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מה בחוברת? 

ניהול והפעלה

  הקייטנה מנוהלת על ידי הצוות המקצועי של המרכז הקהילתי יואב.

  הקייטנה מאושרת על ידי משרד החינוך והרשות המקומית בדגש על בטחון ובטיחות.

  הטיולים מלווים על ידי מאבטחים חמושים ואנשי רפואה על פי הנדרש.

  ההרשמה מותנית בחתימה על הצהרת בריאות, אישור יציאה לפעילות חוץ ואישור רחצה בבריכה.

  מומלץ לא להביא ציוד יקר ערך ולא טלפונים ניידים - הדבר מפריע לילדים במהלך הפעילות 

     ולא נוכל לפצות על אובד ציוד.

נהלי ביטול והחזרי כספים - אירועים וקייטנות

  מחיר הקייטנות / צהרונים - ללא הנחות

  אין אפשרות להירשם לתקופה הקצרה מזו הנקובה בחוזה.

  אפשרות לפריסת התשלום לעד 3 תשלומים.

  ביטולי הרשמה והחזרים - אין אפשרות לקבל החזר על ביטול השתתפותו של הילד בקייטנה

   )מלבד החלטת המתנ”ס ובמקרים חריגים(.

  במידה ותופסק ההשתתפות במסגרת, בהחלטת החניך או הצוות החינוכי, לא יינתן החזר כספי.

  ההרשמה לקייטנות עד לתאריך 20.6.2021 - לאחר מועד זה ההרשמה על בסיס מקום פנוי.

משמעת

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להרחיק ילד/ה מהאירועים בשל התנהגות שאינה הולמת -בעדכון ההורים.

התנהגות אלימה, מנוגדת לנורמות המקובלות והפרה של כללי הפעילות, עשויה לגרום להרחקת החניך 

והחזרתו הביתה על חשבון ההורים, במקרה זה לא יינתן החזר כספי. 

נערכים לקיץ חוויתי ומעשיר לילדים ונוער
  העצמת החוסן האישי והקהילתי.

  שמירה על יציבות ורציפות בקבוצת השייכות.

  גמישות מחשבתית ונכונות לשינויים.

  חוויותיות משמעותיות ברמה האישית, היישובית ומועצתית. 

הורים, ילדים, נוער, קהילת יואב 

יואב  לילדי  הענקה  תוך  מהשגרה  מרעננת  ליציאה  נהדרת  הזדמנות  היא  הקיץ  חופשת 

ולכם ההורים, חוויות קיץ עם שלל פעילויות חברתיות. 

כחלק מהתפיסה של המועצה, הדוגלת בקהילתיות, גם בחופש אנו יוזמים ופועלים יחד. 

בישובים,  החברתיות  החינוך  מערכות  בין  פעולה  שיתוף  של  תוצר  הם  הקיץ  תכניות 

מחלקת הילדים והנוער במרכז הקהילתי, מחלקת החינוך וצוותי בתי הספר.

ועשייה  אירועים  טיולים,  מהנות,  ופעילויות  אטרקציות  בשלל  מלא  הקיץ  השנה  גם 

משותפת!

נשמח לראותכם שותפים ופעילים בעשייה הרחבה.

מצפה לנו תקופה מלאה בפעילויות מגוונות הכוללות - נופש, ספורט, העשרה וחוויה. 

לכם, צעירי יואב נאחל קיץ בלתי נשכח וצבירת כוחות מחודשים לקראת החזרה לשגרה 

בחודש ספטמבר.

קיץ מהנה לכולנו!    
בברכת חופשה מהנה,  

ד"ר מטי צרפתי הרכבי 	 	 	 	 	

ראש מועצה אזורית יואב      
יו"ר הנהלת המרכז הקהילתי יואב      

ההרשמה באתר המרכז הקהילתי ״יואב״

www.matnas-yoav.org.il  |  08-8500708
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בית הספר של החופש הגדול 

1-21.7.2021, 8:00-13:00, לחניכי כיתות א'-ו' 
הקייטנה תתקיים בבתי הספר היסודיים- נוף השדות, האלה, 

שדות יואב. 

את התכנית יובילו צוות מורים מקצועי, מדריכי חוגי המרכז 

פעילויות  יתקיימו  בתכנית  צעירים.  ומדריכים  הקהילתי 

ייחודיות, יציאות וטיולים וילווה על ידי צוות מקצועי ומיומן.

עלות: 450 ש״ח לילד לכל התקופה. 
התשלום עבור: הדרכה, פעילויות והסעות. 

פתיחת מוקד פעילות מותנה במינימום 60 נרשמים. 
הרשמה באתר מרכז קהילתי יואב, 

סגירת הרשמה: 20.6.2021

גני החופש הגדול 

 ,7:30-13:00 ,1-21.7.2021
לילדי הגנים מגיל שלוש עד שש

הקייטנה תתקיים במסגרות גני הילדים. 

מובילה  הכולל  ומיומן  מקצועי  צוות  יובילו  התכנית  את 

וסייעת,  מדריכי חוגי המרכז הקהילתי ומדריכים צעירים. 

יצירה,  העשרה,  של  ייחודיות  פעילויות  ישולבו  בתוכנית 

הבעה, הנאה ועוד.

עלות: 450 ש״ח לילד לכל התקופה.

הרשמה באתר מרכז קהילתי יואב, 
סגירת הרשמה: 20.6.2021

קייטנת צהרוני המרכז הקהילתי 

'המצאות ומציאות' 
כנפי  על  הילדים  עם  נעוף  ומציאות׳  ׳המצאות  בקייטנת 

הדמיון והיצירתיות, נפתח את שרירי החקר ונצא למסע 

מעשיר, מעורר סקרנות וחדשנות. נתבונן סביבנו ונאסוף 

ששינו  הישראליות  להמצאות  נחשף  מעניינות,  מציאות 

את חיינו ונלמד כיצד ניתן ליצור מכל "מציאה" קטנה - 

המצאה חדשה!

מחזור א' < 1-21.7.2021, 13:00-16:30, 
הקייטנה תתקיים במסגרות גני הילדים 

הקבוע,  הצהרון  צוות  ע"י  מודרכת  הצהרון  קייטנת 

צהרים  ארוחת  העשרה,  תכנית  כוללת  וסייעת,  מובילה 

חמה וארוחת מנחה.  

עלות: 750 ש״ח לילד לכל התקופה.
הרשמה באתר מרכז קהילתי יואב. 

סגירת הרשמה: 24/06/2021

7:30-16:30 מחזור ב' < 22/7-5/8/0221 
הקייטנה תתקיים במסגרות גני הילדים 

מובילה  הצהרון,  צוות  ע"י  מודרכת  הצהרון  קייטנת 

המרכז  חוגי  מדריכי  העשרה,  תכנית  כוללת  וסייעת, 

הקהילתי ומדריכים צעירים. ארוחת צהרים חמה וארוחת 

מנחה.  

עלות: 1,100 ש״ח לילד לכל התקופה.
הרשמה באתר מרכז קהילתי יואב. 

סגירת הרשמה : 24/06/2021

תכנית גני ובתי הספר

של

יואב

לחניכי הגנים
וכיתות
א'-ו׳

החופש
הגדול
החופש
הגדול

 עלות < 450 ש״ח | ההרשמה באתר המרכז הקהילתי ״יואב״
התשלום עבור < הדרכה, פעילויות והסעות.

1-21.7.2021
ימי פעילות

א׳-ה׳
8:00-13:00

הקייטנה תתקיים בבתי הספר היסודיים ובגנים

יולי 2021

פעילויות ייחודיות

הנאה

יציאות וטיולים

צוות מקצועי ומיומן

חברים

תוכנית "גני ובתי הספר של החופש הגדול" 
מענה  לתת  במטרה  הרשות  לילדי  חינוכי  מענה  המובילה  החינוך  משרד  של  תוכנית  הינה 

מיטבי בזמן החופש ולהקל על ההורים בעת חופשת הקיץ. לאור השנה האחרונה, בה פקד 

את העולם ואת מדינת ישראל נגיף הקורונה, ולאור האירועים הביטחוניים בחודש מאי 2021 

משרד החינוך נערך להפעיל תוכנית ״בית הספר והגנים של הקיץ״ באופן ייחודי, זאת מתוך 

הבנה שהתלמידים שהו בבית זמן ממושך ולא חוו אינטראקציות רגשיות, חברתיות ולימודיות 

כבימי שגרה. 

השנה, התוכנית תופעל בקיץ תשפ"א במתכונת הבאה:
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סגירת הרשמה < 20.6.2021

עלות < 750 ש״ח )ללא הסעות(

קייטנת יום כן/לא

לפרטים נספים על הקייטנה ניתן ליצור קשר עם מנהלי הקייטנה:
ליאור גלפרין- 052-4641171 | בר דהן- 050-7468195

בנוסף ניתן לפנות גם למנהלי החינוך החברתי ביישוב/מדריכי הילדים.

8.7.21
סינמה סיטי

18:00-22:00

13.7.21
אייג'אמפ
קיר טיפוס

מתחם נינג׳ה 
12:30-17:00

4.7.21
סופרלנד
15:00-22:00

19.7.21
לייזר טאג
באולינג
פיצות

12:30-18:00

11.7.21
ספורט ימי
סקי מים

קיאקים / סאפ
18:00-22:30

18.7.21
מימדיון 

8:30-16:30

אנו מזמינים את  הנוער בשכבות ז׳-ט׳ 
להירשם לקייטנת קיץ יום כן/לא אטרקטיבית במיוחד 

הכוללת מגוון אטרקציות מותאמות עבורם:

יולי 2021

כיף 
       ביואב  של קיץ     

כיף 
       ביואב  של קיץ     

כיתות א׳-ו׳
הפנינג המשחקים 

הגדול של יואב
רבדים

 6.7

2021

מציגים:והחינוך החברתי ביישוביםמחלקת הילדים והנוער 

לילדים       

מיועד לכלל החניכים: בתי הילדים, חניכי בית הספר של החופש הגדול 
וחניכי המסגרות היישוביות

פעילות שיא שבועית מועצתית המתקיימת בשטח המועצה | יציאה דרך 
הקייטנות היישוביות/ מועצתית

פרטים והרשמה אצל מדריכי הילדים/ מדריכי הנוער ומנהלי החינוך החברתי. 

כיתות א׳-ו׳
פארק 

חבלים אתגרי
בית ניר

 13.7

ברחבי היער בקיבוץ בית ניר ייבנה פארק 
אתגרי מלא במתקנים מרגשים, מזמין וצבעוני 

המזמן חוויה מלאת אדרנלין. שבע תחנות 
הפעלה הפרוסות ביער. מבין התחנות: אומגה, 

גשר חבלים, קיר טיפוס ועוד.

עלות < 40 ש״ח
כשעתיים פעילות לכל יישוב, הגעה מדורגת.

נפגש ליום של משחק והנאה במתחמי 
הפעלה מגוונים. ברחבי רבדים יבנו 4 מתחמי 
משחק שונים: מתחם שולחנות משחק, מתחם 
ספורט ומשחקי ענק, מתחם רכיבה ומתחם 

בועות סבון וביתני יריד.

עלות < 40 ש״ח
כשעתיים פעילות לכל ישוב, הגעה מדורגת.
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פעילות 
תנועות הנוער 

בקיץ 

האיחוד החקלאי 

|  מחנה שכבה בוגרת   20-22.7

|  מחנה שכבה צעירה  23-26.7

|  קורס מד״צים  8-17.8

|  כיפי צוות ביישובים   19-21.8

השומר הצעיר

|  מחנה קיץ ד'-י"ב   5-7.7

|  מדצופי למסיימי כיתות ט'   21-29.7

פרטים והרשמה אצל רכזי התנועה בישובים.

פרויקט חדש המיועד לכל מי שרוצה להפוך את הקיץ האישי למשמעותי, 

משעשע, מאתגר, מלא באטרקציות ובחברים חדשים ומיוחדים: יצאנו לדרך!

צמדים של בני נוער מתנדבים עם בני נוער בעלי קושי חברתי/רגשי/בעלי 

מוגבלות, יוצרים קיץ בלתי נשכח יחד!

מה בתכנית?

יום ד' | 17:00-19:00 | פעילות "גינה ירוקה".  23.6

יום ה' | 17:00-19:00  | נסיעה ללונה פארק.     8.7

יום ד' |  17:00-19:00 | סדנה בשילוב בעלי חיים בהנחיית שחר נוימן.   28.7

יום ד' | 17:00-19:00 | פעילות משחקי רצפה ענקיים ויצירה במחזור.   19.8

לפרטים נוספים יש לפנות למאיה תורג'מן, רכזת תכניות בטלפון: 050-5886818 

mayaturgeman8@gmail.com או במייל

תוכנית "חברים מיוחדים"
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הצטרפו אלינו 
להרפתקה מרתקת 

המתרחשת מתחת לפני הקרקע 
באווירה לילית קסומה במערות בית גוברין. 

נתחיל בתצפית על האזור, 
נמשיך בהליכה במערת המבוך: 

מערכת מערות תת קרקעיות שונות ומגוונות. 
נערוך תצפית כוכבים 

ונכנס גם למערת הקבורה הצידונית.

עלות למשתתף: 30 ש״ח 
פרטים והרשמה אצל מנהלי החינוך החברתי או/ו מדריכי הילדים.

לחניכי 
 ח׳-ט׳ 

קייטנה עשירה בתוכן לימודי חוויתי

 הכולל יצירה, מדע, בנייה והרכבה.

נכיר את “שפת הלגו”, נגלה את עולם הרובוטיקה,

 נשמע על מדענים, ונשחק משחקים שילדים אוהבים! 

הקייטנה בהובלת צוות מדריכי “לוגי טכנולוגי” 

 ובשיתוף עם מד״צים מהמועצה.

יום חמישי 22.7.21 עד יום חמישי 5.8.21

קייטנת “לוגי טכנולוגי” ביואב!
כיתות א’ עד ו’

יהיה משוגע! מחכים לראותכם.

 מיקום הקייטנה < ייקבע בהתאם לחניכים הנרשמים.
 שעות פעילות < 8:00 ועד 13:00 בימים א’ עד ה’.

 מחיר הקייטנה < 1,200 ש״ח לכל ימי פעילות, 
      כולל הסעות מהיישובים.

 לפרטים והרשמה- אתר מרכז קהילתי יואב 

 19:00 | 23.6
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תכנית מועצתית ייחודית למסיימי כיתה ו׳

פעילות אזורית חווייתית

תכנית בלתי פורמלית נלוות לתכנית "מעברים" שתסייע לילדים במעברם לחטיבה. 

תכנית "עולים ביחד כיתה" נועדה להפיג את המתח לילדים מהמפגש החברתי 

החדש, לייצר חברויות חדשות טרם הגעתם ביום הראשון לתיכון צפית ולהקל על 

המתח הגדול כחלק מריבוי ההתחלות החדשות בתחילת חטיבת הביניים. 

קהל היעד: מסיימי כיתות ו' בכלל יישובי המועצה.    

6.7 יום ב'  | בשעה 18:00-20:00
אירוע פתיחת "עולים כיתה". 

תחנות o.d.t  בקבוצות מעורבות מהיישובים. 

28.7 יום ד' | 18:00-21:00 
פעילות גיבוש חווייתית בקבוצות מעורבבות ובישולי שדה

29.8  יום ג׳ | 19:00-21:30 
מסיבת הסיום של עולים יחד כיתה.

עולים יחד כיתהעולים יחד כיתה
לכבוד העלייה לכיתה ז’, דאגנו לכם לקיץ חווייתי ומגבש, 

                     מוכנים? להיכרות וחיזוק הקשרים החברתיים. 

 אירוע 1

 28.7.2021 יום רביעי בשעה 16:30 
 מיקום < שנלר קיבוץ רבדים

סדנת תקשורת בין-אישית חוויתית 
ומעצימה לקבוצה 

ופיצות בטאבון בהכנה אישית!

 אירוע 2  

 29.8.2021 יום א’ בשעה 17:00 

 מיקום < בית העם כפר הרי”ף

 מסיבת סוף הקיץ!
דיג’יי שידאג למצב רוח טוב, 

סדנת לופר וביטבוקס, 

 פיצות ומתוקים, ואווירה מ ש ג ע ת !

)המזון בתשלום סמלי, יש להיערך בהתאם(

פרטים והרשמה אצל רכזי הנוער ביישובים // עלות השתתפות לכל אחת מהפעילויות הינה 30 ש״ח.
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כחלק מתהליך ההתבגרות והחינוך ביישובים, אנו מקיימים תהליך שנתי לבני 

ובנות המצווה המאפשר לבני המצווה להשתייך לקבוצת השווים ולהיות חלק 

מפעילות חינוכית ערכית המשלבת העצמה אישית, למידה והתפתחות קבוצתית, 

מיומנויות וכלים חברתיים ומעורבות חברתית בקהילה ומחוצה לה. במסגרת 

התכנית החניכים משתתפים בטיולים ופעילויות מועצתיות. 

בני בנות מצווה

פרטים והרשמה אצל מנהלי החינוך החברתי או/ו מדריכי הנוער.

12-1312-13

מאסטר

יום רביעי 11.8.21 | בשעה 16:30
 ברחבת אולם הספורט בבית ניר!

סדנת מאסטר שף איטלקי 
 שחבל על הזמן!

  מה בתכנית?
 פיצות, פסטות, רביולי, קינוחים שווים!

הרשמה אצל רכזי הנוער ביישובים 
 עלות < 90 ש״ח כולל הסעות מהיישובים.

מחכים לראותכם! 

מסיימים שנה 
   על הצד ה”טעים” ביותר!

מאסטר
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תכניות קהילתיות ביישובים לנוער 

"בין אדם למקום"
מטרת התכנית: הקמת קבוצות מנהיגות של נוער בכל יישוב: יצירת סביבה צבעונית ומושכת שתהווה 

מקום בטוח   ותיצור קשר - "בין האדם - למקום". כחלק מהתכנית אנו שואפים להנגיש את המקלטים 

היישובים לבני הנוער והקהילה בכלל ולהשמיש אותם. התכנית תכלול מספר מפגשים עם אומן גרפיטי 

בעל ניסיון רב ותסובסד על ידי המועצה. 

ידע על עולם הגרפיטי  וירכשו  ייהנו מהתנסות בטכניקות שונות  ומעצימה, החניכים  הסדנה חווייתית 

וביטוי עצמי באומנות. 

עבודה חינוכית בבוץ
יחפות  רגליים  עם  ערבוב  תוך  נוער  קבוצת  ידי  על  ביתיות  פוקצ'ות   / לפיצות  אפיה  טאבון  של  בניה 

מרקדות ומקפצות, ידיים חשופות,  לבני בוץ . 

התכנית שמה לה למטרה יצירת מפגש חברתי משמעותי עבור בני הנוער ובניית מרחב לעשייה ומפגש 

חברתי לרווחת קהילת היישוב על ידי בני הנוער. עידוד בני הנוער לעשייה למען הקהילה ושמירה על 

הסביבה מה הם חיים. 

משך הסדנה- 3 מפגשים 120-90 דק' כל מפגש.  קהל היעד- צוותי הנוער בקני/ סניפי תנועות הנוער 

ונוער הנעורים ביישובים.

"שמונים עשרה"
תכנית "שמונים-עשרה" מבקשת לייצר מפגש משמעותי ומקרב בין דור הוותיקים בני הגיל השלישי לבין 

המתבגרים בישוב. תכנית זו מבקשת לחשוף את שתי האוכלוסיות, הוותיקים והמתבגרים, זו לעולמה 

של זו ולייצר ביניהם חיבור המבוסס על אמפתיה והדדיות. 

תכנית  חיים.  הם  בה  הקהילה  למען  חברתי  פרויקט  משותף  בתהליך  תיצור  הקבוצה  התכנית  במהלך 

המועברת על ידי מנחה קבוצות. 

"גינות חקלאיות"
חיזוק הקשר בין הנוער לעולם הטבע, החניך יכיר ויכבד את החי והצומח ויפעל למען הסביבה.  

התכנית תכלול מפגשים לחניכים בהם יתכננו, יקימו ויטפחו גינה אקולוגית בצורה חווייתית ומגוונת. 

הגינה החקלאית ועבודת האדמה בשטח היא מרכז התוכנית!

20 מפגשים לקבוצה, מיועד לחניכי כיתות ז'-י"ב. 

פרטים נוספים יש לפנות למדריכי הנוער 

או/ו מנהלי החינוך ביישובים. 

הקיץ הזה נהנים ממגרשים פתוחים ומוארים ביישובי המועצה 
בהדרכת מאמנים ומדריכים מהמועצה. 

5.8 < כפר הריף 

8.8 < רבדים 

10.8 < בית ניר 

12.8 < נגבה

15.8 < נחלה 

מגרשים מוארים 

17.8 < גלאון

19.8 < סגולה 

22.8 < כפר מנחם

24.8 < גת 

26.8 < שדה יואב 
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רפסודיה 2021
נוער יואב

3.8.21-1
בוגרי ט ‘- י”ב

שלושה ימים חוויתיים של מפגשים, 
הרצאות והיכרות עם בני נוער מרחבי הארץ

בסיומם
משט רפסודות חגיגי

מעשה ידי הנוער, מחוף לחוף.

המחיר למשתתף < 565 ש״ח
כולל הסעות, ארוחות, כניסה לחוף, ליווי רפואי, אבטחה ציוד ולוגיסטיקה.

הרשמה אצל מדריכי הנוער בישובים 
עד 10.7.19

< פרטים נוספים על האירוע, ניתן 
למצוא באתר של התנועה הקיבוצית.
< הפעילות מסובסדת ומאורגנת ע״י 

מרכז קהילתי יואב, מחלקת ילדים 
ונוער.

פעילות חווייתית המשלבת פעילות 
אתגרית ייחודית של בניית רפסודה 

בשילוב עם פעילות חינוכיות, מעגלי 
שיח בנושאים חברתיים , ערכים, וכמובן 

פעילות מגבשת.

סגירת הרשמה: 27.6.2021, 
פרטים והרשמה אצל מנהלי החינוך 

או/ו מדריכי הנוער ביישובים. 

תכנית להעלאת המודעות בכל נושאי הקהילה הלהט״בית, יצירת שיח ער ובריא

בקרב בני נוער, ובקרב הורים המתמודדים עם ילדיהם בתהליך היציאה מהארון.

מה בתכנית?

יום א'  | בשעה 19:30 באמפי "שדות יואב"   14.7
הרצאה של דרור קונטנטו לבני הנוער 

יום א' | בשעה 20:30 במועדון לחבר קיבוץ בית ניר  4.7
הרצאה של אהובה סקעת 

על תהליך היציאה של שני בניה מהארון ותהליך ההתמודדות.

יום ב' | בשעה 17:00 "סיור שווה לנוער"   12.7
יציאה לסיור מודרך ברחבי תל אביב "בעקבות הקהילה הגאה" 

וביקור בסניפי איג"י. 
מיועד לבני נוער בכיתות ט'-יב'. 

מהרו להירשם, מס' המקומות מוגבל!

תכנית תכנית 
שוויםשווים
ביואבביואב

לפרטים נוספים יש לפנות למאיה תורג'מן, רכזת תכניות <  050-5886818 

mayaturgeman8@gmail.com או במייל
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קהילת יואב היקרה,
מזמינים אתכם למפגש מלא  עוצמות, הומור ותובנות, בו 
המשפחה  שעברה  בתהליך  הקהל  את  אהובה  משתפת 

בעקבות יציאתם מהארון של שני בניה, הראל ודניאל.
על החששות מתגובות המשפחה והחברים, ההתמודדות, 

ההבנה, והקבלה - שאין חשובה ממנה.

4.7.2021
יום ראשון
בשעה 20:30 

במועדון לחבר 
קיבוץ בית ניר

אהובה
סקעת 
מגיעה 

עד אלינו!

נשמח לראותכם!

לפרטים < מאיה תורג'מן 
רכזת פרוייקטים ״שווים״ < 050-5886818

www.matnas-yoav.org.il

והוריהם,  נוער  לבני  מיועדת  ההרצאה 
ופתוחה לכלל המועצה ללא עלות.

סיור מודרך בהובלת מדריכי עמותת "איגי" 
בעקבות הקהילה הגאה ברחבי תל אביב. 

מעבר דרך נקודות משמעותיות של הקהילה ויצירת שיח בנושא.
הסעות ע"ב המועצה מהיישובים המשתתפים.

12.7.21
יום שני // 22:00 - 16:30 

לבוגרי כיתות ט'-יב'

נוער "יואב" 
מזמינים אותכם לסיור "שווה"!

לפרטים < מאיה תורג'מן עלות סמלית  20 ש״ח
רכזת פרוייקטים ״שווים״ < 050-5886818

www.matnas-yoav.org.il
הרשמה דרך רכזי הנוער ביישובים
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מיוחד לנוער יואב!

"מדפי הגמרא 
לצמרת עולם 

האופנה" 

נשמח לראותכם!

18.7.21
יום ראשון // 19:30

אמפי שדות יואב, גת

הרשמה בעלות של 20 ש״ח
באתר מרכז קהילתי יואב

לפרטים < מאיה תורג'מן 
רכזת פרוייקטים ״שווים״ < 050-5886818

www.matnas-yoav.org.il

המעצב  של  השראה  ומעורר  האישי  סיפורו 
והתחנך  שגדל בבית חרדי  קונטנטו  דרור 
בישיבה, סיפור פורץ גבולות כנגד כל הסיכויים. 
מספר  הגמרא  דפי  על  סקיצות  שאייר  הנער 
איך הזדמנות אחת הפכה אותו בין לילה לשם 

החם של עולם האופנה הישראלי. 
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