
שנת תשע”ט  |  2018-2019

חוברת הפעילות השנתית

מרכז קהילתי יואב



מרכז קהילתי יואב 2

תוכן העניינים
6 מחלקת ילדים ונוער  

9 צהרונים  

10 מרכז מוסיקה  

11 חוגי העשרה ופנאי  

18 בית הספר למחול  

22 מחלקת ספורט  

30 מחלקת תרבות  

42 מחלקת ותיקים  

51 מחלקת מתנדבים  

עיצוב והפקת החוברת < כחל | עיצוב גרפי, 050-7417037

התוכניות המוצגות בחוברת 
זו, נתונות לשינויים. תוכניות 

ופעילויות מעודכנות מפורסמות 
באתר מרכז קהילתי יואב

חברי הנהלת מרכז קהילתי יואב | תשע”ט
ד”ר מטי צרפתי הרכבי < יו”ר ההנהלה // יואל ברקאי < חבר ועד וחבר וועדת כספים וכוח אדם // נורית מורג < 

חברת וועד // נורית גרוסמן < חברת וועד // מרב גורדון < חברת וועד // יעקב שטיינברג < ממונה רשות וחבר 

וועדת כספים וכוח אדם // מירית דגני < ממונת רשות // יניב אוחנה < חבר וועד // משה טנא < חבר וועד // 

איילת זייצוב < חברת וועד // אמיר סנדר < חבר ועד ממונה רשות // סיגל פריינטה < נציגת החברה למתנסים 

וחברת וועדת כספים וכוח אדם // קלייר קלדרון < נציגת החברה למתנ״סים

oritg@yoav.org.il
misrad@yoav.org.il

ofra@yoav.org.il
tarbut@yoav.org.il
chenrozen@yoav.org.il
misrad@yoav.org.il
mili@yoav.org.il
rinamatnas@yoav.org.il
natan@yoav.org.il
paola@yoav.org.il
erezrecording@gmail.com
rebeccabarak@walla.co.il
etiva@yoav.org.il
galia@yoav.org.il

אורית גוטמן מנהלת המרכז   
נועה חן מנהלנית   

עפרה שהרבני מנהלנית   
אורית דסקל תרבות   

חן רוזן ילדים ונוער   
משרד הדרכה ומצילה    

מילי פרידמן  ותיקים ומתנדבים  
רינה גיל מנהלנית  

נתן בר ספורט   
פאולה כהן/לימור שוקרון מנהלנית  

ארז דרגצקי מוסיקה   
רבקה ברק בית הספר למחול  
אתי והבה חוגים העשרה ופנאי  

גליה בקוש גולן גיוס משאבים  
הילה לנקרי הנהלת חשבונות   

054-2194012
08-8500708
פקס. 08-8500756
08-8500776
050-9636812 
050-7713123
08-8500708
050-3049473
08-8500728
050-5711102
08-8500706
052-8334626
050-8377177
050-5395009
08-8500791
08-8500742

צוות מרכז קהילתי יואב



3מרכז קהילתי יואב

מנהלת מרכז קהילתי יואב

אורית גוטמן

מנהלת מרכז קהילתי יואב

תושבים יקרים,

שמחה ונרגשת להצטרף לצוות מקצועי, משפחתי ומעורב בקהילות יואב.

בתחילת תפקידי מצאתי מנהיגות עניינית, מקצועית ואנושית, ופגשתי תושבים מעורבים ואכפתיים.

המרכז הקהילתי הוא למעשה הלב והרוח של יואב. ככזה, אנו מחויבים לתת מענה איכותי לצרכי כלל 

התושבים, לקדם יוזמות קהילתיות, תוך שמירה והעצמת צביונן הייחודי של הקהילות השונות והמגוונות.  

מילות המפתח שלנו הן "דלת פתוחה". אנו מזמינים כל אחד ואחת מכם  לקחת חלק בעשייה.

יחד נחלום, יחד נגשים.

שלכם,    

תכנית מנדלה
מחויבות ונגישות - הדרך להשתלבות

אנשים עם מוגבלות מעל גיל 16 המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי, עם 20% נכות ומעלה,

או זכאי שירותי חינוך מיוחד מתוקף וועדת שילוב או השמה, ייהנו ממגוון חוגים ופעילויות 

במחיר מוזל משמעותית!

פרטים מלאים אודות התכנית ויצירת קשר < 08-8500708

על מנת לקחת חלק בתוכנית יש צורך להציג אישור נכות מביטוח לאומי

מצפים לראותכם במרכז הקהילתי שלנו!

חדש

דבר הנהלת מרכז קהילתי יואב

תושבים יקרים,

מועצה אזורית יואב רואה במרכז הקהילתי ביואב, גוף קהילתי - חברתי לפיתוח וחיזוק תחומי הפנאי 

והתרבות ביואב לכלל הגילאים .

אנו משקיעים תכנון מחשבה רבה לצד תקציבים וכוח אדם, על מנת לאפשר לכם התושבים מגוון רחב של 

פעילויות בתחומי תרבות, חברה וקהילה, מוסיקה, ספורט, מחול, הרצאות, קייטנות ומחנות לילדים ובני 

נוער, אירועים אזוריים, תנועות נוער ומפגשים לכלל שכבות האוכלוסייה.

בית גיל אור מגדיל בכל שנה את ההיצע ומקדם מפגשים ופעילויות חברתיות לוותיקים טיולים, הרצאות, 

חוגים ונופשים ועד פיתוח תחום המתנדבים ושילובם בעשייה הקהילתית.

מחלקות המרכז הקהילתי פועלות בשיתוף וועדות תוכן המורכבות מתושבים מתנדבים ששמחים להיות 

חלק מהחשיבה, התכנון והיישום של הפעילויות. כמדי שנה הוספנו תכניות חדשות למגוון הקהלים ביואב.

כולכם מוזמנים לבוא להשתתף ולהיות חלק מאתנו.

שתהיה שנה מלאה בחוויות, העשרה והנאה.

בברכה,

הנהלת מרכז קהילתי יואב
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מנהלנית  נועה חן | misrad@yoav.org.il | טל. 08-8500708
מנהלנית  עפרה שהרבני | ofra@yoav.org.il | טל. 08-8500776

ההרשמה לפעילויות המרכז הקהילתי 
מתקיימת דרך אתר האינטרנט בלבד

www.matnas-yoav.org.il 

נהלי הרשמה לפעילויות חוגים וצהרונים - תשע"ט
ההרשמה לפעילויות המרכז הקהילתי ביואב מתקיימת דרך אתר האינטרנט בלבד

www.matnas@yoav.org.il

נהלי הרשמה לחוגים:

החוגים ופעילויות בבתי הספר יחלו ב-2.9.2018  ויסתיימו ב-22.6.2019 

< חוגים המתקיימים בישובים ואינם תלויים בהסעות יחלו בתאריך: 2.9.2018 ועד ה-30.6.2019. 

יתקיימו גם בחלק מחופשות בתי הספר ) ע"פ לוח חופשות חוגים המפורסם באתר המרכז - 

טפסים (

< חישוב עלות החוג הינה שנתית ומחולקת למספר חודשי פעילות. העלות השנתית לוקחת 

בחשבון את לוח החופשות והחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס 

לביטולים לא מתוכננים.

< פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים )ע”פ החלטת המרכז הקהילתי ביואב(. 

מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. המרכז הקהילתי ביואב רשאי להחליט על סגירת חוג / 

איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.

< משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה )תשלום בפועל(

לא יסדרו הסעות למשתתפים שאינם רשומים.

< המרכז הקהילתי ביואב רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/ 

מילואים/ מזג אויר יושלמו במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים.

< המחירים המפורסמים באתר הינם חודשיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה.

< ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום. 

< משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי ביואב, לא תוכל להשתתף בפעילויות המרכז עד 

לסילוק החוב.

הצטרפות ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר פתיחת נהלים אלו. 

אנו מבקשים מכם לקרוא את הנהלים. מעבר לשלב הבא  מהווה הסכמה לנהלים.

תשלומים:

< ניתן לשלם בכרטיס אשראי בחלוקה שווה ללא ריבית, עד תחילת יוני 2019

< התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחוייבו ב - 10 לכל חודש.

< ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך ה - 10 בכל חודש.

< המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך: 25 ש״ח

< לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2019

< איחור בתשלום יחייב את המשתתף בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי. 

נהלי הרשמה 
לפעילויות 

חוגים וצהרונים



5מרכז קהילתי יואב

מנהלנית  נועה חן | misrad@yoav.org.il | טל. 08-8500708
מנהלנית  עפרה שהרבני | ofra@yoav.org.il | טל. 08-8500776

ביטול השתתפות:

< ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד ה-31 לחודש מרץ 2019

< על ביטולים החל מ-1.4.2019 לא יוחזרו כספים

< חוג שביטולו יבוצע עד ה-15 לחודש יחויב בעלות חצי חודש ביטול לאחר ה-15 בחודש, יחויב בעלות 

החוג לחודש מלא.

< לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ נוהל זה.

< הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תעשה אך ורק מול מנהלנית המרכז הקהילתי ביואב במייל:

misrad@yoav.org.il או בפקס: 08-8500756 
באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המרכז הקהילתי ביואב. 

< לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים 

)אלא בהודעה מראש ובאישור המרכז הקהילתי ביואב(

הנחות: 

< בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5% עבור החוג הנוסף הזול מביניהם.

< בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות מנהלנית המרכז הקהילתי ביואב מייל: 

misrad@yoav.org.il  או בפקס: 08-8500756 

< פעילויות בבית גיל אור, לאוכלוסייה המבוגרת אינם נכללים בהסדרי הנחות אלו

< לפעילות חוגי נגינה והרכבי מוסיקה מתקיימות התאמות נוספות - 

כפי שמפורט בחוברת הפעילות - מרכז המוסיקה .

והדגבאחודש

221233ספטמבר

444544אוקטובר

444455נובמבר

443333דצמבר

445554ינואר

444444פברואר

543334מרץ

233211אפריל

444345מאי

223333יוני

353534343536סה"כ

טבלת מספר ימי הפעילות בחודש תשע”ט

לא יתקיימו חוגים9-11.9.2018ראש השנה 

לא יתקיימו חוגים18-19.9.2018יום כיפור

השלמות בלבד 23.9-2.10.2018חג הסוכות
לחוגים יישוביים 

השלמות בלבד+ 4-10.12.2018חנוכה
טורנירים 

20-22.3.2019פורים

11-27.4.2019פסח

ערב יום 
הזיכרון 

7.5.2019

ערב יום 
העצמאות 

יום העצמאות
לא יתקיימו חוגים 8-9.5.2019

לא יתקיימו חוגים23.5.2019ל"ג בעומר 

לא יתקיימו חוגים 8-10.6.2019שבועות

חוגי הספורט מתקיימים בישובים בשבוע הראשון של 
חופשת הפסח במתכונת של מחנות פסח וטורנירים

ביום זה, החוגים יתקיימו עד השעה 17:00. 
חוגים המתחילים לאחר שעה זו, יבוטלו.

19.3 חגיגות פורים בבתי הספר לא יתקיימו חוגים
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מנהלת  חן רוזן | 050-7713123

Adracha@yoav.org.il | 08-8500737

חן רוזן < מנהלת מחלקת ילדים ונוער | 050-7713123צוות המחלקה

עינב אשל < רכזת תנועות הנוער | 054-2620105

פעילות המחלקה
דגש  השמה  קהילתית,  חברתית  חינוך  כמערכת  פועלת  יואב  יואב  הקהילתי  במרכז  ונוער  ילדים  מחלקת 

ליצירת תשתית לשפה חינוכית אזורית משותפת, למידת עמיתים, עידוד והעצמת פעילויות ואירועים אזוריים 

משותפים.

ביטוי  לידי  זו באה  היישוביות הפועלות. מדיניות  החינוך  ושכלול מערכות  בפיתוח  רואה חשיבות  המחלקה 

בבניית דיאלוג מתמשך עם היישובים בגיוס ובהקצאת משאבים לסיוע במימון כח אדם, פעילויות\תוכניות 

ישוביות וליווי צוותי חינוך מקצועיים ביישובים.

העשרה והכשרה לצוותים החינוכיים
מיטבי  מענה  ובני-הנוער  הילדים  לכלל  להעניק  ניתן  ויוזם  איכותי  חינוכי  צוות  שבאמצעות  מאמינים  אנו 

הנוער  מדריכי  הילדים,  מדריכי  שונות:  קבוצות  שלוש  עם  קבועים  מפגשים  נערוך  השנה  במהלך  לצרכיהם. 

ורכזי החינוך ביישובים. מפגשים אלו עוסקים בהכשרתם והעשרתם, מביאים מנחים ומעבירי סדנאות מומחים 

בתחומם ומאפשרים למידת עמיתים ופתרון לסוגיות שעולות מהשטח.

ורכזי התרבות בכלל  בין רכזי החינוך  ימי הכשרה שיחברו  יתקיימו  השנה, בנוסף לשלושת הפורומים הללו, 

היישובים, על-מנת למסד ולחזק את הקשר שבין החינוך והתרבות לטובת העשייה הקהילתית בישובים.

מנהלי מערכות החינוך החברתי ביישובי מועצה אזורית יואב

www.matnas-yoav.org.il > ההרשמה לפעילות באתר

ילדים ונוער

050-4349969 אבישג צור  בית גוברין 

050-7982319 זיו מנחם   בית ניר  

054-4522137 כנרת שדה  גלאון  

        052-5823007 מיכל גרופר  גת  

054-5931731 אתי קדוש  ורדון  

054-4327942 מיכל מנור  כפר-מנחם 

050-7386165 מירב צלח  כפר הריף 

בצלאל דוראני  052-8512346         נחלה  

050-3130421 עירא ארגמן  נגבה  

050-7598881 סיגל פריינטה  סגולה  

050-6951042 רן בן אשר  רבדים  

050-6938376 דבורה אוברוצקי  שדה יואב 

052-8043806 מרח אל עזי  אל עזי  
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האיחוד החקלאי - 

פועל בישובים: כפר הרי"ף, בית גוברין, אל-עזי וסגולה-ורדון.

השומר הצעיר - 

פועל בישובים: כפר מנחם, נגבה, גת, בית ניר, שדה יואב, רבדים.

תוכניות ישוביות
 “איך מדברים על זה?” - )סדנאות בנושא מיניות מיטיבה ושיוויונית לנוער(.

 אינטלגנציה הורית - קבוצה להורים למתבגרים.

 בני/ בנות מצווה- תוכנית מיוחדת לבני הנוער בכיתות ז’.

 איכות הסביבה ומיחזור - פעילות.

 הפנינג יישובי - נוער למען הקהילה.

 לנווט בסערה - סדרת הרצאות העצמה להורים.

 מתגייסים - הכנה לשירות משמעותי.

תנועות הנוער וקורסי מד”צים
במועצה אזורית יואב פועלות תנועות נוער המכשירות מנהיגות צעירה ומקיימות פעילות שוטפת לאורך השנה.

תנועות הנוער הינן חלק מפעילות המחלקה ועובדות בשיתוף ובתאום עם העשייה האזורית והיישובית.

הפעילות כוללת מפגש שבועי, טיולים, סמינרים ואירועי שיא במהלך השנה.

אנו מעודדים ומחזקים את התפיסה כי תנועות הנוער יפעלו בתוך היישובים לחיזוק העשייה הקהילתית.

השנה הוקם במועצה אזורית יואב “פורום תנועות הנוער”. הפורום נפגש באופן קבוע במהלך השנה וחברים בו 

נציגי תנועות הנוער ונציגי מחלקת ילדים ונוער במתנ”ס.

כחלק מהכשרת הדור הצעיר אנו, מסייעים בסבסוד קורס המד”צים אשר מכשיר את הנערים להיות מדריכים 

מובילים )ואף מאפשר להם לעבוד בקייטנות בחופש( ובנוסף בתקופת החופש הגדול יתקיים ערב הוקרה לכלל 

המד”צים במועצה.
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מצילה | תוכניות למניעת סיכון

כחלק ממגוון פעילויותיה של מחלקת הילדים והנוער, אנו שותפים לפרויקט ארצי נרחב שמשתף 

פעולה בין המשרד לביטחון פנים ובין רשויות שונות.

מטרת הפרויקט הנה לצמצמם תופעות והתנהגויות חריגות בקרב הילדים ובני-הנוער.

התכנית פועלת מול שלוש קבוצות עיקריות: חניכים )ילדים ובני-נוער(, הוריהם וצוותי החינוך ביישובים.

בכל שנה מתקיימת ועדת היגוי בתחילת השנה שדנה בנושאים הרלוונטיים לשנה זו ומתוך כך מתכננת 

ומוציאה לפועל את התכניות בכלל היישובים.

המחלקה מעסיקה רכז לתכניות אלו שמוביל ומתכלל את הפעילויות השונות.

דוגמאות לפעילויות במסגרת זו: סיירת הורים, סדנאות הורים בנושא שיח מול ילדיהם, סדנאות לצוותי 

החינוך בנושא התנהגויות חריגות, פעילויות סביב העצמת בני נוער, פיתוח קבוצות מנהיגות, סדנאות 

בנושא מיניות בריאה. 

פעילות בחופשות בתי הספר
במהלך החופשות תתקיימנה פעילויות לילדים ולבני נוער על מנת לתת מענה אטרקטיבי לבילוי ויצירת 

הזדמנות למפגש. חלק מהפעילויות הנן פעילויות אזוריות המתקיימות לכלל בני הנוער\ילדים ביואב, 

וחלקן במתכונת של “סדנא נודדת” המגיעה לכל יישוב בנפרד.

פתיחת שנה חגיגית לצוותי חינוך. ספטמבר 

תנועות הנוער מציינות את יום לזכר רבין )צפית(  נובמבר  

ט״ו בשבט )תנועות הנוער בבתי הספר היסודי האלה\ שדות יואב(  ינואר  

כנס מגזר כפרי-צוותים החינוכיים פברואר 

טיול חורף לנוער פברואר 

יום המעשים הטובים מרץ 

טיול אביב )ילדי א' ב' ג'( אפריל 

מחנה פסח ) ילדי ד' ה' ו'( אפריל  

ל"ג בעומר - השתלמות וגיבוש צוות חינוכי חברתי מאי 

ערב הוקרה למנהיגות הצעירה )מדצ"ים \ מועצת תלמידים ונוער( יוני  

יום תנועות הנוער בקייטנה המועצתית יולי  

קייטנות ואירועי שיא לילדים ולנוער יולי - אוגוסט 
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הצהרונים ביואב, מופעלים כמסגרת חינוכית משלימה ומעניקים, הן לילדים והן להורים מענה להמשך 

יום הלימודים. 

עבורנו כל ילד וילדה הם עולם ומלואו ואנו משתדלים להעניק יחס אישי לכל אחד ואחת עם דגש גם על 

התפתחות קבוצתית מעמיקה.

בצהרון מוגשת בכל יום ארוחה חמה.   >

בכל שבוע מופעל בצהרון "חוג" אשר מלווה את הילדים במהלך השנה ומעשיר את הידע והחוויה    >

שלהם.   

בכל צהרון עובדת "מובילה" וביחד עם צוות הסייעות הן מפעילות ומעבירות את התכנית החינוכית.   >

ישנן סייעות אשר ממשיכות את יום עבודתן מהגן ואליהן מצטרף כוח אדם שפעיל רק במסגרת    >

הצהרונים.  

הצוות מלווה על-ידי רכז הצהרונים ובנוסף מתקיימים מספר מפגשי העשרה והכשרה אשר מונחים    >

על-ידי אנשי מקצוע ועוסקים בסוגיות ותכנים חינוכיים רלוונטיים לגילאים אלו.  

עובדות הצהרונים משתתפות גם בהכשרות ומפגשי העשרה של מחלקת הגיל-הרך במועצה.   >

במהלך השנה מתקיימים מספר מפגשים עם נציגי ההורים בכל צהרון אשר מטרתם לייצר מעורבות    >

הורים גבוהה ובו בזמן להתאים   

תכני הצהרון מותאמים לגיל הילדים ולשלב ההתפתחותי והעבודה נעשית בשיתוף פעולה עם הגננת    >

וצוות הגן.  

במהלך החופשות השונות פועל הצהרון במסגרת קייטנה ליום מלא וכן גם בחודשי הקיץ.   >

צהרון סיגלון  סגולה צהרון רימון  סגולה

צהרון בית ספר  כפר הרי”ףצהרוני גנים  כפר הרי”ף

www.matnas-yoav.org.il > ההרשמה באתר

תכנית ליווי ופיקוח לצהרונים ביואב - רשת "צהריים טובים"

צוותי  יקבלו  במהלכה  למתנ"סים  החברה  של  ייחודית  לתכנית  השנה  מצטרף  ביואב  הקהילתי  המרכז 

בתחום  מעשירים  עמיתים  מפגשי  פדגוגית,  מדריכה  ידי  על  אישי  וליווי  מקצועית  הדרכה  הצהרונים 

המקצועי וסיוע בקביעת מוקדי עבודה עם צוותי הצהרון באמצעות דוחות בקרה. דוחות הבקרה נכתבים 

על ידי בקריות מקצועיות על בסיס תצפיות בצהרונים.  

חדש

צהרונים



מרכז מוסיקה 10

erezrecording@gmail.com | 052-8334626 .מנהל   ארז דרגצקי | טל

www.matnas-yoav.org.il > ההרשמה לפעילות באתר

הצוות המקצועי של מרכז המוסיקה, עושה את כל המאמצים לספק חווית נגינה בתנאים האופטימליים: 
מורים מומחים ומנוסים, כלי נגינה וציוד הגברה הטובים ביותר, ומענה אישי לאורך כל השנה. אנו גאים 

על תלמידינו החוזרים שנה אחרי שנה!
מרכז המוסיקה פועל במהלך השבוע משעות הצהריים עד הערב בכפר מנחם - בבית הבנים, צפית ובי"ס 

האלה.

שיעורי נגינה פרטניים-
הכלים הנלמדים < תופים, גיטרה בס, גיטרה, פסנתר קלאסי וג'ז, הדרכת שירה.

מיועד לגילאי 10 ומעלה, מותנה בפגישת הכרות מקדימה עם רכז המוסיקה.

שיעורי גיטרה למתקדמים בלבד! מותנה בבחינת קבלה אצל שי חן - 
מורה לגיטרה מהידועים והמוערכים בישראל!

הרכבי מוסיקה-
ניהול מוסיקלי < רכז המוסיקה ומורי המרכז.

שבועית  חזרה  מקיימים  ההרכבים  שונים.  וסגנונות  לרמות  מיועדים  המוסיקה  הרכבי 
קבועה, וכן חזרות מתוגברות לפני הופעות, ומופיעים במהלך השנה במקומות רבים.

הרכבי המוסיקה מהווים מקום מפגש תומך ומעצים הן בפן מקצועי והן החברתי, והם 
מקור להנאה, למידה והתקדמות מקצועית ואישית.

מומלץ לכל מי שמנגן ושר ורוצה להתקדם ולחוות מוסיקה בהרכב.
מיועד לגילאי 13 ועד בכלל, שיבוץ להרכב ע"פ בחינת קבלה אצל רכז המוסיקה.

הרכבים קוליים בשילוב נגנים- 
ניהול מוסיקלי < עמרי מצרפי.

ההרכבים מקיימים חזרה שבועית קבועה, על רפרטואר עשיר ומגוון, ומהווים הזדמנות מקצועית ייחודית 
להתקדמות  לזמרים ולזמרות.

מיועד לגילאי ז'-י״ב, קבלה להרכב ע"פ בחינת קבלה אצל רכז המוסיקה/המנהל המוסיקלי. 

מומלץ לתאם ולהגיע לפגישות מיון לכלי נגינה ולבחינות קבלה להרכבים 
במהלך החופש הגדול אצל רכז המוסיקה: ארז < 052-8334626.

הרשמה לשיעורי הנגינה מתבצעת באתר המתנ"ס בלבד, 
ולאחריה ניתן השיבוץ ליום ולשעה אצל כל מורה.

פרטים נוספים באתר המרכז הקהילתי ביואב או אצל שירי < 052-8334144.

נשמח לראותכם במרכז המוסיקה גם השנה!

חדש

מרכז 
המוסיקה
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חוגים לילדי א’-ו’

    etiva@yoav.org.il  | 050-5395009 | מנהלת  אתי והבה

טל. 08-8500769 | פקס. 08-8500756

וחוויה, כל זאת תוך  חוגי העשרה מהווים כניסה לעולם האומנויות והמדעים תוך כדי התנסות, לימוד 
תשומת לב לגילו של המשתתף וליכולתו הקוגניטיבית, כושרו הפיזי והרגשי. 

צוות המורים והמדריכים יכול לקלוט את ילדכם בהתאם למספר המשתתפים בדגש על למידה איכותית 
לכל  העשרה  פעילויות  של  ורחב  מגוון  מבחר  מפעילה  המחלקה  הנבחר.  לתחום  בהתאם  ומקצועית 

הגילאים. מטרת המחלקה לתת שירות חינוכי-חברתי הולם לשעות הפנאי לילדים, להורים ולקהילה.

www.matnas-yoav.org.il > ההרשמה לפעילות באתר

ציור ורישום - שדות יואב | כיתות א׳-ו׳ | בהדרכת זהבה לביא אמנית ויוצרת

לצייר במקצועיות והנאה בחוג שמאפשר ביטוי אישי 
עם מגוון תכנים וידע בציור ורישום

ציור לפי דומם, תמונות, דמיון חופשי ומודרך 
שילוב של ציור חופשי אינטואיטיבי

מגוון חומרי ציור, שילוב אמנויות טכניקות צבע קלאסיות ועכשוויות.

< תשלום חד פעמי עבור ערכת חומרים < 350 ש”ח 

א’-ג’
ראשון

13:30-14:30
שדות יואב

1,800 ש”ח 

לשנה 14:30-15:30ד’-ו’

 Minecraft קורס פיתוח משחקים ב

 בואו ללמוד פיתוח תוכנה ומשחקים באמצעות הפלטפורמה המוכרת והאהובה מיינקראפט
רובכם, כבר שיחקתם התנסיתם ומכירים היטב את המשחק וכיום ניתנת לכם ההזדמנות ללמוד את 

 תחום פיתוח התוכנה באמצעות פלטפורמה זו.
אתם מתכנתים את הרובוט וגורמים לו לבצע את פקודותיכם ולבנות משחק מרתק כפרי דמיונכם.

המשחק מאפשר להפוך יצר ליצירה, זהו העולם היצירתי שלכם!
תלמדו כיצד להקים חדרי בריחה, מעבדות כימיות ,ביצוע ניסויים מדעיים וכל מה שעולה בדמיונכם.

  java scriptו codemaker-התכנות בקורס מתבצע בין היתר באמצעות ה
הטכנולוגיה הופכת גיימרים לתלמידי תכנות ורובוטיקה.

ג’-ד’

שלישי

12:45-14:15
שדות יואב

2,500 ש”ח לשנה
12:45-14:15ה’-ו’
12:45-14:15ג‘-ד’

האלה 12:45-14:15ה’-ו‘

חדש

חוגי העשרה 
ופנאי
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לגו אתגרי  | כיתות  א’- ו’

חוג לילדים סקרנים  האוהבים: לפרק, להרכיב, לחקור, לגלות, להמציא  ולשכלל 
בחוג נלמד עקרונות וחוקים בסיסים בפיזיקה מכניקה וטכנולוגיה ע”י הדגמות והסברים, 

וניישם את הנלמד ע”י בניית דגמים בלגו הנדסי הממחישים את הנלמד.
העשרה לימודית מעניינת ומאתגרת, בתהליך של חקירה, חשיבה המצאתית ויצירתית.

מטרת החוג להבין כיצד דברים פועלים.

א’-ג’
שדות יואב 13:30-15:00שני

1,900 ש”ח לשנה
האלה13:30-15:00חמישי

רובוטיקה | כיתות א’-ב’ | כיתות ד’-ה’

קורס רובוטיקה חושף את התלמידים לתחום הרובוטיקה בדגש על תכנות הנדסת מכונות 
ואלקטרוניקה, במהלך החוג יתנסו התלמידים בתכנות והפעלת סוגים שונים של רובוטים ויכירו סביבות 

תכנות שונות של יצרני רובוטים.
השימוש ברובוטיקה כסביבת למידה חדשנית המשלבת למידה מבוססת בעיות , מחקרים מצביעים כי 

שימוש בסביבת עבודה זו מפתח הרגלי חשיבה הנדסאים וגורמת לפתיחת אופק אקדמי הנדסי .
התכנית פותחה בשילוב המרכז לרובוטיקה הפקולטה להנדסת מכונות והפקולטה למתמטיקה בטכניון.

א’-ב’
רביעי

12:45-13:30 
האלה

1,000 ש”ח לקורס  13:30-14:30ד’-ה’
א’-ב’

חמישי
12:45-13:30 

שדות יואב
 13:30-14:30ד’-ה’

שחמט | כיתות א’-ו’ | בהדרכת שמעון ידיד

נלמד לנתח מצבים, לתכנן מהלכים ולקבל החלטות. משחק המלכים משלב הנאה 
עם פיתוח חשיבה עצמאית, משפר את הריכוז, התפיסה המרחבית, הזיכרון והיכולת 

לפתרון בעיות, מחזק את ביטחון הילד ביכולתו המנטאלית ומשפר הישגים לימודיים.

מתחילים
חמישי

12:45-13:35
שדות יואב

1900 ש”ח לשנה 13:30-14:30מתקדמים
מתחילים

שני
16:15-17:15

האלה
17:20-18:20מתקדמים

משך הקורס 30 מפגשים

חוג ציור ורישום | כיתות א’-ו’ | בהדרכת סאני ורסנו זלינגר אומנית ויוצרת 

בחוג נלמד ליצור אור וצל, עומק, ציור פורטרט, טבע-דומם וציור מתמונה, ממודל ומדמיון.

נתנסה בטכניקות שונות ונשלב חומרים רבים: עפרונות, פחם, צבעי מים, בד, עץ, נייר ועוד..
מתאים לבעלי נסיון וגם למי שלא צייר מעולם

2,000 ש”ח לשנההאלה12:45-14:15שלישיא’-ו’

< תשלום חד פעמי עבור ערכת חומרים < 350 ש״ח



13חוגים ופנאי

קורס SMART CARS | כיתות ג’-ו’ 

קורס טכנולוגי חדשני המשלב בניית דגמים חשמליים של כלי רכב שונים המופעלים באמצעות 
אפליקציית טלפון חכם. התלמידים יבנו ארבעה דגמים שונים, כל דגם יציב בפניהם אתגר חדש 
של יכולת הרכבה והבנה תלת מימדית. יירכשו יידע רב בתחום הטכנולוגי אותו למדו, וכמובן ייהנו 

מדגמים אותם יפעילו מרחוק באמצעות טלפון חכם.

שדות יואב13:30-14:30רביעיג’-ו’
1,800 ש”ח לשנה

האלה13:30-14:30ראשוןג’-ו’

< תשלום חד פעמי עבור ערכת חומרים < 380 ש”ח 

קורס ים אוויר יבשה | כיתות א’-ב’
קורס טכנולוגי חוויתי ומלא המאגד בתוכו שלושה תחומים שונים ומגוונים.

בניית דגמים פועלים מתחומים שונים - טיסנים, סירות ומכוניות. כולם ניתנים להפעלה אם 
באמצאות מנועים חשמליים או באמצעות האנרגיה המופקת מגומייה.

כל דגם מאופיין ביכולות שונות וברקע שונה, נלמד על התפתחות ועקרונות התעופה, התפתחות 
הספינות במהלך השנים והתפתחות התחבורה ביבשה.

א'-ב'
האלה 12:45-13:30ראשון

1,800 ש”ח לשנה
שדות יואב12:45-13:30רביעי

תשלום חד פעמי עבור ערכת חומרים < 350 ש״ח 

חוג צפרות של החברה להגנת הטבע  |  כיתות ג’- ו’ 

בהדרכת צור מגן, מדריך טבע וצפרות מקצועי בעל וותק ונסיון רב בתחום. 
מתמחה בהדרכת ילדים ונוער ובהעברת הידע בצורה נעימה ומעניינת. 

מטרת החוג לעורר בילדים סקרנות לנושאי הטבע השונים ולפתח מיומנויות צפרות 
ותצפית בטבע. יחד נצא החוצה לגלות עולם שלם של בעלי-חיים הנמצאים כל כך 

קרוב ועם זאת נסתרים מעיניינו בהיעדר ניסיון וידע. נלמד לאתר את הציפורים, 
לעקוב אחריהן ולהבין את אורחות חייהן תוך טיפוח שלל כישורי שדה ובהם חשיבה 

ביקורתית ומדעית.
למעוניינים, במהלך השנה יתקיימו סיורי צפרות להורים ולצפרים הצעירים 

)תינתן הנחה לחברי חוג הצפרות(.

ג'-ו'
האלה 12:45-14:15שלישי

1,500 ש”ח לשנה
שדות יואב13:30-15:00שני

החוג מתקיים אחת לשבועיים | מינימום לפתיחת קבוצה 10 משתתפים

חדש
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מבוכים ודרקונים | כיתות ב’-ו’ | בהדרכת ערן רז 

חוג חדשני המתבסס על המשחק המדובר בכל העולם “מבוכים ודרקונים”. החוג משתמש במשחק 

ככלי ואמצעי לפיתוח היצירתיות, למידה ופיתוח מיומנויות חברתיות תוך כדי הנאה.  

מערכי שעור מובנים בתוך מארג של סיפור עלילה של “עולם” שהומצא על ידינו המגלם תרבות, 

היסטוריה, פולקלור, מיתולוגיה, גיאוגרפיה ועוד. המקביל למציאות ומקנה יכולות למידה לנושאים 

הנ”ל תוך כדי שימוש במשחקי חשיבה, חידות היגיון, דגש על פיתוח מיומנויות חברתיות תוך כדי 

משחק והנאה.

ב'
רביעי

12:45-13:35

שדות יואב

1,500 ש”ח לשנה
13:30-14:30ג'  
13:35-15:00שניד' 

1,800 ש”ח לשנה
12:45-14:15 שלישיה’-ו’

13:30-15:00חמישיב'-ג' 
1,800 ש”ח לשנההאלה

12:45-14:15שלישיד'-ו' 

על הבמה | כיתות ד’-ו’ | בהדרכת דגנית ברק, מורה ובמאית

על הבמה - חוג תאטרון יצירתי מצחיק ומשעשע אשר נותן לכל ילד וילדה את הביטחון לעמוד מול 
קהל ולא לפחד!!!...דרך משחקי תאטרון ,עבודה על דמויות מחיי הילד... עד למופע על הבמה... בואו 

להשתתף בתהליך שמקנה כלים לחיי היום יום. 

13:30-15:00חמישיג'-ד'
 האלה

1,900 ש”ח לשנה 13:30-15:00ראשוןה'-ו'

 שדות יואב13:30-15:00שניג׳-ו׳
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הופ דאנס | כיתות א’-ו’ | בהדרכת אורלי חדידה

ריקוד פרי סטייל עם חישוק - אך בשונה ממה שהיה קיים עד היום כאן החישוק הוא חלק בלתי נפרד 
מהריקוד, שילווה של קרקס עם תנועה.

האימון עובד בעיקר על חיזוק של שרירי הבטן ובהחלט מחטב גם את הרגליים והידיים, בונה 
קואורדינציה ובטחון עצמי.

ניתן לסובב אותו כמעט על כל אזור בגוף החל מהצוואר ועד לברכיים ועם זאת ניתן לרקוד עם חישוק 
גם מבלי שייגע ולו פעם אחת בגוף.

התנועות הן בלתי מוגבלות ולכן גם ניתן לבנות אינספור קומבינציות, קצב המוזיקה שלצליליה רוקדים 
יכול להיות כל סגנון מוזיקה אפשרי.

חוג ייחודי אשר מפתחים בו את הקואורדינציה, סיבולת לב ריאה, יצירתיות ההערכה עצמית, יכולת 
התנועה עם חישוק הולה הופ ומוזיקה טובה.

נלמד את תנועות הבסיס של ההולה הופ וכיצד לשלב את החישוק בריקוד.
בואו להתנסות ולהתאהב בחוויה מיוחדת במינה!

שדות יואב13:30-15:00שניא’-ו’
2,000 ש”ח לשנה

האלה12:45-14:15שלישיא’-ו’

שפים צעירים | כיתות א’-ו’ | בהדרכת עמית מורג

טכניקות שונות של בישול ואפייה. הכרת חומרי גלם בריאים: פירות, 
ומאכלים  תבלינים  ועוד...  אגוזים  קטניות,  שונים,  קמחים  ירקות, 
מארצות רחוקות, והכל תוך למידת יסודות לעבודה נכונה ובטיחותית 

במטבח.
נלמד לעבוד עם מתכון: קריאה, הבנת הנקרא, הכנת המצרכים ותהליך 

העבודה. בכל מפגש יצאו הילדים עם מוצר ומתכון הביתה.
החוג מחזק את הביטחון העצמי של הילד בסביבת המטבח ומקנה לו 
צורות עבודה מגוונות, הכרת טעמים חדשים,  כלים בסיסיים בהכרת 
עבודה  עדינה,  מוטוריקה  קואורדינציה,  מפתח  ומאכלים.  תבלינים 

בקבוצה ועבודה עצמית.

א'-ו'
שדות יואב12:45-14:15שלישי

2,000 ש”ח לשנה
בית ספר האלה13:30-15:00חמישי

תשלום חד פעמי עבור ערכת חומרים <  300 ש״ח
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חוגים לנוער | ז’- ט’ | “צפית”

קורס מחשבים WISEKID - פיתוח משחקים 

בואו ללמוד לתכנת ב - c# באמצעות סביבה גרפית מאתגרת ומעניינת.
מצגות  תרגילים,  קוד,  דוגמאות  לתלמיד,  ספר  המשלבת  מיוחדת  לימודית  מערכת  הינה   WiseKid
אישי  תרגול  לטובת  התלמיד  בבית  והן  הספר  בית  במעבדות  הן  המותקנת  גרפית  תוכנה  ותשתית 

המאפשרת לתלמידים לפתח משחקי מחשב תוך זמן קצר. 
ציור  של  בסיס  על  התכנות  ועקרונות  יסודות  של  ובהבניה  בהקניה  מתמקדת  התכנית 
משחקים. לבניית  ועד  ומתודות  לולאות  משתנים,  צליל,  אנימציה  גרפיים,   אלמנטים 

במסגרת התכנית נלמדות טכניקות להתמודדות עם בעיות מורכבות ותכנון לפני ביצוע.

2,500 ש”ח לשנהצפית14:30-16:00שלישיז’-ח’

פרטים נוספים ועלויות יפורסמו בחודש אוגוסט באתר האינטרנט של המתנ"ס
מינימום 15 משתתפים לפתיחת קורס

חוג צפרות של החברה להגנת הטבע | כיתות ז׳-ט׳ 
בהדרכת צור מגן, מדריך טבע וצפרות מקצועי בעל וותק ונסיון רב בתחום. 

מתמחה בהדרכת ילדים ונוער ובהעברת הידע בצורה נעימה ומעניינת. 

מטרת החוג לעורר בילדים סקרנות לנושאי הטבע השונים ולפתח מיומנויות צפרות ותצפית בטבע. יחד 
נצא החוצה לגלות עולם שלם של בעלי-חיים הנמצאים כל כך קרוב ועם זאת נסתרים מעיניינו בהיעדר 

ניסיון וידע. נלמד לאתר את הציפורים, לעקוב אחריהן ולהבין את אורחות חייהן תוך טיפוח שלל כישורי 
שדה ובהם חשיבה ביקורתית ומדעית.

למעוניינים, במהלך השנה יתקיימו סיורי צפרות להורים ולצפרים הצעירים 
)תינתן הנחה לחברי חוג הצפרות(.

1,500 ש”ח לשנהצפית14:30-16:00שלישיז'-ט'
החוג מתקיים אחת לשבועיים | מינימום לפתיחת קבוצה 10 משתתפים

קורס מחשבים |  עיצוב והדפסה בתלת מימד

הדפסה תלת-מימדית הינה טכנולוגית מידול וייצור הצוברת תאוצה בשנים האחרונות ומאפשרת ייצור 
של תוצרים פיסיים תוך זמן קצר. התוצרים מתבססים על תכנון ממוחשב של אובייקט בתוכנת מחשב 

וכפופה לרעיונותיו המיוחדים של המתכנן.
קורס מרתק ומעניין שבמהלכו תלמדו את עקרונות התלת מימד, כיצד לתכנן וליצור מודלים תלת 

מימדים על ידי תוכנות מידול ממוחשבות, כיצד ההדפסה התלת ממדית עובדת ואת החידושים 
האחרונים בטכנולוגיה זו.

בנוסף, תוכלו לחוות את חווית ההדפסה וכמובן להדפיס בעצמכם את המודלים שהכנתם. 
 

2,500 ש”ח לשנהצפית13:00-14:30ראשוןח’ -ט’

מינימום 15 משתתפים לפתיחת קורס

חדש

חדש

חדש
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על הבמה - דרמה | כיתות ז’-ט’ בהדרכת: דגנית ברק מורה ובמאית
על הבמה - חוג תאטרון יצירתי מצחיק ומשעשע אשר נותן לכל ילד וילדה את הביטחון 

לעמוד מול קהל ולא לפחד!!!... דרך משחקי תאטרון, עבודה על דמויות מחיי הילד...
עד למופע על הבמה... בואו להשתתף בתהליך שמקנה כלים לחיי היום יום.

2,000 ש”ח לשנהצפית15:45-17:15 שניז’-ט’

חוג ציור ורישום | כיתות ז׳-ט׳
בהדרכת סאני ורסנו זלינגר אמנית וציירת

בחוג נלמד מה הוא רישום קלאסי, אור וצל, פרספקטיבה, קומפוזיציה, ציור פורטר, טבע-דומם,        
ציור מתמונה, ממודל ומדמיון. נתנסה בטכניקות חדשות ומעניינות 

נשלב חומרים שונים: עפרונות, פחם ,צבע, בד, עץ, נייר ועוד.
ונלמד להפוך ציור למוצר אטרקטיבי חוג מרתק ויחודי. 

2,200 ש”ח לשנהצפית14:30-16:00שלישיז’-ט’

תשלום חד פעמי עבור ערכת חומרים < 350 ש״ח

חוג מבשלים בריאות | שפים לחיים  
כיתות ז’-ט’ 

בהדרכת עמית מורג
בישול מתכוני בריאות טעימים בכיף והנאה.

בחוג נתמקד בהכרת חומרי גלם בריאים,
נלמד לעבוד במבחר טכניקות, נלמד עבודה בטוחה 

במטבח ונתרגל הכנת מתכונים קלילים שיוכלו לשמש 
אותנו בבית עם המשפחה, וגם עם חברים... 
אז הצטרפו לחוויית בישול בריאה וטעימה.

2,600 ש”ח לשנהצפית12:30-14:00ראשוןז’-ט’
תשלום חד פעמי עבור ערכת חומרים < 350 ש״ח

חוגים למבוגרים
     

חוג פיסול וקרמיקה    
בהדרכת שלומית פלקסר בוגרת בצלאל. אמנית יוצרת ומלמדת קרמיקה.

עבודת יד בחומר הקראמי, תוך לימוד טכניקות בהן ניתן לעשות כלים, אריחים, פסלים ועוד.
מסגרת הלימוד מאפשרת לכל משתתף לצאת לכיוון עשייה המושך אותו.

1,800 ש”ח לשנהבית גילאור16:30-18:30 חמישימבוגרים
לא כולל חומרים 700 ש״ח לשנה. החוג ייפתח בתחילת אוקטובר.

חדש
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rebeccabarak@walla.comמנהלת  רבקה ברק | טל. 050-837717 |  

צוות בית הספר למחול “יואב” < 

רבקה ברק < מנהלת האולפנה 

קרן ברק ברנר < 
מורה למחול מודרני, בלט קלאסי 

ול dance-פילאטיס.

שיר מליק < 
מורה למחול מודרני, מוכנות לבלט לגיל הרך

מאיה חמו סמרנו < 
מורה לג’אז, מחול מודרני, מחזמר 

איריס כהן < 
מורה לבלט קלאסי.

אלי גלבני < 
מורה להיפ הופ וברייקדאנס.

מחול < מוכנות לבלט גיל הרך )גילאי 4-6(

קורין מנדלסון פארטובי < 
מורה למחול מודרני ומחזות זמר.

רות רייכמן < 
מורה לבלט קלאסי.

נטלי רותם < 
מורה לבלט קלאסי ומוכנות לגיל הרך

מאור אבוחצירא < 
מורה להיפ הופ

לירון גלפרין <
מחול לגיל הרך.

www.matnas-yoav.org.il > ההרשמה לפעילות באתר

בית הספר למחול מציג מגוון רחב ומרגש של סגנונות ריקוד לכל הגילאים וכל המינים. 

אנו מחכים לכם לעוד שנה של ריקוד ויצירה. כוראוגרפיות מקוריות,  ושפע של אהבה למחול.

סטודיו סגולה לירון גלפרין א' 4-616:30-17:15

1,700 ש״ח 
לשנה

בית גוברין א׳/ ג׳4-6
א' 17:15-18:00 4-6

שיר מליק
סטודיו בית ניר

סטודיו חצורב' 4-616:15-17:00
סטודיו "האלה" ד' 17:30 -3-416:45

כפר מנחם ד' 5-617:30-18:15

4-6
סטודיו שדה יואבג' 17:15-18:00

סטודיו נגבה נטלי רותםג' 16:00-16:45
א'  17:15- 3-416:30

סטודיו גת  א' 5-617:15-18:00

חדש

חדש

בית הספר 
למחול



19אולפנת מחול

מחול א’-ו’ סטודיו בית ניר

מחול א’-ו’  | כפר מנחם סטודיו “בית הבנים” | סטודיו “האלה” | סטודיו ”גל גרוסמן”

מודרני 

בשילוב קלאסי
1,900 ש"חקרן ברק ברנרב' 14:00-15:00א'-ב'

בלט קלאסי+ מחול 

מודרני

מאיה חמו סמרנו ב' 13:45-15:45ג'-ד'
ואיריס כהן

3,000 ש”ח 
ב' 15:00-17:00ה'-ו' 

ג’אז +
היפ הופ

בונוס- מחזמר

ג'-ד'
ה'-ו'

ג' 13:15-15:45
מאיה חמו סמרנו
ומאור אבוחצירא

3,000 ש”ח 

חבילת 
כל הסגנונות:

קלאסי+ מודרני+  
ג’אז +

היפ הופ+
בונוס מחזמר 

ג'-ד'
ב' 13:45-15:45
ג' 13:15-15:45

מאיה חמו סמרנו, 
איריס כהן

ומאור אבוחצירא
4,300 ש”ח 

ה'-ו'
ב' 15:00-17:00
ג' 13:15-15:45

ריקודי רחוב

בנים

א'-ב'
אלי גלבני/           ה' 13:30-14:15

מאור אבוחצירא 
1,900 ש"ח

1,900 ש"חאלי גלבניה' 13:30-14:15ג'-ו'

1,900 ש"חה' 14:15-15:00ג'-ו

1,900 ש"חמאור אבוצירא ד' 13:00-14:15 א׳-ב׳ריקודי רחוב

בלט קלאסי +
מחול מודרני

1,900 ש”חשיר מליקא' 14:00-15:00א'-ב'

שיר מליק א' 14:00-16:00ג'- ד'
ונטלי רותם

3,000 ש"ח

א' 15:00-17:00ה' ו'
3,000 ש"ח

ג’אז + היפ הופ
בונוס - מחזמר 

)מחכים לפרטני(

ג'-ד'

ה'-ו'
ד' 14:00-16:45

מאיה חמו סמרנו
ומאור אבוחצירא

חבילת כל הסגנונות:
קלאסי+ מודרני+  

ג’אז +
היפ הופ+

בונוס מחזמר

ג' -ד'
א' 14:00-16:00
ד' 14:00-16:45

שיר מליק, 
נטלי רותם

מאור אבוחצירא,
ומאיה חמו סמרנו

4,300 ש"ח

ה' +ו'
א' 15:00-17:00
ד' 14:00-16:45

חדש

חדש
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מחול מודרני

ז’

אולמות קורין מנדלסון פארטוביב׳ 15:30-16:30
2,000  ש"ח לשיעור 1״צפית״

3,200 ש"ח ל 2 ש׳

3,800 ש"ח ל 3 ש׳

מאיה חמו סמרנוב׳ 16:30-17:30ג׳אז
סטודיו
“האלה“

ריקודי רחוב
בנים

אלי גלבני/ה׳ 12:30-13:30
מאור אבוחצירא

אולם ירוקאלי גלבניה׳ 13:00-14:00היפ הופ

ג’אז

ח'-ט'

מאיה חמו סמרנוב׳ 15:30-16:30
אולמות
“צפית"
סטודיו
“האלה“

2,000  ש”ח לשיעור 

1

3,200 ש”ח ל 2 ש׳

3,800 ש”ח ל 3 ש׳

קורין מנדלסון פארטוביב׳ 16:30-17:30מחול מודרני
ריקודי רחוב

בנים
אלי גלבני/ה׳ 12:30-13:30

מאור אבוחצירא

מאור אבוחציראה׳ 13:00-14:00היפ הופ

מחול מודרני
ומחזמר

י׳-י״ב

קורין מנדלסון פארטוביב׳ 17:30-20:00
אולמות
“צפית"

3,200 ש”ח 

מאיה חמו סמרנוד׳ 17:30-19:00ג’אז
2,000 ש”ח

מאור אבוחציראה׳ 13:00-14:00היפ הופ

חוגים לכיתות ז’-י”ב

מחול א’-ד’  סטודיו נגבה 

מחול א’-ד’  סטודיו חצור

מחול א’-ב’  סטודיו שדה יואב

מודרני 
בשילוב קלאסי

ב'- 17:00-17:45א'
שיר מליק

סטודיו 
חצור

1,900 ש”ח

ב’- 17:45-18:45ב’-ד׳

מודרני 
בשילוב קלאסי

נטלי רותםג’- 18:00-19:00א’-ב’
סטודיו 

שדה יואב
1,900 ש”ח

מודרני בשילוב 
קלאסי

א' 14:30-15:30א'-ב'

מאיה חמו סמרנו
סטודיו 

נגבה

לילדי
נגבה, 

שדה יואב

1,900 ש”ח

ג'אז+מחזמר+
מחול מודרני

3,000 ש”חא' 15:30-17:15ג'-ד'

חדש

חדש
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אולמות “צפית”מסלול להקות לכיתות ז’-י”ב

חוג נשים

1,500 ש״ח  סטודיו "האלה"א'  20:00-21:00פילאטיס

קלאסי,
מודרני,
מחזמר,

ג'אז,
היפ הופ )בחירה(

ז'

א' 12:30-15:30
ב' 15:30-17:30
ג' 14:30-16:30

ה’ )בחירה(
13:00-14:00

קרן ברק ברנר,
קורין מנדלסון פארטובי,

מאיה חמו סמרנו,
מאור אבוחצירא )בחירה(

4,600 ש"ח 

סדנאות עם יוצרים - מפגשים נוספים בימי שישי

קלאסי,
מודרני,
מחזמר,

ג'אז,
היפ הופ )בחירה(

ח'

א' 12:30-15:30
ב' 15:30-17:30
ג' 14:30-16:30

ה’ )בחירה(
13:00-14:00

קרן ברק ברנר,
קורין מנדלסון פארטובי,

מאיה חמו סמרנו,
רות רייכמן,

מאור אבוחצירא )בחירה(

4,600 ש”ח 

סדנאות עם יוצרים - מפגשים נוספים בימי שישי

קלאסי ופוינט,
מודרני,
מחזמר,

ג'אז,
פילאטיס,

אימפרוביזציה,
היפ הופ )בחירה(

ט'

א' 15:30-19:30
ב' 15:30-17:30
ד' 15:30-19:00

ה’ )בחירה(
13:00-14:00

קרן ברק ברנר,
רות רייכמן,

קורין מנדלסון פארטובי,
מאיה חמו סמרנו,

שיר מליק
מאור אבוחצירא )בחירה(

4,600 ש”ח 

קלאסי ופוינט,
מודרני,
מחזמר,

ג'אז,
פילאטיס,

אימפרוביזציה,
רפרטואר

תולדות המחול
היפ הופ )בחירה(

י'-י״ב

א' 15:30-19:30
ב' 17:30-19:00
ד' 15:30-19:00

ה’ )בחירה(
13:00-14:00

קרן ברק ברנר,
רות רייכמן,

קורין מנדלסון פארטובי,
מאיה חמו סמרנו

מאור אבוחצירא )בחירה(

4,600 ש”ח  

יפתח חוג אקרובלאנס, פרטים נוספים בהמשך, מותנה במינימום הרשמה בימי 

חמישי כיתות ג'-ו', כיתות ז'- י״ב

חדש

חדש

חדש
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מנהלנית המחלקה  פאולה כהן / לימור שוקרון
limors@yoav.org.il | paola@yoav.org.il | 08-8500706 .טל

מחלקת  הספורט שואפת לאפשר מענה ספורטיבי נגיש ורחב לכלל אוכלוסיית יואב: גיל הרך, ילדים, 
הספורט  של  ביכולתו  כי  ההבנה  מתוך  יוצאת  הענפה,  הספורטיבית  הפעילות  ומבוגרים.  נוער  בני 
והקניית כישורי חיים חברתיים. גם השנה, נמשיך במגמת הרחבת  ולחזק אורח חיים בריא  לאפשר 

כמות החוגים בתוך הישובים. 
   

בברכת נפש בריאה בגוף בריא,   

נתן בר, פאולה, לימור וצוות המאמנים    

התעמלות אומנותית  |  בהדרכת אירנה וולקוב וצוות מדריכות מוסמכות
ענף הספורט היפה בעולם לבנות בלבד מגילאי 3 ומעלה

על  עבודה  והריקוד.  האקרובטיקה  באיכויות  שימוש  תוך  ואלגנטיות,  חן  יופי,  המשלב  ספורט  ענף 
שריר וכוח, דיוק, קצב ומכשירים שונים, ביניהם: הסרט, הכדור, החישוק והמשטח. תחום המחייב אופי 

ונחישות בשילוב כייף והנאה גדולים.
כל שיעור כולל: בלט, אקרובטיקה, ריקוד, גמישות, כושר ועבודה עם המכשירים : חבל, חישוק , כדור, 
ויכולת  קואורדינציה  פיתוח  נכונה,  ויציבה  גמישות  הצעירות  המתעמלות  אצל  מפתח  ואלות  סרט 

תנועה, אסתטיות ביטחון עצמי אישי וגופני, אסתטיות תנועתית ויכולת הבעה.
מידע כללי:

שני מופעים פתוחים להורים במהלך השנה.

www.matnas-yoav.org.il   > ההרשמה לפעילות באתר

natan@yoav.org.il | 050-5711102 | מנהל המחלקה  נתן בר

13:30-14:15ראשוןא’-ד’ שדות יואב

אולם ספורט 

וולקוב אירנה

  2,900 ש”ח
12:45-13:30שלישי

14:30-15:15ראשוןה’-ו’ שדות יואב

12:45-13:30שלישי

האלה א’-ב’
רביעי

12:45-13:30
2,000 ש”חאולם האלה

13:30-14:15האלה ג’-ו’

נגבה 3-5
רביעי

16:30-17:15
1,700 ש”חוולקוב עדןאולם חוגים

17:15-18:00נגבה א’-ב’

העמותה לקידום
הספורט ביואב
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מועדון הטאקוונדו על שם גל גרוסמן 
בהדרכת שירן לביא

החוג:  מטרות  אולימפי.  וספורט  קוריאנית  לחימה  אומנות 
תזונה,  לספורט,  חינוך  משקל,  שיווי  וגסה,  עדינה  מוטוריקה  קואורדינציה,  ריכוז,  פיתוח 

נשימה בריאה, משמעת עצמית וכבוד הדדי, הגנה עצמית ועוד. החוג מחנך את הילד להגינות כבוד לזולת 
מקנה בטחון עצמי ויכולת הגנה עצמית. במהלך השנה ייערכו מבחני דרגה. כל ספורטאי/ת י/תקבל דרגה 

לפי קצב ההתקדמות.

13:30-14:20ראשוןא’-ב’ שדות יואב

גת

שירן לביא

2,400 ש”ח

12:45-13:30חמישי

ג’-ד’ שדות יואב
13:30-14:20ראשון

13:30-14:20חמישי

ה’-ו’ שדות יואב
14:30-15:20ראשון

13:30-14:20חמישי

האלה א’-ב’

רביעי

12:45-13:30
בית הבנים

1,800 ש”ח

13:30-14:20האלה ג’-ו’

16:00-16:45סגולה ב’-ו’
סגולה

16:45-17:30סגולה גנים

19:00-20:00כפר מנחם מתקדמים
גרוסמן

20:30-22:00כפר מנחם בוגרים

15:30-16:30שניכפר הרי״ף מתקדמים

כפר הרי״ף

2,400 ש”ח
18:00-18:45רביעי

1,800 ש”ח15:30-16:30שניכפר הרי״ף מתקדמים

1,800 ש”ח16:30-17:15שניכפר הרי״ף גנים

גת13:30-14:20שנישדות יואב ב’-ו’ 
1,800 ש”חלילך שיף

צפית12:15-13:15חמישיצפית ז׳-ח׳

קרב מגע והגנה עצמית |  בהדרכת לילך שיף וצוות מדריכות
בחוג תלמדי להגן על עצמך! נחזק את הביטחון העצמי והאישי נשפר את הכושר הגופני והקואורדינציה 

נפתח כישורים חברתיים, בין אישיים ונלמד לשלוט על הגוף. נרכוש כישורי התמדה ומשמעת עצמית.
קרב מגע משתמש ברפלקסים ואינסטינקטים של הגוף, הטכניקה קלה ליישום ללא כוח פיזי.

מגביר ערנות ומודעות לסביבה ומלמד איך לצאת ממצבי סיכון כגון הטרדות ותקיפות שונות.

חדר כושר |  בהדרכת קלרה אלמן
בחדר הכושר ב”צפית”, מגוון מתקני כושר המשפרים ומחזקים את הסיבולת והכושר הגופני. מטרת החוג 

לשפר את היכולת הגופנית בפיקוח ובקרה צמודים.

נשים כפר מנחם
ראשון 
ושלישי

2,000 ש”חקלרה כפר מנחם20:00-21:30

פרטים באתר המרכז הקהילתינערות
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ג’ודו | בהדרכת יעקב בר
ענף הספורט האולימפי האישי המוביל בישראל. הג’ודו מחזק יכולות גופניות ומגוונות ומשפר 

יכולות מוטוריות. הג’ודו מחנך לערכים של כבוד לזולת, סובלנות, משמעת ושליטה עצמית.

13:30-14:15שניהאלה א’-ג’

אולם 
האלה

בר יעקב

1,800 ש”ח
14:30-15:30שניהאלה ד’-ו’

14:30-15:15שלישיצפית ז’-ח’

2,400 ש”ח13:30-14:30חמישיהאלה נבחרת- פעמיים בשבוע

17:15-18:00שלישינגבה גן-א’
נגבה

1,800 ש”ח
16:00-16:45שלישיכפר הריף גן-א’

12:45-13:30רביעישדות יואב א’-ב’

שדות יואב
13:30-14:15רביעיג’-ו’ שדות יואב

נבחרת שדות יואב- 
פעמיים בשבוע

2,400 ש”ח12:45-13:30שלישי

סטודיו מילנה | קיבוץ גת 
אישים  לאימונים  ואינטימי  קטן  סטודיו  הוא  מילנה  סטודיו 
ואימונים בקבוצות קטנות, פילאטיס ואימונים פונקציונאליים, 

TRX, אימון מטבולי, זומבה ועוד... 
קבוצות בוקר וערב, קבוצות נפרדות לנערות, נשים, גברים.

פילאטיס

19:00-19:55ראשון

גת

מיכל

אימון פעם 

בשבוע < 

180 ש״ח 

לחודש

אימון פעמיים 

בשבוע <  

280 ש״ח לחודש

8:15-9:10שני

מילנה 19:30-20:30שלישי

7:30-8:20שישי

TRX-מחזורי
טל20:00-20:55ראשון

מריאנה19:30-20:25רביעי

מילנה8:30-9:20שישי

20:30-21:30שלישיזומבה

שירה
20:30-21:30רביעיזומבה סטרונג

זומבה ילדי גנים
רביעי

16:15-17:00

17:00-18:00זומבה ילדים א’-ד’

METABOLIC WORKOUT מריאנה20:45-21:40שנימעורב

ליסה21:00-22:15ראשוןיוגה

< המנוי הוא לכלל השיעורים המתקיימים בסטודיו, הגעה לשיעורים בהתאם לסוג המנוי

חדש
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כדוריד | מאמן אריה גרשוביץ
בוגר מאמנים בכירים, בעבר מאמן נבחרת ישראל נשים, ניסיון רב שנים בכל הגילאים..

< חוג ללא הסעות במידה ויהיו הסעות המחיר ישתנה בהתאם. 

כתות ה’-ו’
16:15-17:30ראשון

מגרש 
מקורה 

כפר מנחם

אריה 
גרשוביץ

2,100 ש”ח
16:15-17:30רביעי

כיתות ח’ ליגה
17:30-19:00ראשון

2,700 ש”חסהר
17:30-19:00רביעי

כתות ג’-ד’
16:15-17:15שני

אריה 
גרשוביץ

2,100 ש”ח
16:15-17:15חמישי

כיתות ז’ ליגה
2,700 ש”ח17:15-18:45שני

1,700 ש”ח17:15-18:45חמישי

16:15-17:15שלישיגנים א’-ב’ 

כדורעף | בהדרכת צחי אלבס ומרינה קרמר
במהלך השנה הילדים ירכשו את יסודות ומיומנויות הכדורעף, חוקת הכדורעף, משחק בשיתוף 

פעולה תוך כדי הקניית טכניקה אישית, משחקים בקבוצות ומשחקי ליגה של בתי-הספר.

<  ייתכנו שינויים בימים ושעות 

    בכפוף לשעות אולם.

ז’-ח’ בנים ליגה
א׳  12:30-14:30ראשון

אולם צפית

אלבס צחי

2,700 ש”ח
ד׳ 15:15-17:00רביעי

ד’-ו’ שדות יואב מעורב
ד׳ 13:30-14:30רביעי

שדות יואב

2,200 ש”ח
ו׳ 12:15-13:15שישי

ד’-ו’ האלה מעורב
ב׳ 14:30-15:30שני

האלה
ה׳ 13:30-14:30חמישי

ב’-ג’ האלה מעורב
ב׳ 13:30-14:30שני

גרון דניאל

2,100 ש”ח

ה׳ 13:30-14:30חמישי
1,700 ש”ח

ג׳ 14:15-15:15שלישיבנות ט’-י”ב צפית

צפית
בנות ז’-ח’ ליגה צפית

א׳ 12:30-14:15ראשון
קרמר מרינה

2,700 ש”ח

ד׳ 15:15-17:00רביעי
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קבוצת ריצה  |  עדי דויטש, להט מעיין

15:15-16:45שניבנים ז’-י”ב
צפית

2,100
15:15-16:45רביעי

מבוגרים כפר 
מנחם

איצטדיון 20:00-21:00שני
צפית 6:00-7:15שישי

17:30ראשוןיסודי

סגולה
1,800

18:30ראשוןחטיבת ביניים

19:30ראשוןכושר קרבי

20:30ראשוןמבוגרים

20:302,100ראשון+רביעימבוגרים

כדורשת  | בהדרכת צחי אלבס
מפעל ייחודי עם שליחות חברתית קהילתית, הכולל בתוכו היבטים ספורטיביים. משחק הכדורשת הוא 
גופנית מהנה.  ויעילות  חוכמת משחק  צוות,  עבודת  ומשלב  משחק קבוצתי, הדומה למשחק הכדורעף 

במשך השנה, ייקחו הבנות חלק במספר טורנירים.

17:00-18:00ראשוןד’-ו’ בנות
2,000 ש”חדניאל גרוןאולם גת

17:00-18:00שלישי

אולם בית ניר21:00-22:30ראשוןנשים בית ניר

1,700 ש”חאלבס צחי 14:30-16:00שישינשים מתחילות כפר מנחם

אולם 

צפית / גת

19:00-20:30ראשוןנשים צפית

ט’-י”ב בנות צפית
15:15-17:00ראשון

2,000 ש”חקרמר מרינה
14:15-15:15שלישי

1,700 ש”חאלבס צחיפרטים באתר המרכז הקהילתינשים גלאון

< כדורשת פעמיים בשבוע 240 ש״ח לחודש, מי שתבחר במסלול פעמיים בשבוע יהיה באישור צחי אלבס.

עדי דויטש - 
ספורטאי פראולימפי, מאמן 
ריצה, טריאתלון וחדר כושר, 

איש ברזל ובוגר תואר שני 
מטעם אוניברסיטת ת”א. 

להט מעין - 
תושב בית ניר, מדריך 

טריאתלון בוגר וינגייט, איש 
 M.E.M ברזל ובוגר תואר שני
מטעם אוניברסיטת בן גוריון.

חדש

חדש

< למעוניינים רכישת מכנסי קפוארה מתבצעת דרך זאפי

קפוארה | בהדרכת קרלוס )זאפי( דה סילבה
הקפוארה הינה אומנות לחימה, ריקוד ומשחק, ותרומתה לילד רבה ובעלת 
ומקומו  העצמי  ביטחונו  יכולותיו,  הילד,  התנהגות  על  חיובית  השפעה 
הקפוארה  משחק  הקפוארה,  של  בסיס  תנועות  נלמד:  בחוג  החברתי. 

במעגל, ריקוד עם מקלות, היכרות עם כלי הנגינה של הקפוארה.

16:45-17:30שלישיא’-ה’ בית גוברין
בית גוברין

1,700 ש”חזאפי

16:00-16:45שלישיגנים בית גוברין

נחלה18:30-19:15רביעיגן-א’ נחלה

16:15-17:00רביעיגן-א’ כפר מנחם
כפר מנחם

17:00-17:45רביעיב’-ג’ כפר מנחם
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בית הספר לכדורסל | שגיב שחר-חן, זיו מנחם, עפרי יהונתן, יונתן ונדב מגיד
מטרת החוג < הקניית יסודות הכדורסל בצורות שונות ובעיקר שיפור הטכניקה האישית.

שדות יואב 
א’-ב’

13:30-14:30ראשון

שחר חן שגיבאולם גת

2,200

13:30-14:30שני

שדות יואב 
ג’-ה’

14:30-15:30ראשון

13:30-14:30חמישי

14:30-16:00שניה’-ו’ קט סל
אולם גת

משחק פעם 
בשבועיים

עפרי יונתן 14:30-16:15רביעי

17:00שלישי

15:00-16:00שניהאלה ה’-ו’
נדב מגידמגרש מקורה

15:00-16:00רביעי

1,100זיו/ נדב12:45-13:45שלישי בנות האלה

15:30-17:00שניקטסל ו’

אולם 
גת

אברמסון 

יונתן

3,500

משחק פעם בשבועיים 
בשעה 17:00 בגת 14:30-16:00רביעי

ילדים ב’ 

כתות ז’

משחק בימי חמישי 17:00-18:30שני
בשעה 17:00 בגת 16:00-17:30רביעי

ילדים א' 

כתות ח'

16:15-17:45שני
אולם בית ניר

משחק בימי חמישי יהונתן עופרי
בשעה 17:30 בית ניר 16:15-17:45רביעי

נערים ב’

כתות ט’

בית ניר16:30-18:00שלישי 
מנחם זיו

משחקים בימי ראשון 
בשעה 18:30

צפית16:00-17:30חמישי 

נערים א' 
ט’-י’ 
צפית

17:00-18:30שני

אולם צפית

נדב מגיד
משחקים בימי ראשון 

בשעה 18:30
17:00-18:30רביעי

נוער 

י„א-י„ב 

15:15-16:30שלישי
3,500מנחם זיו

משחק בימי שני 
בשעה 19:30 14:30-16:00חמישי

בנות 
בית ניר 

ד’-ח’

16:00-17:00שלישי

2,000יהונתן עופריאולם בית ניר
13:00-14:00שישי

בנות צפית 
1,700נדב מגידאולם צפית12:30-13:30ראשוןז’-ט’

ראשוןנשים
רביעי

2,400יהונתן עופריכפר הרי״ף20:00-21:30

סטריטבול 
חנוכה 2018 

יום שישי
30.11.18

מחנה 
כדורסל 

פסח 
14-16.4.19

מחנה 
כדורסל 

קיץ 1-7.19

* תשלום חד פעמי כדורסל תחרותי 270 ש״ח //  בית ספר לכדורסל 110 ש״ח.
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ביה"ס לכדורגל בנים ובנות | 
בהדרכת יונתן דה פורטו, רועי סנדרוביץ, יואש פרנקס, 

דולב מלכה, אביתר טנא , אורון כחלון, גבע לבון, ניר חומסקי.

בית הספר לכדורגל יתנהל על פי תכנית אחידה בכל יישובי המועצה שתכלול: יסודות הכדורגל, טכניקה 
אישית, משחקי צוות ושיתוף פעולה. שיפור הכישורים הספורטיביים, טיפוח מצוינות וכישורי מנהיגות 

ואחריות, חיזוק הביטחון העצמי והרוח הספורטיבית, 

א’ כפר מנחם
17:15-18:15ראשון

יונתן דה פורטוכפר מנחם

2,100 ש”ח

17:30-18:30שני

ו’ כפר מנחם
15:30-16:30שני

15:30-16:30חמישי

ג’ כפר מנחם
17:15-18:15שלישי

13:30-14:30שישי

ה’ כפר מנחם
17:30 16:30שני

16:30-17:30חמישי

16:15-17:15ראשוןד’ כפר מנחם

16:15-17:15רביעי

16:15-17:15שלישיב’ כפר מנחם

12:30-13:30שישי

13:30-14:30חמישיבנות א’-ג’ כ.מנחם
900 ש”ח

14:30-15:30חמישיבנות ד’-ו’ כ.מנחם

1,000 ש”ח14:15-15:15ראשוןבנות ז’-ט’ צפית

1,000 ש”חרועי סנדרוביץבית ניר19:30-20:30שלישינשים בית ניר

16:00-17:00ראשוןא’-ג’ בית ניר

2,100 ש”חגבע לבוןבית ניר
16:00-17:00רביעי

17:00-18:00ראשוןד’-ו’ בית ניר

17:00-18:00רביעי

17:30-18:30ראשוןנחלה א’-ד’
2,100 ש”חאורון כחלוןנחלה

17:30-18:30שלישי

17:00-18:00ראשוןגן-א’ גל און

2,100 ש”חאורון כחלוןגל און
17:00-18:00רביעי

18:00-19:00ראשוןגל און ב’-ד’

18:00-19:00רביעי

< 82 ש״ח תשלום  חד פעמי על ביגוד.
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צעדת יואב צעדת האביב

הפנינג משותף לכלל קהילת יואב. הכולל צעדה בטבע, 
הפעלות, מסורת והנאה. 

הצעדה מיועדת למיטיבי לכת, משפחות ומבוגרים 
והמסלולים מותאמים לקטגוריות השונות.

תאריך הצעדה <  2.3.19
אירועתאריך חלופי במידה וירד גשם <  9.3.19

מרכזי

save the date

16:00-17:00שניא’-ב’ גת

אביתר טנאגת

2,100 ש”ח

16:00-17:00רביעי

1,700 ש”ח16:15-17:00ראשוןגנים גת

ג’-ה’ גת
2,100 ש”ח17:00-18:00שני

17:00-18:00רביעי

900 ש”ח17:00-18:00ראשוןבנות גת

גן-ב’ סגולה
16:30-17:30שני

אורון כחלוןסגולה

2,100 ש”ח

16:30-17:30חמישי

בנות סגולה
17:30-18:30שני

1,700 ש”ח17:30-18:30חמישי

ג’-ד’ סגולה
18:30-19:30שני

2,100 ש”ח
18:30-19:30חמישי

19:30-20:30שניה’-ו’ סגולה

19:30-20:30חמישי

ז’-ט’ צפית
1,800 ש”חניר חומסקיפרטים באתר המרכז הקהילתי

י’-י”ב

א’-ג’ שדה יואב
17:30-18:30ראשון

דולב מלכהשדה יואב
2,100 ש”ח

17:30-18:30רביעי

1,700 ש”ח16:30-17:30ראשוןגנים שדה יואב

א’-ב’ נגבה
16:00-17:00ראשון

נגבה

פרנקס יואש
2,100 ש”ח

16:00-17:00רביעי

ג’-ה’ נגבה
17:00-18:00ראשון

17:00-18:00רביעי

א’-ג’ חצור
16:00-16:45שני

חצור
16:45-17:30חמישי

1,700 ש”חכפר מנחם16:00-16:45שלישיגנים כפר מנחם

כפר הרי״ף גנים

פרטים באתר המתנס

1,700 ש”ח

2,100 ש”חא’-ב’ כפר הרי״ף

2,100 ש”חג’-ה’ כפר הרי״ף 



תרבות30

מנהלת  אורית דסקל | 050-9636812
tarbut@yoav.org.il | 08-8500724-5 .טל

www.matnas-yoav.org.il > כרטיסים ופרטים נוספים באתר

"התרבות היא זיכרונה של אומה, מצפונה המשותף, המשכיותה 
ההיסטורית והצורה שבה היא חושבת וחיה " מילן קונדרה

מחלקת התרבות ביואב רואה יותר ויותר את הצורך לחזק את השייכות

והזהות לקהילה. לקהילה הגדולה, קרי מועצה, ולקהילה הישובית.

תרבות היא גורם מלכד שיכול להוות מנוע להתחדשות ציבורית וקהילתית. 

היא מאפשרת לקהילה לחגוג יחד, לחוש שותפות וליצור גאווה בהישגי הקהילה המקומית. 

בכוחה לגשר על פני הבדלים ולהוות חוסן לישוב.

אנו מזמינים אתכם לבילויים חכמים ומהנים בתחומי הרוח, האמנות האקטואליה והחברה.

תרבות

אירוע
מרכזי

21:00   | 18.10.18
בית הבנים - קיבוץ כפר מנחם

לפרטים:  08-8500725
www.matnas-yoav.org.il  :לכרטיסים

₪30  לכרטיס

מפעל הפיס ומועצה אזורית יואב מזמינים:

״פיס בתרבות״                                                                                                             

בימות פיסבימות פיס
עברי לידר



31 תרבות

ני
רו

ה
א

ין 
 ד

ם<
לו

צי

מופעים קטנים ״גדולים״

10.1.19 | לאונרד כהן: החיים, השירים
קובי מידן ואיתי פרל שרים לאונרד כהן

שעה 21:00 ב"שנלר" רבדים | כרטיס < 50 ש״ח 

מופע קסום וסוחף בו קובי מידן מספר את סיפורו של לאונרד כהן 
כשבין הסיפורים איתי פרל מבצע את השירים של כהן. 

שילוב מנצח בין הופעה חיה, הרצאה, הקרנה, סיפורים וקטעי קריאה.

ערב שירה לזכרו של יעקב פסלסקי
במלאת 19 שנים לפטירתו

מיטל טרבלסי 
במופע כמו עוף החול

מוצ”ש, 27.10.18  | מועדון זמר
20:30, חדר אוכל, נגבה

ערב שירים לדני | יוני 2019  
במערת דני בבית גוברין

"שירים לדני"
“מערת דני” 

 בבית גוברין

14.3.19 | כיתת אמן - בן ארצי
שעה 21:00, קיבוץ נגבה | כרטיס < 50 ש״ח

זמר, יוצר ומעבד  שמנגן על כל כלי הנגינה באלבומיו, 
ושעשה עיבודים לרבים משיריו  של אביו, שלמה 

ארצי, ושמאחוריו 3 תקליטים, יספר על תהליך 
היצירה שלו מרגע כתיבת השיר בחדר האישי ועד 

יציאתו לאוויר לעולם. במופע ינגן גם כמה מלהיטיו 
הגדולים, שירים מהאלבום הרביעי שבדרך ושירים 

שהשפיעו על מהלך הקריירה שלו. 
במופע ילווה אותו אחיו - יונתן ארצי .

בן ארצי 
כיתת אמן

7.2.19 | יורם יובל בהרצאה 

“המוח שלו, המוח שלה - איך יוצאים מזה? 
שעה 20:30, בחדר האוכל בקיבוץ גת | כרטיס < 50 ש״ח 

זוגיות מאושרת היא אתגר עצום, לאור ההבדלים בין המוח של 
נשים וגברים. מדוע היא זוכרת את כל מה שנאמר בריב מלפני 
שבועיים, שאת קיומו הוא מזמן שכח? איך המוח קשור לזוגיות 

שלנו, ומדוע נשים וגברים רוצים דברים שונים? בהרצאה זאת 
נערוך היכרות עם המוח הגברי והמוח הנשי, ונלמד כיצד ניתן לעזור 

לשניהם לחיות יחד בשלום - ואפילו לאהוב את זה.
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 שיתוף פעולה של המועצה 

עם "תמיר | תאגיד מחזור האריזות בישראל"

 "שימי בממלכת הפחים"
הצגה לילדים בנושא מיחזור

הצגת הילדים תופיע בחודש נובמבר 

בכל ישובי המועצה - בחינם!

פרטים בהמשך

סדרת הצגות ילדים של "תיאטרון השעה ההישראלי לילדים ולנוער" 
בישובי המועצה < הכניסה להצגות חופשית

כל ההצגות מתחילות ב-16:30 | ההצגות מיועדות לגילאי 3-9

| בית גוברין | הזמיר     1.1.19

| בית ניר | בגדי המלך החדשים     8.1.19

| גל און | הברווזון המכוער     15.1.19

| גת | האריה והעכבר     22.1.19

| ורדון | הברווזון המכוער     29.1.19

| כפר הרי״ף | בגדי המלך החדשים     5.2.19

| כפר מנחם | הברווזון המכוער     12.2.19

| נגבה | האריה והעכבר     19.2.19

| סגולה  | הזמיר     26.2.19

| נחלה | בגדי המלך החדשים     5.3.19

| שדה יואב | הברווזון המכוער     12.3.19

| רבדים | האריה והעכבר    19.3.19

חורף חם ביואב

הצגות ילדים

29.10.18 | "פרצוף חמוץ" | תיאטרון אורנה פורת

2.12.18 | "הכבש השישה עשר" | מדיטק 

28.1.19 | ״הברווזון המכוער" בהפקת ענק 

14.2.19 | "עלי באבא ו-40 השודדים" הפקת ענק של תיאטרון אורנה פורת

הצגות באולם „בית הבנים„ כפר מנחם | שעה 17:00

הצגות שבת בגת | שעה 11:00

20.10.18 | "מלך הטבע" < מדיטק , אולם התרבות, גת

8.12.18 | מופע "קרקס כפרי" < אולם התרבות, גת
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המחזמר הקסום לכל המשפחה בכיכובה של מיכל 

כריסטיאן  הנס  של  הקלאסי  ספרו  פי  על  ינאי 

אנדרסן. 

סיפורו של הברווזון, שנולד שונה מכל אחיו, הוא 

יוכל  בו  מקום  לחפש  הרפתקאות  למסע  יוצא 

להרגיש שייך, אך בסוף מבין כי השייכות והיופי 

נמצאים בתוכו והיו שם מאז ומתמיד.

מלכה  על  הצגה  זוהי  לילדים.  מתוקה  קומדיה 

מאד לא מרוצה, שכל הזמן רק מתלוננת, כועסת 

האחרת,  שבממלכה  ובטוחה  דבר,  כל  על  ורוגזת 

לגמרי,  אחרים  החיים   - לנהר  שמעבר  זאת 

להפתעתה  אחד,  יום  רצון.  ומשביעי  מספקים 

הגמורה, ניתנת לה ההזדמנות להגשים את חלומה 

ולהיות המלכה של הממלכה שמעבר לנהר, אבל 

זהב,  שהדשא  הנוצץ  כל  אז מגלה המלכה שלא 

לחיות  ושעדיף  יותר,  ירוק  בהכרח  לא  השכן  של 

לבזבז  לנו, מאשר  שיש  מה  את  ולהעריך  באושר 

את הזמן ולהסתכל תמיד על חצי הכוס הריקה.

עלי באבא ו-40 השודדים

הגן  אל  המגיעה  ילדים  חבורת  של  סיפורה 

שלהם כשהוא - איך לא - סגור... הם מחפשים 

הם  ויחד   , שנעלם   , הטוב  חברם   , דניאל  את 

מגלים את ערכה המופלא של החברות.

את  בלחישה,  רק  ולו  להזכיר,  פעם  תנסו  אם 

וודאי  ,אז  עשר  השישה  הכבש  המילים,  צרוף 

תוכלו לראות, איך נולד לו חיוך על פני האדם 

העומד מולכם.

מחזה מוסיקלי המביא אל הבמה את הלהיטים 

הגדולים מספרו האהוב של יהונתן גפן: 

אוהב  "אני  בגן",  יפה  הכי  "הילדה  סגור",  "גן 

שוקולד", "איך שיר נולד" ועוד רבים אחרים.

הכבש הששה עשר

פרצוף חמוץ
בניחוח  אגדתי,  נופך  בעלת  מוזיקלית  הפקה 

סיפורי אלף לילה ולילה, שמביאה אל הבמה את 

סיפור ההרפתקה המותח אודות עלי באבא הצנוע 

ואוהב האדם, שמגלה יום אחד אוצר גדול, ששייך 

לעומת  צניעות  על  סיפור  אכזריים.  לשודדים 

חמדנות ומחירה, ועל הרווח העצום של הנתינה, 

שבשעת אמת מתגמלת ואפילו מצילה חיים.

את  לבמה  תביא  ההצגה  עצמו,  הסיפור  לצד 

הצבעים, המוזיקה והריקודים המיוחדים 

לסיפורי העם שמקורם בארצות ערב.

הברווזון המכוער
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21.09.18, יום שישי < "פינות חמד בירושלים" | 
מדריכה < אסתר סעד

 טיול עירוני, דרגת קושי קלה )פרטים בהמשך(

בשולי  ישראל  שביל   > שבת  יום   ,20.10.18

ירושלים מדריך < ליאור לוי
החדשה,  במתכונתו  ישראל  שביל  עמיחי.  יהודה 
לנו, הצצה אל הטבע  ומאפשר  העיר,  עובר בשולי 
מטפס  כרם,  מצומת  מתחיל  הסיור  לעיר.  הנושק 
אל שכונת עין כרם דרך שכונת התימנים, אל עין 
בטיפוס  ממשיך  כנסיותיה,  שלל  על  עצמה  כרם 
דרך מדרגות חקלאיות קדומות, מגיע לשיא הגובה 
בשכונת קריית מנחם, ומשם מתחיל לרדת אל עמק 
טבעיות,  מים  ברכות  לבן  בעין  לבן.  עין  ואל  לבן, 
האוצרות את מי המעיינות. בשנים האחרונות זכה 
הוא  שהיום  כך  מחדש,  ולארגון  לטיפוח  המקום 
ברחצה  למעוניינים  לביקורים.  ונעים  נקי,  מסודר, 

מומלץ להצטייד בציוד מתאים
והוא  ק"מ  ֿכ-9  אורכו  בינוני,    - קושי  דרגת    

יימשך עד 7 שעות.  

22.12.18, יום שבת < מצוק תמרור לעין בוקק - 

מסלול לרוחבו של מדבר יהודה
"יש מדבר בעולם ויש ים - אבל המקום שבו המדבר 
עמוס  חסד"  בחזקת  הוא  למדבר  והים  לים  נושק 
קינן.    מצוק תמרור לעין בוקק - מסלול לרוחבו 
 - מרשימה  בתצפית  מתחילים  יהודה.  מדבר  של 
צוק תמרור, חוצים בנחת את רמת המדבר, יורדים 
בתלילות במעלה בוקק, שבמצוק העתקים עם נוף 
לעבר  מואב,  והרי  המלח  ים  בריכות  של  מדהים 
ברחצה  למעוניינים  בוקק.   נחל  הזורם   ערוצו 

מומלץ להצטייד בציוד מתאים
   מיטיבי לכת, אורכו כ 9 ק"מ והוא יימשך עד 

7 שעות.  

19.1.19, יום שבת < עין עקב - מעלה עין עבדת 
מדריך < יורם טוויטו 

"שדה בוקר, שדה שלום, העור! / סול נתיבות הרה! 

חוג ידיעת הארץ - תכנית טיולים | תשע"ט | בשיתוף מחלקת וותיקים
< פרטים על כל טיול יפורסמו לקראת מועד הטיול

< מחיר למשתתף < 100 ש״ח )למעט מקרים בהם יש צורך בתשלום בכניסה(

< התוכנית פתוחה לשינויים

/ כי אתה המעוז לדור / בן מרדות ובן פרא". יעקב 
שיש.  מהיפים  קלאסי,  מדברי  מסלול  אורלנד.  
מתחילים בהר צרור, נחל צרור, יורדים לבקעת צין, 
ומשם ממשיכים למעיין עין עקב תחתון - עולים 
של  בדרך שפע  עבדת.  בעיר  ויוצאים  העליון  אל 
צמחיה מדברית, ושרידים של מפעלים אנושיים. 

בציוד  להצטייד  מומלץ  ברחצה  למעוניינים 
מתאים

   למיטיבי לכת. אורך המסלול כ 10 ק"מ והוא 
יימשך בין 7 ל-8 שעות.

23.2.19, יום שבת < כרמל - 

נחל חיק עד בקעת אלון | מדריך < יורם טוויטו 
"ההר הירוק על ימות השנה" יורם טהר לב. המיטב 

של הכרמל 
מרום הכרמל, שליד עוספייה נרד בערוצו של נחל 
)בקעה  והפורחת  הפוריה  אלון  לבקעת  עד  חיק 
געשית(, נטפס כשעה להר שוקף ונהנה מתצפית 
מרשימה )מאחר ורוב עציו נשרפו באסון השריפה 
בכרמל(, נרד לעבר הר ערקן ומשם בתלילות לנחל 

אורן אתו נרד עד לחניון האגם.
והוא  ק"מ   9.5 כ  אורכו  בינוני,  קושי  בדרגת    

יימשך עד 7 שעות.

16.3.19, יום שישי < “מבצע דני”

מדריך < יריב פלד )פרטים בהמשך(
 דרגת קושי - קלה

נחל עירון - יהודים ערבים  | מדריך < טל רז
תאריך ופרטים על הטיול ימסרו בהמשך

 דרגת קושי - קלה

3.5.19, יום שישי < מדריך < יריב פלד

מבית הגדודים באביחיל אל המותנים הצרות 

של מדינת ישראל עד 1967 
 )פרטים בהמשך(

 דרגת קושי - קלה
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חברותא ביואב
עם  התרבות  מחלקת  של  פעולה  שיתוף 

שותפות יואב ליהיי ואלי

וישראליות,  חברה  יהדות  בנושא  מפגשים 

בישובי המועצה. 

פרטים בהמשך.

פותחים שבוע ביואב | נפגשים להרצאה וקפה
ימי ראשון, 11:00 - 9:30 | מועדון סגולה | מחיר כניסה < 40 ש״ח

הרצאות בשיתוף מחלקת וותיקים

3.3.19 | ברוך קרא 
“הון שלטון ומה 

שביניהם”

הון ושלטון ומה שביניהם/ 
הון שלטון ושחיתות 

ציבורית - עבירות צווארון 
לבן ושחיתות שלטונית

20.01.19 | רינה מצליח  
“מהכחשה לסליחה”

פרשת ילדי תימן החטופים, 
כיצד נחשפו הפרוטוקולים 

החסויים? המאבק 
לחשיפתם, מי אחראי 

לחטיפה ואיפה הילדים 
האלה היום? רינה מצליח 

שניהלה קמפיין תקשורתי 
בפרשה, מספרת על המפגש 
עם האימהות שנחטפו להם 

הילדים, על המאבק מול 
משרד ראש הממשלה. 

11.11.18 | ירון דקל 
“שונאים, סיפור אהבה”

פוליטיקה ותקשורת - 
מערכת של תלות ויריבות: 
עד כמה באמת מחוברים 
הפוליטיקאים לתקשורת, 

ועד כמה הם זקוקים לה? מי 
מדליף ולמה? האם יצליחו 

הפוליטיקאים לעקוף את 
כל התתקשורת באמצעות 
הרשתות החברתיות? ומה 

פשר האובססיה שלהם 
לטוויטר?
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עולם הערבים והאסלאם

עלות קורס < 240 ש״ח )כולל סיור בירושלים(.

מרצה ומדריך < דר' ירון עובדיה
ומהצד  היהודי  מהצד  ירושלים  את  החי  ירושלמי 
הפלסטינית,  החברה  בנושא  העוסק  מזרחן  הערבי. 

והבדווים במדבר יהודה. 

ראשון, 18.11.18 

תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי

והמנוגדים  השונים  הנרטיבים  הסכסוך,  תולדות 
הערביים,  המקורות  היהודיים,  המקורות  שלו. 
והמגמות העיקריות בסכסוך שאורכו כבר למעלה 
ממאה שנה. כיצד מתחבר המוטיב הדתי למוטיב 

הלאומי בסכסוך בעייתי זה.

ראשון, 25.11.18 | הבדווים בישראל

קיימת,  ואינה  כמעט  שכבר  הבדווית  המסורת 
הבדווית  בחברה  השינויים  של  השונות  המגמות 
בארץ:  הבדוויות  החברות  שלוש  בין  וההבדלים 

נגב, גליל ומדבר יהודה.

ראשון, 2.12.18 | האסלאם הקיצוני

תשובות  מעט  לא  יש  אסלאם?  זה  דאע"ש  האם 
לשאלה זו, תלוי מי העונה.

המקורות השונים של האסלאם הקיצוני, המגמות 
של  המטרות  ומה  התחילו  הן  מתי  העיקריות, 

הארגונים השונים. 

ראשון, 16.12.18 | סיור: אקטואליה בירושלים

בסיור זה נרצה להכיר את המגמות האקטואליות 
של ירושלים. נתחיל בסיור בהר הבית, משם נצא 
העיר  מזרח  בין  וננוע  ירושלים  של  התפר  לקו 
כמו  במחלוקת  אתרים  בסיס  על  העיר  למערב 
שכונות מזרח העיר, גדר הביטחון/ההפרדה, קברי 

קדושים ועוד.

נשים מאז ועד היוםאופקים חדשים

עלות קורס < 120 ש״ח

ואל  תורה  דברי  "ישרפו   |  23.12.18 ראשון, 

ימסרו לנשים" - על מהפך הלכתי

מרצה < אמירה רענן )מרכז יעקב הרצוג( 
מרצה לתלמוד ולמחשבת ההלכה. 

לנשים',  תורה  'תלמוד  בנושא  ההלכה  שינויי 
מכל  אסרו  אשר  הלכה  חכמי  היו  שבו  מהשלב 
וכל את לימוד התורה וההלכה לנשים, ועד למצב 
הנוכחי שבו נשים רבות לומדות ומלמדות גמרא 

והלכה, והדבר נעשה בהיתר גמור. 

ראשון, 30.12.18

פמיניזם אורתודוקסי - יש דבר כזה!

מרצה < דר’ גילי זיוון  )מרכז יעקב הרצוג(
פילוסופיה  מדרש,  תנ”ך,  בתחומי  ומרצה  מנחה 
תואר שלישי  בעלת  אורתודוקסי.  ופמיניזם  יהודית 

בפילוסופיה יהודית. 
ביהדות  אישה  של  במקומה  שחלו  התמורות 
כלומדת, יוצרת, ומובילה. יחסי הגומלין בין החוק 
היהודי לבין מציאות משתנה אשר הובילו לשינוי 
במעמדה של אישה ביהדות במגוון תחומים, בבית 

ובמרחב הציבורי. 

ראשון, 6.1.19 | נשות המהפכה: 

והנשים  בישראל  חברתי  לשוויון  מאבקים 
שהובילו אותם

מרצה < יונית ולדנר פלג
מחקרי  שני  תואר  בעלת  ומגשרת,  מרצה  עו”ד 
)LLM(, עם התמחות  במשפטים מאוניברסיטת ת”א 

בתחום המגדר. 
ההישגים  נעשים!  הם  קורים  אינם  שינויים 
שהביאו לקידום מעמדן של נשים בעולם העבודה 
נשים  ושחררו  במשפחה,  התפקידים  ובחלוקת 
של  תוצאה  הם  חונקים  מסטראוטיפים  וגברים 

מאבקים ועשייה של נשים ואנשים. 

ראשון, 13.1.19  

ממיתוס של שוויון למציאות של הפרדה - 
לאן צועד המרחב הציבורי בישראל?

מרצה < יונית ולדנר פלג
בצבא,  לנשים;  גברים  בין  מופרדים  מרחבים 
אחרים  ובמפגשים  שונות  בהכשרות  באקדמיה, 
עם  זו  דרישה  מתיישבת  כיצד  הציבורי.  במרחב 

תפיסה של שוויון מגדרי במדינה דמוקרטית? 

קורסים קצרים במגוון תחומים, 
ע”י מיטב המרצים והיוצרים
ימי ראשון בשעה 10:00, 

אולם הרצאות גילאור
לפרטים והרשמה < טל. 08-8500728

הרצאות בשיתוף מחלקת וותיקים

חדש
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מפגש סופר

עלות קורס < 120 ש״ח

ראשון, 3.2.19 | חיים באר

הסופר חיים באר הוא פרופ’ אמריטוס לספרות 
עברית מאונ’ בן-גוריון, חוקר ספרות עברית. 

אינטימי,  דיבור  ספריו הם מלאכת מחשבת של 
הספרים  ארון  עם  הן  ומרתק,  מתוח  מורכב, 
הספרות  של  הכתיבה  מסורת  עם  והן  היהודי 
באר  חיים  ידבר  עמו  במפגש  החדשה.  העברית 

על ירושלים של עגנון- מניכור לאהבה.

ראשון,  10.2.1 | אפרים סידון ודני קרמן

דני קרמן הוא מאייר, סטיריקן ומעצב ישראלי.
תסריטאי  טור,  בעל  סופר,  הוא  סידון  אפרים 

ומחזאי העוסק בסאטירה.
ודני קרמן הם חברים, שמשתפים  אפרים סידון 

פעולה בספרים לילדים, במפגשים ובהרצאות.
במפגש משוחחים השניים ביניהם ומראיינים זה 
את זה על ספרי ילדים, על סאטירה, על הומור, 

חינוך ועוד.

ראשון, 17.2.19 | יוכי ברנדס

סופרת ומורה לתנ”ך. בעלת תואר ראשון בתנ”ך 
וחינוך ותואר שני ביהדות.

הספרים  מארון  השראתה  את  שואבת  יצירתה 
היהודי על כל רבדיו )התנ”ך, ספרות חז”ל, ההגות 
ומצליחה  והקבלה(  החסידות  ההלכה,  היהודית, 
שלנו  והמורכבת  העמוקה  התרבות  את  להפוך 
לקרוא  יכול  ישראלי  שכל  לב,  מושכי  לסיפורים 

ולהבין. יוכי ברנדס תרצה על ספרה החדש.

קולנוע עולמי

עלות  קורס < 120 ש״ח

מרצה < זיו אלכסנדרוני
מורה, מרצה ובמאי קולנוע. מרכז  תחום  הקולנוע 
ברחבי  לימוד   במרכזי  ומרצה   אשכול"  ב"זמן 
ו"מכון  הפתוחה"  "האוניברסיטה  "אסכולות",  הארץ: 

אבשלום לידיעת הארץ".

ראשון, 14.4.19 | איראן בין האסלאם לקדמה

הצנזורה  עם  האיראני  הקולנוע  מתמודד  כיצד 
והמגבלות שמתיל עליו השלטון האסלאמי? כיצד 
מתייחס הקולנוע האיראני למעמד האישה? כיצד 
מתייחסים באיראן לתרבות מערבית? מה פרוש 
בעוד  “שיעית”  היא  איראן  ומדוע  איראן?  השם 

שכול העולם המוסלמי הוא דווקא “סוני”? 

בעברה”  מתבוננת  “גרמניה   |  28.4.19 ראשון, 

)לקראת יום השואה(

של  “נשואה  הפח”,  )“תוף  מרתק  קולנועי  מסע 
מריה בראון”, “ילדה רעה”( אל התודעה הגרמנית 
האם  השנייה.  העולם  מלחמת  שלאחר  הפגועה 
המלחמה?  זוועות  עם  לאומי  נפש  חשבון  נערך 
ממערך  לחלק  הפך  הגרמני  הקולנוע  וכיצד 
ההכחשה הלאומי בשנות השבעים והשמונים של 

המאה שעברה.  

ראשון, 5.5.19 | “תמיד תהיה לנו פריז”

מהפכות גדולות, גיבורים בלתי נשכחים, רחובות 
“תקופה  אחד,  חדש”  “גל  אחד,  מגדל  מופלאים, 
יפה” אחת )וגם כמה תקופות פחות יפות( וכמובן 

אהבות גדולות מהחיים, בקיצור “פריז בקולנוע”.

ראשון, 12.5.19

“מנהטן כמשל” - ניו יורק בקולנוע

נדמה שאין עוד מקום בעולם המבטא את מהותו 
של המין האנושי במאה ה-20 כמו העיר ניו-יורק 
וסדרות  סרטים  אלפי  בפרט.  מנהטן  והאי  בכלל 
ה”מנהטניזם”  את  הפכו  בעיר  שצולמו  טלוויזיה 
ביותר  והמשפיע  המוכר  המודרניסטי  לדימוי 

בעולם.  
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“קולות במערות” - כמדי שנה, 

מארחת המקהלה מקהלות נוספות 

באירוע שיא במערות בית גוברין. 

פרטים בהמשך.

חבורת הזמר 'תו ביואב' 
חבורת הזמר הייצוגית של מועצה אזורית 

יואב מתחדשת!!

ההרכב הקולי פותח את שורותיו לכל 

ה'אוהבים ויודעים לשיר', מתחומי המועצה וסביבותיה. 

ההרכב מונה כשלושים זמרים וזמרות, עובד מיום הקמתו עם המנצח צבי שרף, וזוכה להצלחה גדולה. 

השנה מתחדש ההרכב גם בזמרים חדשים וגם במנצח - איתי לב, 42, מעבד ומפיק מוזיקלי. 

ההרכב הקולי עובד על רפרטואר שירים ישראליים ומתורגמים בעיבודים חדשים, יצירתיים ועכשוויים, 

באווירה נעימה, מפרגנת ומהנה. 

ההרכב מופיע בכנסי חבורות זמר ומקהלות בתחומי המועצה ומחוצה לה, במפגשים בין הרכבים 

מוזיקליים, ופסטיבלים ותחרויות בארץ ובחו"ל. כמו כן, אחת לשנה מקיים ההרכב הקולי ערב זמר 

בהשתתפות יוצרים ישראליים מוכרים, ובשיתוף מחלקת התרבות.

החזרות מתקיימות אחת לשבוע בימי חמישי בין השעות 18:00-20:00 במועדון 'האסם' בשדה יואב. 

לפרטים נוספים < רונית רותם | מנהלת אדמיניסטרטיבית < 058-4200580

 
 "..האופרטה היפה 

 לא באה עד סופה - 

 מחר יצפצפו קונצרט 

על עץ הצפצפה." לאה נאור

מקהלת יואב 
מקהלת "יואב" הוקמה בשנת 1982 ביוזמתו 

של המנצח אסא ברק. במקהלה כ- 45 זמרים. 

רפרטואר המקהלה כולל מגוון יצירות מתקופות 

שונות: הרנסנס, הבארוק, התקופה הרומנטית וכן 

מן התקופה המודרנית. 

היצירות מושרות בשפת המקור. ייצוג נכבד 

ברפרטואר יש ליצירות ישראליות.

המקהלה מופיעה בהצלחה במקומות רבים ברחבי 

הארץ, ומשתתפת גם בפסטיבלים ותחרויות של  

 מקהלות בחו"ל. 

המקהלה שותפה לביצוע יצירות גדולות, 

בשיתוף עם מקהלות אחרות ובליווי תזמורות 

מהטובות בארץ.

זמרי המקהלה נפגשים בימי שלישי בערב, אחת 

לשבוע, בבית גילאור של המועצה, ועובדים 

 בהנחיתו של המנצח הנפלא שמעון לבטוב. 

מידע נוסף תמצאו באתר המקהלה

www.yoavchoir.com 

מקהלת יואב 
בניצוחו של שמעון לבטוב

קולטת לשורותיה 
זמרים וזמרות חדשים

חסרים במיוחד זמרי באס וטנור. 

המקהלה נפגשת בימי ג' 

בשעה 19:30 בבית גילאור

  www.yoavchoir.com אתר

המעוניינים מתבקשים לפנות 

לעמליה < 052-3542281 
או אתי < 052-2936422
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"שומרים על המסורת"
במרכז הקהילתי יואב אנו מאמינים בחיזוק הקהילות 
ובחיזוק הזהות המועצתית. במהלך השנה אנו מפיקים 
לחיבור  המיועדים  מרכזיים  אירועים  של  רב  מספר 
על  מלאים  פרטים  המועצה.  תושבי  של  ומפגש 

האירועים יפורסמו לקראת האירוע.

יום האישה
דוכני יצירה של נשות המועצה ומופע

ערב לנשים בלבד!

מימונה ביואב | 28.4.19

פארק המים שפיים | יולי - 2019

ריקודי שנות השישים
חוג ריקודים סלוניים מכל הזמנים, כולל ריקודי עם.

החוג מתקיים במועדון "האסם" בשדה יואב, 

אחת לשלושה שבועות, בימי שישי בשעה 22:00.

מחיר כניסה לתושבי מועצה - 40 ש״ח 

מחיר כניסה לאורחים - 60 ש״ח

17.8.2018

 7.9.2018

28.9.2018

19.10.2018

 9.11.2018

 30.11.2018

 21.12.2018

11.1.2019

 1.2.2019

15.3.2019

5.4.2019

3.5.2019

24.5.2019

לפרטים < יובל מרגלית | מרכז החוג | 050-7537728

אירוע
מרכזי

אירוע
מרכזי

אירוע
מרכזי



תרבות40

“כל העולם במה
וכל הגברים והנשים רק שחקנים

כולם כניסות ויציאות להם

ואדם אחד בזמנו משחק בחלקים רבים.. “ )“כטוב בעינכם”, מאת ויליאם ישקספיר(

קבוצת התאטרון יואב- באר טוביה | “המחלקה הסגורה” | תשע”ט
התיאטרון הקהילתי נפגש בימי שני, בין השעות 19:00-22:00 בבית גילאור )הסמוך למועצה(.

תחילת פעילות < 8.10.18 | הפקה < 22.12.18 | מחיר < 220 ש״ח

להצטרפות ופרטים נוספים < 08-8500708

על הבמאי < רענן לוי

שחקן, במאי ומדריך טיולים. מאמין בתאטרון הנובע מעבודה קבוצתית, פרגון הדדי, העצמה וקשב. 

מאמין בתאטרון המתמקד בכוחם/ן של השחקנים/ות ליצור עולם מלא, עשיר ומרתק על הבמה, לעורר 

את הקשב, הדמיון והרגש של הקהל ולמשוך אותו ולו לשעה קלה, אל תוך העולם שנוצר על הבמה. 

אוקטובר - דצמבר, 2018

בתקופה זו, הקבוצה עוסקת בחזרות אחרונות לקראת העלאת ההצגה “רצח בגרנד אריטי”, עפ”י מחזה 

מקורי שהתבשל מתוך תהליך העבודה של הקבוצה בחדר החזרות. 

ינואר -  יוני 2019

עבודה על טקסט - דיאלוגים מתוך מחזות קלאסיים ומודרניים.

לאחר העלאת ההצגה “רצח בגרנד אריטי”, יתמקדו שחקניות ושחקני הקבוצה בעבודה על טקסטים 

ודיאלוגים מתוך המחזאות הקלאסית )שייקספיר, מולייר צ’כוב ועוד( ומחזאות מודרנית )מתורגמת 

ומקורית(.

בעבודה על הדיאלוגים, חברות וחברי הקבוצה יתרגלו וירכשו מיומנויות וכלים משחקיים כמו הקשבה, 

קח ותן, ניתוח טקסטים ריאליסטיים ומסוגננים, פעולה ותגובה וכיוצא באלו.

תאטרון קהילתי
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אשת השנה של 

ליידי גלובס 2011.

ועסקיים בארץ 

ובחו׳׳ל. אבירת 

התנועה לאיכות 

השלטון שנת 2014.

יוזמת ומנהיגת 

המחאה החברתית 

שפרצה בקיץ 2011. מאז ועד היום דפני ליף 

ממשיכה לפתח ולקדם תכנים, ערכים ורעיונות 

בנושאים חברתיים הן כיזמית, כדוברת, כיועצת 

וכמרצה. במקביל ממשיכה לעסוק בקולנוע, 

כעורכת וכבימאית דוקומנטרית. החוויות 

והתובנות הייחודיות שצברה הולידו סדרת 

הרצאות מרתקות בנושאים של שינוי חברתי, 

מנהיגות, הנעה לפעולה ועוד. דפני מרצה בפני 

מסגרות חינוכיות, ארגונים חברתיים ועסקים 

בארץ ובחו״ל.

הרבה מדברים על הפשרה כחלק מתהליך
ההתבגרות. ככה זה. העולם הוא לא מקום

לאנשים נאיביים. האמנם?

במפגש זה המושג חלום יהפוך לכלי פרקטי.
למשהו חשוב שנותן לנו חמצן, דוחף אותנו

החלום  את  מעבירים  איך  בחיים.  אותנו  ושומר  קדימה 
ושיתוף  דפני,  של  האישי  סיפורה  דרך  לפועל?  מהכוח 
החברתית  המחאה  שאחרי  בשנים  שאספה  בתובנות 
יתגלה איך חלום מלכד אנשים, רותם אותם לעבודת צוות 
וליצירה משותפת והאם יש לו מקום בשוק הפרטי ובעבודה 

במערכות גדולות?

פתיחת שנה חגיגית, תשע"ט
לרכזי התרבות, הוותיקים 

והילדים ונוער בישובים

דפני ליף בהרצאה "מותר לחלום"
8.10.18 בשעה 10:00 באולם המועצה

בונים קהילות | קורס בינויי קהילתי < לרכזי התרבות, הילדים ונוער והוותיקים.
מטרת הקורס לייצר מסגרת קבוצתית, קבוצות יוזמה, של רכזי היישובים  לקידום יוזמות חברתיות 

תרבותיות  מגוונות בזירה המקומית אשר מתבססות על ההון האנושי ותרגומו להון חברתי .

17.6.19 | מפגש 7 | 

רק היום! רק אצלי! ובזול! 

מרצה < רויטל בן יהודה

שיווק ומכירות של אירועי תרבות.

25.3.19 | מפגש 5 | ועדת רפרטואר 2020 

מרצה < רויטל בן יהודה

הצגת תוכנית עבודה ראשונית לשנת 2020, 

ושילובה בתוכניות המרכז הקהילתי.

27.5.19 | מפגש 6 | “תורנות חיסול” 

מרצה < רויטל בן יהודה

גיוס ושימור מתנדבים: הכרות עם סוגי 

מתנדבים, הכרות עם תהליכי גיוס ושימור.

12.11.18 | מפגש 1 | סקרים רבותי סקרים

מרצה < רויטל בן יהודה
הכרות עם הפער הבין דורי ועם התרבויות 
השונות של מנעד הגילאים כבסיס להבנת 

הצרכים השונים בקהילה. קבלת כלים לביצוע 
איתור צרכים.

24.12.18 | מפגש 2
שוק של רעיונות ושיתופי פעולה 

שוק של יזמים מקומיים. 

28.1.19 | מפגש 3 | מצרכים לתוכניות עבודה 

מרצה < רויטל בן יהודה
בניית תוכניות עבודה שעונות על צרכי הקהילה. 

25.2.19 | מפגש 4 | איך בונים קהילה? 

התאמת תוכניות העבודה לבינוי הקהילה 

מנחה < נירית קורן לורנס “שדמות” מכללת 

אורנים.

דפני ליף

7 מפגשים |  3 שעות

פורום רכזים
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mili@yoav.org.il | 050-3049473 | מנהלת המחלקה  מילי פרידמן
rinamatnas@yoav.org.il | מנהלנית המחלקה  רינה גיל

טל. 08-8500728
www.matnas-yoav.org.il ההרשמה לפעילות <  באתר

rinamatnas@yoav.org.il  או במחלקת ותיקים

אנו מזמינים אתכם, גמלאים צעירים וחברים וותיקים, להתנסות בחוויות חדשות, 

להשתתף, ליזום ולהשפיע על איכות החיים של האוכלוסייה הבוגרת ביואב.

יום רביעי | 5.9.2018

פתיחת שנה חגיגית: בריאות ושמחת חיים
מתח, לחץ ודאגה הם גורמי סיכון משמעותיים למחלות. 

הריפוי עובר דרך חשיבה אופטימיות, שמחה, נדיבות ואהבה. 

בהרצאה חווייתית, מלאת הומור, נקבל כלים פשוטים אך 

רבי עוצמה העשויים לחולל מהפך בחיינו. נלמד על כוחו של 

החיוך, החיבוק והכרת התודה, על ההתנדבות והתרומה לאחר 

ונגלה את הסוד הגדול לבריאות, לשמחה ולמזל... והכי חשוב: 

לא ניתן אפילו ליום אחד לעבור מבלי לצחוק! 

דר' דינה אייזן
מומחית ברפואת משפחה ומרצה 
בנושאי בריאות ושמחה. מחברת 

הספר "מסע אל ממלכות פנימיות" 
ו"הגוף האופטימי". מנחה קורסים 

לחשיבה אופטימית.

חדש במחלקת ותיקים

ערבית מדוברת | בהנחיית אתי וכטרמן | ימי שלישי 10:30-12:30 | מחיר שנתי 1,200 ש״ח
נלמד שיח של היכרות בסיסית, נחשף לעולם הרחב של הברכות בערבית, נכיר את המשפחה המורחבת, 

את סביבתנו הקרובה והרחוקה - כמובן בערבית, “נטייל” בשוק, “נבקר” במסעדה, נשחק תופסת צבעים 

ועוד ועוד תחומים. בין לבין נחשף לתרבות הערבית, נתוודע ליסודות האסלאם והחגים, נעמוד על 

מושגים השגורים בפינו אך לא תמיד אנו מודעים למשמעותם ויחדיו נחזק את היכרותנו עם שפת 

המדינות הסובבות אותנו ומנהיגיהן.

אתי וכטרמן, מורה לערבית במשך 37 שנים, במהלכן הגישה תלמידים רבים לבגרות. מלמדת ערבית 

ספרותית, ערבית מדוברת, קוראן, דת האסלאם ועוד. 

יידיש | בהנחיית בתיה סלע | ימי רביעי 9:30-11:30 | מחיר שנתי 1,080 ש״ח | מפגש ראשון ב10.10.18
לאוהבי היידיש: א ביסעלע יידישקייט. מדברים, קוראים, צוחקים ושרים יידיש. “חיים” את היידיש 

באמצעות בדיחות, סיפורים ושירים. חוזרים קצת לילדות ומתוודעים לתרבות היידיש.

החוג מתאים לדוברי יידיש, לכאלה ששכחו, וגם לכאלה שלא יודעים )החומר הנלמד מתורגם באופן 

שוטף(.

בתיה סלע, בעלת תואר ראשון בחינוך מוסיקלי, וניסיון רב בתחום הוראה והנחיה של מבוגרים. 

חדש

חדש

ותיקים 
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mili@yoav.org.il | 050-3049473 | מנהלת המחלקה  מילי פרידמן
rinamatnas@yoav.org.il | מנהלנית המחלקה  רינה גיל

טל. 08-8500728

התעמלות מחזקת | בהדרכת קלרה אלמן | ימי חמישי 8:00-8:45 | מחיר שנתי 700 ש״ח
פעילות גופנית בונה ומחזקת את שרירי השלד, מונעת בריחת סידן, משפרת את שיווי המשקל 

והקואורדינציה. תרגול בקבוצה תומכת ומעצימה המתאימה לכל אחד, ולכל רמת כושר גופני.

קלרה אלמן, מורה לחינוך גופני, בעלת תואר שני במדעי הזקנה. מאמנת חדר כושר ובריאות.

יוגה לגברים | בהנחיית סמדר שרף | ימי חמישי 10:30-11:30 | מחיר שנתי 700 ש״ח
תרגול עמוק ברוח הויני יוגה.

תנועה בשילוב נשימה, הרפיה והשקטת התודעה. השתרשות, התארכות והתרחבות. חיזוק והתחזקות. 

חיבור אל וחיזוק מרכז הגוף. חיבור בין צידי הגוף. עבודה עם מערכת שיווי המשקל ומערכת התחושה. 

סמדר שרף, תרפיסטית בתנועה מטעם לזלי קולג', M.A בטיפול באמנויות, מורה מוסמכת ליוגה מטעם 

מכון וינגייט, מורה בכירה ליוגה נשית רפואית תלמידה של מירה ארצי פדן, מלמדת ומלווה נשים 

וגברים בכל שלבי החיים.

קורס שנתי ללימוד ותרגול מיומנויות מיינדפולנס  
בהנחיית אורית זית 

ימי ראשון 8:00-9:30 | מחיר שנתי 1,215 ש״ח

מפגש מבוא למתעניינים ולנרשמים ב- 7.10.18 

מיינדפולנס - "מודעות קשובה" או "קשיבות"- זו איכות של תשומת לב, 

אשר ניתן לפתח על ידי אימון ותרגול. מודעות לא שיפוטית, שבאופן 

עקבי מופנית אל עבר מה שקורה ברגע הנוכחי. 

תרגול מיינדפולנס, משפר את בריאותנו הנפשית והפיזית. התבוננות 

מתוך תשומת לב, מאפשרת לנו לקבל החלטות בהירות ומיטיבות יותר עבור חיינו. 

בקורס נכיר ונתרגל יחד טכניקות מיקוד והתבוננות שמסייעים בהרגעת הגוף, השקטת התודעה, חיזוק 

היציבות הנפשית ושיפור ההתמודדות עם מה שהחיים מביאים. 
כל מפגש כולל:

ולימוד בנושא המפגש, תרגול מונחה, בישיבה על כיסא או על כרית, בשכיבה על מזרון, או בתנועה  שיחה 
מודעת )אין צורך בניסיון(. 

אורית זית, מנחה קבוצות ומלווה תהליכי שינוי פרטניים, בוגרת התכנית להכשרת מורי מיינדפולנס בגישת 
MBSR של מכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה, בבית ספר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי בהרצליה. 

בוגרת תכנית ההכשרה למנחי קבוצות בגישת טבע תרפיה בשילוב אומנויות, מטעם מרכז ההכשרה ת.ל.מ 
ומרכז טבע תרפיה.

חדש

חדש

חדש
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מכללה 
ימי רביעי, 9:30-11:30, אולם הרצאות גילאור

מיטב המרצים בתחומים שונים: ספרות, אקטואליה, א”י, תנ”ך, אמנות, קולנוע, מוסיקה, מדע  ועוד. 

בין ההרצאות גם מופעים קטנים, סרטים ומפגשים עם יוצרים.

דר׳ דינה אייזןבריאות ושמחת חיים5.9.18

יריב פלדאקטואליה12.9.18

אהרון מזי"א רופא פורץ דרך, מחדש השפה העברית 3.10.18
אביבה גרשלרשהטביע חותמו ביישוב

דניאל זלדסמבצע אפולו - גדול מבצעי החלל10.10.18

דר' גילי זיוון - הרצוגפרשת "לך לך": סיפור המשך או התחלה חדשה?17.10.18

דבורה רוטברטפורטוגל - על מגלי ארצות , אנוסים ומוסיקת הפאדו24.10.18

יניב אוחנההון שלטון עיתון31.10.18

יריב פלדאקטואליה7.11.18         

דר' גבי ברזילי - הרצוגפרשת "ויצא": מדוע לבן הוא שחור?14.11.18

דניאל ויינברגרמתחת לאדמה- בעקבות אוצרות העבר21.11.18

דניאל זלדסהמסע האנטארקטי האבוד של  שקלטון28.11.18

אברהם שטיין - הרצוגפרשת "ויגש": יהודה ויוסף: מתח והרפיה12.12.18

"ויהי בימי החלוצים"- מבט קולנועי נוסטלגי על ימי 19.12.18
זיו אלכסנדרוניהחלוצים בארץ ישראל

גרי פאלהודו המעצמה הרביעית - תמונת מצב עכשווית2.1.19

קובי חוברהסטאלין - האל האדום9.1.19

דר׳ אפי זיונשים בתנ"ך ודמותן בתולדות האמנות16.1.19

הרב דר' שרון שלום - הרצוגפרשת "יתרו": יהדות אתיופיה ועשרת הדברות23.1.19

מעבד לנשיא - 30.1.19
זיו אלכסנדרוניייצוג הקהילה השחורה בקולנוע האמריקאי

תוכניות לימודים

אופקים חדשים
ימי ראשון 10:00-12:00, אולם הרצאות גילאור.

קורסים קצרים במגוון תחומים, ע”י מיטב המרצים והיוצרים: 

עולם הערבים והאסלאם, נשים מאז ועד היום, מפגש סופר, קולנוע עולמי. 

רשימת הנושאים וההרצאות המלאה בע״מ 36 

פותחים שבוע ביואב
ימי ראשון, 11:00 - 9:30, מועדון סגולה | מחיר כניסה < 40 ש״ח

 1.11.18 | ירון דקל < "שונאים, סיפור אהבה"

20.1.19 | רינה מצליח < "מהכחשה לסליחה"

3.3.19 | ברוך קרא < "הון שלטון ומה שביניהם"

רשימת הנושאים וההרצאות המלאה בעמ' 35

חדש
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קתדרה משותפת למועצות אזוריות שורק ויואב בהנחיית מרכז יעקב הרצוג
ימי שלישי, 8:30-12:00, מועדון בני ראם 

יוזמה משותפת של מרכז קהילתי יואב ומועצה אזורית שורק, אשר מטרתה מפגש ושיח בין שכנים. 

תכנית שנתית של 25 מפגשים, עם מיטב המרצים של מרכז יעקב הרצוג, ומרצים חיצוניים נבחרים.

בכל מפגש שתי הרצאות. מפגש ראשון < 23.10.2018

סדרות מרכז הרצוג:

מרצי מרכז הרצוג סמסטר א': מה זאת אהבה?     

מרצי מרכז הרצוג סמסטר ב': פרקי אבות: תובנות אנושיות אוניברסאליות  

סדרות חוץ: 

מרצה: אוריאל פיינרמן מהתופת אל המדינה שבדרך    

מרצה: דר׳ ענת גואטה אנשים חלומות ומעשים בראשית הציונות    

מרצה: אורי אוהלי פולמוס מיהו יהודי      

מרצה: עינת קאפח גדולי הקולנוענים במבט על החיים     

מרצה: משה חרמץ אירועים מטלטלים בעשורים הראשונים    

מפגש ראשון 23.10.2018

תכנית ההרצאות המלאה באתר המתנ"ס או במשרד 08-8500728

ייתכנו שינויים בהרצאות במהלך השנה- יש להתעדכן באתר המתנ”ס או במשרד 08-8500728

מרכיבי ההוויה של חניכי תנועות הנוער החלוציות 6.2.19
דר׳ שאול פזובוגריהן בני הדור השני 

האימפריה הבריטית - 13.2.19
גרי פאלהודו יחסי אהבה שנאה ומהפכת גנדי

יריב פלדאקטואליה20.2.19

פרופ׳ אלינער ברקתקנאות וקנאים בתולדות ישראל27.2.19

דר׳ אפי זיוהנשים במלחמת טרויה6.3.19     

דבורה רוטברטלראות את נפולי ולחיות  ולהפליג לאיים קסומים 13.3.19

דניאל ויינברגרמסע אל ארץ הנילוס הקדומה27.3.19

גרי פאל"החוש השישי" - הודו , דת, אמונה ופילוסופיית חיים3.4.19

עומרי ליאור נתן שחם- "מנגן במילים"10.4.19 

יעקב בוצ'ןאשה פרטית- לרגל יום השואה1.5.19   

אביבה גרשלרמסע תרבותי בת"א הקטנה15.5.19

פרופ' אלינער ברקתיהודים בצמרת השלטון המוסלמי22.5.19

יריב פלדאקטואליה29.5.19

פרשת "נשוא": "רוח קנאה" - 5.6.19
יובל ריבלין - הרצוגהמפלצת ירוקת העין בתורה במדרש ובקולנוע

קובי חוברהמאזרח לחייל- הלוחמים של מלחמת העולם השנייה12.6.19

 פרשת "שלח": מי רועה את העדר?19.6.19
דר' גבי ברזילי - הרצוגכשלים במנהיגותם של משה ואהרון

מופע סיום - יפורסם בהמשך26.6.19   
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אני והסבתא
טיולים ופעילויות המותאמים במיוחד 

לסבים ולנכדים: 

טיולים 
 30.8.18 | אני והסבתא במוז"א 

פעילות מודרכת חווייתית, וסדנאות יצירה ברחבי המוזיאון. מופע בפלנטריום.

10.12.18 | אני והסבתא בתל אפק | מדריך < אושיק אחינעם

נטייל בגן הלאומי תל אפק ונגלה מדוע הוקם מבצר אנטיפטרוס במקום בו הוא נמצא, נפגוש תיאטרון 

ורחוב בן אלפיים שנה. נלך סביב אגם שמזכיר את ביצות הירקון ואת דרך הים העתיקה שחיברה בין... 

לבין...)מסלול הליכה קל של כ-1.5 ק"מ(. וגם... סיפורים, יצירה ומשחק משותפים סבים- נכדים.

10.6.18 | אני והסבתא בירושלים

ביקור באקווריום החדש ובמוזיאון האסלאם.

חוגים שנתיים | בית גילאור

פלדנקרייז | בהדרכת מרים אלמן 
ימי שני 8:00-9:00 

התעמלות למבוגרים באווירה שקטה ורגועה התורמת לשיווי המשקל, לאיזון, גמישות וחוזק השרירים.

יוגה נשית | בהדרכת סמדר שרף
ימי שני 9:15-10:15 

ימי חמישי 9:00-10:15 )מגיל +40(

מתאים לכל גיל ולכל שלב בחיי האישה. מחזק ומחטב תוך כדי התמקדות בשרירי קרקעית האגן 

ובשרירי הליבה, בקשר שלהם לנשימה ובהשפעתם הפיזית והמנטאלית על האישה.

ספרות | בהדרכת רותי לב
ימי שני 10:45-12:00

שעה  של קריאה קרובה , עיון ודיון ביצירות ספרות מתקופות שונות . 

ספרות ישראלית ומתורגמת. במרכז יעמוד הסיפור הקצר על תכניו ומאפייניו.

תכשיטים | בהדרכת בתיה חן
ימי שני 8:00-10:00 

ימי שלישי 10:00-12:30

תכשיטים מחרוזים, קריסטלים ואבנים מיוחדות במגוון רחב של שיטות עבודה. 

מלאכת יד | ימי שני 9:00-12:00 / ימי שני 10:00-12:00
תפירת בובות וצעצועים במגוון חומרים וטכניקות. סריגה פשוטה ומורכבת, במסרגה אחת ועד חמש, 

בצמר ובחוטי טריקו. רקמה. עבודה בצמר גולמי יבש ורטוב. תפירה ביד ובמכונה, ליצירת מוצרים 

ואביזרים. מרחב פתוח ליצירה אישית, בקצב אישי, בהנחיה מקצועית מכוונת.

חוגים שנתיים
עלויות בע״מ 48
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צ’י-קונג | בהדרכת נועה צוק
ימי שלישי 8:00-9:00

התרגילים בצ'י קונג מעוררים ומזרימים מחדש את האנרגיה בגופנו 

ויוצרים תהליך של ריפוי עצמי תוך כדי הקשבה  פנימית. זוהי מדיטציה בתנועה המשלבת שלושה 

נדבכים בתהליך של צמיחה: מרמת הלוחמה אל הרפואה ואל הפילוסופיה.

ריו אביירטו | בהדרכת גרניט ארבל 
ימי שלישי 9:15-10:00

ריקוד מונחה וחופשי, בליווי מוסיקה מגוונת ומעוררת השראה המאפשרת להביע את עצמנו ללא צורך 

במילים. מתאים לכל אדם, בכל גיל, ללא צורך בניסיון או יכולת גופנית מיוחדת.

ציור ורישום |  בהדרכת תלמה הראל וסאני זלינגר
ימי שלישי 10:30-12:30

ימי חמישי 10:30-13:00

ציור בצבע במגוון טכניקות, רישום קלאסי בעפרונות ופחם. חשיפה למגוון רחב של חומרים וטכניקות 

כדרך להבעה ויצירה אומנותית, התקדמות ופיתוח שפת יצירה אישית. התבוננות, פיתוח חוש 

לפרופורציות, קומפוזיציה, אור וצל. 

מתאים לציירים בתחילת דרכם ולאלו שכבר התנסו בציור ורוצים להתקדם. 

פיסול וקרמיקה | בהדרכת שלומית פלקסר
ימי חמישי 10:30-13:00

עבודת יד בחומר הקראמי, תוך לימוד טכניקות בהן ניתן לעשות כלים, אריחים, פסלים ועוד. 

מסגרת הלימוד מאפשרת לכל משתתף לצאת לכיוון עשייה המושך אותו. 

ברידג’ ומשחקי קלפים | בהנחיית מרטין רוטבלט
ימי חמישי 20:00-23:00 )למשחקים( 

ימי שני 17:00-19:00 )למתחילים(

נכיר את משחקי עולם הקלפים, את משחק הברידג' ומשחקי קלפים נוספים ומעניינים כמו "לבבות", 

"שביעיות" ועוד.

לפרטים והרשמה < 050-5576193

פטאנק 
הפטאנק הינו משחק כדורת למסלולי שטח, אשר משלב טקטיקה, יכולת חשיבה, קואורדינציה וריכוז,  

והוא מתאים לכל גיל. ניתן להצטרף לקבוצות הקיימות.

לתיאום:

אבי בן שמחון | קיבוץ רבדים | 050-6570216

פיט לייטבודי | קיבוץ נגבה | 053-3343625
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< המחיר הנקוב עבור החוגים הוא שנתי. לנוחיותכם ניתן לפרוס את התשלום ל-10 תשלומים.

< אנו מתחייבים למינימום 34 מפגשים בשנת פעילות.

< לאזרחים וותיקים תושבי יואב בלבד הנחה של 5% על החוג השני ומעלה )הזול ביניהם(, 

 לנרשמים לשנת פעילות מלאה. 

   לא כולל מכללה, קתדרה מרכז הרצוג, אופקים חדשים וסדנאות שונות.

תוכנית הפעילות השבועית

יום 
ראשון 

1,215 ש״חאורית זית מיינדפולנס8:00-9:30

מחיר לקורסמרצים שוניםאופקים חדשים  פירוט בעמ' 10:00-11:3036

יום שני

איסוף מהישובים7:00-8:00
700 ש״חמרים אלמןפלדנקרייז8:00-8:55

2,200 ש״חבתיה חןתכשיטים 8:00-10:00
700 ש״חסמדר שרףיוגה נשית9:10-10:10
1,050 ש״חמלאכת יד9:00-12:00

ארוחת בוקר10:15-10:45
700 ש״חמלאכת יד10:00-12:00
1,000 ש״חרותי לבספרות10:45-12:00
פיזור לישובים12:00-13:00

ברידג' 17:00-19:00
30 ש״ח למפגשמרטין רוטבלטלמתחילים

יום 
שלישי

איסוף מהישובים7:00-8:00
700 ש״ח נועה צוקצ'י קונג8:00-9:00

700 ש״חגרניט ארבלריו אביירטו9:15-10:00
ארוחת בוקר10:00-10:30
2,200 ש״חבתיה חןתכשיטים 10:00-12:30
1,200 ש״חאתי וכטרמןערבית מדוברת10:30-12:30
1,500 ש״ח תלמה הראל/ סאני זלינגרציור ורישום10:30-12:30
קתדרה 8:30-12:00

מרכז הרצוג
)בבני ראם(

1,200 ש״ח מרצים שונים 

פיזור לישובים12:30-13:30

יום 
רביעי

איסוף מהישובים8:30-9:30

מרצים שונים מכללה9:30-11:30
פירוט בעמ’ 44

900 ש״ח )35 הרצאות(
30 ש״ח להרצאה בודדת.

1,080 ש״חבתיה סלעיידיש9:30-11:30
פיזור לישובים11:30-12:30

יום 
חמישי

700 ש״חקלרה אלמןהתעמלות מחזקת8:00-8:45

800 ש״חסמדר שרףיוגה נשית9:00-10:15

700 ש״חסמדר שרףיוגה לגברים10:30-11:30

1,500 ש״חתלמה הראל/ סאני זלינגרציור ורישום10:30-13:00

2,500 ש״ח שלומית פלקסרפיסול וקרמיקה 10:30-13:00

30 ש״ח למפגשמרטין רוטבלטברידג' למשחקים20:00-23:00
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טיולים ונופשים

טיולי ידיעת הארץ < 
טיולי שישי או שבת, ברמות קושי שונות, עם טובי המדריכים ובארגון צוות 

וותיקים מוביל )תכנית הטיולים המלאה בעמ' 32(

טיולי וותיקים < מגוון טיולים באמצע השבוע, בנושאים וברמות קושי שונות.

21.10.18 | בעקבות ג׳יימס בונד העברי! | יפו-תל אביב

מדריך < אבי משה סגל 

יהיה זה מסע ביפו ובתל-אביב אל שורשיה הנסתרים של החבצלת... וחשיפה 

ראשונה לדמויותיהם של מניחי היסודות האיתנים לעולם הסוד והסתר. בטיול 

העירוני שלנו נעקוב אחר לוחמיו הראשונים של המוסד שהיו חיילים אלמונים 

של לח״י ולצידם הקולגות מהאצ״ל שהתגייסו בעקבות מפקדם מגייסם- יצחק 

שמיר, מייסד יחידת ״מפרץ״ והממונה עליו - איסר הראל.

16.12.18 | אקטואליה בירושלים | מדריך < דר' ירון עובדיה

האקטואליה של כ-900,000 איש כמעט ואינה באה לידי ביטוי בסיורי 

ההיסטוריה של ירושלים. בסיור זה נרצה להכיר את המגמות 

האקטואליות של ירושלים. נתחיל בסיור בהר הבית, משם נצא לקו 

התפר של ירושלים וננוע בין מזרח העיר למערב העיר על בסיס 

אתרים במחלוקת כמו שכונות מזרח העיר, גדר הביטחון/ההפרדה, 

קברי קדושים ועוד.

)עדיפות בהרשמה למשתתפי קורס "עולם הערבים והאסלאם"(

26.12.18 | מוזיאון ישראל | סיור בתערוכות עכשוויות

10.3.19 | ״גן נעול - מפתח לסודותיו של קיבוץ גן-שמואל

מדריך < אבי משה סגל

מי היו פועלי חוות האתרוגים שהעזו להסגיר טייס בריטי לידי התורכים? 

כיצד בא העוול לידי ביטוי ביצירתו של יוסף חיים ברנר? מה עלה בגורל 

הטייס? הייתכן כי קיבוץ משגשג של השומר הצעיר יקרא על-שם רב דגול? 

האם יתאפשר הדבר מנקודת ראותם של חוגים דתיים מסוימים? מי היו 

"הבנימינאים" ואיזה חותם הם הותירו בקיבוץ ובישובי הסביבה?

נופשונים
נופשונים בני 2 לילות, במלונות בדרגת תיירות גבוהה. הזדמנות לטייל, לנפוש 

ולבלות בצוותא.

בנופשון משולבים טיולים במסלולי הליכה קלים ואתרים המתאימים ומונגשים 

לוותיקים:

28-30.10.18 < נופשון חיפה

31.3-2.4.19 < נופשון אביב )יפורסם בהמשך(
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פורום רכזי וותיקים

רכזי הוותיקים ביישובים פועלים בשיתוף פעולה עם 

מחלקת הוותיקים במתנ"ס. כך נוצרת מעטפת שלמה 

הרואה את הוותיקים במגוון צרכיהם, ונותנת מענה רחב, 

מקיף ועשיר.

רכזי הוותיקים מקיימים מפגשי למידה המאפשרים 

למידת עמיתים ופתרון לסוגיות שעולות מהשטח. 

הכשרת רכזים תשע"ט | בונים קהילות

קורס בינוי קהילתי - לרכזי התרבות, הילדים ונוער והוותיקים.

מטרת הקורס לייצר מסגרת קבוצתית, קבוצות יוזמה, של רכזי היישובים  לקידום 

יוזמות חברתיות תרבותיות מגוונות בזירה המקומית אשר מתבססות על ההון 

האנושי ותרגומו להון חברתי.

< הקורס כולל 7 מפגשים בני 3 שעות 

לפירוט המפגשים והתאריכים ראה עמ' 41

הקשר הרב דורי

תלמידי כיתות ה'-ו' מלמדים את הוותיקים 

מיומנויות מחשב בסיסיות, 

והוותיקים משתפים את הילדים בסיפורים 

מהעבר.

התכנית כוללת גם סיור משותף לבית 

התפוצות - מוזיאון העם היהודי. 

מטרת התוכנית לצמצם את הפער הבין דורי, 

לגשר ולקרב את הדור הצעיר לדור השלישי, 

ולפתח ערכים הומאניים של סובלנות 

ומעורבות בקהילה.

הפרויקט יתחיל לאחר החגים בבתי הספר היסודיים "שדות יואב" ו"האלה".

אין צורך בידע קודם במחשבים, אלא במוטיבציה, סבלנות ורצון ללמוד.

וותיקים המעוניינים להשתתף מוזמנים לפנות למח' וותיקים בטל' 08-8500728

הרשמה ומידע <
ההרשמה לחוגים, טיולים ואירועים במחלקת וותיקים בטל. 08-8500728

www.matnas-yoav.org.il או באתר

רוצים לקבל מאתנו עדכונים במייל? 

rinamatnas@yoav.org.il > כתבו לנו ל
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תחומי הפעילות
< ריכוז, העשרה ותמיכה בפעילות מתנדבים יישובית.

< ליווי מקצועי של בעלי תפקידים במועצה וביישובים 

העוסקים בהפעלת מתנדבים / פעילים.

< איתור צרכים פרטניים ומתן מענה באמצעות מתנדבים 

)שיתוף עם מחלקות רווחה וחינוך(.

< תמיכה והנעה של מיזמי התנדבות ארציים, מועצתיים ויישוביים. 

< גיוס וניהול כ"א ומתנדבים בחירום.

התנדבות בתכניות המרכז הקהילתי יואב והמועצה השונות

גני ילדים - בהתאם לצרכי הגן/ גננת.

בתי ספר יסודיים - ליווי כיתה, ליווי פרטני, משימות מיוחדות בהתאם לצרכי ביה"ס/ מנהלת/ מחנכת.

חונכות/ ליווי אישי של ילדים בבתיהם.

הכנת ארוחות ועזרה בפעילויות בית גילאור.

העברת פעילויות והרצאות לקשישים בהתאם לכישורי המתנדב.

עזרה בגינון ובתיקונים קטנים בבתי קשישים.

ליווי קשישים בבתיהם.

הסעת חולים לבדיקות וטיפולים.

בישול ארוחות חמות למשפחות נזקקות. הסעת ארוחות מבושלות.

ליווי ילדים/ משפחות/ חולים/ פוני רווחה בבתיהם.

קהילה מטיילת- ארגון וניהול טיולים )ישנה אפשרות לקבל הכשרה(.

פטאנק - ארגון והדרכה ביישוב )ישנה אפשרות לקבל הכשרה(.

הדרכת אזרחים וותיקים לשימוש בסמארטפון )ישנה אפשרות לקבל הכשרה(.

הוראת אנגלית לילדים בגילאי בי"ס יסודי )לדוברי אנגלית, הכשרה מסודרת(.

התנדבות ויוזמה חברתית בפעילויות המתנ"ס

אנו רואים בחוגי המרכז הקהילתי יואב ובפעילויות השונות, הזדמנות לכל משתתף להיות שייך 

ומשמעותי לקבוצה, ולקהילה כולה, הזדמנות להעצמה אישית ולתרומה קבוצתית.

שילוב פעילות התנדבותית ויוזמה חברתית, במסגרת חוגי המרכז הקהילתי יואב - 

קבוצת המשתתפים בחוג בוחרת כיצד היא מעוניינת לתרום ולחזק את עצמה ואת הקהילה, 

ומשלבת את הפעילות בתכנית השנתית.

יום המעשים הטובים

כל אדם, קבוצה ומעגל חברתי, מוזמנים לעשות טוב ולפעול למען מטרה 

המדברת אל ליבם. יום בינלאומי המתקיים מידי שנה ומעלה את המעשים 

הטובים לראש סדר היום הציבורי. 

יום המעשים הטובים הראשון התקיים בשנת 2007. זהו פרויקט הדגל 

של עמותת רוח טובה בחסות הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון. 

בכל שנה מחלקת המתנדבים והרכזים היישוביים, מקדמים פעילויות שונות 

לטובת הקהילה. 

תושבי יואב בכל גיל, המעוניינים להתנדב בשגרה או בחירום, 

או מעוניינים לקדם מיזם חברתי המבוסס על התנדבות, מוזמנים לפנות אלינו. 

מנהלת המחלקה < מילי פרידמן | mili@yoav.org.il | טל. 08-8500728

התנדבות
ויוזמה 
חברתית



מרכז קהילתי יואב - “כי לכל אחד מגיע משהו טוב...”

www.matnas-yoav.org.il 
מוזמנים להתעדכן באתר שלנו

גם בפייסבוק

oritg@yoav.org.il
misrad@yoav.org.il

ofra@yoav.org.il
tarbut@yoav.org.il
chenrozen@yoav.org.il
misrad@yoav.org.il
mili@yoav.org.il
rinamatnas@yoav.org.il
natan@yoav.org.il
paola@yoav.org.il
erezrecording@gmail.com
rebeccabarak@walla.co.il
etiva@yoav.org.il
galia@yoav.org.il

אורית גוטמן מנהלת המרכז   
נועה חן מנהלנית   

עפרה שהרבני מנהלנית   
אורית דסקל תרבות   

חן רוזן ילדים ונוער   
משרד הדרכה ומצילה    

מילי פרידמן  ותיקים ומתנדבים  
רינה גיל מנהלנית  

נתן בר ספורט   
פאולה כהן / לימור שוקרון מנהלנית  

ארז דרגצקי מוסיקה   
רבקה ברק בית הספר למחול  
אתי והבה חוגים העשרה ופנאי  

גליה בקוש גולן גיוס משאבים  
הילה לנקרי הנהלת חשבונות   

054-2194012
08-8500708
פקס. 08-8500756
08-8500776
050-9636812 
050-7713123
08-8500708
050-3049473
08-8500728
050-5711102
08-8500706
052-8334626
050-8377177
050-5395009
08-8500791
08-8500742

צוות מרכז קהילתי יואב

 


