספר

 יגלוםהנשיא

יגלוםיד מרדכי

גאוליםירושלים

הבוניםיצחק שדה

הבוניםשרת

הבוניםבן גוריון

כותר פיססוקולוב

כותר פיסדוד אלעזר

כנרתנחשונים

כנרתראשונים

עופריגאל אלון

עופרהרצל

בית צדיקטבנקין

בית צדיקאורות התורה

גורדוןתחכמוני

גורדוןגורדון

גורדון הנשיא

רכזת צהרונים עירונית:
אתי יוסוב

טל: 03-5080025, שלוחה 250

 אפשרות לקבלת הנחה בשכ"ל 
ממשרד התמ"ת להורים בהתאם לזכאות.

הצהרונים מתקיימים בכל בתי הספר בעיר
לכיתות  א'-ב'  בין השעות: 12:45 – 16:13

לילדי גן בגנים הפרטיים בימים: א'-ה' 
בין השעות: 14:00-17:00

בחופשות משרד החינוך 16:00 - 8:00 
)*בכפוף ללוח חופשות(

פרטים במרכזים הקהלתיים

מתנ"ס ממונה צהרוני גנים

יגלוםאוניה

הבוניםסנפיר / תכלת

שונית / מיצר /

הים התיכון
הבונים

כנרתאגם / כירת

עופרמעיין / נחל

עופרמגדלור / מצפה הים

עופרחט"צ יגאל אלון

בית צדיקלמגזר החרדי האיים/ הדקל
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ולגוון את היצע החוגים פעילויות.
גם השנה לצד החוגים הותיקים והמצויינים הוספנו פעילויות חדשות: פעילויות העשרה לגיל 
הרך, מועדון ברידג' בבוקר, מועדון "אתנחתא" ועוד. בתחום הפיזי המתנ"ס עבר למתחם 
חדש הכולל משרדים חדשים, חדר המתנה, אולם מפואר לטובת הקהילה וארבעה אולמות 
סטודיו מפוארים. לשמוע ולהשמיע עם המנהלת  המרכז לשיפור שירות להקהילה, מחכה 

לשמוע, בימי ג', בין השעות 18:00-20:00.
בברכה,
עדינה שנל,
מנהלת מרכז קהילתי הבונים וצוות המדריכים 

מנהלת המרכז: עדינה שנל
רכזת חוגים: דינה אוטקין 

רכז גיל הזהב: גרייסי ענתבי
מזכירה: רותי אלקובי, 

סבטלנה פיינבורג
אב הבית: פרץ גרינברג, יצחק טלבי

 5 כתובת: אורט ישראל 
טלפון: 03-5526784, 03-5524212 
 03-5524279  ,03-5514916 פקס: 

שירה ומשחק
הפקת מחזה מוזיקלי.

פרויקט ים של חברים
בית חם ומעשיר לתלמידי כיתות קטנות בביה"ס.

בית הספר להורים
התנהגות והתנהלות מול חשיפה 

טכנולוגית רשתות חברתיות של ילדינו.

התעמלות לגיל הרך
המתמקדת  מודרכת  גופנית  פעילות 
ר  ו פ י ש  , ם י י פ ת כ ה ת  ר ו ג ח ק  ו ז י ח ב
הקואורדינציה, זריזות, מהירות, שיווי משקל

והתמצאת במרחב.

פותחים מסך לגיל הרך
פעילות העשרה חווייתית לגיל הרך,

הפקות, שעות סיפור ועוד...

מועדון ברידג' בוקר
מתחילים ומתקדמים.

חוגי חשיבה לילדים ונוער 
אלקטרוניקה מבוכים ודרקונים.

תושבים יקרים!
צוות המתנ"ס ואנוכי שוקדים כיצד לחדש 

אתנחתא
במרכז פלוס,   50 לבני  חברתי  מועדון 
ת ו ע ש ה ן  י ב י  ע י ב ר י  מ י ב  , ם י נ ו ב ה
מורשת  מוזיקה,  מפגשי   ,09:30-12:00

ומיסטיקה, מסע כורסא וטיולים.

מרכז הבמה
מסלולי ריקוד בהתאמה אישית:
 בייבי-מחול יצירתי לגיל הרך 

מגילאי 3-6.
 מסלול מחול מקצועי - שיעורי

היפ-הופ ובלט קלאסי מגילאי 6-18.
 מסלול אומנותי מקצועי 

מחול ואומניות הבמה, לימודי שירה, 
פיתוח קול, הקלטות באולפן,

ריקוד מיוזיקלס, משחק מול מצלמה 
ותיאטרון במה מקצועי.

 אודישנים לקבוצת המשחק והשירה.
בתאום מראש.  

קפוארה
ילדים  נוער  בוגרים - שיעור קפוארה 
תורם לפיתוח כישורים מוטוריים, לפיתוח 

דמוי עצמי ומחזק את הכושר הגופני.

נים לתי הבו מרכז קהי

פעולות חדשות במרכז 
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חוגים לגיל הרך
שעהיוםגילאיםמדריךחוג

17:30-18:15א' 3-4חן חממי היפ הופ

17:30-18:30ג'4-6חן חממיהיפ הופ

16:15-17:00ב', ד'גן חובהיהודית דהןמוכנות לכיתה א'

התעמלות 

אומנותית
I.S. סטודיו

טרום גן 

ה ב ו ח ו ה  ב ו ח
17:00-17:45ג', ה'

א'-ג'גן חובהנאור ימיןקפוארה
 17:45-18:30

18:30-19:15

בהמשךב', ה'5-6, 3-6מכבי יסמיןטאקוונדו פרטים 

ב', ד', ו'3-7מטייב ואדיםקארטה
 17:15-18:00

18:00-18:45

18:00-19:00א', ג'5-6סרגה אפרתבלט 

14:00-15:00 ג'מתחיליםברוך קרניולשחמט

16:45-17:30ב', ה'גן חובהא.מ עשורהתעמלות קרקע

18:00-19:00ד'4-7שרית בכוח יקרזומבה טומיק

התעמלות 

לגיל הרך
א.מ עשור

 ,3.5-5

1.5-3
17:15-18:00ד'

18:15-19:00א', ד'גניםליאור קורןכדורגל

16:15-17:30א', ד'גניםיעקב ברג'ודו

W W W . T A R B U T - B A T Y A M . C O . I L15



חוגים לילדים
שעהיוםגילאיםמדריךחוג

16:00-19:00א', ג'א'-ו'חן חממיהיפ הופ

17:00-20:00א', ג'5-17סרנגה אפרתבלט

17:00-18:15ב'א'-ב'קבוצת עשורלגו מהנדסים

התעמלות 
אומנותית

I.S. סטודיו
א'-ב'
ג'-ה'

ג', ה'
17:45-18:30
17:00-17:45

ליאור קורןקטרגל*
א', ב'
ג'-ו'

א', ד'
17:15-18:15
18:15-19:15

19:00-20:00ב', ד', ו'7-12מטבייב ודיםקארטה*

מכבי יסמיןטאקוונדו
6-8
9-12

ב', ה'
18:10-18:55
19:00-19:45

16:00-21:00ב', ד', ה'5-11בוריס ומאשהריקודים סלוניים

ברוך קרניולשחמט
מתקדמים 1
מתקדמים 2

ה'
17:00-18:00
18:00-19:00

17:00-18:30 א'5-9אורלי אבוחציראאומנות ופיסול קרמי

18:15-19:30ב'ג'-ו'קבוצת העשורגלילגו

מיש מישברייקדנס
6-8
8-12

א', ה'
א', ד', ה'

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

19:00-19:45ד'8-12שרית בכוח יקרזומבה טומיק

פרטים בהמשךא', ד'8-12פרטים בהמשךאוריגמי

17:00-18:30ג'5-9אורלי אבוחציראאמנות, ציור ורישום

א.מ. עשורהתעמלות קרקע
א'

ב'-ו'
ב', ה'

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

יעקב ברג'ודו בר
א', ב'
ג'-ו'

א', ד'
17:45-18:30
18:30-19:30
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אודישנים ללהקת פריימסטפ  

)בוריס זלצמן ומאשה טרוינסקי 

מרוקדים עם כוכבים(.

ללהקת  אודישנים 

ההיפ הופ הייצוגית 

מכיתות ז' ומעלה.

חוגים ופעילויות לנוער
שעהיוםגילאיםמדריךחוג

להקת מחול 
מודרני "אדמה" 

א'18+ עד 30קרן זוהר
 16:00-17:30
18:00-20:00

16:00-20:00ב', ה'12-18בוריס ומאשהריקודים סלוניים

מיכאל ירומין ברייקדנס
12-18
להקה

א',
ד' וה'

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

17:00-20:00ד'11-18משה קודיקה, חן חממימוסקל

19:30-22:00ג'ז' ומעלהבלט פאנובבלט קלאסי

19:00-21:00ה'12+ברוךשחמט

19:00-20:00ד'12-18שרית בכוח יקרזומבה נערות

17:30-18:30ג'11-13חן חממיהיפ הופ

20:45-22:00ב', ה'נשים וגבריםבוריס ומאשה ריקודים סלוניים 

דקלה תומרריקודי בטן
נשים מתחילות 

ומתקדמות
ג'

 20:00-21:00
19:00-20:00

20:00-21:30ה'מבוגריםגיא בליךכדורעף

פרטים בהמשךמבוגריםגיא בליךטניס שולחן 

20:30-21:30א', ד'נשיםשרית בכוח יקרזומבה 

20:30ג' בסוף חודשנשיםלגעת בחוויה

09:30-10:00ד'מבוגריםאתנחתא

ברישום מוקדםסנדאות שף
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שעהיוםמדריךחוג

התעמלות בונה עצם
אולגה ברץ 

מדלן לוי
ב', ד'

08:30-11:00
08:30-11:00

11:00-12:30ב'לאה כהןקרמיקה

09:30-11:00ג'לולה טלביריקודי עם

09:00-11:15 ג'אתי ירטאנגלית

11:15-13:00 ג'יצחק לויציור

10:00-11:00ג'משתנההרצאות

09:00-10:00ג'ישיבת אדרתפרשת השבוע

10:00-11:00ד'אסףמחשבים

09:00-10:00ה'גרייסי ענתבימשחקים

08:00-10:00א'-ה'פרטים בהמשךמועדון גיל הזהב ליוצאי אתיופיה

08:00-10:00א'-ה'ריטה מועדון גיל הזהב ליוצאי ברה"מ

08:30-09:30ג', ה'דימההתעמלות מועדון גיל הזהב ליוצאי ברה"מ

בתאום עם ביה"ספרטים בהמשךמפגש בין דורי

חוגים לגימלאים

חוגים ופעילויות למבוגרים
שעהיוםגילאיםמדריךחוג

20:00-21:00ד'17+מיש מיש ברייקדנס

19:00-19:45א', ג', ד'נשיםאולגה ברץהתעמלות בונה עצם

20:30-21:30ב', ד'נשיםזמירה חןפילאטיס

פרטים בהמשךא'נשיםקרן זוהרמחול אדמה

20:0-21:30ה'נשיםמאמאנט
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תושבים יקרים,

פעילות  נוספת של  שנה  בגאווה  פותחים  אנו 
ענפה ומגוונת במרכז קהילתי כותר פיס.

ישנם כל כך הרבה רשתות  בו  בעידן טכנולוגי 

מנהל המרכז: אורן בולנדי
רכזת החוגים והקהילה: שני רון

רכזת צרכים מיוחדים: מורן דודגר
מזכירה: מלי עזרא

אב הבית: שמואל פאר
כתובת: ז'בוטינסקי 3 בת-ים

טלפון: 03-5080563 
פקס: 03-5090166

פעילות בימים: א'-ה'
בוקר: 10:00-13:00

צהריים-ערב: 15:00-19:30

חברתיות, ערוצי תקשורת ופיתויים שגורמים לנו לא לצאת מהבית, מרכז קהילתי כותר פיס מביא 
למפגש חברתי חי בין בני אדם ותחומי עיניין. ילד או מבוגר ימלא את שעותיו במרכז קהילתי כותר 
פיס בלימוד ועשייה עשירה וחברתית כאחד ויפתח אצלו אשכולות, של תחומי עניין ועשייה. כמו כן, 
בשנה זו אנו מתכוונים להרחיב את תחום הצרכים המיוחדים, בו אנו מקיימים מגוון פעילויות לקשת 
רחבה של ילדים ובוגרים וכן את תחום שיתוף הציבור כגורם משפיע ומוביל שינוי ופיתוח בעיר בת ים. 

שתהיה לכולנו שנה מבורכת של שלום ועשייה חברתית.

אורן בולנדי
מנהל כותר פיס

תר הפיס כו לתי  מרכז קהי

Dans אור הגלים
להקה ייצוגית חדשה לבת ים בהקמתה של לירן 
זכרייה, כוריאוגרפית יוצרת ומורה למחול מנהלת 
הופ,  היפ  ג'אז,  אורות הבמה.  אומנותית להקת 
הכולל  ומתקדמים  וישראלי למתחילים  מודרני 

הופעות ייצוגיות בפסטיבלים ברחבי הארץ.
מגלאי גן ועד להקה בוגרת כיתות יא' יב'.

התעמלות אומנותית
הספורט הנשי היפה בעולם. משלב אסתטיות, 
גמישות,  גופני  כושר  מרכיבי  עם  תנועתיות 
משקל  ושיווי  כוח  קואורדינציה,  נכונה,  יציבה 
גן מגילאי  בקבוצות  ותחרויות.  הופעות  הכולל 

ועד כיתה ו'. בהדרכת אנה אביב.

מוסיכייף
מוזיקה ותנועה לגיל הרך בשילוב תנועה, משחק 
וסיפורים מוסיקאליים הכוללת הכרות והתנסות 
עם כלי נגינה ממגוון סוגים גילאי 3-4 בקבוצות 
קטנות . הפעילות מותאמת ותורמת להתפתחות 
גן.  גילאי  הילד.  של  והקוגנטיבית  המוטורית 

בהדרכת אורלי מגורי.

אומנות ויצירה
היכרות ועבודה עם סוגי אומנות שונים ומגוונים, 
פיסול בעיסת נייר, עבודה על עץ, פיסול בקרמיקל,  
יוצא הביתה עם תוצרים שימושיים מעשי  הילד 
היכולות המוטוריות  ידיו. פעילות המפתחת את 
גן  מגילאי  בקבוצות  הילד.  והעדינה של  הגסה 

ועד כיתה ג'. בהדרכת ריקי ג'אן.

אתרים ובניית  מחשב  משחקי  תכנות 
ההייטק  לעולם  והכנה  כישורי המחשב  פיתוח 
ילמדו  הילדים  ויוקרתי  שסביבנו, בחוג מתקדם 
בניית משחקי מחשב,  אינטרנט,  להקים אתרי 
אנימצייה וגרפיקה ממוחשבת, החוג מביא לגירוי 
לדור  הילד  של  והאינטליגנציה  הפיתוח  חושיי 

המחר של עולם המחשבים.

ומעלה  א'  מכיתה  כבר  למתחילים  קבוצות 
"בהנהלת איזי מחשבים".
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חוגים לגיל הרך
שעהיוםגילאיםמדריךחוג

17:30-18:15ב' חובה-א'ריקי ג'אןאומנות ויצירה

17:30-18:30ב', ה'ילידי 2009"פסגה" - ערן רחמניג'ודו גנים

16:15-17:00א', ג'חובה-א'לנה קרושקוהתעמלות אומנותית

17:00-17:45א', ד'4-6רועי נאמןלחימה משולבת- גנים

ב'-ה'חובה-א'מני כהןכדורגל- חובה
 17:45-18:30
18:30-19:15

פרטים בהמשךב'חובה-א'טעים עם סיגלמאסטרשף

ד'3-4אורלי כהן מגורימוסיכיף
 17:15-18:00
18:00-18:45

18:00-19:00א', ג'4.5-6אור הגליםמחול ישראלי ויצירתי 

14:00-15:00 ה'חובה-ב'עדי דוידוביץפלמנקו מתחילים

16:45-17:30ג', ה'4-6המרכז הישראלי לקפוארהקפוארה

מבוכים ודרקונים
ילדים  השנים  במהלך  אחריו  המשחק שסחף 
ומבוגרים מכל רחבי העולם. במהלכו של החוג 
הילדים  לעולם ההרפתקאות,  הילדים  נכנסים 
לומדים ל"פצח" תעלומות ופותרים בדרך חידות 
הגיון, משחקיי חשיבה, לימוד אנגלית ודינאמיקה 

קבוצתית. קבוצות מתחילים מכיתה ב'.

לחימה משולבת
אלמנטים מג'יאוגיטסו ברזילאי, איגרוף תילאנדי, 
סמבו ועוד. שיפור בטחון עצמי, שריפת שומנים 
ופיתוח הסיבולת והכח הפיזי מאמן בעל חגורה 

שחורה בגיאוגיטסו מקום שלישי בעולם. 

חדש השנה בכותר
ייעודית המתמודדת בתחרויות מדליות  קבוצה 
מיועד  נאמן,  רועי  בהדרכת  ארציות.  וגביעים 

לילדים החל מגיל 4.

מאסטר שף 
חוג יצירתי, המשלב הנאה קולינרית ורב חושית,
בו ילמדו הילדים על נפלאות האפייה והבישול. 
הילדים יצברו ניסיון ויפתחו כשרון הפותח צוהר 
לעולם הבישול והכנת אוכל איכותי בעל איכות 
יפרח. סיגל  השפית  בהדרכת  תחרותית. 

. החל מכיתה א'

חווית בריאות
קליניקת רפואה משלימה

)מסאג' שוודי, רפלקסולוגיה, שיאצ'ו(
כל הטיפולים מתקיימים באווירה נינוחה עם 

מטפלים מוסמכים ובעלי ניסיון ותעודות.

קפוארה
גם  קבוצות  בכותר!  חדש 
בהדרכת  הגנים!  לגילאי 
לקפוארה!  הישראלי  המרכז 
מנות  או נה  הי קפוארה 
אשר  ברזילאית  לחימה 
הגנה,  עות  תנו משלבת 
ומוסיקה.  התקפה  קצב, 
דרך כוח החברות, משפרת 
קורדינאציה,  הקפוארה 
 . עצמי ן  ביטחו ו גמישות 
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ם י ד ל י ל ם  י ג ו ח
שעהיוםגילאיםמדריךחוג

16:00-19:00ב', ה'א'-ו'מני כהןכדורגל

15:45-16:45א', ד'ג'-ו'מכבי בת-יםכדורסל 

16:30-18:30ג'9-12יוליה ברברמןגיטרה מתחילים ומתקדמים

16:45-18:15א', ג'חובה-ו'לנה קרושקוהתעמלות אומנותית

16:30-19:30ב' חובה-א'ריקי ג'אןאומנות ויצירה

14:30-19:00ב', ה'א'-ב'"פסגה" - ערן רחמניג'ודו א'-ח'

17:30-19:00ב'ב' ומעלהטעים עם סיגלמאסטרשף

17:00-19:30ה'א'-ה'מהנדסים צעיריםמהנדסים צעירים

18:15-19:15א', ג'א'-ו'אור הגליםמחול ישראלי

19:15-20:00א', ג'ד'-ו'אור הגליםהיפ-הופ

17:30-19:15א', ד'א'-ח'רועי נאמןלחימה משולבת

19:15-19:45ד'???? רועי נאמןלחימה משולבת: קבוצת תחרויות

16:30-19:00ד'ב'-ו'תגלית חוגי העשרהמבוכים ודרקונים

17:15-18:15ה'א'-ז'איזי הדרכותמשחקי מחשב, אנימציה ובניית אתרים- א'-ג'

16:00-20:00ב', ה'א' עד להקה בוגרתעדי דוידוביץפלמנקו

16:00-19:00ג', ה'ג'-ח'המרכז הישראלי לקפוארהקפוארה

16:00-20:00ג'ג'-ח'רכזת נוער: דניאל גולדמן קצ"ב תנועת נוער עירונית

חוגים לנוער
שעהיוםגילאיםמדריךחוג

20:00-21:00א', ג'ז'-י'אור הגליםהיפ-הופ להקה בוגרת

18:15-20:00ג'ט' ומעלהרכזת נוער: דניאל גולדמן קורס מדצ"ים

תיאטרון קהילתי
ללמוד,  אישי-קבוצתי-קהילתי.  תהליך  לעבור  בואו 
למצוא ולהביע, בעזרת כלי התיאטרון, את מה שיש לנו 
בפנים בהנחיית שני רון, מנחת קבוצות. בעלת תואר 
יחל   .19:30-21:30 בין  ימי ראשון  בתיאטרון קהילתי. 

החל מחודש נוב'.
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זומבה/עיצוב הגוף
יש לך אנרגיה? אוהבת מוזיקה? רוצות לשמור 

על כושר? להוריד במשקל בכיף?
הגעתן למקום הנכון - המסיבה מתחילה...

ימי  בשבוע  פעמיים   . ן חלפו חן  בהדרכת 
,20:15 בשעה  וחיטוב  עיצוב  וחמישי  שני 

21:00 זומבה בשעה 

הכרת המחשב למתחילים ומתקדמים
אל תשאר מאחור! מחשבים בקלי קלות...  בכותר 
הפיס, עבודה בסיסית עם פייסבוק, שליחת מייל, 

גלישה באינטרנט, הפעלה בסיסית ועוד.
הקורס מתקיים בחדר מחשבים נוח ונעים ומעובר 
ע"י מדריך מחשבים מוסמך, מנוסה וסבלני. 

חוגים למבוגרים
שעהיוםגילאיםמדריךחוג

18:00-19:30ד' מבוגריםקייטי דייקבאישויליאנגלית מדוברת - מתחילים

19:30-21:00ד'מבוגריםקייטי דייקבאישויליאנגלית מדוברת - מתקדמים

התעמלות בונה עצם 
ראשון ושלישי

א', ג'מבוגריםרונה ג'רבי
/11:00-11:45
11:45-12:30

ב', ד'מבוגריםרונה ג'רביהתעמלות בונה עצם - שני ורביעי

 /08:30-09:15
 /09:15-10:00
 /10:15-11:00
 /11:00-11:45
11:45-12:30

08:30-09:15ה'מבוגריםרונה ג'רביהתעמלות בונה עצם - יום נוסף

21:00-21:45ב', ה'מבוגריםחן חלפוןזומבה

19:30-20:30ג'מבוגריםשושי מתתיהויוגה

10:15-11:00א', ג'מבוגריםרונה ג'רביפילאטיס - בוקר

א', ד'מבוגריםכרמית מימוןפילאטיס - ערב
 18:15-19:00
 19:45-20:30
19:00-19:45

20:30-21:30ג'מבוגריםכרמית מימוןטבטה

19:30-21:30א'15 ומעלהשני רוןתיאטרון קהילתי

08:00-14:00ה'15 ומעלהמטפלים מקצועייםעיסוי - טיפולי מרכז טיפולים

08:00-14:00ג'/ה'15 ומעלהמטפלים מקצועייםרפלקסולוגיה מרכז טיפולים

אתר טבע עירוני
קבוצת פעילים שמטרתה הגנה על חוף הים ואתר 
להשאיר  במטרה  לחוף,  בצמוד  השוכן  הטבע 
ולשמור על הטבע כפי שאנו הכרנו אותו למען 
ילדינו. בחודשים האחרונים החלה הקבוצה לפעול 
למזעור נזקים לאיכות הסביבה כתוצאה מבנייה 
מואצת, הקבוצה פועלת בשיתוף עם החברה 

להגנת הטבע ועיריית בת-ים.
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חוגים לבעלי צרכים מיוחדים
שעהיוםגילאיםמדריךחוג

16:30-18:00ג' ג'-ה'מורן דודגרים של חברים ילדים

18:00-19:30ג'מורן דודגרים של חברים נוער

19:00-20:30ה'ח'-י'אורטל חןים של חברים מבוגרים

P.D.D 16:00-19:00א'/ה'18+מורן דודגרמועדונית

16:30-19:00ה'א'-ה'אורטל חןילדי האור

13:30-17:00א'-ד'ג'-ה'שושי מתתיהולקויות ראייה

19:30-20:30ג'א'-ה'צהרון שיקומי

ים של חברים
קהילתי  במרכז  מיוחדים  צרכים  לבעלי  חוגים 

כותר פיס מושם דגש מיוחד על שילוב אוכלוסייה 

כמוקד  המרכז  והפיכתו של  מוגבלויות  בעלת 

המיוחדים.  הצרכים  בעלי  של  לאינטגרציה 

לכתובת  המתנ"ס  הפך  הנ"ל  התפיסה  עקב 

אלו. לאוכלוסיות  כולו  ובאזור  בעיר  מרכזית 

בין התוכניות המיוחדות הפועלות בכותר הפיס: 

חמהוחוגים  ארוחה  הכולל  שיקומי:  צהרון 
מותאמים  מידי יום בין השעות 13:00 ל17:00

ים של חברים: מועדון חברתי קבוצת בוגרים ילדים 
יציאות  גיבוש, משחקי חברה  - הפעלות  ונוער 
וכ"ו. פארק  לונה  חווידע,  לקולנוע,  משותפות 

ים  פעמי  :P.D.D לילדי  חברתי  ן  מועדו
לשיפור  -מסגרת  שעות   3 למשך  בשבוע 
ופיתוח וכישורים חברתיים  מיומנויות תקשורת 

תוכנית התנהגותית.
פעילויות חברתית  ראיה:  ליקויי   - ילדי האור 
שיקומית  הדרכה  וכן  דרמה  חוגי  הכוללת 
מורת ידי  על  במרחב  התמצאות  ולימוד 

ניידות מקצועית.
לילדים שעל  הורים  מנהיגות  קבוצת 

האספקטרום האוטיסטי
בכותר  לתמיד  ילדים  עמותת  בשיתוף 
לילדים  הורים  מנהיגות  קבוצת  פועלת  הפיס 
נועדה  שעל האספקטרום האוטיסטי. הקבוצה 
להתניע  מהלך עירוני לקידום ושיפור בשירותים 

הניתנות לילדים עם צרכים מיוחדים.

להכיר משמעויות אלו ואת דרכם המיוחדת לגלות 
לנו על עתידנו. פרטים במזכירות המתנ"ס או 

054-9203665 בפלא', אתי שלום 

סוכר בבצק  לעיצוב  סדנאות   - טושי 
בסדנא נלמד לעטוף עוגה, ולעצב דמויות בסדנת 
דמויות סדנא  נלמד לעצב  המשך למתקדמים 
נלמד  מיוחדות, סדנא בה  עוגות  וזילוף  לעיצוב 
טכניקות זילוף וטכניקות העתקת דמות לעוגה. 
, בפלא' או  המתנ"ס  רות  במזכי ם  פרטי

054-9203665 אתי שלום: 

יוגה
לימוד  והנפש.  הגוף  פיתוח  לשעה של  בואו 
השרירים  והמחזקות את  המגמישות  התנוחות 
והעצמות שבגופנו. הרפייה ודמיון מודרך בהדרכת 
מוסמכת  ומטפלת  ליוגה  מורה  מתיתהו,  שושי 
בעיסוי טיפולי. ימי שלישי, בין השעות 20:00-21:00.

סדנת נומרולוגיה
עם המומחית אתי שלום.

ל"משמעות"  המייחסת  שיטה  היא  נומרולוגיה 
משמעות רוחנית, מאחורי כל מספר יש "אנרגיה" 
מסוימת שאותה הוא מייצג, בסדנא ייחודית נלמד 
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תושבים יקרים!

של  הביצועית  הזרוע  הוא  שלנו  המרכז 
העירייה ופועל מתוך ראייה כוללת של צרכי 

מנהלת: איריס בר דוד 
רכזת חוגים: יאנה יוסקוביץ

רכזת גיל הזהב: שמחה מוסטקי
רכזת מועדון דויטש: רות כודרה
המזכירות: ציקי צאיג, בלה חיזקי

אב בית: אלברט שריקי
כתובת: רח הבנים 5
טלפון: 03-5516556
פקס: 03-5514923

בימי שלישי בשעה 17:30

האריה שאהב תות
ענת על הבמה 28/10/2014

גינת ההפתעות )הצגת שחקן(
תיאטרון הפלאים 02/12/2014

מסביב לעולם )הצגת שחקן(
טוביה 27/01/2015

אליעזר והגזר
ענת על הבמה 24/02/2015

הצ'יף האינדיאני )הצגת שחקן(
טוביה 31/03/2015

שוקי שוקולד )הצגת שחקן(
תיאטרון הפלאים 28/04/2015

הרפתקה במצולות )הצגת שחקן(
טוביה 26/05/2015

₪ 130 עלות מנוי ל-7 הצגות 
)הורה מלווה חינם(
₪ 30 כרטיס כניסה בודד 

הקהילה, מהווה מרכז קהילתי תוסס ושוקק המאפשר לכולם למצוא מסגרות פעילות ותחומי 
עניין מגוונים, בנושאים רבים כדרך לביטוי עצמי, לתרומה חברתית ולבילוי שעות הפנאי. 

כל זאת אנו עושים בשיתוף פעולה  עם התושבים, מנהלי בתי הספר, ועדי ההורים, עובדי 
עירייה, וזאת כדי להוביל את חזון ראש העיר לקידום איכות החיים בקהילה.

בהזדמנות זו, אני מוצאת חובה נעימה להודות לכל העושים במלאכה, שבדרכם המקצועית 
דואגים כול שנה להנעים את זמננו בחוגים, אירועים ובפעילויות. צוות המרכז ואני מבטיחים 

להיות קשובים לאתגרים והצרכים העולים מהקהילה. 

אני מאחלת לכולנו שנה טובה, שנת פעילות פורייה ומהנה! 

איריס בר דוד
מנהלת המרכז

פר עו לתי  מרכז קהי

תיאטרונצ'יק
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פעוטון עופרים
מסגרת חינוכית אינטגרטיבית לילדים 
בגילאי: 1.5-3, מסגרת הפעוטון מטפחת 
את הילד, תוך מגוון התנסויות, יחס אישי, 

חם ומעקב התפתחותי. 

בפעוטון גישה חינוכית ייחודית המאפשרת 
מקצועי  הפעוטון  צוות  בחירה,  לילד 
ותאום  פיקוח  בשיתוף,  עובד  ומודרך 
החברה לתרבות פנאי וספורט, בשותפות 
מלאה עם הורים פעילים, הגן פועל בימים 
מזמינים אתכם  אנו  יקרים  הורים  א'-ו'. 

להתרשם מהגן שלנו.

חדש! 
הסדנא  לך?  חשובה  הילד  התפתחות 
לאומניות מעניקה לילדך פיתוח מוטוריקה 

עדינה ביטחון עצמי.

חוג מאסטר שף לילדים
לחוויה  להצטרף  מוזמנים  ב'-ו'  כיתות 
יוצאת דופן בעולם האפייה והבישול בימי 
רביעי בשעה 18:00, בהדרכת אפיקי מדע.

סדנאות הורות
בניית הורות אפקטיבית, יחסי הורים ילדים. 

מנחה מטעם מכון אדלר.

הפנינג קבלת תינוקות לקהילה
ב-31/5/2015  המתקיים  חגיגי  אירוע 
המחבק את כל התינוקות שנולדו בשנה 
האחרונה בקהילה. באירוע: יריד דוכנים, 
הפעלות  פעילויות  ומידע,  ייעוץ  פינות 
שירותי  בשיתוף  תינוק  לכל  שי  ועוד... 

בריאות כללית.

חדש! חוג למבוגרים פיסול בעיסת נייר
אומנות  היא  נייר  עיצוב בעיסת  טכניקת 
עתיקת יומין, אשר זכתה בשנים האחרונות 
כולו.  בעולם  )התעוררות(  ל"רנסנס" 
מזמינים אתכם לקורס מלא חוויה ודמיון 

חסר גבולות עם האמנית מרים אורקין.

אפשרות העיצוב מגוונת: מראות תכשיטים, 
שעונים, אגרטלים, פסלי ענק, ריהוט ועוד...

מועדון רוכבי האופניים עופר
חדש מאתגר וחוויתי בואו והצטרפו למועדון 
יוקרתי וחדשני בעיר המשלב טיולי אופנים 
מדריך  ע"י  ומגבשת  מאתגרת  ברכיבה 

מוסמך לרכיבת אופני שטח.

החוג במחיר הכרות 100 ₪ בלבד )במקום 
חוג   .2014 דצמבר  חודש  עד   )₪  160
רכיבה לכתות ד'-ו' ימי רביעי חוג רכיבה 
למבוגרים ימי שישי פרטים נוספים במרכז 
 03-5516556 בטלפון  עופר  הקהילתי 

קצ"ב
פועלת  ים  בת  עירונית של  נוער  תנועת 
לביתך.  הקרובים  במרכזים הקהילתיים 
פעולות  שבך"  המדריך  את  "מגלה 
ז'-ח' טרום מנהיגות  לכיתות:  מאתגרות 
בימי ג' בין השעות: 18:30-19:30, ט' קורס 
בין  ג'  בימי  החינוך,  של משרד  הדרכה 

השעות: 18:30-20:00.

סדנאות מבוגרים
נומרולוגיה,  בנושא  וערב  בוקר  קורסי 

מיסטיקה, קבלה, קלפי טארוט, ריקודי עם, 

ותבלינים.  מודעות עצמית, צמחי מרפא 

פרטים במרכז הקהילתי.

+50 מועדון חברים עופר 
 21:00 מהשעה  ב'  בימי  שבועי  מפגש 
טיולים, מלווה  שונים,  בנושאים  הרצאות 

בכיבוד קל. 
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חוגים לילדים ונוער
שעהיוםקבוצת גילחוג

תיאטרונצ'יק:
הצגות ילדים 

17:30-18:30ג'גילאי 2-6

תנועה לגיל הרך:
הורים וילדים

אלינור וזאנה 

גיל 1.5-2.5
גיל 2.5-3.5

ג'
 17:00-17:45
17:45-18:30

בייבי ג'אז:
ליטל ביטון

גילאי 4-5
גן חובה
כיתות א'

ב'
ד'

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

ג'אז והיפ הופ:
ליטל ביטון 

17:30-18:15ב', ד'כיתות א'-ב'

16:30-17:15ב', ד'כיתות ג'-ד'

15:45-16:30ב', ד'כיתות ה'-ו'

להקה ייצוגית:
ליטל ביטון 

19:00-19:45ב', ד'להקה ייצוגית

ציור ואומנות פלסטית:
תמר רודד

חובה-א'
ד'

17:15-18:00

16:30-18:00ב' ומעלה

17:00-18:00א'גילאי 5-8פיסול בחימר: ורד זיו

 התעמלות קרקע
רעיה דרר

17:30-18:15 ב'3-4

17:30-18:15ב', ה'5-6

ב'א'-יב'גיטרה נחום מגניזר
בתיאום עם 

המורה

כדורגל
יוסי דיין

17:15-18:00ב'3-4

ב', ה'
17:00-17:45

5-617:45-18:30

17:00-18:00ד'א'-ד'מהנדסים צעירים )לגו אתגרי(

רכיבה על אופנים עינב 
גטריידה

כיתות
א'-ו'

16:00-17:30ד'

אייקידו
ודים קוסטין

ב'-ה'
ו'-ט'

א', ג'
18:15-19:15
19:30-20:30

ריקודים סלוניים תמי מגן

גיל 4-5

א', ג'

16:45-18:00

18:00-19:15גיל 6-7

18:00-19:15גיל 8-11

18:15-19:15ד'ב'-ו'מאסטר שף רבקה עידה
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שעהיוםקבוצת גילחוג

16:30-18:00ה'ג-ה'מבוכים ודרקונים גיל פישלר

קפוארה רונלדו קונסיסאו
גן-א'

ב',ה'
17:15-18:00

18:00-18:45ב'-ה'

17:30-18:30א'ג'-ו'אנגלית

אומנות לחימה ירון לוי

א'-ג'

א', ד'

17:30-18:15

18:15-19:15ד'-ה'

19:15-20:30נוער

ג'א'-יב'קצ"ב מדריכי התנועה
בתיאום עם 

המורה

ג'ודו שי גייזינגר

א'-ג'

א', ד'

17:30-18:15

18:15-19:15ד'-ה'

19:15-20:30נוער

משחקי חשיבה
שמעון בורובסקי

א'-ד'

ד'

17:00-18:00
ג'-ה'

13:35-14:35א'-ג'

14:35-15:35ד'-ו'

אגרוף
רון ברסקי

ב'-ו'
16:00-17:30ב'

18:30-20:00ה'

נוער 
ומבוגרים

20:00-21:30א', ה'

14:00-15:30ו'

13:00-14:30א'נערותעיצוב אופנה

13:00-14:30 ב'נערותהמסלול שלך

13:30-14:30ג'נערותצילום

פרטים נוספים: רכזת חוגים וקהילה - לבורנה בסט ורכזת נוער יאנה יוסקוביץ

יצוגית מתנ"ס עופר  להקה 
בהנלת ליטל ביטון
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לגוף  תקשיבו   - יז  פלדנקרי
שיטת לימוד לשיפור היכולת התפקודית 

ולשיפור היציבה והתנועה  עוזרת בכול מה 
וכפות  זרועות  צוואר,  גב,  שקשור לכאבי 
מורגש כבר  להיות  יכול  הרגלים. שיפור 
בשלב  שבאים  הראשון.במידה  בשיעור 

מוקדם של הכאב.
ימי ראשון ושלישי 9:30-10:15.

חוגים למבוגרים
שעהיוםחוג

עיצוב וחיטוב עם
מירב ויצמן ורוזי רוטהולץ

20:15-21:00א' )פילאטיס(

19:45-20:30ב', ד'

10:00-10:45א', ד'פילאטיס בוקר עם מירב ויצמן

א', ד'פילאטיס ערב עם רוזי רוטהולץ
18:45-19:30
19:30-20:15

19:00-19:45ב', ד'בונה עצם ערב עם מירב ויצמן 

19:15-20:30א', ד'לחימה משולבת עם ארתור ריבק

17:30-19:00ד'שומרי משקל   

20:30-22:00א', ג', ה'אייקידו עם ודים קוסטין 

21:00-22:00ב'מועדון חברים  

20:00-21:00ג', ה'אשטנגה יוגה עם שושי מתתיהו 

20:00-21:00ב', ה'קפוארה עם רונלדו קונסיסאו 

08:15-09:15א'יוגה בוקר עם שושי מתיתהו

20:00-23:00א'ריקודי עם גילה סולומון 

 מאמאנט כדור רשת 

ב' - זיו טורי
א' - גרגורי סוסנר

ג' - גיא בליך
20:30-22:00

ב' - גרגורי סוסנר
א'- אלכס מזור 

20:15-21:45

20:30-22:00ב' - אלכס מזור

20:30-21:30ב', ד'זומבה פיטנס עם מירב ויצמן

איגרוף עם רון ברסקי
א'
ה'
ו'

20:00-21:30
20:00-21:30
14:00-15:30

16:30-19:00א'tמועדון ברידג' עם איציק טילוביץ
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פרויקט נשק וסע
מהמעלה  חברתי  קהילתי  מיזם  הינו 

חינוך  הוא  העיקרי  והרעיון  הראשונה 

מנהיגות  באמצעות  בדרכים  לבטיחות 

הקשישים  יחד  חברנו  והשנה  הורית. 

והורי התלמידים  עופר  קהילתי  ממרכז 

מבית ספר "יגאל אלון" וביחד הם הופכים 

יותר.  ילדים לבטוח  את המקום להורדת 

הקשישים המתנדבים מסייעים לתלמידים 

לרדת בבטחה מהרכב ומשחררים

את הנהג להמשך נסיעה בטוחה.

מועדון גמלאים
פועל  ודויטש"  "עופר  הגמלאים  מועדון 

בימים א'-ה' בשעות הבוקר מ08:00-13:00.

במועדון מגוון חוגים ופעילויות רחב כמו: 

ספורט לגברים, ספורט לנשים, מחשבים, 

ציור, ברידג', אומנות, אנגלית, ריקודי-עם, 

הרצאות, מסיבות ועוד...

כמו כן יוגה ועיצוב הגוף בתוספת תשלום 

סמלי.

מועדון חברתי לברידג
עופר  קהילתי  במרכז  נפתח  לאחרונה 

יום  מידי  מועדון חברתי לברידג' הפועל 

וקורס   09:30-12:30 השעות  בין  ראשון 

ברידג' למתחילים.

חוגים לגיל הזהב
שעהיוםמדריךחוג

08:15-09:00א', ג'ולדימיר בטירהתעמלות גברים

א'גיל שקורימחשבים
מתחילים 10:30-11:30

מתקדמים 09:30-10:30

11:15-12:00ב', ד'מירב וייצמןבונה עצם

09:00-11:30א'יצחק לויציור

09:45-10:45ב'עליזה קדמיסריגה בחוטי טריקו

ב', ד'מירב וייצמןהתעמלות נשים
08:15-09:00

09:00-09:45

09:45-10:15ד'חגי חייםשיעורי תורה

ג'הלן שולראנגלית מדוברת
מתחילים 09:00-10:00

מתקדמים 09:00-10:00

08:30-10:00ג'ישראל שיקרריקודי

א'איציק טילוביץקורס ברידג'
מתקדמים 09:30-10:15

10:15-11:45
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מנהל המרכז: רומית ראובני
רכזת חוגים: תאיר ישראלי

רכזת גיל הזהב: מרגלית פרקש
רכזת מועדון רזיאל: חנה רייכמן

מזכירה: אביבה מלכי
אב הבית: עובדיה סנדורי

שלוחת יד מרדכי, אב בית:
רביד גואטה

כתובת: ליבורנו 17
טלפון: 03-5517586
פקס: 03-5517586

דבר מנהלת המתנ"ס

במרכז  ושלוחתו  יגלום  קהילתי  מרכז 
למטרה  שמים  מרדכי"  "יד  החוגים 
ולהיות  התושבים  ציבור  את  לשרת 

קשובים לצרכיהם.
אנו מציעים לכם מגוון רחב של חוגים. המרכז הקהילתי מצטיין בחוגים מקצועיים, ברמה 
תחרותית וייצוגית, המשתתפים בתחרויות בארץ ובחו"ל ומייצגים את ישראל ובת ים בכבוד 

רב במקומות הראשונים.

כמו כן, אנו מזמינים אתכם להמשיך ולקחת חלק בפעילויות התרבות במרכז לאורך השנה: 
סלון קהילתי, ט"ו בשבט, מדורות ל"ג בעומר, חגיגות המים בשבועות, מסיבות פורים, חנוכה 
ועוד. מעל דפים אלו מודים אנו לתושבים, אשר מביעים את אמונם במרכז וחוזרים אלינו 

שנה אחר שנה.

אני מקווה שנוכל להמשיך ברוח זו עוד שנים רבות ולתת מענה לכל דורש.
שנה טובה, שנת פריחה, שגשוג ושלום.

שלכם,
רומית ראובני
מנהלת מתנ"ס יגלום

מרכז ישראלי לקפוארה
המרכז הישראלי גאה לפתוח את הבית ספר הראשון לקפוארה ואקרובטיקה אתגרית 

במתנ"ס יגלום.

הבית ספר יכלול אירועים מחוץ לשעות הפעילות הרגילות עם מיטב המורים מהארץ 
והעולם יתן דגש על מקצוענות ומיצוי מרב הפונטציאל מכל ילד.

גלום י לתי  מרכז קהי
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מרכז ללימודי קירקס ואקרובטיקה
בהדרכת ויקטור אובסיינקו, לימוד מקצעות 

השתתפות  והאקרובטיקה.  הקירקס 

באירועים עירוניים ופסטיבלים בינלאומיים.

בית הספר לריקוד מחול מודרני 
סגנונות  לימוד  קנטור  אילנה  בהדרכת 

ריקוד שונים ברמה בינלאומית. השתתפות 

בארועים עירוניים ופסטיבלים בינלאומיים.

מועדון עולים
מסגרת חברתית לעולים חדשים הכוללת 

חוגים למבוגרים )אנגלית, מחשבים, יידיש, 

יעוץ פסיכולוגי, ציור(. 

 מסיבות חגים עם תוכנית מגוונת 

לילדים ומבוגרים

 סדנאות בישול לנשים

 טיולים 

 ערבי סיפרות

 קבלת שבת

נשמח להפגש בראש השנה!

מועדון לכבדי שמיעה
פועל בימי ראשון בין שעות 19:30-21:00 

מגוון תוכניות חברתיות, הרצאות, סרטים 

ואקטואליה.

תיאטרונצ'יק
הצגת  חודש  מידי   - לבית  קרוב  הכי 
עד  גן  לגילאי  יצירה  וסדנת  ילדים 

כתה ב', בימי א' בשעות אחה"צ.
בעלות כרטיס של 20 ₪ בלבד!
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מהנדסי דור העתיד
טף  חוגי   - העתיד  דור  קב'  בהנהלת 
נלמד, נחקור, ונבין כיצד דברים פועלים, 
ם  י פיסקאלי ת  ו נ עקרו הכרת  ך  תו

והנדסיים.

באמצעות בנייה חוויתית מאלמנטים דמויי 
דגמים של מתקנים,  נבנה  ומנועים,  לגו 
כלי טיס, מכוניות מנופים, מתקנים בלונה  
פארק, חיות ומכונות מרהיבות וממונעות.

החוג מעודד:
מוטוריקה,  פיתוח  החשיבה,  פיתוח 
כישורים טכניים, הכרת עקרונות הנדסיים 

ופיסקאליים.

סלון קהילתי
מידי יום רביעי ניפגש על כוס קפה לשיחת 
סלון דינאמית בלובי המתנ"ס. הילדים יהנו 
נפטפט  ואנו  חוויתית  ובפעילות  בחוגים 
על נושאים יום יומיים הנוגעים ללב כולנו: 
הורות, חינוך, אקטואליה ועוד. השיח פתוח 
נילי סגל,  לכולם ללא תשלום, בהנחיית 

אמא וגננת מוסמכת.

חוגים לגיל הרך
שעותיוםגילאיםמדריךחוג

16:00-16:45ב', ה'4-6לודמילהאורגנית

16:45-17:45ב'4-6הכנה לכיתה א

17:30-18:30ד'4-5רינתבייבי דאנס אולטרה סגול

16:30-17:30ג', ה'4-6אולגההתעמלות אומנותית

17:00-17:45א'2.5-4שירןתנועה לגיל הרך

16:00-17:00ג', ה'4-5שנימחול מודרני )יסודות הריקוד(

18.30-19.30ג', ה'5-6ויקטור/אירהקרקס

17:15-18:00א', ד'4-6נתיכדור רגל

17:30-18:15א', ד'4-6שירהקפוארה

17:15-18:00א', ה'5-6 )לפי רמות(איילקראטה

5-6ברייק דאנס
ג'
ו'

18:30-19:30
13:45-14:45

17:30-18:30ג'4-6סיגלבישול
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חוגים לילדים
שעותיוםגילאיםמדריךחוג

16:45-18:15ד'א'-ו'נמרודמבוכים ודרקונים

17:00-18:15ה'א'-ג'ברירובוטיקה

18:15-19:30ה'ד'-ו'ברירובוטיקה

16:00-17:00ב'ב'-ו'לירןאלקטרוניקה

16:30-17:30א'ב'-ד'סיגלבישול ואפיה

א'-ו'ציור
פרטים 
במתנ"ס

פרטים במתנ"ס

16:30-17:30ד'א'-ג'רינתמחול אולטרה סגול

17:30-18:15א', ג'ב'-ד'שירליג'אז

18:15-19:00א', ג'ה'-ו'שירליג'אז

17.30-18.30ג', ה'א'-ג' )לפי רמות(ויקטור/אירהקרקס

19:30-20:30ג', ה'ד'-ו' )לפי רמות(ויקטורקרקס

17:00-18:00ה'ב'-ה'שירןזומבה

ה'א'-ו' )לפי רמות(אילנהמחול מודרני  , 16.00-19.15ב'-ד'

16:30-17:15א', ד'א'-ב'נתיכדורגל

15:30-16:30א', ד'ג'-ו'נתיכדורגל

15.00-18.00א'ג'-ו' אנהפיתוח קול

16:00-16:45ב', ה'א'-ג'לודמילהאורגנית

א'-ד'לודמילהאורגנית בהראל
פרטים 
במתנ"ס

פרטים במתנ"ס

17.00-19:00ג'ג'-ו'שניקצ''ב

15:30-16:30ג', ה'א'-ו'אולגההתעמלות אומנותית

18:15-19:15א', ד'ג'-ו'שירהקפוארה

16:45-17:30א', ד'א'-ב'שירהקפוארה

18:00-19:00ב'מתחילים א'-ג'קוביאקרובטיקה
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שעותיוםגילאיםמדריךחוג

19:00-20:00ב'מתקדמים ד' ומעלהקוביאקרובטיקה

א'-ב'ברייק דאנס
ג' 
ו'

18:30-19:30
13:45-16:45

ג' ומעלהברייק דאנס
ג' 
ו'

19:30-20:30
14:45-15:45

איילקראטה
א'-ו' )לפי רמות(
ד'-ו' )לפי רמות(

א', ה'
17:15-18:00
16:30-17:15

ג'-ו'עמותת תפוחמחשבים: יזמים צעירים
פרטים 
במתנ"ס

פרטים במתנ"ס

חוגים לנוער
שעותיוםגילאיםמדריךחוג

19:00-20:30א', ד'נוערשירהקפוארה

19.45-21.15ב'14-18מיכאלקונג פו

19.00-20.00א'12-18אנהפיתוח קול

נוערברייק דאנס
ג'
ו'

18:30-19:30
14:45-15:45

20:00-21:00ד'נוערשירליהיפ הופ

עיצוב ופיתוח אתרי 
אינטרנט

16 ומעלהעמותת תפוח
פרטים 
המתנ"ס

פרטים במתנ"ס

19:00-20:30א', ד'נוערשירהקפוארה

19.45-21.15ב'14-18מיכאלקונג פו

19.00-20.00א'12-18אנהפיתוח קול

נוערברייק דאנס
ג'
ו'

18:30-19:30
14:45-15:45

20:00-21:00ד'נוערשירליהיפ הופ

עיצוב ופיתוח אתרי 
אינטרנט

16 ומעלהעמותת תפוח
פרטים 
המתנ"ס

פרטים במתנ"ס
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חוגים למבוגרים
שעותיוםגילאיםמדריךחוג

19:15-20:45ג', ה'25-60מירב/רוזיפילאטיס

20.00-21.00ב', ד' , ה'25-60נטליהיוגה

19.00-20.30א'25-60יהודיתציור ערב

10.00-12.15ג'25-60יהודיתציור בוקר

21:00-21:45ג', ה'25-60מירבזומבה

25-60נטליהריקודי בטן
ב'
ו'

19:30-20:15
14:00-14:45

10.15-11.45א', ג'25-60מרגליתאנגלית

10.00-11.30ה'25-60מרגליתצרפתית

21:15-22:45ב'25-60איילקראטה

א'25-60מיכאלטנגו ארגטינאי
19:30-21:00
21:00-22:30

חוגים לגימלאים
שעותיוםמדריךחוג

התעמלות
בונה עצם

רונית
מדלן

א', ג'
ה'

8.00-9.30
10.30-12.00

10.30-12.00ה'סטלהציור

10.15-11.45א', ג'מרגליתאנגלית

10.15-11.45ה'מרגליתצרפתית

10.00-11.30ב'סרגיריקודי עם

8:30-10:00ד'יוסיברידז'

10:00-11:30ד'סרגיריקודים סלוניים

11:00-12:00ד'חיהעברית

11:15-12:00ג'נטליהיוגה
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מרכז חוגים
ביה"ס יד מרדכי 

כתובת: כצנלסון 55 א' פינת נילי

שעותיוםגילאיםמדריךחוג

14:15-16:30א'-ה'א'-ג'מרים/זהביתצהרון

14:15-15:15ד'א'-ג'רינתמחול

15:15-16:15דד'-ו'רינתהיפ-הופ

15:30-16:15ג', ה'א'-ה'נתיכדורגל

18:30-21:00א', ד'א'-ו'תמזריקוד גאורגי

18:30-21:00ג'ו' ומעלהתמזריקוד גאורגי-להקה

15:15-16:00ג', ה'א'-ה'קוביקפוארה

16:15-17:00א', ג'א'-ג'גאורגיג'ודו

17:00-17:45א'-ג'ד'-ו'גאורגיג'ודו

15:00-15:45ו'ב'-ו'גאורגיג'ודו-נבחרת

15:45-16:30ו'ו' ומעלהגאורגיג'ודו-נבחרת

17:30-18:30ב'ב'-ו'שלמהאלקטרוניקה

15:00-19:00ד'א'-ו'אלכסגיטרה

17:30-18:30ג'א'-ד'סיגלבישול ואפיה

16:30-17:15ג'גן-ב'יהודיתאומנות פלסטית וציור

17:00-18:00ג'ג'-ו'מדריכי קצ"בקצ"ב

20:00-22:00ב'נשיםגנאדימאמאנט

20:00-21:00ה'נשיםמירבזומבה
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מנהלת המרכז: אילנה לדרמן לוי 
רכז חוגים: דורון שמש
רכזת קצ"ב: שני אלבז
מזכירה: נחמה תלמיד

אב הבית: אשר אלבאס
כתובת: רחוב כנרת 6

טלפקס: 03-6581110

תושבים יקרים,

מרכז קהילתי כנרת הוא מרכז של עשייה 
לתושבי  וקהילתית  חברתית  תרבותית, 

השכונה והעיר כולה.

המטרה העומדת מול עינינו היא לקדם מגוון עשיר ואיכותי של תוכניות ופעילויות בתחומי 
הפנאי והחינוך, והרחבת ההיצע של החוגים לילדינו הצעירים, הבוגרים, מבוגרים ואוכלוסיית 

האזרחים הוותיקים.

לצוות העובדים של המרכז על המאמצים הגדולים במתן השרות  להודות  אני מבקשת 
לציבור התושבים, ולמתנדבים הרבים שהם סוד ההצלחה.

לדרמן לוי אילנה,
מנהלת מרכז קהילתי כנרת

כנרת לתי  קהי מרכז 

תנועת של"ם
היא תנועה עממית להתנדבות, הפונה לכל 

האוכלוסייה הבוגרת ו/או לכל מי שפרש 

להשתלב  לו  ומציעה  העבודה  ממעגל 

במגוון תחומי עשייה התנדבותיים בקהילה 

בריכזה של הג"ב מרגלית רז.

ים של חברים
בעיות  עם  לילדים  חברתיות  קבוצות 

ת  לו פעי דה  למי י  קשי ו ת  ו חברתי

קולנוע,  כגון  יציאות  המשלבת  חברתי 

תאטרון ועוד...
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מועדון נשים
מסגרת חברתית הנותנת מענה לצרכים 

של הנשים, תומכת ומעצימה. מפגשים חד 

שבועיים והתכנים הינם העשרה בתחומי 

רפואה  הורות, תקשורת,  זוגיות,  הפנאי, 

אלטרנטיבית ובילויים משותפים. 

מחלקת  בשיתוף  לאמהות  סדנאות 

העוסקות  קבוצתיות  - סדנאות  הרווחה 

ידי שימוש באמצעים  בתכנים שונים על 

ילדי  ליהנות  יוכלו  בזמן הסדנא  מגוונים, 

ומרתקת של  האמהות מפעילות עשירה 

חניכי תנועת הנוער קצ"ב.

חוגים לגיל הרך
שעותיוםגילאיםמדריךחוג

17:00-17:45א,דגיל הרךבלט 

16:45ה'גיל הרךשני מחלבבייבי דאנס

17:30-18:15ב', ה'גיל הרךצחי נחוםג'ודו

17:30-18:15א', ד'גן חובה ומעלהאדי שרף קרטה

16:45-17:30א', ד'גיל הרךבלה גולדבאוםג'אז

ריקודים סלונים
אלכסי 

זדאנובסקי
16:30-17:15ב', ה'ילדים

גיל הרך-חובהתיאטרון בובותמועדון "כנרת"
ג' פעם 
בחודש

17:30-18:30

16:30-17:15א' ד'גיל הרךרעיה דררתנועה לגיל הרך

16:30-17:30ב'גיל הרך משה בן זימרהציור

גיל הרךמוכנות א'
מותנה במס' 

משתתפים

16:00-16:45ב'-ה'גיל הרך-חובהנאור ימיןקפוארה

קהילה מטיילת
טיולים למשפחות להכרת הארץ במחירים 

שווים לכל נפש.

מנוי למועדון חברים לגיל הרך
שעות סיפור, תאטרון, ג"ימבורי ועוד...

השכרות אולם לימי הולדת וארועים

מאמנט
ליגת אמהות בכדורשת.
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חוגים לילדים
שעותיוםגילאיםמדריךחוג

17:00-19:00ה'כיתות א-ושירןים של חברים

צחי בן שבתגיטרה
מכיתה ג' 

ומעלה לפי 
קבוצות

ד'
החל מהשעה 

16:00

פרטים במשרדדרמה

18:15-19:00ב', ה'לכיתות א'-ה''צחי נחוםגודו

18:15-19:00א' , ד'לכיתות א'-ו'אדי שרףקרטה 

16:45-17:30ב', ה'א'- ג'נאור ימיןקפוארה

16:00-16:45א', ד'ב'-ה'בלה גולדבאוםג'אז

17:15-18:00ב', ה'מתחילים ב'-ה'אלכסי זדאנובסקיריקודים סלונים

ב'ב' ומעלהברירובוטיקה
 18:00-20:00
שתי קבוצות

מותנה במס' משתתפיםג'-ו'מרכז למידה אנגלית, וחשבון

16:30-18:30ג'ג'-ו'תנועת נוערקצ"ב

16:30-18:00ב'א'-ג'איזבלה ברויטמןאורגנית

17:30-18:30ב'ב' ומעלהמשה בן זימרהעיסת נייר\ ציור
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קורסים וסדנאות למבוגרים

פעילות גיל הזהב

שעותיוםגילאיםמדריךחוג

מבוגריםשומרי משקל
מותנה במס' 

משתתפים
17:30-19:00

ב- 19:30ב'מבוגריםחוג יוגה- לעולים חדשים.

מועדון תרבות-הרצאות 
,שירה בציבור, תצוגת 

אופנה ועוד..
20:30-22:00ג'מבוגרים

מותנה ברישוםג'פעם בחודשתכשיטנות 

שעותיוםגילאיםמדריךחוג

09:15-11:00א', ב', ג', ד'גיל הזהבאנה שפיראגיל הזהב

מועדון עולים יוצאי 
מולדובה

ב-19:30ב'"מולדובה"

כל השבוע גיל הזהבמועדון ציון 
במהלך 
כל היום
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חוגים בשלוחת בית הספר "נחשונים"
שעותיוםגילאיםמדריךחוג

17:45-18:30ג', ה'א עד ו'רעיההתעמלות קרקע 

16:45-17:30ב', ה'א'- ג'נאור ימיןקפוארה

19:30-23:00ד'מבוגריםאורן בכרריקודי עם 

14:30-15:30ג', ה'א'-ג'כדורגל

15:30-16:30ג', ה'ד'-ו'כדורגל

17:00-19:00ג'ג'-ו'תנועת נוערקצ"ב 

מ- 19:00א', ד'מבוגרותאתי לויאירובי\עיצוב וחיטוב 

16:45-17:30ב', ה'א'- ג'נאור ימיןקפוארה

17:00גגןמוכנות

16:00א',ד'ג'-ו'תגבור חשבון אנגלית

15:30-18:00ג', ה'א'-ו'התעמלות אומנותית
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גאולימצ'יק
בימי  הרך  לגיל  וכייף  תרבות  מועדון 
הצגות  ב17:30  לשבועיים  אחת  שלישי 
ילדים / שעת ילדים + ג'ימבורי חופשי, גם 
בישול, פעילות עם בעלי-חיים,  סדנאות 

סדנאות יצירה.

חוג שחמט
א  הו השחמט  אתגר  חושב  בראש 
את  ולאמן  ליהנות  רוצים   . . ה. י ו חו

המוח? חוג שחמט הוא התשובה!
עם משחק  חוויתית  הכרות  למתחילים: 

המלכים ע"י פיתוח הדמיון והחשיבה.
למתקדמים: אימון וקידום אישי במסגרת 
והציונים  משחקים  הילדים  הקבוצה. 
איך  לראות  בואו  במבחנים משתפרים, 

ילדים אוהבים ללמוד!

מנהל המרכז: פנינה מנקט 
מזכירה: ירדנה זהבי

אב הבית: עובדיה חנניה
רכזת קשישים: יפה אזולאי 

רכזת נוער: ספיר י. 
מובילת צהרון: עדי זוארץ

כתובת: ניצנה 19
טלפון: 5073612 /6571293

פקס: 5067478 

תושבים יקרים,

לפתוח  גאה  גאולים  קהילתי  מרכז 
תוך  2014-2015 הפעילות  שנת  את 
אותה  הקהילה  לצרכי  מיטבי  מענה  מתן 

הוא משרת.

השנה נמשיך בפעילויות וחוגים קיימים, ונוסיף תחומי עניין חדשים ומרתקים לבקשת הקהל. 

כתמיד, אנו קשובים לכם, ונשמח לקבל רעיונות ויוזמות מכם התושבים לטובת שיפור השירות.

בברכת שנה טובה ובטוחה,
פנינה מנקט
מנהלת מרכז קהילתי גאולים

מרכז קהילתי גאולים
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מועדון תעופה וטיסנאות בת-ים
ת  ו נ עקרו ילמדו  י המועדון,  במסגרת 
התעופה וחוקי היסוד באווירודינמיקה 
בבניית  מעשי  ידע  ירכשו  המשתתפים 
בנייה  ליכולת  להביאם  טיסנים במטרה 
)כולל  דאונים  טיסנים,  של  עצמית 
עירוני  מועדון  הינו  המועדון  ממונעים( 
המועדון,  ובוגרי  בעלי הכרה  המדריכים 
והמזל"טים  העובדים בתעשיית התעופה 
הישראלית. במסגרת החוג נצא לתחרויות 
חוץ ולהטסות שטח מתאים למסיימי כיתה 

ב'-י"ב וכן למבוגרים אוהבי תעופה.

פורום מבקשי שינוי
פורום המורכב מתושבי השכונה שהחליטו 
לטפל בסוגיות הבוערות אשר מעסיקות 
את אנשי השכונה, החל מבעיות תשתית, 
אשפה וליכלוך, תחבורה ציבורית, תרבות 
אכן  כי  הסתבר  החולפת  בשנה  ופנאי. 
פורום  הינו  הפורום  באחדותנו.  כוחנו 
מוזמנים  ותושבת  תושב  וכל  וולונטרי 
להשתתף במפגשי הפורום ולהיות פעיל 
להיות  רוצה  חיי השכונה.  על  בהשפעה 
משפיע, להיות חלק משינוי בשכונה - זה 

הזמן להצטרף לפורום השכונתי.

המרכז לאומנויות הלחימה
במסגרת המועדון מתקיימים חוגים וקבוצות 
בהדרכת  קלאסי,  באיגרוף  מקצועניות 
 - ינוקוב  ואלכסנדר  פבריקאנט  בוריס 
המועדון כולל זירת איגרוף מקצועית מיני 
מועדון כושר, תחרויות בארץ ובעולם בנוסף 
מתקיים המרכז לאומנויות הלחימה הכולל 
מגע,  גודו קרב  לחימה משולב,  אומנות 
הגנה עצמית לנשים, חוגים לילדים בעלי 
צרכים מיוחדים ועוד, בהדרכת עוזי אייזיק 
מאמן חגורה שחורה, בעל מוניטין מועדון 
קפוארה בהדרכת רוני פיפה מהאקדמיה 

הישראלית לקפוארה.

קהילה מטיילת 
למשפחות  ונופשים  יומיים  חד  טיולים 
הנחות  נפש.  לכל  ים  ו שו במחירים 

למשתתפי המרכז.

פעילות לאוכלוסייה דתית 
ופעילויות שונות בקבוצות  חוגים מסיבות 

נפרדות לאוכלוסייה הדתית.

מרכז למידה בשכונת חלמית, במרכז "להיוט"
מרכז למידה במקצועות הליבה: חשבון, 
בקבוצות  גיל  קבוצות  לפי  אנגלית  קריאה, 
קטנות מדריכים: מורים או סטודנטים לחינוך.

החצר בניצנה
לרשותכם בתחילת שנת הלימודים הקרובה 
בניצנה אשר תכלול חצר  תפתח החצר 
ישיבה,  נקודות  עם  ומאובזרת  משופרת 
 - wifi ,שמשיות, מתקני משחקים לילדים
גלישה חופשית באינטרנט, ערכת תאורה 

הגברה והקרנה ועוד...
חברי  התושבים  בעזרת  מוקמת  החצר 
והמכון  פקטורי"  "ארט  החצר,  פורום 
אירועים  לקיים  ניתן  בחולון  הטכנולוגי 
פרטיים וקהילתיים בתשלום סמלי פרטים 

נוספים יינתנו בהמשך.
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ף  ו ר ג י א ל י  נ ו ר י ע ה ז  כ ר מ ה .
חוגים  מתקיימים  המועדון  במסגרת 
קלאסי,  באיגרוף  מקצועניות  וקבוצות 
ואלכסנדר  פבריקאנט  בוריס  בהדרכת 
איגרוף  זירת  כולל  המועדון   - ינוקוב 
תחרויות  כושר,  מועדון  מיני  מקצועית 

בארץ ובעולם.

חוגי ספורט ואומנויות לחימה
שעותיוםגילאיםמדריךחוג

15:00-19:00ב', ד'מגיל גן ועד ח'נתי  זלצר כדורגל 

17:00-19:??א' - ה'א'  עד בוגרים בוריס פבריקנטאיגרוף

17:00-19:00 ג' החל מחודש נוב'2-5באחריות ההורים ג'מבורי

17:30א'3-4/5-6אבי אסיידוקנגרו קידס

17:15-19:15 א', ד'גן- ו'רוניקפוארה

19:00-21:00א' - ה' נוער /בוגריםאלכנסדר ינוקובאיגרוף

16:30-20:30 ב', ה'מגיל 4 עד בוגרים' עוזי אייזיקגודו ואומנויות לחימה 

16:00ו'ה-ז'ירמי כנפואומנות לחימה  משולבת

לבנות בלבד א'א-דתומר יוספוףהתעמלות קרקע

17:00ג'חובהתומר יוספוףתנועה לגיל הרך

ערב + בוקרא', ג', ו'אלכס טניס שולחן

16:15א'ילדיםטניס שולחן

17:15/18:00ב', ה'א' ואילך מכבי בת-יםכדורסל 

20:00-22:00א'נשיםדרור דברןמאמאנט

18:30/19:15ב', ד'נשיםהדסה לידסיפילאטיס

8:00 בבוקר א'מבוגריםליאת כהןהתעמלות במים

פרטים במרכז ד', ו'לעדה האתיופית נתןכדורסל קהילה 

כדורסל לאנשים בעלי 
מוגבלות שכלית 

19:00-21:00 ב'מבוגריםיובל גדון

פרטים במרכז תומר יוספוףהתעמלות נשים

חלמית  שכונת   - להיוט  המוסיקה:  מרכז 
בגיטרה,  השכונה  לילדי  מוסיקה  מרכז 

פיתוח קול וקלידים - ללא תשלום

סרט פיצה
יום חמישי,  - בכל  ד'   - חובה  גן  לגילאי 

בשעה 17:00, מחיר ₪10.
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ומוסיקה חוגי מחול, אמנויות, אומנויות הבמה 
שעותיוםגילאיםמדריךחוג

16:00ג'חובה - ד'אורלי אבוחצירהפיסול

17:00ד'חובה - ד'דנה מור אומנות דקורטיבית

17:00ה'חובה-בוגריםאורן כהן ניניוציור וכיור

18:15ב', ד'ז'-י"במשה שבת היפהופ

16:00 / 17:35א', ג'א'-ג', ד'-ו'נטעמחול וג'ז

17:00ה'א' ואילךרותם עזרמדעים

פרטים במרכז נשיםזומבה 

20:00ב'מבוגריםבלה גולדבאוםריקודי בטן

פרטים במרכזדרמה 

16:00א', ג'בייבי היפ הופ נטעהיפ הופ קידס

18:00א'א' ואילךליאת כהןזומבה קידס

אנהפיתוח קול
א' - י"ב

בקבוצות גיל 
ב'

אחר הצהרים
בתיאום מראש

משעה 16:00ד'א' ואילךאסף אברהםדרבוקה

מרכז המוסיקה להיוט  
בשכונת חלמית

א' ואילךמרווה
פרטים 
במרכז 

משעה 17:00

17:00ה'2.5-5ורד שבחמוסיכייף

פרטים במרכז גיטרה
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שעותיוםגילאיםמדריךחוג

16:00ה'חובה - מבוגריםמאסטר שף 

16:30/17:30א', ד'גן חובהרותם עזרמוכנות לכיתה א'

פרטים במרכז מרזים ונהנים משולב

17:00ב'3-6רבקה מועדון פטל

תיגבורים בלשון,
מתמטיקה ואנגלית 

מגוון מדריכים
ז' 

ואילך
במהלך השבוע לפי רמה וכיתה 

בקבוצות קטנות הצהרים
אחר

הצהרים

18:00ד'ז'-י"בצוות מדריכיםמייקאובר- טיפוח וחן

17:00ד'א'-דברירובוטיקה

פרטים במרכזא' ואילךקבוצת איכ"ותאילוף כלבים

16:30ג'ג'-ד',  ה'-ו'צוות מדצ"יםקצ"ב תנועת נוער עירונית

בדרך למצוינות תיגבור 
לימודי לעולים חדשים

17:00א', ג'ג'–ו' בקבוצות גילעינבר קסלאסי 

13:00-15:00 א', ב', ד', ה'א'-ו'מגוון מוריםמרכז למידה בבית ספר עקיבא

מרכז למידה לילדי כיתות א' 
לתיגבור הקניית הקריאה 

16:00 א' ד'א'רותם עזר

קורסים
וסדנאות למבוגרים

שעותיוםמפגשיםמדריךחוג

ועכשו תורי 
שלל פעילויות תרבות 

וחוויה 
ג'5

20:00 פעם 
בחודש

20:00 ב'8מגוון מדריכיםאיפור אישי

פרטים במרכז מרזים ונהנים

המרכז 
להורות

מגוון מדריכים
במגוון נושאים הקשורים להורות

10
הרשמה 
מוקדמת

ערב

19:15א', ד'18אסףמחשבים בסיס

18:00א', ד'7אסףמחשבים אינטרנט

19:30טרם נקבע4אהרון אמיתיעזרה ראשונה והחייאת ילדים ותינוקות

19:00ד'5יפה אזולאיבראש צעיר- סדנא לעיצוב וטיפוח שיער

חוגים ופעילויות שפות, חשיבה, ועוד...

ם י בת- רט  ספו ו אי  פנ ת,  לתרבו החברה  46



תושבים יקרים,

ה"ביחד הקהילתי" הוא התחום העיקרי אותו 
אוביל יחד עם צוות המרכז בגורדון. נעשה 
לשיפור  ובמחויבות   גדולה  באהבה  זאת 
ולמגוון  תחומים  במגוון  והמענים  השרות 

מנהל המרכז: סרור משה
רכז המכון לאומנות: שי פרדו

רכזת חוגים וגיל הזהב: מירי לוי
רכז קהילה: מרינה זרנקין

מזכירה: בת שבע לוי
כתובת: ביל"ו 1

טלפון: 03-6598598
פקס: 03-5089991

gordonbat@gmail.com :מייל
חפשו אותנו בפייסבוק:

מתנ"ס גורדון בת-ים

גילאים. אני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא, לחוות ולטעום מהפעילויות המעניינות. 

שנה קהילתית ברוכה לכולנו.
משה סרור, 
מנהל מרכז קהילתי גורדון.

ן ו רד ו לתי ג מרכז קהי

!!! בגורדון  בונים קהילה   - יחדיו  מוטב 
גורדון תכנית  לפעול בשכונת  השנה תחל 

יחדיו"- תכנית קהילתית- חברתית  "מוטב 

מבית היוצר של הג'וינט.  התכנית מתמקדת 

תושבי השכונה  החיים של  איכות  בשיפור 

מיוחדות  ואוכלוסיות  וילדים, צעירים  בכלל 

בפרט.  מטרתה של "מוטב יחדיו "היא לתת 

מענים לצרכים שעלו מממצאי סקר שנערך 

בקרב תושבי השכונה בקיץ האחרון. מסקנות 

הסקר יובילו את הגורמים המקצועיים בשיתוף 

ייחודי וחשוב עם תושבי השכונה לבנות תכנית 

שתהיה  מושתתת על שיתוף פעולה הדוק 

גורמים  והשכונתיים,  העירוניים  הגופים  בין 

על  ובראשונה  ובראש  ופרטיים  עסקיים 

ולשפר  יוזמות הפעילים שמעוניינים לקדם 

את מצבם ואת מצב הקהילה כולה.

ג'אז, היפ-הופ וזומבה
שנת הפעילות לילדים נוער ונשים נפתחת 
ליאת  עם  והיפ-הופ  ג'אז  גבוה.  בקצב 
בורוכובסקי וזומבה לאטיס עם ליאת כהן. 
צוות חדש - ישן והמון אנרגיה באוויר. בואו 
לחזק ולעצב את הגוף, לסגל יציבה נכונה 
שכולה  מפעילות  ולהנות  וקואורדינציה 

איכות חיים, קצב וכיף.
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מועדון ברידג'
מועדון ברידג' עם יצחק טילוביץ.

מסורת וזהות יהודית לעולים 
זו השנה  גורדון מקיים  המרכז הקהילתי 
המסורת  חיזוק  של  פעילות  השנייה 
היהודית בפעילות של אולפן גיור וקהילה 
תומכת , שבתות קהילתיות , ליל סדר, ראש 
השנה, יום כיפור ט' באב, שבועות ופורים 
ועוד. כמו כן מתקיימים סיורים קהילתיים 
בעקבות התנ"ך. והכל בשת"פ עם ארגון 

"מחניים" ו"בית אור תורה סטון".
.054-2228690 רכז ראובן: 

מועדון שחמט
בימים אלו מוקם במתנ"ס מועדון שחמט 

לאוניד  אומן  רב  ובהנחייתו של  בניהולו 

ספר  בית  יכלול  ן  המועדו ן.  י גופשטי

הגילאים  ולכל  הרמות  בכל  לשחמט 

6. בנוסף לכך המועדון יקיים  החל מגיל 

בשבוע,  פעמיים  פתוחים  משחק  ערבי 

יוכלו לשחק,  במסגרתם שחקני שחמט 

באלו  אלו  ולהתחרות  להכיר, להשתפר 

כחלק מהבילוי בשעות הפנאי. 

מועדון ליוצאי טורקיה
למפגשי  אותך  מזמין  דוסטלוק  מועדון 
חברים מהנים הכוללים הרצאות, פעילויות, 
מסיבות, משחקי קלפים, ערבי זמר ועוד 

מידי מוצ"ש.
.052-4722291 לפרטים, לאה אגלמז: 

ם י בת- רט  ספו ו אי  פנ ת,  לתרבו החברה  48



קשר בין דורי
פרויקט משותף למרכז קהילתי "גורדון", 

התפוצות   לבית  "גורדון",  החינוך  לבית 

במסגרת   . וותיקים  לאזרחים  ולמשרד 

התכנית נפגשים תלמידי כיתות ו' מביה"ס, 

עם גמלאים מהמרכז קהילתי כדי להעמיק 

את הקשר והתקשורת בין הדורות ולחשוף 

הן את הגמלאים לתחומי עניין חדשים ואת 

של  המרתקים  החיים  לסיפורי  הילדים 

האזרחים הוותיקים.

שער שיוויון - שיוויון של הזדמנויות 
בסיוע וארגון "היוזמה החינוכית " התקיימו 

בגורדון ובתחכמוני שתי תכניות של שילוב 

משחקי כדורגל עם למידה חינוכית ערכית 

המוצלחת  הפעילות  ה'-ו'.  כיתות  לילדי 

אך  רבים  גביעים  הניבה  השנה  לאורך 

יותר מכל חבורה של ילדים מגובשת עם 

מסורת של הגינות בספורט.

מועדון לבעלי צרכים מיוחדים
ד',  א',  בימים  פועל  ומעלה,   18 לגילאי 

ומציע פעילות   19:00-21:00 בין השעות 

וימי  מסיבות  טיולים,  חוגים,  חברתית, 

הולדת. פועל בשיתוף מחלקת הרווחה.

קלאסי תרבות בגורדון לעולים
לאור בקשות תושבים, התגבשה קבוצת 

תכנית  ועולות שהובילה  עולים  תושבים 

ליצירת פעילויות תרבות ואומנות לעולים 

מחבר העמים. התוכנית נבנתה עם קבוצת 

הפעילים/ות והביאה לידי ביטוי מגוון של 

אומנויות ופעילות תרבות. ממשיכים את 

ההצלחה גם בתשע"ה!!!

2 בסימן  מבט לשכונה מס' 
"הילדות שלי"

העיתון  את  לאור  נוציא  זו  בשנה  גם 

"מבט לשכונה" בשיתוף כותבים מקומיים 

ופעילויות  נושאים  המתארים  ותושבות 

מהוואי השכונה שאירעו בתקופה החולפת. 

של  בילדות  תעסוק  המהדורה  הפעם 

השכונה - פעם והיום, משחקים של פעם 

וכל  ועכשיו, מאכלים, חברויות, תחביבים 

ואחד  לילדות של כל אחת  מה שקשור 

חומרים  למסור  מוזמנים  כולם  מאיתנו. 

לעיתון הקרוב.
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חוגים לגיל הרך

חוגים ופעילויות בשלוחת ביה"ס תחכמוני

חוגים לילדים

שעותיוםגילחוג

12:45-16:30א'-ה'גילאי 4-6צהרון "גורדון"

18:15-19:00 ב' גילאי 4-6היפ הופ ג'אז - בייבי קטנטנים

17:30-18:15ב', ד'כיתות א'-ב'*היפ הופ ג'אז

16:45-17:30ב', ד'כיתות ג', ד'*היפ הופ  ג'אז

16:00-16:45ב', ד'כיתות ה', ו'*היפ הופ ג'אז

17:20-18:05א',ד'גןג'ודו

17:00-18:30ג'גילאי 4-9ציור

17:00-18:30ה'גילאי 4-9פיסול בדס

17:00-17:45ג', ה'גילאי 4-5התעמלות קרקע

17:15-18:00א'מזחילה עד 2.5 שניםהפעלה מוסיקלית לפעוטות 

שעותיוםגילחוג

12:45-16:30א'-ה'גילאי 4-9צהרון "תחכמוני"

20:30-22:00ג'נשים כדורשת

שעותיוםגילחוג

12:45-16:30א'-ה'כיתות א' - ו'צהרון "גורדון"

17:00-18:00ג'כיתות א' - ו' שחמט 

התעמלות קרקע
כיתות א' - ג'

גנים
ב'-ה'

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

16:00-16:45ב'-ד'כיתות ה' - ו'היפ הופ, ג'אז  **

16:45-17:30ב'-ד'כיתות ג' - ד'היפ הופ, ג'אז **

16:00-16:45ב'-ד'כיתות ה' - ו'היפ הופ, ג'אז  **

16:30-17:15א', ד'א'- חדשיםג'ודו

18:10-19:00א', ד'כיתות ג' - ותיקיםג'ודו

14:30-15:30א', ד'כיתות ד', ה', ו'ג'ודו

התעמלות אומנותית
כיתות א' - ב'
כיתות ג' - ד'

א', ג'
פרטים 
במתנ"ס 

17:30-18:15א'כיתות א'- ו' זומבה

17:30-18:30ד'גן - כיתה ו'ריקודי בטן
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חוגים למבוגרים

חוגים לגמלאים

שעותיוםגילחוג

כל הגילאיםזומבה
ב'

ה' 
20:45-21:30
21:00-21:45

10:00-12:00ג'מבוגריםעברית - לודמילה

ב', ה' כל הגילאיםזומבה - לטיס
20:00-20:45
20:15-21:00

20:15-21:15ד'כל הגילאים ריקודי בטן

20:30-23:00מוצ"שכל הגילאיםמועדון סלסה

פרטים במתנ"סמוצ"שמבוגרים יוצאי תורכיה מועדון דוסטלוק

קונג-פו
אומנות לחימה משולבת

מגיל 10 עד 60
 *קבוצות לפי גילאים

18:00-21:30ג' 

קונג-פו
אומנות לחימה משולבת

מגיל 10 עד 60
 *קבוצות לפי גילאים

18:00-21:30ה'

10:30-12:30ג'מבוגריםעברית עולים - לודמילה 

17:00-18:00ד'מבוגרים עולים עברית ומורשת - ראובן

20:30-22:00ג'נשים מאמנט בגורדון

20:30-22:00ג'נשיםכדורשת  בתחכמוני

19:00-21:00א', ד' מבוגריםמועדון בעלי צרכים מיוחדים

שעותיוםחוג

11:15-13:00ד'ברידג'

08:15-10:30 לפי קבוצות א' התעמלות - ליאת 

08:30-10:00 לפי קבוצותב'התעמלות - ולדימיר

09:15-11:30ג'התעמלות - מדלן

10:15-11:15ב'ציור - סטלה

09:00-10:30ג'תכשיטנות - רימה

11:30-12:15ג'ריקודי עמים ושורות - סרגיי

09:30-10:15ד'אנגלית מתחילים - עטי

10:15-11:00ד'אנגלית מתקדמים - עטי
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מוסד  הוא  לאמנות  המכון 
מוותיקי העיר, משנת 1958. 
ולמדו  לימדו  שבו  מוסד 
מגדולי אמני ישראל. ביה"ס 
בין  גורדון  בשכונת  ממקום 

חוף הים למצבה.

המרצים  את  ותכירו  בואו 
שלנו, סגל מרצים המורכב 
מאמנים בעלי ידע מקצועי 

ועיוני רב.

כיף"  של  באווירה  "ליצור 
אמנות ואמנים במקום אחד, 
ניתן  וגלריה שבהם  סדנאות 
ללמוד וליצור באווירה טובה.

ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
Кружки по 
доступным ценам

Рисование и эскиз , 

ваяние и резьба по 
д е р е в у ,  к е р а м и к а , 

фотография ,  папье-

м а ш е ,  м а к и я ж , 

компьютеры, кружки 
для детей, подготовка 
портфолио и многое 
другое.

هلموا لكي تتعلموا معنا

ر  عما ال ا جلميع  ن  فنو

مناسبة وبأسعار 

لنحت  ا  ، ء لغنا وا لرسم  ا

 ، اخلشب على  حلفر  ا و

صناعة اخلزف، التصوير، 

حتضير  لورق،  ا عجينة 

ملف عمل، طباعة، جتميل، 

لفن  ا دورات  حاسوب، 

لالوالد وغيره الكثير.

للتسجيل...

 לכל הגילאים ובכל המחירים!

ים בת- ת  ו לאמנ ן  ו המכ

מיקום והרשמה: 
פתיחת קורס מותנה במינימום 4 נרשמים רח' הגבול )שמחה הולצברג( 18 ורח' ראשונים 3, בת-ים
Т В О Р Ч Е С Т В О  Д Л Я  В С Е Х  В О З Р А С Т О В  И  П О  Л Ю Б Ы М  Ц Е Н А М
У л .  h а Г в у л ь  ( С и м х а  h о л ь ц б е р г )  1 8  и  у л .  Р и ш о н и м , 3  Б а т  Я м

18 رشونيم 3 بات يام شارع هجبول 

03-5064237 واالستشارة::  لالستفتسار  לייעוץ,    03-6598598 للتسجيل:  להרשמה, 

The Bat-Yam Art Institute פיסבוק:    byartg@netvision .net . i l ל:  י אימי

ימי הולדת לילדים
שאוהבים ליצור

לאמנות  ן  המכו אמני 

יארחו אתכם ואת חברכם 

למסיבת יום הולדת ברוח 

היצירה, ותוך כדי אכילת 

תוכלו  והחגיגה  העוגה 

לצייר ולפסל.  

תיק  להגיש  צריכים 
עבודות? קורס נחיה 

להכנת תיק מלא! 
רישום וציור/ פיסול/

צילום והנחיה.

ם י בת- רט  ספו ו אי  פנ ת,  לתרבו החברה  52



רישום וציור
הקורס מקנה לתלמיד הכרה והעשרה לצד פיתוח יכולות טכניות 
עכשוויות ומסורתיות של הציור. בהנחיית הצייר דניאל סרחו זוכה 

פרס שרת התרבות 2012.

פיסול וגילוף בעץ
עוסק  הקורס  בתחום,  וכלים  טכניקות  מגוון  מציע  הקורס 
ומחקר יסוד הצורה, והבעיות הספציפיות שהיא מציבה  בהבנת 
אולג מאסטר בתחום  קוקלין  בתחום הפיסול. בהנחיית הפסל 

הפיסול באבן שיש וברונזה.

קדרות ועיצוב קרמי
לימודי הקדרות נועדו להפגיש את התלמיד עם החימר, הכלים 
ועלום הקדרות לצד פיתוח אישי של השפה והתפיסה האישית 
של התלמיד. בהנחית האמנית אילת כדורי בוגרת "בצלאל" וזוכת 

פרס בלומנטל.

צילום
הקורס עוסק בלימודי יסודות הצילום, הקניית ידע טכני ותיאורטי 
פיתוח  לדיגיטאלי,  הכולל הכרת המצלמה מהאנלוגי  בצילום, 
הצלם  בהנחיית  והמרחב.  המיקום  ותפיסת  ההתבוננות  יכולת 

אורי גורן.

כחומר ביד היוצר
עולם האמנות,  ומגוונים מתוך  שונים  בחומרים  סדנת התנסות 
יוצרת אביזרים מיוחדים  קולנוע ותיאטרון בהנחיית טובה ברמן, 

לתיאטרון, קולנוע  ויצירת תפאורות, בוגרת "בצלאל".

הדפס חיתוך עץ
בהנחיית  וייחודית.  עתיקה  בטכניקת הדפס  ולהתנסות  ללמוד 

האמן מתי להט.

סדנאות אמנים צעירים לתלמידי תיכון
רישום וציור/פיסול/צילום.

אמנות המחשב
פוטו-שופ,  והקולנוע.  צילום  הגראפי,  העיצוב  בתחומי  קורסים 

עריכה גראפית, בניית אתרים, עריכת סרטים, הכרת המחשב.

קורסים נוספים....
ועיצוב תכשיטים/התבוננות  פסיפס/צורפות  וקומיקס  ור  אי

בקולנוע/סיור והנחיה במוזיאונים.

אמנות המחשב
פוטו-שופ,  והקולנוע.  צילום  הגראפי,  העיצוב  בתחומי  קורסים 

עריכה גראפית, בניית אתרים, עריכת סרטים, הכרת המחשב.

קורסים נוספים....
ועיצוב תכשיטים/התבוננות  פסיפס/צורפות  וקומיקס  ור  אי

בקולנוע/סיור והנחיה במוזיאונים.

W W W . T A R B U T - B A T Y A M . C O . I L53



מנהל המרכז: דורון כהן צמח
רכזת חוגים: אורנה בלסיאנו

מזכירה: אילנה אל חרר
אב הבית: אילן אביב

כתובת: שאול המלך 4
טלפון: 03-5523830
פקס: 03-5523830 

תושבים יקרים,
עירנו, של  הים  מחוף  דקותיים  במרחק 
ולבבי המשלב  מיוחד  שוכן מרכז קהילתי 
בתוכו פעילות מגוונת לציבור תושבי השכונה.

מעורבות קהילתית
הצטרפו להוביל לשנות ולהשפיע.

בשעה טובה הקמנו קבוצת מיקוד וחשיבה 

לפיתוח יוזמות ופרויקטים בשכונה. 

תושבי השכונה שמעוניינים להיות מעורבים 

ושותפים בעשיה בשכונה ולקדם תהליכים  

והצטרפות  לפרטים  הקהילה.  למען 

במזכירות המרכז.

 ערבי קהילה ייחודיים למגזר הדתי,

הפרשת חלה וסעודת אמנים

 שלוחת חוגים באורות התורה

 פעילות נוער בפרויקט עיר ללא

אלימות בראשות הרב לוגסי

 מועדון מזל טוב לעולים מרוסיה

 מועדון מורות גמלאיות חמ"ד

הפעילות מיועדת לגיל הרך ועד לגיל הזהב, לדוגמא חוגי פילאטיס, ג'אז וזומבה לצד ג'ודו, 
בישול, מדע והנדסה.

במרכז הקהילתי נוצרה לאחרונה קבוצה פעילה של משפחות צעירות ושאפתניות הרוצות 
להשפיע על הנעשה בשכונה, הינכם מוזמנים לקחת חלק בקבוצה ולקדם את איכות החיים 

בקהילה, וכן לבוא ולהנות משפע הפעילויות והחוגים שהמרכז מציע.

דורון כהן צמח,
מנהל מרכז קהילתי בית צדיק

ת צדיק בי מתנ"ס 

גיל הזהב
במקום פעילות עניפה לגיל הזהב, טיולים, 

פרוייקטים  הולדת  וימי  חגים  מסיבות 

בידוריים בשיתוף תלמידי טבנקין, שיחות 

חברתיות ושיחות אקטואליה.
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חוגים לגיך הרך
שעותיוםגילאיםמדריךחוג

5 בלבדשמוליק קוזיכדורגל מכבי
שלישי  
חמישי

17:45-18:30

16:30-17:15שני  חמישי4-5ארתור ריבקג'ודו

17:15-18:00ראשון4-5נאור ימיןקפאורה

ענתתנועה לגיל הרך
3-4
5

17:30-18:15שלישי

18:15-19:00שלישי4-5בייבי ג'אז

16:30-17:15שני5 בלבדשולימוכנות לכיתה א'

17:00-18:00רביעי5 בלבדלוריאנגלית

17:30שלישיגן חובהלורימדעים ויצירה
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חוגים לילדים
שעותיוםגילאיםמדריךחוג

שמוליק קוזיכדורגל
א', ב'
ג',ד'

ג', ה'
17:00-17:45
16:15-17:00

ארתור ריבקג'ודו
א', ב'

ג' ומעלה
ב', ה'

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

נאור ימיןקפוארה
א', ב'

ג' ומעלה
א', ד'

18:00-18:45
18:45-19:30

18:00ב', ה'ג' ומעלהעומרי לויכדור - סל

16:00-16:50א', ד'ב' ומעלהיוני יהונתןג'יאוג'יצו

ליאת בורובסקיג'אז והיפ הופ
א', ב'
ג', ד'
ה', ו'

א', ד'
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30

ויקה התעמלות קרקע
א' ומעלה

)לפי רמת גיל(
14:00ב'

17:30-18:30ה'ב' ומעלהנאורהשף הצעיר

ג'א', ב'בהנהלת חוגיטף "מהנדסי דור העתיד"
17:00-18:15
18:15-19:30

לוריגיטרה
א', ב'
ג', ד'

ד'
מהשעה 

14:00

לינהאנגלית
א' ומעלה

)לפי רמת גיל(
17:00ג'

מתמטיקה
כיתות א' ומעלה 
)לפי רמת גיל( 

17:00ד'
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שעותיוםמדריךחוג

08:00-08:45ב', ג', ה'דקלה פרץפילאטיס נשים )בוקר(

20:30-21:15א', ד'ענבר לנדסמןזומבה

21:15-22:00א', ד'ענבר לנדסמןפילאטיס

19:30ה'בלה גולדבאוםריקודי בטן

21:00ה'כדור רשת - נשים

18:30-20:30א'שומרי משקל

18:00-21:00ב'חזנות

20:30ג'ערכים )הרצאות(

חוגים למבוגרים ולגילאים אחרים

חוגים ופעילויות לגיל הזהב
חמישירביעישלישישניראשון

התעמלות
09:45-10:30
10:30-11:15

התעמלות
בונה עצם

9:15-10:00
10:00-10:45

התעמלות
9:00-9:45
9:45-10:30

התעמלות
בונה עצם

9:15-10:00
10:00-10:45

התעמלות
9:45-10:30
10:30-11:15

אנגלית
9:15-10:00
10:00-10:45

התעמלות
9:00-9:45
9:45-10:30

התעמלות
בונה עצם

9:15-10:00
10:00-10:45

מחשבים
10:15-11:00

במקום פעילות עניפה לגיל הזהב: טיולים, מסיבות חגים וימי הולדת, 
פרוייקטים בידוריים בשיתוף תלמידי טבנקין, שיחות חברתיות ושיחות אקטואליה.
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חוגים בשלוחת "אורות התורה" - בנות
מקום/הערהמחירשעהיוםחוג

13:35-14:35ה'אומנות
 ₪ 100
+חומרים

₪ 250
חומרים שנתי

אולם ביה"ס120 ש"ח13:35-14:35, 14:35-15:35ב'התעמלות קרקע

13:35-14:35א'ציור
 ₪ 100
+חומרים

 ₪ 100
חומרים שנתי

אולם ביה"ס130 ש"ח13:35-14:35, 14:35-15:35ג'מחול

150 ש"ח13:35-14:35ה'אורגן

130 ש"ח13:35-14:35ה'חלילית

אנגלית
כיתות ד'-ו'

130 ש"ח16:30-17:15ג'
רכישה מרוכזת

מול המורה.

130 ש"ח13:35-14:35ה'דרמה

13:35-14:35ב'מדעים ויוצרים
130 ש"ח 
+חומרים

מהנדסי
דור העתיד

13:35-14:35ד'
130 ש"ח 
+חומרים

130 ש"ח14:35-15:20ה'גיטרה

מגוון חוגים לנשים - זומבה, פילאטיס, ציור בשמן וריקודי עם. לפרטים דורית קקון.

שיעורי נגינה - ניתן להתייעץ עם המורה לודמילה: 054-6303266
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קורס שחייה
כולל-12 מפגשים בבריכת עמידר בהפרדה, הרישום 

מוגבל הזדרזו להרשם!

מרכז למידה/מועדונית
הכולל   16:00 השעה  עד  הלימודים  אחרי  יום  כל 
ארוחת צהריים בשרית חמה ומתן עזרה בשיעורי הבית.

לפרטים ורישום,
050-9251022 רכזת החוגים, דורית קקון: 

03-5523830 מזכירות מתנ"ס בית צדיק, אילנה: 
דורון כהן-צמח מנהל מרכז קהילתי "בית צדיק"

מקום/הערהמחירשעהיוםחוג

+חומרים130 ש"ח13:35-14:35, 14:35-15:35ב'אלקטרוניקה

אולם ספורט120 ש"ח13:35-14:35, 14:35-15:35א', ה'כדורגל\סל

70 ש"ח13:35-14:35, 14:35-15:35א'/ה'כדורגל\סל

120 ש"ח13:35-14:35, 14:35-15:35ב'אקרובטיקה

130 ש"ח17:00-18:00ג'אנגלית לכיתות ד'-ו'

150 ש"ח14:35-15:35ב'אורגן

120 ש"ח13:35-14:35ב'דרבוקה
רכישה מרוכזת 

מול המורה

130 ש"ח13:35-14:35ג'מדעים ויוצרים

130 ש"ח13:35-14:35ד'משחקי חשיבה

130 ש"ח13:35-14:35, 14:35-15:35א'מהנדסי דור העתיד

120 ש"ח16:30-17:30ג'קרטה

130 ש"ח16:00-17:00ג'שחמט

100 ש"ח17:00-18:00ג'משנני המקרא

130 ש"ח14:35-16:00א'גיטרה

חוגים בשלוחת "אורות התורה" - בנים
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ונגישים בכל שכונה. המועדונים  מועדונים הפזורים  בעיר כ-13  פועלים  בתחום הגמלאים 

מספקים תכניות רבות ומגוונות לשעות הפנאי של הגמלאים, ברובם הדבר מתבצע לאורך 

. חווית ההצטרפות למועדונים מעשירה את עולם התוכן  בבוקר( היום כולו )במקצתם רק 

של הגמלאי ומאפשרת לו להעיז ולנסות תחומי תוכן שונים שלא חווה בשנותיו קודם לכן. לצד 

חוויה זו מאפשרים המועדים את חווית ה"חברותא" אשר מפיגה את שעות הבדידות הרבות 

הנוצרות בגיל זה. זהו המקום לפנות אליכם, דור הביניים, ילדי הגמלאים של העיר ולומר כי 

העיר מציעה שפע של פעילויות המאפשרות "לחיות בכבוד את הגיל השלישי". לעיתים הגמלאי 

זקוק לחיבוק ולהובלה שלכם אותו לצרוך את השפע.

מועדון בוקר וערב
פעילות חברתית ומעגלי שיח, התעמלות, 
חוגים, ריקודים אירועי חג ומועד והרצאות.

מועדון ברידג'
מתחילים, מתקדמים

טלפוןכתובתרכזמרכז

03-5077247הגבעות 16שרית פינטואילת

03-5517586ליבורנו 17מרגלית פרקשיגלום

03-5516556הבנים 5שמחה מוסטקיעופר

03-5073612ניצנה 13יפה אזולאיגאולים

03-5523830שאול המלך 4בית צדיק

03-6581110כנרת 6אנה שפיראכנרת

03-5080563ז'בוטינסקי 3רונה ג'רביכותר הפיס

03-5526784אורט ישראל 9גרייסי ענתביהבונים

03-6583197החשמונאים 32מועדון ציון

03-6594980הרצל 74צביה שנילוסטיגר

3רות בן שבתדויטש הסיגריות  03-5532137מוכרי 

03-6587573נגבה 12יפה מזורנגבה

03-6598598ביל"ו גורדון

03-5512262רזיאל 6חנה רייכמןרזיאל

מועדוני גמלאים

נית רו עי ת  לו פעי
  לאזרחים ותיקים
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מועדון ללקוי ראייה
מפגש חברתי, העשרה.

מועדון קהילה תומכת
מיועד לאזרחים ותיקים בקהילה התומכת.

מועדון חבר העמים
פעילות חברתית, התעמלות,

עבודות יצירה וריקודים סלונים.

מחשבים
הכרת המחשב.

יום ג' 08:00-10:00
חדש! קבוצה למתקדמים.

מסיבות חג
את  ומציינים  חוגגים  השנה  במהלך 
מתקיימת  הפעילות  ישראל.  מועדי 
עמיאל,  קרן  מורשת,  מחלקת  בשיתוף 
בעיר. הפרויקט  הילדים  וגני  בתי הספר 
מביא לידי ביטוי פעילות בין-דורית ענפה 

המתקיימת בעיר.

הרצאות וסדנאות
אחת לחודש מתקיימות הרצאות עם טובי 
ונוגעות  מרתקות  ההרצאות  המרצים. 
בעלי  סופרים  רחב של תחומים:  במגוון 

שם, כתבי טלוויזיה ועוד ועוד...

פעילות בין דורית 
במועדונים מתקיימות פעילויות בין דוריות 
"פרויקט  ותיקים  נוער לאזרחים  בני  בין 

סבתא בישלה דייסה".
לימודי מחשבים במסגרת תיעוד סיפורי 

חיים, מסיבות חג משותפות ועוד... 

התנדבות
להתנדב  בחרו  רבים  ותיקים  אזרחים 
אנו  ועמותות.  במגוון רחב של הארגונים 
פרטים  ולהירתם.  לתרום  לכם  קוראים 

במועדונים ובמרכזים הקהילתיים. 

טיולים
קום והתהלך בארץ.... מסלולים מותאמים 
לגמלאים, טיולים מסובסדים. מסורת של 

טיול ל"ג בעומר, שביל ישראל ועוד...

מועדון מועשר 
השנה נפתח מועדון מועשר, מועדון הפועל 
3 פעמים בשבוע במועדון: דויטש וגורדון 
צהריים,  ארוחת  בוקר,  ארוחת  וכולל 

הסעות. ניתן להירשם על בסיס זכאות. 
בית ספר של זה"ב: בתי ספר התיכוניים 
לגמלאים.  שעריהם  את  פותחים  בעיר 
שעות  מערכת  ע"פ  ילמדו  הגמלאים 
מותאמת הכוללת מקצועות לימוד תיכוניים 
ומגוונים. יפעל בשלושה בתי ספר תיכוניים 
דרכא, תיכון  יוסף,  רמת  אורט  בעיר: 

אורט מילטון.
מועדון נופש במגדלים: מועדון חדש אשר 
מיוחדים: התעמלות במים,  יכלול תכנים 
חדר כושר, מועדון ברידג', מועדון הסרט 
הכרויות  ריקודים, מפגשי  מועדון  הטוב, 
ועוד... פרטים על הפרויקטים החדשים - 

במועדוני הגמלאים.
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קורס שחייה למתחילים
לכאלה שרצו ללמוד ואף פעם לא הספיקו 
קורס שחייה למבוגרים, 12 שיעורים של 
קטנה  בקבוצה  השחייה  סגנונות  לימוד 
ובקצב מותאם למבוגרים. החוג מתקיים 
 .48 השלושה  רחוב  "עמידר"  בבריכת 

ההרשמה במרכז קהילתי גאולים.

מתקני  בשילוב  הליכה  קבוצת 
כושר בטבע - חדש! 

ביותר  היא הפעילות הבסיסית  ההליכה 
גופנית  פעילות  זוהי  מכולן  והנוחה 
שמתאימה לכולם ובה בעת מפעילה את 
כל הגוף. מדובר בפעילות אירובית לכל 
דבר, שמשפרת סיבולת לב-ריאה, משפרת 
את זרימת הדם ומייעלת עשרות תהליכים 
אחרים בגוף, ההליכה הינה בשילוב שימוש 

במתקני הכושר בטבע.
פרטים והרשמה במרכזים הקהילתיים. 

חוגי התעמלות - במועדוני הגמלאים 
מדריכים  ע"י  מועברים  התעמלות  חוגי 
גופנית  לפעילות  עם הכשרה  מוסמכים 
למבוגרים. ההתעמלות משלבת עקרונות 
משקל,  שיווי  השלישי:  לגיל  חשובים 
תנועה טווחי  ושיפור  שימור  עצם,  בניית 

בשילוב אביזרים.

חדש! משחק "כדורשת זהב"
משחק כדור המבוסס על חוקי הכדורעף. 
לעבור  המעוניינים  גמלאים  דרושים 
הכשרה מורחבת בנושא וללמוד את חוקי 
המשחק,  בהדרכת  ועקרונות  המשחק 

עדיפות לבעלי רקע ספורטיבי.

חדש! התנדבות לקידום בריאות - מבוגרים
ם מ צ ע ן  ע מ ל ו ם  י ר ג ו ב מ ן  ע מ ל
המאפשרת  ת  עי ו מקצ ת  ו דב התנ
תוך  חדשה,  קריירה  לפתח  למתנדבים 
כדי קידום ושמירה על בריאותם האישית. 
מגוון התפקידים המוצעים גדול ומאפשר

קבוצות הליכה נורדית
שני  בעזרת  הליכה  היא  נורדית  הליכה 
מקלות המאפשרת הפעלה של פלג גוף 
בזמן ההליכה. השימוש במקלות  העליון 
מאפשר פעילות אירובית תוך כדי עבודה 
קואורדינציה  גמישות,  חוזק השריר,  על 

ואיזון. מתקיים במרכזים הקהילתיים,
ההרשמה במרכז הקלהיתים.

התעמלות במים למבוגרים
צורך  אין  רדודים,  במים  גופנית  פעילות 
איטית,  במים  התנועה  לשחות.  לדעת 
לחיזוק שרירי השלד  ומסייעת  מבוקרת 
והיציבה, הפחתת עומסים מהגב, גמישות, 
שיווי משקל, שימור תנועתיות המפרקים 
גב  בעיות  לבעלי  בעיקר  מומלצת  ועוד. 

ומפרקים, לחולי לב ואוסטיאופורוזיס.
"עמידר"  בבריכת  מתקיימת  הפעילות 

רחוב השלושה 48.
הרשמה במרכז גאולים.

ת  י פנ ו ג ת  לו פעי
  לגמלאים )60+(

               מחקרים מראים שהשתתפות 
בפעילות גופנית באופן קבוע מועילה 
לבריאות הגוף והנפש ועוזרת במניעה 

מפני תופעות ומחלות של הזקנה.

טאי-צ'י
תורת לחימה עתיקה המשלב עבודה על 
נכונה.  ויציבה  שיווי משקל  קורדינאציה 

הרשמה ב"כותר הפיס".
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חדש! התנדבות לקידום בריאות - מבוגרים
התנדבות בהתאם למידת העניין האישי, הכישורים והיכולות התפקודיות של כל מתנדב 

ומתנדב. מגוון אפשרויות ההתנדבות: נאמני קידום פעילות גופנית, תזונה נבונה, זיכרון, 

איתור גורמי סיכון, בדיקות סינון, גינה אכילה וכו'. המתאימים יועברו הכשרה מקצועית 

בנושא. לפרטים לפנות לרכזת פעילות גופנית לגמלאים.

לפרטים נוספים: אילת דגן-ירקוני, רכזת עירונית לפעילות גופנית למבוגרים 
60+( החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים טלפון: 03-5080025 )שלוחה 260( (

052-2384274 נייד: 

שביל ישראל 
של  שילוב  ישראל  שביל  בתוואי  טיולים 

והדרכה  הטיול  באזור  באתרים  ביקור 

מקצועית הרשמה במועדוני הגמלאים.

קבוצת פטאנק )כדורת דשא(
שמקורו  כדורת  משחק  הוא  פטאנק 

הנאה  גופנית,  פעילות  בצרפת המשלב 

לתחרויות יוצאים  המעוניינים  ובידור. 

 פטנק ארציות. 

וחמישי  שלישי  שני  יום  בכל  משחקים 

ב-9:00 בבוקר במגרשי הפטאנק, דרום 

הטיילת )ליד מתקני הכושר בטבע( ובגן 

הי"א בימי שלישי ב-9:15.

מועדון טניס שולחן
טניס שולחן הינו ענף המפתח קורדינאציה 

ורפלקסים, תורם לכושר האירובי, משפר 

מהירות תגובה ומחזק את השרירים, תוך 

הקוגניטיבי,  הפן  את  גם  מחזק  שהוא 

הריכוז ויכולת קבלת החלטות.

 9:30 בשעה  וד'  ב'  ימים  שבוע  מידי 

נפגשים במרכז קהילתי גאולים.
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פיה ו וצאי אתי מוקד קליטה לי
የኢትዮጵያውያን ሞኬድ  

ቅሊጣ ባት ያም

የሞኬድ ቅሊጣው ርእሰ ድርጊቶች
 የህብረተሰቡን ችግር ለመቅረፍ ሲባል አጠቃላይ
እንክብካቤና ምክር ከመስጠትም ባሻገር ወደ 
አስፈላጊው መ/ቤ መላክ ወይም ማመላከት።

 ለልጆችና ለወጣቶች ተስማሚ የሆኑ ፕሮግራሞችን 
መንደፍ፤

 በከተማዋ ውስጥ በሚንቀሳቀሱ ማህበራዊና ት/ም
አዘል ነገሮች እንደ ቀይታና በመሳሰሉት 
እንዲሳተፉ ማድረግ፤ እና በሄቭራ ለታርቡት ፕናይ 
ስፖርት የገንዘብ ድጋፍ በመቀበል አስፈላጊውን 
እንክብካቤ መስጠት፤

 የሞያ ት/ርት እና የገንዘብ ድጋፍ
ለዩኒቨርሲቲ/ኮሌጅ ተማሪዎች፤

 ሥራ ቦታዎችን ማፈላለግና ሠራተኞችን ማስገባት፤ 

 የራስ የሆነ ቢዝነስ መክፈት ለሚፈልጉ ሁሉ
ከማቲ ድርጅት ጋር በመሆን ት/ም መስጠት፤

 ሁለገብ የሆኑ ትምህርቶችን ከፍቶ ህብረተሰቡን ማስተማር፤

 ሐገርን ለማወቅ ሽርሽር እና ጉቭኝቶችን ማዘጋጀት፤

 በ በ ጎ  አድራጎት  ህብረተሰቡን  ለማገል ገል
የተሰማሩ ሰዎችን ማጠናከር፤

 ባህላዊ ዝግጅቶችን ለህብረተሰቡ ማቅረብ ወ.ዘ.ተ…

 שירות לפניות הציבור והסברה:
המוקד מספק לעולים מידע מגוון על 
לעיר,  ומחוץ  בעיר  השונים  השירותים 
וליווי  וחובות של העולה הכוונה  זכויות 
יעוץ ברמת הפרט,  במוסדות השונים, 

הקבוצה וקהילה.

 סיוע בסבסוד חוגים וקייטנות עירוניות 
- בשיתוף החברה  נוער  ולבני  לילדים 

לתרבות פנאי וספורט. 

: ן  שירותי תרגום ומילוי טפסים כגו
ביטוחים,  ביטוח לאומי, בנקים, חברות 

גבייה וכ"ו.

 מאגר מידע ממוחשב אודות הקהילה 
לאנשי מקצוע העוסקים עם

אוכלוסיית העולים.

 קורסים והכשרות מקצועיות לתושבים 
במציאת  סיוע  בעיר  אתיופיה  יוצאי 

תעסוקה.

 סיוע ביזמות עסקית בשיתוף מטי נתניה.
 סדנאות העצמה לקהילה בתחומי: 

הבריאות, הורות, תקשורת ועוד...

 טיולים להכרת הארץ לקהילה עידוד 
להתנדבות הורים, בני נוער ובוגרים.

 עידוד להתנדבות הורים, בני נוער ובוגרים.
 אירועי תרבות ופנאי לכלל הקהילה.

מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה בת ים
7 רהב  ברחוב  ו  ממשרדי פועל 
አድራሻችን፡ ርሆቭ ራሐቭ 7 ባት ያም

2 03-5080025, שלוחה   : טל'
073-2166117 פקס: 
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נרשמים לחוגי קט-רגל
במתנ"ס ביה"ס לכדורגל בשיתוף אגודת מ.ס בת ים

219 03-5080025, שלוחה  לפרטים, טל': 
03-5523838 )משרדי האגודה( או לעדינה: 
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מ"מ מנהל מחלקת נוער וצעירים: כפיר פוני
מנהלת תחום התנדבות והדרכה: רבקה שטנצלר

מנהלת מנהיגות: רינת גבאי
מנהל תנופ"ה: יניב ויסמונסקי

מנהלת מיזמים עסקיים: נעמי דויטש
מזכירה: כרמית יעקובי

כתובת: רח' רהב 7, בת ים
03-5080025, שלוחה 243 טל: 

מפעילה מערך שירותים מגוון, איכותי, מאתגר וייחודי, המותאם לצורכי הנוער והצעירים 
ופועלת בשיתוף הקהילה, כך שלכל נער או צעיר קיימת הזדמנות לבחור להשתתף

בפעילות המוצעת.

המחלקה אחראית על מגוון רחב של פעילויות לבני הנוער והצעירים בעיר. בין היתר 
וחברתית, מניעת אלימות  ועשייה קהילתית  בתחומי טיפוח מנהיגות, קידום התנדבות 
ועזרה במציאת  ייעוץ  נוער. הכוונה,  לבני  ותרבות  בילוי  ופיתוח מענים בתחומי פנאי, 

קריירה לצעירים.

אותם עניין  ותחומי  הפרויקטים  התכניות,  אודות  מידע  לקבל  ניתן  הבאים  בדפים 
מפעילה המחלקה.

אנו קוראים לנערים והנערות בגילאי 13-18 להצטרף ולקחת חלק במגוון  הפעילויות 
וההכוונה  הייעוץ  18, להיעזר בשירותי  גיל  ובהמשך לצעירים מעל  בעיר  הנוער  לבני 

ללימודים במסגרת מרכז הצעירים העירוני "כיוונים להצלחה". 

והצעירים פועלת  מחלקת הנוער 
פנאי  לתרבות  החברה  תחת 
וספורט ונותנת מענה לכ-10,000 
 25,000 ומעל  בעיר  הנוער  בני 
המחלקה   .18 גיל  מעל  צעירים 

ער ו נ

בין דגשי פעילותה:
 שמירת קשר עם ראש עיריית בת ים

והצוות הבכיר בקידום נושאים
רלוונטיים לבני נוער
 יריד תעסוקה לנוער
 אירועי קיץ המוניים

 קידום יוזמות נוער בעיר בנושאים
ערכיים ועוד...

נוער בת ים
לקבל  על קשר,  איתכם  לשמור  נשמח 
רעיונות ודעות בדף הפייסבוק שלנו, שם 
תוכלו לקבל גם מידע על שלל פעילויות 
מסגרות  הופעות  אירועים,  המחלקה, 
בני  על-ידי  מנוהל  האתר  ובכלל.  נוער 
נוער וחברים בו יותר מ-6,000 בני נוער.

חפשו אותנו ב-"נוער בת-ים"

050-8528867 לפרטים, יפית לוי: 
243 03-5080025, שלוחה  טל: 

מועצת הנוער העירונית
המועצה  בעיר.  הנוער  לבני  ייצוגי  גוף 
מורכבת מבני נוער שנבחרו באופן דמוקרטי 
ומייצגים את תלמידי בתי הספר התיכונים, 
חברי תנועות נוער ומרכזי נוער בעיר. כחלק
זכויות  על  המועצה  שומרת  ממטרותיה 
לרווחת  ודואגת  התלמידים בבתי הספר 

הנוער בעיר.
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התנדבות נוער
לנוער  חזון תחום ההתנדבות במחלקה 

מערך  יפעל  ים  בת  בעיר  בבת-ים: 

התנדבות נוער עירוני המעודד כל תלמיד 

לקחת  י"ב  כיתה  ועד  א'  מכיתה  בעיר, 

במסגרת  התנדבותית  בפעילות  חלק 

המיוחדים  לכישוריו  לגילו,  המתאימה 

ולתחומי ההתעניינות שלו.

חברתית שמעניקה להם עדיפות בכניסה 

ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

תוכנית יוצרים שינוי
תוכנית "יוצרים שינוי" היא תוכנית לימודית 

והתנדבות  יזמות  חברתית,  למעורבות 

חכמה. התוכנית מלמדת את התלמידים 

ולמצוקת הזולת,  להיות ערים לסביבתם 

לפעולה,  המוטיבציה  את  בהם  ומציתה 

ליצירת השינוי. התוכנית  תוך מתן כלים 

ונוער להאמין יכולתם  מאפשרת לילדים 

בהישגיהם  ולשתף  עולמם  את  לשנות 
את סביבתם. 

מחויבות אישית
תוכנית  היא  אישית"  "מחויבות  תוכנית 

חינוכית ערכית המתבססת על התנסות 

למען  בהתנדבות  התלמיד  של  מעשית 

הקהילה. התוכנית פועלת בשיתוף מינהל 

חברה ונוער. בבת ים קיימים 40 מסגרות 

בקהילה הקולטות את תלמידי מחויבות 

אישית. בשנת תשע"ג השתתפו בתוכנית

כ -1,000 תלמידים מ -10 בתי-ספר בעיר. 

שנתיים  להתנדב  הממשיכים  תלמידים 

בגרות.  תעודת  לקבל  זכאים  נוספות, 
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תוכנית להתפתחות אישית - 
מעורבות חברתית

יסודי  בחינוך העל  תוכנית תלת שנתית 

שתחל לפעול לראשונה בתשע"ה. התוכנית 

וקבוצתית לצד  כוללת התנדבות אישית 

תוכנית  התלמידים.  והכשרת  סמינרים 

לתוכניות  ח"ן  מנהל  של  פיתוח  היא  זו 

חברתית",  ו"בגרות  אישית"  "מחויבות 

למידה  הפדגוגית  הגישה  על  ומבוססת 

תהליכי  המקדמת  גישה  שירות,  מתוך 

שלושה  הכוללת  משמעותיים  למידה 

משמעותי,  קהילתי  שירות  מרכיבים: 

תהליכי עיבוד ההתנסות ולימוד עיוני.

תעודת בגרות חברתית
אישית"  ל"מחויבות  ההמשך  תוכנית 

במסגרת התלמידים שהחלו את נדבותם 

בכיתות  להתנדב  ממשיכים  י’,  בכיתה 

אחריות  בעלי  בתפקידים  י"ב   - י"א 

שיעמדו  המסיימים  יותר.  גבוהה  אישית 

בקריטריונים יקבלו תעודת בגרות חברתית 

שתעניק להם עדיפות בחלק מהמוסדות

להשכלה גבוהה.

מרכז הדרכה עירוני
מרכז ההדרכה שואף לתת מענה מקצועי 

בתנועות  למדריכים  למחנכים,  למורים, 

הנוער ובמסגרות השונות ולבעלי תפקידים 

בחינוך הבלתי ורמאלי הבית ספרי והחוץ 

בחינוך  ההדרכה,  בתחום  ספרי,  בית 

החברתי ובמיזמים עירוניים.

העצמת  על  דגש  שם  הדרכה  מרכז 

באמצעות  הנ"ל  היעד  ות  סי אוכלו

הנחייה,  מפגשי  עיון,  ימי  השתלמויות, 

ואספקת  ם  די חו י י ם  י תכנ הדרכת 

ים. ערכי בנושאים  פעילות  מערכי 

תוכניות  ובניית  השתלמויות  לתיאום 

בכל תחום.

לפרטים, רבקה שטנצלר
מנהלת תחום התנדבות והדרכה.
טל: 03-5075923 / 050-9250157

דוא"ל:
r ivkahadraha@gmai l .com
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תנועות הנוער בבת-ים,
רשת חברתית אמיתית!

ער ו נ ת  עו ו תנ

תנועת תרבות 
ת  תרבו חובב  לנוער  נוער  תנועת 
פעילות  וכו'.  תיאטרון  מוזיקה,  ואמנות, 
חברתית ערכית, קורס מדריכים, הופעות
בביה"ס  פועלת  ופעילויות שיא. התנועה 

גורדון, לפרטים לירן: 050-6803599

הצופים
שמה  התנועה  אלי  ניקי  ע"ש  דן  שבט 
לערכי  נוער  בני  לחנך  לעצמה למטרה 
ועוד.  ועוד  נתינה, אהבת הארץ  חברות, 
פעמיים פעילות  דרך  זאת  עושה  היא 
ובמחנה  מיוחדים  ימים  טיולים,  בשבוע, 
אלינו  הצטרפו  ימים!   5-3 בן  הקיץ 
לבין והובלה  חינוך  בין  לשילוב המושלם 

כיף וחוויות! 
,1 השבט ברח' חביבה רייך 

לפרטים, רותם: 054-2440385 

כנפיים של קרמבו - חדש!
לילדים  הנוער,  תנועת  של  חדש  סניף 
נכויות, ראשונה  עם צרכים מיוחדים רבי 
תנועה מקיימת  בעולם.  והיחידה מסוגה 
פעילות חברתית-חינוכית בלתי פורמאלית 
פעם בשבוע בשעות אחה"צ, במודל של 

חונכות אישית-במסגרת קבוצתית.
במרכז רב איכויות ברח' אהוד קינמון 

.050-4251314 10. לפרטים, ויקה:

צופי-ים - שבט "הסלע"
צופי ים היא הזרוע הימית של תנועת 

הצופים העבריים בישראל. ייחודה 
בדרך שהיא משלבת בפעילותה את 

הים כאמצעי להשגת מטרות ומשלבת 
כיף ומסגרת המחזקת את החוסן הפיזי 

והנפשי חוף הסי-פאלאס. 
מרכז השבט, אייל זליג: 054-2440147

הנוער העובד והלומד
ואחריות  למנהיגות  מחנכת  התנועה 
חברתית ברוח ערכי הציונות הדמוקרטיה 
והשוויון. בבת ים מפעילה התנועה את קן 
קן  ואת   .16 הגבעות  ברחוב  יוסף  רמת 

החוף בביה"ס היסודי טבנקין.
לפרטים, מתן: 054-9747237
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המחדשים
צפוף לך בבית? נמאס לשבת על ספסל 
בשכונה? עייף אחרי עבודה ומחפש מקום 
ים מקום  יש בת  בו עם חברים?  לפגוש 
סניף  שעה:  בכל  עליו  להגיע  שאפשר 
של  החדש  הבית   - בת-ים  המחדשים 

הנערים והעובדים!!
,27 רחוב החשמונאים 

לפרטים, עומר: 054-9747280

קצ"ב - התנועה העירונית
בעיר בת-ים פועלת כבר 22 שנה - ילדי 
ונוער קצ"ב מתחנכים על-פי אידיאולוגיה 
המבוססת על ערכי כבוד לכל אדם ואדם, 
שיתוף פעולה עם הקהילה, טיפוח תחושת 
השייכות לעיר בת-ים ואהבת העם והארץ. 
קצ"ב הינה תנועת הנוער העירונית היחידה 
להגשמה  חניכיה  את  המובילה  בארץ 
החוזרים  נח"ל  בגרעיני  הצבאי  בשירות 
מבצעים,  אלה  חיילים  גדלו.  בה  לעיר 
חינוכית  במהלך פרק המשימה, פעילות 
ענפה בתחום החינוך הערכי, הכנה לצה"ל 
ומעורבות חברתית, בהנחיית העיר, הצבא 

ומינהל חברה ונוער.
קצ"ב  רכזת  ניתן  נוספים  לפרטים 

עירונית שני אלבז: 054-7992337

הנוער הלאומי
נוער  הינה תנועת  תנועת הנוער הלאומי 
עולים  לשילוב  ציונית חברתית הפועלת 
העיר.  ברחבי  לתנועה  ותיקים  חדשים 
תחומי  פי  על  הנוער  בני  את  מחברת 
בטיולים הארצית  לתנועה  שונים  עניין 

ובימי שיא.
התנועה פועלת בביה"ס יצחק שדה

לפרטים, נופר: 050-9282039

אריאל
חברי התנועה מתחנכים לפעול מתוך

מסירות  חכמים.  ואמונת  תורה  אהבת 
בולט  ייחודי  ולארץ. מאפיין  לתורה לעם 
בנים  בין  היא ההפרדה  זה  הנובע מחזון 
התנועתית.  הפעילות  רמות  בכל  לבנות 

בבת ים פועלים סניף בנים ובנות
"אורות התורה"  בבית הכנסת  בנות:  

16, לפרטים, ברח' מוהליבר 
054-7397643 נטע:

,1 בנים: הסניף ברח' י"ל פרץ 
לפרטים, יניב: 054-9467722

בני עקיבא
תנועה הדוגלת  הינה  בני עקיבא  תנועת 
ומצוות,  תורה  קיום  ובעבודה.  בתורה 
לבנין  מעשיות,  פעולות  מימוש  עם  יחד 

האומה והארץ.
,62 סניף בת-ים, רחוב הרצל 

נייד: 052-3662737 
סניף רמת הנשיא, רחוב מוכרי 

5, נייד: 052-3662759 הסיגריות  
,13 סניף עמידר,  רחוב נגבה 

נייד: 052-3662752

מכבי צעיר
חינוכית, לאומית פורטיבית,  נוער  תנועת 
והציוניות. היהדות  ערכי  על  המושתתת 

התנועה פועלת במתחם בית ספר
"בן גוריון".

לפרטים: 054-6790161
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מול סערת גיל ההתבגרות ניצב מרכז 
ויציבות  ביטחון  המקרין  המגדלור 
הנוער למקום מבטחים.  ומוביל את 
שלושת מרכזי המגדלור בעיר בת-ים 
לנערים  על מנת לתת מענה  הוקמו 
ונערות, בני תרבויות שונות, על רצף 

הלבטים המאפיינים את גילם.
למצוא  ניתן  המדריכים  צוות  בין 
מדריכים דוברי רוסית ואמהרית, וכל 
אחד ואחת מבני הנוער תושבי העיר 
ובאווירה  פתוחות  בזרועות  מתקבל 

מקבלת וחמה.
הנוער אפשר לדבר על כל  במרכזי 
נושא שבעולם ובין השאר, יחסים עם 
ההורים, בית הספר, התבגרות, יחסי 
בנים בנות, זהות מינית, גיוס לצה"ל, 

חברות, שעמום ועוד ועוד...
תחומי  פיתוח  מעודדים  המרכזים 
התנדבות ערכים,  הקניית  עניין, 

ופיתוח מנהיגות.

מגדלור אילת
כי כאן בבית שלנו אפשר לבחור, לשאוף, 

לנסות ואפילו להגשים חלומות! סדנאות 

בישול, לימודי טניס שולחן, איפור וסטיילינג,

פינות משחק, ישבה ופנאי, אומנות ויצירה ועוד...

שעות פעילות המרכז: א'-ה', 18:00-21:30

רח התחיה 17, בגינה מאחורי המכללה, 

טל': 03-5067479

מגדלור רב-תחומי
אוזן  למצוא  אפשר  במגדלור  אצלנו 
קשבת ולדבר בגובה העיניים על כל נושא 
דילמות,  חברים,  ההורים,  על  שבעולם, 

אנחנו אחר,  דבר  כל  או  זהות  תזונה, 
כאן בשבילכם.

ימים א'-ה', שעות פתיחה: 17:00-21:00. 
ניסבאום 68, בת ים, טל: 06-5521921

מגדלור נגבה
כל  על  לדבר  לך  בשבי כאן  ו  חנ אנ
אווירה  עם  נוער  מרכז  שבעולם.  נושא 
ביתית וצוות חם, שמקבל כל נערה ונער

בגובה העיניים.
שעות פעילות המרכז: א'-ה', 18:00-21:30.

12 בת ים, טל: 03-6587573 נגבה 

במגדלורים ניתן למצוא חדרי מוסיקה 
מקצועיים, שיעורים פרטיים, סדנאות, 

חדר מחשבים, חוגי ספורט ועוד...

מועדון מתחברים
מסורתי   - הדתי  מהמגזר  הנוער  בני 
וציוני  ערכי, חברתי  חוויתי,  לזמן  וזמנים 
מהשעה  החל  יום  בכל  פתוח  המרכז 
ועד השעות הקטנות של הלילה.   17:00
נושא,  כל  על  ניתן לקבל מענה  במרכז 
שיעורי תורה, הכוונה וייעוץ, חוגים ותחומי 
וחגים.  מסיבות  חברים,  מפגשי  עניין, 
לפיתוח  הנערים  את  מעודד  המועדון 
תחומי עניין, לגיוס לצה"ל, אהבת הארץ, 

התנדבות ועוד...
לפרטים, הרב איטח: 052-8379161

ר י המגדלו מרכז
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*ים-שילוט חוצות - כולם רואים תוצאות
עוסקים  סוכני המכירות,  הנוער הם  בני 

במכירת שטחי פרסום חוצות ברחבי העיר. 

והדבקה,  גרפיקה,דפוס  הכוונה,  כולל: 

בהתאם לצרכי הלקוח.

לפרטים, מיכה מויאל: 050-9250135

*קפה-קפה
האירועים  בזמן  פועל  הקפה  בית 

בנוסף,  התרבות.  בהיכל  המתקיימים 

הנערות מפעילות את הקפיטריה במכללת 

בת ים ובעיריית בת ים. ניתן להזמין קייטרינג 

)כנסים  פרטיים  לאירועים  חלבי  גורמה 

הרצאות, מסיבות( בהזמנה מראש.

לפרטים, יאיר לוי: 050-8528823

*עתיד ירוק - לצמוח בגדול 
של  שוטפת  בתחזוקה  עוסקים  נערים 

הנערים  ים.  בת  ברחבי  ציבוריות  גינות 

גבוהה.  מקצועית  ברמה  מתפקדים 

יום העבודה,  מובילים את  צוותים  ראשי 

הגינון עבודות  כל  הנערים מבצעים את 

והפיתוח, תחזוקה ועוד.

לפרטים, ארז דוד: 050-8528820

ים ם עסקי זמי מי
ער  ו נ י  לבנ          

כתובת רחוב
רכב  כלי  היא  עלם  של  הידידות  ניידת 

שהותאם לשמש בסיס למפגש אישי עם 

בני הנוער. ברכב פינת ישיבה אינטימית, 

דפי  טלפון,  קל,  וכיבוד  חמה  שתייה 

ועוד. צוותי הניידת,  מידע, אמצעי מניעה 

המורכבים מאנשי מקצוע ומתנדבים,

יוצרים קשר ראשוני עם מתבגרים שפגשו, 

משוחחים "על הכל" תוך מפגש חם, מקבל 

ופתוח, ללא תנאים מוקדמים.

שעות הפעילות של הרכב: בימים א'-ג'-ה',

22:00-02:00, מנהל ניידת

בת-ים, ניר: 054-9773770
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שירות משמעותי בצה"ל

ל לצה" ה  נ הכ

למטרה  לעצמה  שמה  בת-ים  העיר 

להוביל באחוזי המתגייסים לצה"ל ולכוון 

השונות.  ביחידות  משמעותי  לשירות 

שונות ברמה  פועלות תכניות  זו  מסיבה 

ברמה וכן  ספרית  והבית  העירונית 

הפרטנית ע"י חיילים המשובצים בעיר.

מרכז הכנה לצה"ל 
מרכז מידע והכוונה לתלמידי כיתות י"א-

י"ב בעיר. בואו לשבת עם המדניו"ת, לשאול 

שאלות, לקבל מידע והכוונה לגבי השירות 

וקחו חלק מקבוצות הכוונה  הצפוי לכם 

ועוד... לקצונה, שירות משמעותי לנשים, 

מרכז הכנה לצה"ל ממוקם במגדלור 

י  שנ מי  בי פועל  ו ם  ניסנבאו ב  ברחו

ורביעי בין השעות 19:00-21:00 פרטים

בטלפון: 03-5521921. 

"אחריי" - נוער מוביל שינוי
והטמעת  מנטאלית  הכנה  גופני,  כושר 

ת  רו שי לקראת  ם  י חברתי ם  ערכי

מתאמנת  הקבוצה  בצבא.  משמעותי 

בימים ראשון וחמישי בשעה 18:00 בערב

בחוף הגולשים.

גרעיני הנח"ל של אחריי
וקצ"ב בביה"ס

אשר  חיילים  משובצים  ספר  בית  בכל 

כמו  יוזמים פעילויות  שיעורים,  מעבירים 

יום צה"לי, הרצאות של קצינים וכן פותרים 

כיתות תלמידי  של  נקודתיות  בעיות 

י"א-י"ב בעניין המיונים לצה"ל.
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של  רחב  מגוון  יוזמת  בת-ים  העיר 
הנוער  בני  לכלל  הפונים  אירועים 
משלבת  הנוער  אירועי  בעיר.בכל 
חינוכיים   - ערכיים  תכנים  העיר 
כגון: התנדבות, גיוס לצה"ל, בטיחות 

בדרכים, סובלנות ועוד.

ות י ג צו י ת  להקו

להקות נוער 
הרבים  לכשרונות  במה  נותנת  ים  בת 

ריקוד  מוזיקה,  תיאטרון,  בתחומי  שבה 

הנוער  בני  של  הייצוג  קבוצות  ועוד. 

לעיר בתחומי התרבות רב  כבוד  עושות 

ואומניות הבמה.

להקת "קול הים"
בת  העיר  של  הייצוגית  הזמר  להקת 

שלום  של  המוסיקאלי  לו  בניהו ים, 

האירועים  בכל  מופיעה  הלהקה  סוטו. 

בארץ ים  בת  את  ומייצגת  העירוניים 

ת ו ב ר ת ף  ג א ל  ו ה י נ ב ( ם  ל ו ע ב ו

עיריית בת-ים(.

לפרטים, מנהלת הלהקה שרית 

גולדשטיין, טל: 050-2507105

תחומי עניין
יש לך תחביב שהיית רוצה להתמקצע בו? 

במרכזים הקהילתיים תמצאו מגוון רחב 

של קורסים, חוגים וקבוצות חברתיות עם 

המורים הטובים ביותר!!

אילוף כלבים, מחשבים, תיאטרון, הכנה 

לצבא, שפת הסימנים, קפוארה, איגרוף, 

היאבקות, אומניות לחימה, היפ-הופ, ג’אז-

צילום גיטרה, פיתוח קול, כדורגל, ריקודים 

תקשורת,  ברייקדאנס,  ראפ,  סלונים, 

מדעים, עיצוב אופנה, סטנד-אפ, תיאוריה 

ועוד המון חוגים...

לרכזי  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 

הנוער במרכזים הקהילתיים ובמחלקה 

לנוער בטלפון: 073-2166149
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ער ו נ עי  רו אי

הארצי  הנוער  תיאטרון  פסטיבל 
ה-21, בת-ים. )1-3.2015(

ולהשתתף בחוויית תיאטרון  בואו לצפות 

בעיר! פסטיבל התיאטרון הארצי מתקיים 

בבת ים בכל שנה לקראת האביב ומארח 

להקות נוער מכל רחבי הארץ. 

דרך  שבדרום  מאילת  מגיעות  להקות 

עשרות רשויות ועד קריית שמונה וקצרין 

באולמות  מתקיים  הפסטיבל  שבצפון. 

השונים בעיר. פרסומים ניתן למצוא באתר 

העירייה ובפייסבוק.

חדש בתיאטרון בת ים לנוער!!! 
המיועדת  צעירים  קבוצת  השנה תפתח 

חטיבה  בגילאי  מתחילים  לשחקנים 

להתקדם  בהמשך  ם  אפי שו אשר 

לקבוצה הייצוגית.

קבוצת התיאטרון הייצוגית לנוער
אומנויות  שוחר  לנוער  מיועדת  הקבוצה 

הבמה, הרוצה להרחיב את הידע, להתנסות, 

והמקצועית.  האישית  ברמה  להתפתח 

הקבוצה הייצוגית בבת ים פועלת זו השנה 

שונים של  בז'אנרים  והתנסתה  השלישית 

באולמות  הצגות  רחוב,  מופעי  תיאטרון: 

ועוד... הקבוצה  תנועה  תיאטרון  תיאטרון, 

נבחרה להציג את המופע "ג'ונגל" בפסטיבל 

עכו לתיאטרון אחר )סוכות 2014(.

הקבוצה פועלת בהנחיית קרן כהן-ישראלי.
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הצוות הצעיר בעיר!
בעיר בת ים פועלים כ-90 צעירים לפני 

הצעירים משתייכים  במסגרתו.  או  גיוס 

התנדבותיות  ומסגרות  הנוער  לתנועות 

בתי  בהן,  ב-45 מסגרות  ופועלים  שונות 

ספר, מועדוניות, מיזמים חברתיים, מרכזים 

קהילתיים ופרויקטים שונים נוספים. 

אירועי הקיץ לנוער
על מנת לאפשר לבני הנוער בעיר פעילות 

פנאי איכותית ואלטרנטיבה בימי החופש 

נקיים השנה מגוון רחב של פעילויות.

הספורט  מגרשי  יפעלו  השנה  גם 

ובכדורסל,  בכדורגל  טורנירים  ויתקיימו 

מיטב  את  יארח  התרבות  היכל  בנוסף 

הסטנדאפיסטים והאומנים למופעי נוער, 

מרכזי הנוער "המגדלורים" יקיימו הופעות 

נוער ופעילויות לכל תושבי העיר ומתחמי 

לשעות  עד  העיר  ברחבי  יפעלו  הנוער 

הקטנות של הלילה.

נשמח לקבל רעיונות משלכם בפייסבוק.

מיזם "להיות נערה" 2015
ופורץ דרך  - מיזם חלוץ  נערה"  "להיות 

יחיד מסוגו בישראל אשר נועד להתמודד 

השונים.  מאפייניו  על  הנערה  גיל  עם 

הנערות  העצמת  העיקרית,  מטרתו 

בכלים חברתיים ואמנותיים שיהוו מסגרת 

ואתגור התפיסה המקובלת  דיון  לביטוי, 

נערה.  להיות  זה  מה  של  והמשמעות 

בכל  פעילויות  יתקיימו  במסגרת המיזם 

לקראת  שיא  ואירועי  בעיר  הספר  בתי 

בפייסבוק אותנו  חפשו  השנה.  סוף 

ובאתר העירייה
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מחלקת הנוער והצעירים
פועלת תחת החברה לתרבות פנאי וספורט 
ונותנת מענה לכ-10,000 בני הנוער בעיר 

ולימודים לקריירה  מסלול  בחירת 
לפגישה  זוכים  למרכז  המגיעים  צעירים 
יעברו תהליך  בו  לימודים  יועץ  אישית עם 
באמצעות  החלטות  וקבלת  בחירה  של 
ומערכת ממוחשבת המאפשרת  תרגילים 
ולבחור את המקצועות המתאימים  לאתר 
קיימת  במרכז  האישיות.  להעדפותיהם 
ספריית מקצועות המכילה חומר רב לגבי 
מאות מקצועות לימוד ועבודה ותכניות לימוד 
סיכויי  עבורם  נבדקים  בהמשך  ייחודיות. 
הקבלה ללימודים ומבוצעת פנייה למוסדות 
הלימוד השונים. בנוסף מתקיימות סדנאות 
נחוצים  כלים  הכוון מסובסדות המעניקות 
לבחירת מקצוע לחיים על ידי פסיכולוגים 

תעסוקתיים מקצועיים. 

השלמה ושיפור בגרויות ללא תשלום
במרכז מידע רב על מכינות קדם אקדמיות, 
השלמת השכלה תיכונית, שיפור והשלמת 
בגרויות לחיילים משוחררים במימון משרד 

הביטחון )בכפוף לקריטריונים(.

 

מנהל מרכז הצעירים: כפיר פוני
רכזת תחום הכשרות מקצועיות 

ופיתוח הון אנושי: אוסנת חדד
רכזת תחום השכלה גבוהה ותוכנית 

הישגים: חן גבע
רכזת תחום חיילים משוחררים:

שני דגן
כתובת: רח' רהב 7 )בסמוך למכללת בת ים(

טל: 03-5061838 / 03-5090882
www.batyami.co.il :אתר

אחד על אחד לאזרחות
תוכנית  ובניית  הכוונה  הכולל  אישי  ייעוץ 
אישית בצעדים הראשונים באזרחות, בחירת 
קריירה, הכנה לטיול הגדול, רישום לקורסים 
ולימודי המשך, שכירת דירה, בחירת עבודה 
בנושא  והכוונה  מידע  קבלת  מועדפת, 

הזכויות וההטבות למשתחררים הטריים.

ייעוץ תעסוקה
מרכז הצעירים מסייע במציאת עבודה ועבודה 
מועדפת, כתיבת קורות חיים ושדרוגם, יצירת 
ומקומיים,  פוטנציאליים  עם מעסיקים  קשר 
איתור משרות מקומיות ויצירת מאגר לצעירים 
הנחייה  והחיילים המשוחררים.  העיר  תושבי 
ועזרה בעבודות מועדפות לחיילים המשוחררים 

הזכאים ועוד...

ומעל 25,000 צעירים מעל גיל 18. המחלקה מפעילה מערך שירותים מגוון, איכותי, מאתגר 
וייחודי, המותאם לצורכי הנוער והצעירים בעיר.

מרכז הצעירים "כיוונים להצלחה" הינו מרכז עירוני המיועד לצעירים תושבי העיר מעל גיל 
18. מטרת המרכז הינה לקדם את צעירי העיר והחיילים והחיילות המשוחררים ומספק בין 
היתר שירותי ייעוץ ובחירת קריירה מתוך מטרה לקדם את תושבי העיר ולעודד אותם לרכוש 

השכלה גבוהה, הכשרות מקצועיות, תעסוקה איכותית ועוד.

ם  י ר י ע צ ה ז  כ ר מ
כיוונים להצלחה   
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הכוון תעסוקתי והכנה לעולם התעסוקה
ייעוץ ועזרה בחיפוש עבודה, כתיבת קורות 
עצמי.  ושיווק  עבודה  בראיון  עמידה  חיים, 
ועבודות  לצעירים  משרות  מאגר  במרכז 
סדנאות  משוחררים,  לחיילים  מועדפות 
הכנה לעולם התעסוקה עם חברות משאבי 

אנוש המובילות בתחום ועוד...

הנחות  ומתן  לקורסים  הפנייה 
במוסדות השונים

שונים  מקצועיים  לקורסים  והכוון  ייעוץ 
הנחה בשכר  ניתן לקבל  והפנייה אליהם. 
הקיימים  שונים  מוסדות  למגוון  הלימוד 
באזור )עפ"י הסכם הנחות עם המכללות(.

חונכות אישית ושעורי עזר 
במרכז ניתנים שעורי עזר בקבוצות קטנות 
לימוד  מקצועות  במגוון  אישית  וחונכות 

לסטודנטים ותלמידי מכינות תושבי העיר.

יזמות עסקית לנשים 
לפתוח  המעוניינות  ים  בת  תושבות  נשים 
עסק עצמאי הקורס כולל העצמה אישית 
אישי וי  ו ולי עסק  לפתיחת  נרחב  ידע 

במהלך התהליך.

מלגות ליוצאי אתיופיה
יוצאי אתיופיה תושבי העיר בלומדים בקורסי 
או  בגרויות  השלמת  מקצועית,  הכשרה 
השכלה גבוהה זכאים להגיש בקשה למלגה 

למגבית טורנטו הפעילה במרכז.

מעורבות חברתית
במרכז מתקיימת פעילות חברתית מגוונת 
של  הקשר  את  להעמיק  מטרה  מתוך 
להיות  להם  ולאפשר  לקהילה  הצעירים 
לקדם  בעיר,  בנעשה  פעילים  שותפים 

ולהוביל רעיונות חברתיים.

כנס חיילים משוחררים
לחיילים  כנס  מקיים המרכז  לשנה  אחת 
המשוחררים ומסיימי השירות הלאומי תושבי 
ים. בכנס מקבלים המשוחררים  העיר בת 
הטריים הסבר על ההטבות והזכויות השונות 

להם הם זכאים.

שירותים נוספים במרכז:
 קפה אינטרנט לשימוש חופשי

 אירועי תרבות חברה ופנאי

 אירוח משלחות וקבוצות מחו"ל

 צוות יועצים מקצועי ומיומן

 כתיבת קורות חיים איכותיים

 בנק משרות עדכני ומגוון

 יחס אישי וחם

 בית ליוזמות אישיות ולהגשמת חלומות

 השירות ניתן חינם לתושבי העיר בת-ים

 ייעוץ משפטי חינם בנושאים שונים
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החברתית   ובמדיה  באינטרנט  שיווק  מחשב   לימודי  לשפות   ספר  בית 
סודות  עולם משפט   את  להבין  חותם?  אני  מה  על  הבית   ועיצוב  תכנון  עולם 
למוח כושר  חדר  זכוכית   פסיפס  סדנת  קבלית   נומרולוגיה  העושר  

הכשרה מקצועית בפיקוח משרד הכלכלה    הנהלת חשבונות סוג 1+2
הנהלת חשבונות סוג 3    חשבי שכר

לפרטים ולקבלת ידיעון:
03-5081378  03-5080981
www.byc.co.il  חפשו אותנו בפייסבוק

מרצההרצאהיום

א'

שיר, סיפור ומנגינה

באודיטוריום העירוני
דבורה רוטברט 

גליה דורון עולם הולך ונעלם

אריאלה הירש ישראליסיפורי התנ"ך והיהדות באמנות

ב'

דבורה רוטברטקסם המילה

מיכל לוינזוןלאתגר את המוח

עומר שומרוניהיצירות הגדולות של המוסיקה קלאסית

ג'
ישראל פיבקותנ"ך כאן ועכשיו

אלון קליבנובמהצארים ועד האוליגרכים

ד'
יוסי שילוחתולדות הציור המודרני

מוסלמים במציאות משתנהאייל אופנבך

ה'

על ארצות ומקומות קסומים ניו יורק, 

הקאריביים, תימן, צפון קוריאה, לבנו,

איראן ועוד... )באודיטוריום העירוני(

נפתלי הילגר,

דייויד ניסן,

יוסי שילוח ועוד...

פניני דעת, הרצאות מרתקות במגוון תחומים

קתדרת בוקר

קתדרת ערב

ה', מופע פתיחת שנה  יום   30.10.14
הגדול מהתפוח  טעימות  יורק,  ו  ני
בין השעות 10:00-11:30 באודיטוריום העירוני

הקתדרה העממית במכללת בת-ים מזמינה 
אתכם לשנה מרתקת, מעשירה וחוויתית

ת העממי הקתדרה 
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תרבות באהבה,

חברה  בקיום  יסוד  כאבן  התרבות 

ערכים  של  מכלול  היא  תרבות 

אמונות ותפיסות עולם הפועלים למען

עיצוב קהילה.

תרבות  לספק  חובה  עלינו  מוטלת 

לתושב, לכן שמנו לנו מטרה לפתח 

מגוון רחב ככל האפשר של אירועים 

הגילאים לכל  ר  בעי ים  תי תרבו

מגיל 2-120.

ובעשייה התרבותית  ביצירה  האתגר 

הוא למצוא מכנה משותף לתרבות 

אחת, התרבות הישראלית.

שלכם,
גלית חזן
מנהלת מחלקת תרבות

היכל התרבות

מנהל ההיכל 
איציק אשכנזי

טלפון: 03-5080031
hacal3@netvision.net.il

קונסרבטוריון

מנהל
יפים ברסקי

סגן מנהל
גיא יעקובוביץ

טלפון: 03-5533008
cons.by24@gmail.com

סל תרבות

מנהלת סל תרבות 
יסודי-אתי משיח

טלפון: 03-5080025 
שלוחה 208/220
eti@tarbut-batyam.co.il

הצטרפו לעונת המנויים 2014-15 מצלצלים ומנויים 03-5080031

כם! ל ם  מחכי  ,2014 /15 ם  י י ו נ המ ת  נ ו ע ל ו  שמ הר ו ו  פ הצטר

ת התרבו כל  י ה
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הצגות   2 קבועות,  הצגות   5
בחירה סה''כ 7 הצגות ממיטב
מוצ"ש,  בימים  התיאטראות 

שני, שלישי, רביעי, חמישי.
תעלת בלאומילך 

תיאטרון הקאמרי 
הצגת סדרה  26.11-2.12.14

עת דודים  
תיאטרון הבימה 

הצגת סדרה  4.2-10.2.15

בית מרקחת שטרן בלום 
תיאטרון בית ליסין 

הצגת סדרה  17.1-21.1.15

המקרה המוזר של הכלב 
תיאטרון בית ליסין

הצגת סדרה  9.3-14.3.15

החיל האמיץ שוויק  
תיאטרון הבימה בשיתוף תיארון חיפה 

הצגת סדרה  29.4-5.5.15

ן ו י תיאטר ו מנ
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רק אתמול נולדה  
תיאטרון באר-שבע 

20.5-21.5.15

הפושעים החדשים    
תיאטרון הקאמרי 

23.2-24.2.15

אמא קוראג' וילדיה
תיאטרון הקאמרי

23.3-24.3.15

הכיתה שלנו  
תיאטרון הקאמרי ותיאטרן הבימה 

10.5-11.5.15

רה בחי ת  ו הצג
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מנוי מיוחד 
במחיר מיוחד
לגיל השלישי

תעלת בלאומילך 
תיאטרון הקאמרי 

30.11.14

בית מרקחת שטרן בלום 
תיאטרון בית ליסין 

18.1.15

החיל האמיץ שוויק  
תיאטרון הבימה בשיתוף תיארון חיפה 

3.5.15

מנוי מיני שקיעה
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חלק הראשון שירה בציבור,
חלק השני מופע בימתי מוסיקלי

20:30 ימי חמישי בשעה 

דרך ארוכה
משירי תלמה אלייגון

28.5.15 ,14.5.15

מפוע מחווה
לאריק איינשטיין

אילן טל ולהקת הטרנזיסטור
19.2.15 ,12.2.15

ימים של קולנוע
אילן שס

19.2.15 ,12.2.15

אילן שס
משירי שמוליק קראוס

18.6.15 ,11.6.15

קולות גדולים 
האחים אסנר ולהקת קולן 
26.3.15 ,19.3.15 ועדי כהן  

ששי גז    
25.11.14

נשים שרות נחצ'ה 
20.11.14 ,13.11.14

מר ז י  ב ער
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קובי אריאלי  
17.3.15

ששי גז    
25.11.14

קרנית גולדווסר
28.1.15

מרגלית צנעני
12.5.15

סדרת מפגשים
וסיפורים מרתקים,
של אנשים
ועל האנשים
4 הרצאות השנה 
במחיר של 3

י הרצאות ו מנ
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מנוי מהאגדות
מיועדות  הצגות  הצגות,   5 ל י  מנו
שלישי,  בימי  הצגות   ,3-7 לגילאים 
17:30 בשעה 

בא לי מסיבה לי 
18.11.14

שי ורועי החדש 
31.3.15

יובל המבולבל
"מר עגבניה"  26.5.15

קריוס ובקטוס 
27.1.15

מיקי בחופשה,
הצגה חדשה  28.4.15

לדים י ת  ו הצג
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מנוי קטן גדול
17:30 3-6, בימי שני, בשעה  מנוי ל3 הצגות איכות לגילאי 

מנוי כמו גדולים
17:30 7-12, בימי רביעי, בשעה  הצגות מיועדות לגילאים 

מקובלים
תיאטרון הקיבוץ  14.1.15

בייגלה
תיאטרון ארצי לנוער  12.1.15

ביקור מולדת
תשרי תרבות  29.4.15

היידי בת ההרים
מדיטק חולון  27.5.15

הברווזון המכוער,
תיאטרון שלנו  16.3.15

ליפול ברשת
תיאטרון ארצי לנוער  29.4.15
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לגיל  מיוחד  במחיר  מופעים   5
השלישי בימי רביעי בשעה 17:00

המופע דוס צ'יקיטיקס
נחמיאס, י  חנ ם:  משתתפי

עירית ענבי, אייל חביב  19.11.14

לאס וגאס, תל אביב! צחי סיטון ולהקתו במסע 
מוסיקלי מלהיב ומרגש אל עיר ההימורים 
6.5.15 וגאס   לאס   - בעולם  הגדולה 

טנגו מארגנטינה  7.1.15

18.2.15 מלה-סקאלה עד שאנאליזה  

הצ'יזבטרון 2011
בחזרה לתש''ח - מופע מוסיקלי

70 שנה לפלמ''ח  25.3.15 במלאת 

הב הז ל  י ג חת  מנ י  ו נ מ

ם י בת- רט  ספו ו אי  פנ ת,  לתרבו החברה  90



מפגשים באודיטוריום העירוני,
שבת תרבות

וביטחוני, מגיש  לימור פרשן פוליטי  יואב 

תכנית בוקר בערוץ 2, משוחח עם שרים, 

נפגשים  ורוח  חברי כנסת, אנשי תרבות 

בשבת בשעה 11:00, בתאריכים:

28.2.15  24.1.15  22.11.14

.16.5.15  21.3.15

מוזמן! ציבור  חופשית  הכניסה 

חוג תיאטרון

נוער  ו לילדים  ן  ותיאטרו משחק  חוג 

הפעילות לפי קבוצות גיל: א'-ג', ד'-ו', ז'-ט'.

התרבות בהיכל  החדש  י  המנו
שוחט גיל  של  קונצרטים  סדרת 

ם צרטי נ ו ק י  ו נ מ
חט   שו ל  י ג עם          

שלומית אהרון פוגשת
את באך, קשתני סימפונט רעננה  13.5.15

פלס פוגשת את
מוצארט, אנסמבל פוליפוניה  3.12.14

שוברט וקרולינה,
אנסמבל פוליפוניה  11.2.15

י נ ו ר י ע ה ם  ו י ר ו ט י ד ו א ה
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אז לפני שנרשמים...
המורה.  עם  היכרות  מפגש  ונקיים 
במקום  מתקיים  הצעירים,  לתלמידים 

מבדק התאמת כלי נגינה.

מסלול ייחודי למבוגרים
בשבילכם.  כאן  אנחנו  לנגן?  חולמים 
ללוח  הלימודים  תוכנית  את  מתאימים 

הזמנים הצפוף שלכם.

קלאסי, ג'אז, רוק פופ.
מקהלת  הרכבים,  והופעות,  קונצרטים 
"ווקאל", תזמורת ייצוגית ועירונית, שיעורי 
בנגינה לבגרות  והכנה  המוסיקה  תורת 

ן ו י ר ו סרבט נ ו הק
י נ ו ר י   הע

כלי קשת
ר,  ו נ 5 ומעלה, כי ל  מגי
וקונטראבס. צ'לו,  ויולה, 

תופים
וכלי הקשה
מכיתה ג' ומעלה,

חדר אימונים על בסיס
מקום פנוי.

פסנתר 
וסינטיסייזר

מגיל 6 ומעלה. נגינת 
סולו, ליווי, קלאסי 
ומוסיקה עכשווית.

כלי נשיפה
חליל  ומעלה,  ד'  מכיתה 
סקסופון,  קלרינט,  צד, 
, ה ר צ ו צ ח  , ן ו ב מ ו ר ט

בריטון וטובה. 

גיטרה ובס
מכיתה ד' ומעלה, רוק, 

קלאסי, ג'אז ועוד.

קול
לימוד  ומעלה,  ג'  מכיתה 
מנעד,  והרחבת  טכניקה 
ועוד... ביצוע קלאסי, פופ 

תאוריה מעשית
מכיתה ג' ומעלה, הקניית 

ידע מעשי לנגנים,
זמרים ויוצרים.

גיל הרך 
ריתמוסיקה 

ואורגנית בכיף!
מכיתה ג' ומעלה, הקניית 

ידע מעשי לנגנים,
זמרים ויוצרים.

ביצוע
מגיל 3-6 שנים. 

ריתמוסיקה ושיעורי 
אורגנית בקבוצות.

ם  נוספי ם  ולפרטי מפגש  לתאום 
התקשרו: 03-5533008,

cons4all@gmail.com :או שלחו מייל
ונשמח לעמוד לרשותכם.

רח' ליבורנו 24 )רמת הנשיא(, תחבורה 
ציבורית, קוים: 18, 125, 140, 26, 240 

)תחנה אלי כהן פינת דויד רזיאל(.

שעות קבלת קהל:
א', ד'- 09:30-16:00

ב', ג', ה' - 12:30-19:00

חפשו אותנו בפייסבוק:
הקונסרבטוריון למוסיקה בת ים או
באתר החברה לתרבות פנאי וספורט
בת-ים/הקונסרבטוריון העירוני
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מנהלת המחלקה: עידית גינדי 
מזכירה: בת ציון

כתובת: רחוב רהב 7,   
טל: 03-5080025, שלוחה 7 

 073-2166153 פקס: 
batzion@tarbut-batyam.co.il :מייל

1700-500-508 הקו החם: 
לדוברי השפה הרוסית:

1700-502-120 ,050-8528872

ויחידות הקשורות  יזמות חברתית  תיאום,  ריכוז,  גורם מקצועי המשלב  המחלקה מהווה 

לקהילה. המחלקה מפעילה תוכניות עירוניות מגוונות המותאמות לצרכים היחודיים העולים 

מהשטח וכן פועלות בתחום האיתור, מניעה, הסברה, שיקום ואכיפה. תוך יצירת אינטגרציה 

בין המערכות בקהילה ומחוצה לה.

תוכניות ויחידות המחלקה:
 תוכנית עיר ללא אלימות 

 יישום מדיניות הרשות הלאומית 

למלחמה בסמים ובאלכוהול 

 תחום ההתנדבות העירוני

 הורות, המרכז העירוני להדרכת הורים

 סיירת הורים

 מערך מניעה, הסברה וחינוך מקיף ומותאם 

לקהל היעד )דתיים, חרדים, עולים(

 תוכניות ייחודיות לנוער בסיכון

 הכשרת אנשי מקצוע.

תיאום בין הגורמים הרלוונטיים

)טיפול, חינוך, אכיפה, מניעה(

עת  י למנ ת  ו ש ר ה ו ה  ל י ה ק
ל הו ו כ אל ו ם  סמי ת,  מו י אל
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בבת ים מהווה כתובת לכלל ההורים בעיר 
ומעניק הכוונה, ידע וכלים להתמודדות עם 

התפקיד החשוב בחיינו, הורות.
וסדנאות  הרצאות  מגוון  מקיים  המרכז 
בתחומים רבים העוזרים להורים להתמודד 

טוב יותר עם תפקידם החשוב ביותר.
והסדנאות מתקיימות בשפת  ההרצאות 

האם של המתתפים.

הרצאות
תוכנית הרצאות עשירה להורים בגיל הרך 

ולהורים למתבגרים. מתן כלים מעשיים 

בנושאים הוריים המעסיקים אותנו מידי יום:

 התפתחות בגיל הרך

 התחלה חדשה- מגן לכיתה א'

 המעבר לחטיבה

 ניצני התבגרות

 להתבגר ולהתגבר
ת  הרצאו ח  לפתו ת  אפשרו ה  שנ י
נוספות במגוון נושאים על פי ביקוש.

 saritp@tarbut-batyam.co.il

סדנאות
סדנאות להורים לילדים בגיל הרך. 

6-10 מפגשים בשעות הערב.

 ראשית הדרך

 חזון הורי, לאן אני מוביל את ילדי?

 סמכות הורית גבולות ופינוק

 על חשיבות העידוד 

 תקשורת יעילה

 חינוך לעצמאות

הורות המרכז
העירוני להדרכת הורים
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להתבגר עם המתבגר

סדנאות להורים לילדים מתבגרים 6-10.

מפגשים בשעות הערב.

 יצירת סביבה מוגנת ותומכת,

סמכות הורית, חוקים וגבולות

 תקשורת מעצימה ואפקטיבית

 התמודדות עם כעסים ותסכולים

בגיל ההתבגרות

 הורות באתגרי המאה ה21: אינטרנט, 

רשתות חברתיות וסמארטפונים 

 איך מדברים על זה? מיניות בבני נוער 

והחשיפה לאלכוהול והתמכרויות

סדנאות ייחודיות
 הורים לילדים בעלי לקויות למידה 

ובעיות קשב וריכוז

 הורים עולים, סדנאות בשפת אם 

 סבתא בישלה דייסה

 הורים חד הוריים

 הורים למכורים לסמים,

אלכוהול, הימורים

ע"פ  מותאמות  והתוכניות  הסדנאות 

גיל מהגיל הרך עד  וקבוצות  אוכלוסיות 

מפגש  בנקודות  ופועלות  הבוגר  הגיל 

שונות בעיר.

מנחי מרכז הורות
בפסיכולוגיה,  אקדמיים  תארים  בעלי 

ניסיון  בעלי  הוראה,  סוציאלית,  עבודה 

בתחומי החינוך השונים ומדריכים מוסמכים 

הורים, העושים שימוש  להנחיית קבוצות 

במגוון של שיטות וגישות חינוכיות. 

ביתן  פרקר  הילה  והרשמה,  לפרטים 
ם: רי הו להדרכת  י  נ רו העי המרכז 
03-5080025/050-8528810, שלוחה 7
h o r u t @ t a r b u t - b a t y a m . c o . i l
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סיירת הורים עירונית
סיירת הורים בת ים הינה קבוצת הורים, 

מבני  להם  שאיכפת  ומבוגרים  צעירים 

הנוער בעיר.

פארקים  בגנים,  מסיירים  המתנדבים 

ובמקומות התקהלות של בני נוער.

בעיקר בסופי שבוע ובחופשות מבתי ספר 

בין השעות 22:00-02:00

הפעילות היא ביצירת קשר עם בני הנוער, 

של  קשבת  אוזן  להם  לשמש  במטרה 

מבוגר אחראי ומשמעותי, לשוחח בגובה 

ולתת מענה מסוג אחר לטובת  העיניים 

ילדנו ועתידם.

בני הנוער לא רוצים שניעלם הם רוצים 
שנהיה מעבר לפינה כשהם זקוקים לנו.

אישי,  באופן  ואחד  לכל אחת  פונה  אני 

הצטרפו לסיירת הורים בת ים כי אכפת 

לילה בחודש עם חבורה  לי כבר עכשיו, 

חדורת מוטיבציה למען ילדינו.

"כל המציל נפש אחת כאילו הציל 
עולם ומלואו"

 כל מתנדב מבוטח החל מיום 

ההתנדבות הראשון.

 הכשרה, הדרכה וליווי מקצועי לאורך 

כל השנה על ידי גורמים מוסמכים לכך.

 סדנאות העשרה חוויתיות בנושא נוער

 ערבי גיבוש

 
ת  ו ר כ ה ת  ש י ג פ  / ת  ו ב ד נ ת ה ל
, י נ טלפו קשר  ר  צו לי נא  והסברה 

מוטי ויצמן: 050-9251044

או להשאיר פרטים במייל
sayerethorim@tarbut-batyam.co.il

פקס: 073-2166153
תעבירו את זה הלאה...

אשמח לראותכם,
מוטי, רכז סיירת בת ים כי אכפת לי! 
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בתים עיר מתנדבת
צאו להתנדב עוד היום!

בחזית  ים הם עמוד התווך  בת  מתנדבי 

פעילותינו לטובת כלל התושבים, מטרתנו 

היא להגדיל את מספר המתנדבים בעיר 

על  חיים  לדרך  ולהפוך את ההתנדבות 

מנת לבנות קהילה חזקה וסולידרית.

בבת ים קיימים כ 120 עמותות וארגונים 

מתנדבים   5500 מ  למעלה  המפעילים 

העוסקים במגוון רחב של פעילויות.

מתחומי  אחת  בכל  להשתלב  ניתן 

תימצא  ואחת  אחד  לכל  ההתנדבות, 

לקהילת  ולהצטרף  מתאימה  פעילות 

המתנדבים האיכותית של בת ים!

התנדבות, תחום  מרכזת  לפרטים, 

בתיה עזרא: 050-8528806, 03-5080025
b a t y a @ t a r b u t - b a t y a m . c o . i l

בוחרים להתנדב
מחפשים משמעות?! 

יחד בונים קהילה חזקה
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בתחום  יעודית  י יחידה  הוקמה  השנה 
ופנאי לכלל תושבי העיר! אנו  נופש  טיולים, 
פעילותנו  משלל  ליהנות  אתכם  מזמינים 

במחירים מוזלים:

 טיולים וימי כיף ברחבי הארץ
 נופש בבתי מלון נבחרים בארץ

 אירועי תרבות ואומנות
 כל חודשיים נוציא תכנית מפורטת

לחודשיים הקרובים

בואו ליהנות משלל טיולים,
ימי כיף ונופשים שבנינו במיוחד עבורכם אם 

הרבה חום, מחשבה ואהבה!

מידע מפורט במועדוני הגמלאים, בעיתונות 
ובאתר האינטרנט של החברה.

בברכה,
מרינה חוטובלי
מנהלת תיירות וקשרי חוץ בת-ים

247 03-5080025, שלוחה  טלפון: 

פש ו נ מחלקת 
אי פנ ו            

ם! י הנ נ ו ם  י ל י י מט
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מנהל המחלקה לספורט: אשר בן יאיר
מזכירת המחלקה לספורט: מרי אסולין

מנהלת ענף חנ"ג: ענת לבנת
אחראית אירועים ופרויקטים: ורד קריזברג

רכז מפעלי ספורט: איתן מחלוף
רכזת כדורעף: אסיה שטלוב

כתובת: משרדי המחלקה לספורט 
ברח' רהב 7

טלפון: 03-5080025, שלוחה 3
פקס: 03-6590333

גוף  הינה  לספורט  המחלקה             
כל תחומי הספורט  על  מקצועי האחראי 
בעיר בראשה עומדים אנשי מקצוע מתחום 

הספורט התחרותי והעממי.
רבה  חשיבות  רואה  לספורט  המחלקה 

מגרשי פטנק
.127 ן  ו רי ו ג בן  רח'  ל  מו ילת  בטי
שני. בימי  פטנק  ליגת  לקהל,  פתוח 
בגן י"א רח' רזיאל 6, מאחורי הקניון. פתוח 
במחלקה( פרטים  הדרכה,  )ימי  לקהל, 

מתקני כושר בטבע:
מתקני כושר בטבע הם פתרון מצויין עבור 
באויר הפתוח, בכל  מי שרוצה להתאמן 
יום ובכל שעה. המתקנים הפרוסים בעיר 
מיועדים לקהל הרחב ומאפשרים לשפר 
ולחזק את השרירים  הגופני  את הכושר 

בהנאה רבה.
 טיילת, מול רח' בן גוריון 127

 טיילת, בן גוריון פינת הקוממיות 
 טיילת, מול גן העיר

 גן ברח' קרן היסוד 12
 גן מבצע סיני )בין רח' מבצע סיני 25 ל23( 

 גן גיבורים שכונת "עמידר"
 גן אשכול, רח' בר אילן

 גן דניאל, רח' דניאל פינת פרלשטיין
 גן העצמאות, שד' העצמאות
)בין רח' הרצל לרח' מסריק(

 גן החלוצים, ברח' המעפילים
 ברח' הנביאים, פינת רח' הקוממיות

 גן הי"א, רח' רזיאל 6

ספורט עממי

בפיתוח וטיפוח הספורט העממי, הספורט התחרותי באגודות והחינוך הגופני בבתיה"ס הן 
בגילאים הצעירים והן באוכלוסיה הבוגרת כתשתית חשובה לחברה איכותית ובריאה.

המחלקה לספורט עוסקת במתן מענה מקצועי בכל הקשור בספורט בעיר, תמיכה באגודות 
ייזום פרויקטים  אירועי ספורט,  קיום  חיצוניים,  גיוס משאבים  הספורט, הקמת מתקנים, 

בספורט ועוד...

ספורטק בת-ים
רח' הקוממיות פינת יוחנן הסנדלר - שני 

מגרשים משולבים קטרגל וכדורסל.

מגרש מיני פיץ'
)מגרש משולב קטרגל וכדורסל על דשא 
סינטטי( רח' משה שרת, בסמוך לבי"ס שרת.

מסלולי הליכה
 לאורך הטיילת והמשך ברח' הקוממיות

 לאורך רח' ניסנבויים.

מסלולי אפניים ברחבי העיר
 לאורך הטיילת והמשך

ברח' הקוממיות
 לאורך רח' ניסנבויים 

 רמת הנשיא החל מגן הי"א
ולאורך הגינות הציבוריות.

מתקן "פאמפטרק" לאופניים
)מסלול רכיבת שטח לשיפור טכניקת 

רכיבה( בדרום הטיילת, מול גן העיר

השכרת אולמות לפעילות
ספורט מאורגנת

פרטים במחלקת הספורט

ספורט
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בבת-ים פועלות אגודות ספורט רבות במגוון ענפים: כדורגל, כדורעף, כדורסל, שחייה, 

קרלינג, גלגליות,  הוקי  שולחן,  טניס  שדה,  טניס  האבקות,  אגרוף,  ג'ודו,  טיסנאות, 

 הוקי קרח, הרמת משקולות, שייט, שחמט  והתעמלות אומנותית.  

אגודות הספורט

טלפוןמשרדיםמקום הפעילותענףענף

רח' הדקל 6אולם "מלטון"מכבי עירוני בת-יםכדורסל
03-5539866
050-7314209

אולם עופרהפועל אבירי בת-יםכדורעף
רח' קרן 
היסוד 12

054-6553213

טיסנאות
מועדון התעופה 

בת-ים
03-5073612רח' ניצנה 19מתנ"ס גאולים

050-5355796רח' ניצנה 19אצטדיון עירוניהפועל בת-יםכדורגל בוגרים

אצטדיון עירונימכבי בת-יםכדורגל בוגרים
רח' מנחם 

בגין 5
03-5523838
050-4270280

כדורגל 
מחלקת נוער

אצטדיון העירונימכבי עירוני בת ים
רח' מנחם 

בגין 5
03-5523838

054-4537818רח' יורדי היםהחוף הצפוני סיפלאסמועדון שייט

03-6593381הצנחנים 3בריכת עמידרהשייטיםשחייה

03-5077744אולם הפועל בת-יםהפועל שחייה בת-יםג'ודו

27אולם "חשמונאים"מיטבג'ודו ם  נאי החשמו 052-6786668רח' 

מרכז הטניסאגודת הטניסטניס
מנחם בגין 

צמוד לקאנטרי
03-5511587
057-4455017

התעמלות 
אומנותית

המרכז 
להתעמלות
אומנותית

אולם "הבונים"
הבונים 7

רח' אורט 
ישראל 7

052-2513188
03-6092719

התעמלות 
אומנותית

הפועל אבירי 
בת-ים

רח' מוכרי אולם שז"ר
הסיגריות 4

052-5787063

הוקי קרח, 
גלגיליות
וקרלינג

מועדון הוקי
קרח

רח' רמז 7בי"ס תחכמוני
077-6214600
050-7709938

האבקות
עוצמה בת-ים
מכבי בת-ים

אולם "התחיה"
רח' רהב 7

052-8292015

03-5077744רח' רהב 7אולם "התחיה"מכבי בת-יםהאבקות

האבקות
הפועל מופת

 בת-ים
אולם הפועל 

בת-ים
רח' הסתדרות 3

03-5077744
052-3282820

טניס שולחן
הפועל מופת

 בת-ים
אולם "היובל"

03-5077744רח' י.ל.פרץ 14

אגרוף
הפועל מופת 

בת-ים
03-5077744רח' הסתדרות 3

שחמט
לאומית חרשים 

וכבדי שמיעה
054-45576243מוכרי הסיגריות 3

ריקודים 
סלוניים

עמותה לפיתוח ענף 
ספורטיבי

ריקודים סלונים
ולטינו מריקאי

מתנ"ס הבונים
רח' אורט 
ישראל 5

054-4774548
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ביניהן: מרוץ, משחה, צעדה,  במהלך השנה מתקיימות פעילויות ספורט עממי רבות 

הקיץ  ובחודשי  חוג פטנק)כדורת(  הותיקה,  לאוכלוסיה  ימי ספורט  חופים,  כדורעף 

התעמלות בוקר וערב, טאיצ'י, יוגה ועוד...

אירועי ספורט

האירועמועדמקום
טורניר כדורשת נשים לזכר  אפרת ארניאס ספטמבראולם עופר

טקס זיכרון לי"א הספורטאים חללי מינכןספטמברגן הי"א )רח' רזיאל 6(

טורניר טניס בינלאומי לנוערספטמברמרכז הטניס

מרוץ חיל היםספטמברטיילת

פעילות ספורט, חודש הגמלאיאוקטובררחבי העיר

יום ספורט עממיאוקטוברברחבי העיר

אצטדיון אתלטיקה
 קלה חולון

אליפות מרוצי שדה לבתי הספר נובמבר

תחרות POWER LIFTTING, הרמת משקולותפברואראולם עופר

תחרות אתלטיקה בתי ספר מרסאצטדיון הדר יוסף

אליפות ישראל בהאבקותאפרילאולם עופר

שבוע ספורט ישראלמאירחבי העיר

טורניר כדורסל לזכרו של אורן צלניקמאימ.ק. אילת

שבוע בריאות וחינוך גופני בבתיה"סאפריל-מאיבבתי הספר

טורניר סטריטבול בכדורסליוניספורטק

אליפות ישראל לקדטים בהרמת משקולותיוניאולם "מלטון"

אליפות בת ים הפתוחה בהתעמלות אומנותיתיוניאולם עופר

חוף הים: שייט, 
משחה, כדורשת, 
צעדה, זומבה ועוד..

שומרים ים לכולםיוני

נשים הולכות בחוףיוניחוף הים

טורניר גביע ראש העיריוניספורטק

אירועי ספורט קיץ בטיילתיולי-אוגוסטטיילת

ספורט קיץ לנועריולי-אוגוסטספורטק וחוף ריביירה

תחרויות מפעלי ספורט של בתיה"סבמהלך כל השנהאולמות ספורט

משחקי ליגה אגודותבמהלך כל השנהאולמות ספורט

ם י בת- רט  ספו ו אי  פנ ת,  לתרבו החברה  102



חוקי  על  מבוסס  הכדורשת  משחק 

הכדורעף, בכדורשת תופסים וזורקים את 

הכדור במקום להכות בו. 

הפעילות מיועדת לכל מי שרוח הספורט 

פועמת בו. זו הזדמנות נפלאה לפעילות 

ספורטיבית מהנה במשחק קבוצתי.

לא דרוש ידע מוקדם ולא כשרון או יכולת 

ספורטיבית מיוחדת, כולן להגיע!

ם,  לנשי גה  לי  - "כדורשת"  גת  לי

לכדורשת  הישראלי  מועדון  במסגרת 

נשים, המאפשרת לכל אישה להשתתף 

4 קבוצות  כיום  פועלות  בעיר  בפעילות. 

וסה"כ כ 50 נשים.

מתקיימות  אוגוסט  יולי  חודשי  במהלך 

מגוונות  ספורט  פעילויות  העיר  ברחבי 

יוגה, פטאנק, טאיצ'י,  כגון  לקהל הרחב 

הליכה  בריאותית,  פילאטיס, התעמלות 

זומבה,  כושר,  מתקני  הדרכת  נורדית, 

נוער  לבני  טורנירים  חופים,  כדורעף 

קטרגל, סטריטבול וכדורעף חופים. 

כדורשת  אירועי ספורט קיץ, 
יולי-אוגוסט
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הילדים  מגיעים  נות  י המצו למרכז 
המצטיינים בעיר בענף הכדורעף בגילאי 
ה'-ו', ז'-ח', למסגרת מקצועית ואיכותית 
ומקצועיים.  בהדרכת מאמנים מוסמכים 
המרכז משתתף בליגה ארצית של מרכזי 
מגיעים  במרכז  המצטיינים  המצוינות. 
ספורטאים  לטיפוח  הארצית  ליחידה 
לפנימיית  והבולטים שביניהם  מצטיינים 
ובנים  בנות  וינגייט.  שבמכון  המחוננים 
למרכזים  מתאימים  עצמם  הרואים 
במחלקה  )פרטים  למבדקים  מוזמנים 

לספורט( במחלקת ספורט החברה.
לפרטים נוספים, אסיה שטלוב:

054-6553213

מרכזי מצוינות
מרכז מצויינות כדורעף

בנים ובנות באולם עופר כיתות ה'-ו' ו- ז'-ט'.

מרכז מצויינות האבקות
אגודת  עם  בשיתוף  ז',ח'  מכיתות  בנים 
באולם  ו"מכבי"  "עוצמה"   - האבקות 

הצמוד למכללת בת-ים.

מרכז מצויינות שחיה
בנים ובנות יסודי וחטיבת ביניים בשיתוף 
ה,  לשחי ים  בת  על  הפו אגודת  עם 

בריכת עמידר.

מועדוני ספורט בית ספריים

הוקמו  ספריים  הבית  הספורט  מועדוני 
ידי התאחדות הספורט לבתי הספר  על 
ות  י הרשו בשיתוף  נוך  החי במשרד 

המקומיות בשנת 1994.

מועדוני הספורט מתקיימים בבתי הספר 
לטיפוחו  ופועלים  הביניים  בחטיבות 
בבית- הגופני  החינוך  של  ולקידומו 
ניצול  הספר, שיפור בריאות התלמידים, 
זמנם הפנוי באופן נאות ועיצוב אישיותם 
והתנהגותם בחברה. מטרה נוספת הינה 
בבתיה"ס  מסוימים  ענפי ספורט  טיפוח 

שלהם ניתנה עדיפות של משרד החינוך.
בכל מועדון ספורט יש קבוצות תחרותיות 

וקבוצות עממיות/חוגיות.

מועדוני  שבעה  בבת-ים  פועלים  כיום 
שנתיים:  השש  הספר  בבתי  ספורט 
חשמונאים, רמות, שז"ר, תיכון חדש דרכא, 

אורט מלטון, ישיבת אדרת, המר. 

מתקיימת  הספורט  במועדון  הפעילות 
ט'  ח',  ז',  לכיתות  הלימודים  בשעות 
והנבחרות מתאמנות בהמשך יום הלימודים.
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ליגת אימהות בכדור רשת
בתי  לתלמידי  אימהות  ים  בת  תושבות 
לליגת  להצטרף  מוזמנות  בעיר,  הספר 
חוקי  על  - משחק המבוסס  כדור רשת 
בארץ  תאוצה  תופס  אשר  הכדורעף 
יך  להשתי יכולה  אמא  כל  ובעולם. 
תלמיד  אינו  ילדה  אם  גם  למאמאנט, 
בית הספר, בקבוצת מאמאנט מעורבת 
גופני,  כושר  משלבת  בליגה  הפעילות 
ומפגשים  הגינות בספורט  יחידה,  גאוות 

חברתיים מהנים והיא כוללת:
ומשחקים  הספר  בית  באולם  אימונים 
אימהות   - פעילות משפחתית  שבועיים. 

משחקות, ילדים ובני זוג מעודדים.
צורך  אין  למשתתפות.  ותעודה  מדליה 

בידע ובניסיון קודם.

להצטרפות ופרטים נוספים:
מירב: 050-40804005
שרית: 052-2544343
לילך: 050-2754814

אימהות לוקחות את הכדור לידיים!

שעהיוםאולם

20:30ג'גורדון

20:30 א', ב'יגאל אלון

20:30ב', ג'יגאל אלון

20:30א'ציפורי ראשונים

20:30א'נחשונים

20:30ג'עופר רמות

20:15א'הרצל חשמונאים

20:15ג'הרצל מעורבת

20:30ב'נחשונים ירושלים

20:30ב'שרת

20:30א'רמת יוסף

20:30ב'יד מרדכי

רשימת בתי הספר:

מאמאנט
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שנת הפעילות תחל ב- 1/9/2014
ותסתיים ב- 30/6/2015

חופשה  ימי  ולוקחים בחשבון  החוגים משוקללים  מחירי 
ומועדים. מצ"ב לוח חופשות.

ימי  בגין  תשלומים  החזרי  יבוצעו  לא  כי  בזאת  מובהר 
ולכלל  לצהרונים  לחוגים,  התשלום  ומועדים.  חופשה 
כל תקופת ההשתתפות  עבור  יתבצע מראש  הפעילות 
ללא ריבית והצמדה, באמצעות המחאות אישיות / כרטיסי 

אשראי / מזומן.

 במקרה של רישום לשני חוגים במשפחה תינתן הנחה
בגובה של 10% לחוג הזול מביניהם.

 במקרה של 3 חוגים במשפחה תינתן הנחה בגובה 
של 25% לחוג הזול מביניהם. עבור החוג הראשון והשני 

יגבה מחיר מלא. 
 פתיחת חוג וקיומו מותנים במספר מינימום של של 
חוג  לסגור  הזכות  למרכז שמורה  מאידך,  נרשמים. 

מפאת מיעוט משתתפים.
 במקרה של סגירת חוג ע"י המרכז מכל סיבה שהיא, 

שנותרו   היחסיים  דמי ההשתתפות  יוחזרו למשתתף 
להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות / תפסק הגבייה 

בכרטיס אשראי או בהוראת קבע.
 מנהל/ת מרכז רשאי/ת לשנות את זמני הפעילות

ע"פ צרכי המרכז.
 אם הילד/ה מעוניין/ת להפסיק את השתתפותם בחוג, 
חלה על ההורים האחריות למלא בכתב הוראת ביטול 
יכנס  הביטול  לחודש.  ה-20  עד  במזכירות המתנ"ס 

לתוקף ב-1 לחודש שאחרי ההודעה. 

 חובת תשלום של דמי ההשתתפות
בחוג תחול על ההורים במלואה עבור

בו תימסר ההודעה על הפסקת ההשתתפות החודש 
בחוג. מאידך, ניתן לעבור מחוג לחוג, אין הנהלת החברה 
מחויבת לאשר מעבר לחוג אחר. כל ההעברה תלווה 
בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות בהילקח בחשבון 

מה ששולם עד כה על ידי ההורים.
 אי השתתפות בחוג, אינה משחררת את המשתתף 

מתשלום מלא. 
 על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים בתוספת 
15% הוצאות נלוות עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה.
 שיעור ניסיון - חינם. בעת ההרשמה ייכלל שיעור זה

במסגרת הפעילות השוטפת.
 פעילות בחוג שבוטלה בשל היעדרות מדריך, תתקיים 
במרכז  מוקדמת  הודעה  תפורסם  עליו  חילופי,  במועד 
כוללים הדרכה בלבד. במידת  הקהילתי. מחירי החוגים 
יחוייבו הורים בתשלום ציוד ע"פ צרכי החוג. ניתן  הצורך 
התשלום,  ביצוע  במעמד  להנחה  בקשה  טופס  למלא 
לחוג.  בריאותו של הנרשם  על הצהרת  נדרשת חתימה 
חובה להחזיר למזכירות המרכז את טופס הצהרת בריאות 
חתום )ע"י ההורה ברישום הילד(, המאשר כי אין מניעה 

רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות תקינה בחוגים.
אינם אחראים על  ו/או מדריך החוג   הנהלת המרכז 

אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
 לחוגים בהם תהיה דרישה לפעילות גם בחודש יולי, 

ניתן להירשם מראש ל-11 חודשי פעילות. 

www.bat-yam.muni.il העירוני:  באתר  הרשמה 

הרשמה י  הל ו נ

חגתאריך

ראש - השנה24-25/09/2014

סוכות ושמחת תורה8-16/10/2014

פורים05/03/2015

פסח05-09/04/15

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה פעילות עד שעה 15/04/201519:00

ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל פעילות עד השעה 21/04/201519:00

יום הזיכרון ויום העצמאות22-23/04/2015

שבועות24/05/2015

לוח חופשות ומועדים של החוגים במרכזים הקהילתיים - תשע"ה
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