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ביה"ס העירוני למחול ותנועה

לפרטים והרשמה: 050-6660778, 052-3939930 

החברה העירונית מציעה
שני מסלולים ללימודי מחול מקצועי

הדרי רחובות - להקות ייצוג עירוניות 
מחול בבימה – מסלול מחול בבימת הנוער
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דבר ההנהלה

תושבים יקרים, 

עיריית רחובות, באמצעות החברה העירונית לתרבות, גאה לפתוח עוד שנת פעילויות מבטיחה. 
לפניכם חוברת מידע, המאגדת את כלל התכניות ואירועים הצפויים להתקיים במוסדות התרבות 

המובילים בעיר. 

חשיבה רבה ומאמצים גדולים הושקעו על ידי הנהלת החברה העירונית, מנהלי וצוותי התרבות, על 
מנת לאפשר לכל אחד ואחת מילדי העיר למצוא פעילות על פי תחום עניין ולפתח יכולות אישיות. 

תרבות הפנאי ברחובות תופסת תאוצה ומוסדות התרבות מובילים בתכנים, במספר הלומדים ובהיצע. 

אנו זוכים לתהודה והוקרה ברמה הארצית בגין פעילות זו,  ומזמינים אתכם להצטרף לשנה של 
העשרה, הנאה ומימוש יכולות עצמיות. 

שנת לימודים מוצלחת, שנה טובה ומבורכת,   

               שלכם,
                עודד עמרם                רחמים מלול
         מחזיק תיק התרבות           ראש העיר

ניהול: אתי כץ | ניהול מקצועי: ליאת כץ פרחן

תושבים יקרים,

זו השנה הרביעית, בה החברה העירונית מציעה שפע רב של פעילויות, חוגים, ולמידה חווייתית 
מעמיקה כל זאת בזכותכם תושבי העיר המגלים עניין וסקרנות.

לפניכם מיטב התכניות בתחומי הזמר, דרמה, מחול, אמנות, ספורט, ידע והעשרה עליהן עמלו מנהלי 
ואנשי הצוות המקצועיים והמסורים בחברה ולהם תודות. 

תודותינו לכל השותפים לעשייה ולכם תושבי העיר היקרים על מעורבותכם התמידית ועל שיתוף 
הפעולה מצדכם.

השנה, הקמנו  לרווחתכם התושבים, אתר אינטרנט, המאגד את כלל פעילות התרבות והספורט בעיר 
ובאמצעותו תוכלו להתעדכן, להירשם ולרכוש כרטיסים באופן מקוון למופעים השונים. כתובת האתר 

www.ironit-rehovot.co.il :היא

אנו עומדים לרשותכם בכל המידע הדרוש.

בברכה,
יוספה חליבה 

מנכ"לית
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הדרי רחובות
להקות המחול הייצוגיות של העיר ברמה גבוהה ובסגנון ייחודי

להקות המחול מהוות מסגרת מחולית מילדות ועד בגרות, ראייה חינוכית, ערכית ומקצועית המלווה 
את הרקדנים לאורך זמן. תכנית הלימודים עשירה ומגוונת, הדורשת בגרות והתמדה, במסגרתה 

רוכשים התלמידים את יסודות המחול לצד פיתוח יכולות גופניות, מנטאליות, חברתיות, אמנותיות 
ובימתיות.

עשר להקות המחול הייצוגיות:

להקת פצפונים – כיתות ג' | להקת פצפוצים – כיתות ג' | להקת קטקטים – כיתות ד' 
להקת אפרוחים – כיתות ד' | להקת ניצנים – כיתות ה' | להקת צברים – כיתות – ה'-ו' 

להקת עלומים – ז'-ח' | להקת נעורים – כיתות ז'-ט' | להקת הדרים – כיתות י'-יב'
להקה בוגרת – חיילים וסטודנטים

במסגרת הלהקות, שיעורים וסדנאות בסגנונות שונים עם מיטב המורים והיוצרים בארץ בתחום 
המחול העממי, המודרני, הג'אז, ההיפ-הופ והבלט הקלסי. 

הלהקות מופיעות באירועים חגיגיים בעיר ומייצגות את העיר רחובות
בפסטיבלים בארץ ובעולם.

התלמידים מתקבלים ללהקות הייצוגיות לאחר מבחני מיון וקבלה. 

חוגים במגוון סגנונות לגילאים שונים:
מחול ותנועה לגיל הרך – החל מגיל 4

שיעורי תנועה ומחול לגיל הרך מאפשרים מפגש ראשוני עם עולם המחול והבמה, דרך הבעה עצמית 
פיתוח יצירתיות ודימיון, חיזוק ושיפור היציבה התמצאות במרחב, שיווי משקל וקורדינציה. 

עתודה – כיתות א'-ב'
קבוצת המחול הצעירה, המהווה עתודה ללהקות המחול הייצוגיות.

שיעורי מחול בסגנונות שונים וברמה גבוהה המכינים את התלמידים לקראת קבלתם ללהקות 
הייצוגיות.

בלט קלאסי - גילאי 4-18 ע"פ חלוקה לרמות
טכניקת הבלט הקלאסי מהווה בסיס לכל טכניקות המחול, באמצעותה מגיע הרקדן לדיוק ושליטה  

בגופו עם דגשים מיוחדים  על יציבה נכונה, גמישות ,קצב, קואורדינציה , טיפוח יצירתיות  
ומוסיקליות.

אמהות בתנועה
פילאטיס

זומבה
ג'אז מודרני 

מיקום הפעילות: סטודיו למחול, היכל הספורט העירוני "קציר" סטודיו למחול, בי"ס שפרינצק
ימי הפעילות: א'-ה' | שעות הפעילות: 16:00-22:00
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sapird@ironitr.co.il | 08-9456050 :יעקב 48 | טל

מחול בבימה 
חוגי מחול לילדים ונוער המתקיימים בסטודיו למחול בבימת הנוער.

המשתתפים לוקחים חלק באירועים עירוניים רבים ומגוונים המאפשרים להם להציג את 
כישוריהם ולהתנסות בחוויה של הופעה לפני קהל.

צוות המורים האיכותי מזמין אתכם לקחת חלק וללמוד את תחום המחול באווירה 
מקצועית ונעימה.

מחול מודרני
שיעור המורכב מסגנונות ג׳אז שונים סוחפים ודינמיים 

המשלבים אלמנטים טכניים מעולם הבלט הקלאסי והמחול 
העכשווי. שיעור המפתח את כושר הביטוי בגוף, שליטה, 

קורדינציה, חוש קצב, רגש ועוצמה פיזית. 

היפ הופ
סגנון הרחוב הפופולרי שמגיע אלינו מרחובות ניו יורק כולל 

בתוכו את סגנונות הפאנק, פופינג, לוקינג, סטריט,
ניו סטייל, היפ הופ ודאנס הול. 

שיעור קיצבי וסוחף המשלב בתוכו מוסיקה מדליקה קיצבית 
ועדכנית היישר מהקליפים הכי חמים בסצנה העולמית. 

תנועות חדות ואנרגיות גבוהות.

ברייקדאנס 
ברייקדאנס הוא סוג של ריקוד אקרובטי המהווה את אחד 

מיסודות תרבות ההיפ הופ. הריקוד מאופיין בתנועות 
קטועות וחדות משולבות בתנועות גליות זורמות וכמו כן 

אקרובטיקת ריצפה. 

מיקום הפעילות: סטודיו למחול, בימת הנוער
ימי הפעילות: ג'

שעות הפעילות: 20:00-16:00

ניהול: גרזי אילן | ניהול אמנותי: זרביב ז׳אק
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בימת הנוער רחובות
מרכז אמנויות הבמה לילדים נוער ומבוגרים

בימת הנוער רחובות נוסדה ע״י איה לביא ומהווה מרכז עירוני לחינוך והכשרה הראשון מסוגו וגודלו 
שמכשיר ילדים, נוער ומבוגרים בתחום אמנויות הבמה.

בימת הנוער מונה היום כשש מאות משתתפים בגילאי א' - יב', וכן בוגרים ומבוגרים. הפעילות מונה 
סדנאות דרמה, להקות זמר, חבורות זמר וסדנאות ייחודיות במגמה ליצור המשכיות ביצירה- לאחרונה 

גם הוקם אנסמבל מקצועי של בוגרי בימת הנוער.

חניכי הבימה ילדים כמבוגרים רוכשים מושגי יסוד ועקרונות עבודה במסגרות אמנותיות ותיאטרליות 
ובמהלך עבודתם מוקנים להם כלים בסיסיים בעבודה על במה וכושר הדמיון, היצירתיות והאלתור 

שלהם מתפתח. 
המשתתפים לוקחים חלק מרכזי במופעים ובאירועים שונים בבימת הנוער, במסגרות קהילתיות בעיר 

רחובות ומחוצה לה - ברחבי הארץ.
אווירה מיוחדת זו, תרבות ואורח חיים הם רק מעט ממכלול אותו מעביר צוות חינוכי מקצועי מובחר 

המורכב מאנשי חינוך, תיאטרון, מוסיקה ומחול מן השורה הראשונה בארץ, הפעילים במסגרות 
מקצועיות ושחינוך הדור לאמנויות הבמה הוא דרכם.

במשך שנות קיומה הובילה הגישה החינוכית והאמנותית שעומדת מאחורי הפעילות בבימה, יצירות 
לתפארת. בוגריו הרבים של המוסד התמקצעו בתחומים אלו והפכו אנשי במה, מוסיקה, קולנוע 

וטלוויזיה מפורסמים.  

סדנאות:
דרמה א'-ב' קבוצת א'-ב' רכישת יסודות של תיאטרון דרך עבודה על ביטוי, רכישת ביטחון, זיכרון 

ומיומנויות במה נוספות. (מפגש בן שעה וחצי, אחת לשבוע, עם במאי/ת מקצועי/ת).

דרמה ילדי ג'-ח' רכישת מושגי יסוד של עולם הבמה והתיאטרון ויצירת בסיס לקראת מעבר 
למסלול מקצועי יותר. במהלך השנה במסגרת התוכנית הלימודית יעבדו הילדים על הפקות כמו ערב 

מונולוגים, דיאלוגים והפקות בוסר. 
(מפגש בן שעתיים, אחת לשבוע, עם במאי/ת מקצועי/ת)

דרמה ט'-יב' חוויה לימודית מעמיקה ומיוחדת בעולם התיאטרון דרך סדנאות מקצועיות בתחומי 
הבמה השונים בסיומם יעלו השחקנים הצעירים הפקות ייחודיות ויקיימו ערב תחרות שירים 

ומונולוגים נושאת פרסים. 
(מפגש בן שעתיים, אחת לשבוע, עם במאי/ת מקצועי/ת)

זמר
להקת זמר צעירה א'-ג' פיתוח אישי וקבוצתי בתחומי השירה התנועה והמשחק, דרך עבודה 

מקצועית עם מנהלת מוסיקלית כוריאוגרפית ובמאי/ת. הילדים יעלו עם שכבת ד'-ו' הפקה 
מוסיקאלית ייחודית. (מפגש בן שעתיים, אחת לשבוע)

להקת זמר צעירה ד'-ו' להקה מתקדמת, בסדנא המאפשרת פיתוח אישי וקבוצתי, בתחומי השירה 
התנועה והמשחק, דרך עבודה מקצועית, עם מנהלת מוסיקלית כוריאוגרפית ובמאי/ת. 

הילדים ישתתפו במחזמר העירוני המתקיים בחנוכה יחד עם חבורות הזמר הבוגרות וכן יעלו עם 
שכבת א'- ג' הפקה מוזיקאלית ייחודית.

(מפגש בן שלוש שעות)

להקת זמר ייצוגית בוגרת ז'-י"ב' מהשנה תעבוד הלהקה הייצוגית במבנה חדש בו כיתות ז', ח' יהוו 
יחידה חדשה, ט', י' יחידה נפרדת ויא', יב' יחידה אחרונה. כל יחידה תעבוד שעה וחצי, יומיים בשבוע, 

בהם יקבלו הכשרה והתמקצעות במוסיקה ושירה, תנועה, משחק ופיתוח קול. 
הלהקה הייצוגית תיקח חלק באירועים עירוניים כגון פורים, זיכרון ועוד בהתאם לדרישות העירוניות, 

יעלו הפקת מחזמר רב משתתפים ססגוני ומיוחד בחג החנוכה ב"בית העם-היכל התרבות רחובות". 
במהלך השנה יעבדו על רפרטואר מגוון להופעות ייצוגיות. 

* כל הלהקות יקחו חלק באירועים עירוניים, כגון פורים, זכרון, שואה ועוד.
   כל אלו בהתאם לדרישות וצרכים עירוניים.

העשרות
משחק מול מצלמה הסדנה  מעניקה ידע מקיף לשחקן בזירת המדיום הקולנועי/ טלוויזיוני - מהכרת 

המצלמה, התמודדות עם מונולוגים ודיאלוגים, פיתוח דמויות, סצנות מול מצלמה, לשפה מקצועית 
והתמודדת עם אודישנים. מטרת תכנית הלימודים להכשיר, לאמן ולפתח את יכולות המשחק של 

שחקנים ולא-שחקנים (non actors), באמצעות הכרות עם הדרישות איתן מתמודד שחקן מקצועי.

כתיבה יוצרת מסע לחיפוש הקול האישי והאותנטי 
סדנה פתוחה בפני מי שכתבו כל חייהם, ובפני מי שמעולם לא התנסו בחוויית הכתיבה. בסדנה 

נשתמש בכתיבה בתור הכלי שיוביל אותנו פנימה, אל המקומות העמוקים שמתוכם אנו יוצרים וחיים. 
הסדנה מבוססת על תרגילי כתיבה והטקסטים של המשתתפים דרך תרגול בסדנה ובבית יזכו לעריכה 

והערכה על-ידי המנחה ולדיון במסגרת הקבוצה. הסדנה מעניקה אפשרות ולהיות בסביבה יצירתית 
המעודדת כתיבה יצירתית ומקוריות והזדמנות לפתח את כישורי הכתיבה. יצירות נבחרות, פרי עטם 

של משתתפי הסדנא יהוו בסיס להפקות מקור ואירועים אמנותיים מגוונים בבימת הנוער ומחוצה לה. 
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הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה

רח‘ סירני 52 | טל: 08-6683881 בוקר | טל: 08-9316245/7 אחה"צ

הקונסרבטוריון הינו בי“ס למוסיקה בפיקוח משרד החינוך.

תכנית הלימוד משלבת שיעורי נגינה פרטניים/קבוצתיים במגוון כלים.
ניתן ללמוד נגינה גם בצ‘מבלו, בוזוקי ונבל.

הקונסרבטוריון מציע נגינה בתזמורות והרכבים, לימודי תורת המוסיקה, מוסיקה לגיל הרך
החל מגיל 3 ושיעורי העשרה.

תלמידי הקונסרבטוריון משתתפים בקונצרטים ובאירועים שונים, בטקסים ובכנסים ארציים.
השיעורים והפעילויות מתנהלים בחדרים אקוסטיים בהנחיית מיטב המורים האקדמאים,

כל זאת תוך מתן תשומת לב ויחס אישי, המאפשרים ביטוי אישי ופיתוח כישורים מוסיקליים.

לפרטים והרשמה הקונסרבטוריון העירוני:
טל׳: 08-9316245/7 בשעות אחה“צ, מח‘ מוסיקה: טל‘ 08-6683881 בשעות הבוקר

מסלולי לימוד

המחלקה לכלי מקלדת
פסנתר * פסנתר ג׳אז * אורגנית * אקורדיון 

 המחלקה לכלי מיתר
כינור * ויולה * צ‘לו * קונטרבס

המחלקה לכלי נשיפה
חלילית * חליל צד * חצוצרה * קלרינט 
אבוב * בסון * סקסופון * בריטון * טובה

קרן יער * טרומבון * מפוחית פה

המחלקה לכלי פריטה
גיטרה *גיטרה חשמלית

*גיטרה בס *מנדולינה *בנג‘ו
*חדש! מהשנה התחלנו בהצלחה רבה

גם בלימודי נבל

המחלקה לכלי הקשה
מערכת תופים * טימפני * קסילופון * דרבוקה

בנוסף לימודי פיתוח קול וחזנות
תורת המוסיקה וסולפג‘

מוסיקה לגיל הרך לגילאי 5-3
הכרות עם יסודות המוסיקה בפעילות קבוצתית,

האזנה פעילה לסגנונות מוסיקה שונים
ופיתוח השמיעה והקצב.

שימוש במגוון אמצעי המחשה, אביזרים מיוחדים וכלי נגינה.
מומלץ כבסיס מצוין ומהנה להתפתחות מוסיקלית בגיל הרך. ניהול: ריטה וינוקור
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הקונסרבטוריון מזמין
צעירים על הבמה

הכישרונות הצעירים של רחובות בהופעה!

קונצרט מס' 1 / 07.12.15 יום ב׳
קונצרט חנוכה חגיגי

מבחר קטעי מוסיקה בביצוע מקהלת ”מיתר“ מיסודה 
של יהודית חן, סולנים, הרכבים ואנסמבלים. הדלקת נרות 

חנוכה.

קונצרט מס' 2 / 07.04.16 יום ה׳חליל, 
”צלילי המוסיקה“

המחזמר הקלאסי ”צלילי המוזיקה“ בבימויה של ורה קלינג. 
סיפור אהבה מרגש ומיוחד בשילוב השירים האהובים  של 

ריצ‘רד רוג‘רס. שירים וקטעים מוסיקליים בסגנונות שונים, 
ריקודים סלוניים ותיאטרון בובות על במת הקונסרבטוריון 
העירוני. בביצוע נגני ותלמידי החוג לתיאטרון מוסיקלי של 

הקונסרבטוריון העירוני .

  הסדרה תתקיים בשעה 18:00
  בקונסרבטוריון העירוני, רח' סירני 52

הכניסה חופשית – הציבור מוזמן!

מורים מנגנים 
המורים, המנגנים בתזמורות מובילות ומופיעים באולמות 

ובפסטיבלים החשובים בארץ, מכינים במיוחד לכם, תושבי 
רחובות, תוכניות מרתקות, ברפרטואר עשיר ובכלים 

מגוונים

קונצרט מס' 1 / 17.12.15
הרכב קאמרי של מורי הקונסרבטוריון בהדרכת דורון לגונוב

קונצרט מס' 2 / 19.05.16
אגדת פסנתר עם בוריס זובין - מוסיקה רומנטית לפסנתר

  הסדרה תתקיים בימי ה', בשעה 20:00
  בקונסרבטוריון העירוני, רח' סירני 52

הכניסה חופשית – הציבור מוזמן!

תיאטרון מוסיקלי לגילאי 9-5
תנועה, שירה מוסיקה וקצב במשחק ובשילוב אביזרים.

הקשר לשפה, למקצבים וליצירות, פיתוח השמיעה המוסיקלית בגישה חווייתית מהנה.
העלאת מופעים, מחזות זמר ואופרות לילדים, כגון: ”סינדרלה“, ”צלילי המוסיקה“, 

”אוליבר טוויסט“ ועוד.

גופי ביצוע
"מקהלת מיתר" ומכינה למקהלה

מקהלת מיתר מיסודה של יהודית חן, היא המקהלה הייצוגית של הקונסרבטוריון.  
הזמרים מופיעים בקונצרטים, בכנסי מקהלות, ובטקסים עירוניים וארציים.  המקהלה משתתפת מדי 

שנה ב“זמריה“ -  פסטיבל מקהלות בינלאומי המתקיים בירושלים, זוכה להערכה ולהוקרה ונמנית
עם מיטב מקהלות הילדים בארץ. גילאי ד'-יב'

תזמורות כלי נשיפה
*תזמורת מתחילים *תזמורת מתקדמים *תזמורת ייצוגית

תלמידי כלי הנשיפה זוכים לפיתוח כישוריהם המוסיקליים באמצעות מסלול לימודים מדורג של נגינה 
בתזמורת. הנגינה בתזמורת מפתחת את יכולת הנגינה, השמיעה המוסיקלית ותחושת הקצב, ומעניקה 

חוויה מוסיקלית לימודית של נגינה בצוותא. התזמורות משתתפות בכנסים ובאירועים שונים, עירוניים 
וארציים.

תזמורת הג'אז "ביג בנד"
לתלמידים מנוסים בנגינה, דגש על פיתוח מקצבים וסגנונות ייחודים לעולם הג‘אז. התזמורת 

משתתפת בכנסים ובהופעות שונות. מדי שנה הקונסרבטוריון מארח את הכנס הארצי של משרד 
החינוך לתזמורות ג‘אז.

לכנס זה מגיעות מיטב התזמורות מקונסרבטוריונים ברחבי הארץ.

תזמורת כלי קשת
מבצעת רפרטואר מגוון של מוסיקה קלאסית וקלה.
הנגינה בתזמורת זו מפתחת את הטכניקה הייחודית
לכלי קשת ומעניקה הנאה ולמידה בנגינה הרמונית.

הרכבי מוסיקה קאמרית 
אנסמבלים

חצוצרות, חליליות, סקסופונים, דרבוקות, כלי הקשה,
אקורדיונים, כינורות, גיטרות ועוד.

פרויקט "בית-ספר מנגן"
פרויקט ”בית-ספר מנגן“ ממשיך לשלב בהצלחה תלמידים בשיעורי נגינה בכלים השונים בבתי ספר 

ברחבי העיר. בסוף שנת הלימודים התלמידים מנגנים בתזמורות בית-ספריות ובתזמורת משותפת.

פעילות הקונסרבטוריון למען הקהילה
תלמידי הקונסרבטוריון משתתפים במגוון אירועים ופעילויות בעיר:

במהלך שנת תשע“ג, תזמורות והרכבי הקונסרבטוריון השתתפו בטקסים ובאירועים עירוניים שונים, 
כמו טקסי יום הזיכרון, יום השואה, ועידת רחובות, חגיגות פורים, חגיגות יום העצמאות, ”לילה לבן“ 

ועוד.
כמו כן, התלמידים מופיעים בבתי אבות, מועדון עולים, מועדון וטרנים, בפתיחות של תערוכות בעיר 

ובבתי ספר ומוסדות ברחבי העיר.
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קונצרט מס‘ 3 / 22.03.16
”באך ברזיל“

חן צימבליסטה ורביעיית כלי קשת

חן צימבליסטה ,אמן כלי ההקשה,
מפגיש את הקהל הצעיר עם קשת רחבה

של כלים וצלילים,
ומפעיל את הילדים במופע סוחף עם הרבה קצב!

קונצרט מס‘ 4 / 21.06.16
”ארבע עונות וכבשה אחת קטנה“

עם נגני תזמורת הבמה הישראלית

מנצח: רוני פורת

עיבוד ליצירה ”ארבע העונות“ של ויולדי
והצגת תיאטרון על קורותיה של הטליה הרכה

שנולדה מתוך צלילי האביב וזכתה לשם
”דו רה מה“, מתוארות בסיפורה המקורי

של כבשה קטנה שעוזבת את העדר ויוצאת
לדרכה תוך שהיא עוברת מסע הרפתקאות

במשך ארבע העונות. 

הסדרה תתקיים בימי שלישי בשעה 17:30,
ב“בית העם“ - היכל התרבות העירוני, האולם הקטן

רח‘ יעקב 48
מחיר כרטיס 60 ש“ח מחיר מנוי לסדרה 200 ש“ח

מוסיפור - סדרה מוסיקלית חינוכית
סדרה בת 4 קונצרטים ססגוניים ומרתקים תכניות חינוכיות לכל המשפחה

קונצרט מס' 1 / 13.10.15
”מדבר בחצוצרה“

אריק דוידוב - חצוצרה והנחייה

אריק דוידוב חצוצרן וירטואוז בינלאומי, 
במופע אנרגטי וסוחף לכל המשפחה. 

מלווה בלהקה של שלושה נגנים, כנרת וזמרת. 

 
קונצרט מס‘ 2 / 26.01.16

”צעצוע של קונצרט“

עם נגני תזמורת הבמה הישראלית

מנצחת: טליה אילן

מופע מוסיקלי, צבעוני וקליל לילדים,
המציג את עולם המוסיקה דרך העולם
האהוב על ילדים: ממלכת הצעצועים.

הקונצרט כולל יצירות מופת
העוסקות בעולם הצעצועים

כשהפנטומימאי מגלם כל פעם צעצוע אחר.

קונצרט סיום שנה“ל – 30.05.16
עם תלמידי הקונסרבטוריון העירוני ומוריו
חגיגה מוסיקלית סוחפת עם תזמורות, 

מקהלות ונגנים במגוון כלי נגינה ובסגנונות שונים

הקונצרט ייערך ביום שני בשעה 19:00
בבית העם - היכל התרבות העירוני, רח‘ יעקב 48

עלות: 25 ש“ח מומלץ להזמין כרטיסים מראש!
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רח‘ הגר“א 10 | טל: 08-9467998 | פקס: 08-9462607
www.bet-michal.com

העונה החדשה בבית מיכל 2015-16
ספריית ילדים

הספרייה בבית מיכל ייחודית לילדים ולנוער,עשירה ומגוונת בעברית ובאנגלית. הספרים מיועדים 
לגילאי 16-2 וניתנים להשאלה. ניתן להיעזר בהכוונה ויעוץ מקצועי לעידוד הקריאה. במקום נמצא 

מרחב ביתי בו ניתן להשתרע, להתרווח ולקרוא בהנאה.

תיאטרון – סיפור
בימי ה' בשעה 17:30, מתקיים תיאטרון – ספור לילדים מגיל 6-3. הצגות ממיטב הקלאסיקות של 

ספרות הילדים, עם שחקנים ומספריי - סיפורים מקצועיים תוך שימוש באמצעים אומנותיים מגוונים.

חודש הספר
בית מיכל חוגג את חודש הספר ומארח פעילויות שונות המתאימות לגילאים שונים, כולל מפגשים

עם כותבים, מאיירים ועוד.

סדנאות אמנות בחופשות
במהלך החופשות (פסח, קיץ) מתקיימות סדנאות אמנות ויצירה ייחודיות המיועדות לילדים מגיל   

10-6. הסדנאות מועברות על ידי מבחר המדריכים מהטובים בתחומם.

סדנאות קומיקס
לימוד יסודות הקומיקס: בלוני דיבור, הבעות פנים, משבצות כיתוב, יצירת דמות עלילתית, 

גיבורי-על  ובדיחות מצוירות. 
בהנחיית ניר מולד - תסריטאי, קומיקאי ויוצר קומיקס ואנימציה. הוציא לאור את ספרי הקומיקס 

"צלילי המוסיקה" ו"שלפוחיות".
מיועד לילדים מכיתות ה' ומעלה, 12 מפגשים.

סדנת כתיבה
"מכשפות בחלל וחייזרים ביער" סדנת כתיבה מדע בדיוני ופנטזיה לילדים:

מסע מלא שמחה בין עולמות מדומיינים, יצורים מוזרים ושלל דברים לא שימושיים. בסדנה נלמד על 
דמויות ועלילות, קסמים וקרבות, ניצור עולמות ונגלה את סוד יצירת הקסם המושלם.

בהנחיית רוני גלבפיש - סופרת ישראלית פרסמה לאחרונה את ספר הפנטזיה "אגם הצללים".
מיועד לילדים מכיתות ד' ומעלה, 10 מפגשים, בימי ראשון.

ביקורים בספרייה
במהלך השנה מתקיימים ביקורי גני - ילדים וכיתות מבתי ספר שונים, בתיאום מראש.

תערוכות מתחלפות 
תערוכות המוצגות בבית ומתייחסות להווי המיוחד של המקום תוך שילוב בין תחומי אומנות שונים.

שעות פתיחה:
ימים א',ב',ג',ה' 19:00-16:00 | ימים ב', ד' 12:00-9:00

במהלך חופשת הקיץ הספרייה מרחיבה את שעות הפעילות, הספרייה סגורה בימי שישי ובערבי חג.

מספר המקומות בבית מוגבל, לפיכך מומלץ להירשם לאירועים מראש. 

לר
קו

ת 
פר

 א
ר:

איו

ניהול: שלומית גרנות
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ציור ילדים ונוער
בהדרכת מירי אורן, מורה לאמנות, ציירת ומציגת תערוכות

היכרות ראשונית עם עולם הציור, לימודי יסוד, ציור קומפוזיציה,
רישום וצבע ושימוש בקולאז'.

שימוש בחומרים כמו צבעי פנדה,  אקריליק ועיפרון.

כיתות ב'-ו'
32 מפגשים | יום ב' | פתיחה 19.10.15 | 18:30-16:30

9X200 ש״ח כולל חומרים

כיתות ז'-יב'
| פתיחה 20.10.15 | 18:45-16:30 32 מפגשים | יום ג' 

9X220 ש״ח כולל חומרים

ניתן להגיע לשיעור נסיון בעלות 50 ש״ח

קרמיקה פיסולית/אובניים לנוער
דיקלה מוסקוביץ, בוגרת בצלאל אמנית

גילאי 18-12
פתיחה יום א' 18.10.15 | 19:00-17:00

9X250 ש״ח כולל חומרים
(חימר צבעים ושריפה)

32 מפגשים

ניתן להגיע לשיעור נסיון בעלות 70 ש״ח

איור וקומיקס 
אלכס ודרובניק, מורה ומנהל בית ספר לאמנויות 

פיתוח ודמויות של חיות דגש על אור וצבע והכנת סקיצות של סיפור צבעוני (קומיקס) 

כיתות ב'-ה׳
18:00-16:30 | פתיחה 200X9 | 21.10.15 ש״ח כולל חומרים

כיתות ו'-ח'
20:15-18:15 | פתיחה 220X9 | 21.10.15 ש״ח כולל חומרים

מתקיים במרכז לאמנות חזותית הנביאים 8 

 
רח‘ הנביאים 8 | טל: 08-9109287 

ניהול: פאני כהן
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 רח' כרמל 78 שכונת אחוזות הנשיא | טל: 08-9472960 
havatzeletg@ironitr.co.il

סדנאות לילדים ונוער 
ציור מופשט לילדים

מנחה: האמן אורי בצון  
נלמד כלים לביטוי אישי, ולפתח קשר עין-יד-מח במהלך הסדנה
נלמד טכניקות של רישום וציור חופשי כאשר הדגש הוא על מתן

מקום מרכזי לאופי היצירה האישי של התלמידים והבנה של
העולם המופשט. הקורס הינו מהנה וכיפי ומקנה חופש ליצירה.

ימי א‘, 17:00-16:00 עלות: 880 ש״ח, 30 מפגשים
פתיחת הסדנה: 1.11.15

אמנות טבע
מנחה: האמן אורי בצון 

נצא החוצה ונחזק  את הבנת הקשר בין האדם לטבע ובין היצירה
לטבע. נלמד טכניקות מגוונות של פיסול, אסמבלז‘, רישום

ועבודת אדמה, תוך כדי הכרה ובחינה מחודשת של הסביבה. 
המשתתפים ילמדו כיצד ליצור מהחומרים המקיפים

אותם ואת האפשרות ליצור בכל רגע נתון, בכל סביבה שירצו.
ימי ב‘, 17:00-16:00 עלות: 880 ש״ח, 30 מפגשים

פתיחת הסדנה: 2.11.15

פיסול בחומרים מיוחדים 
מנחה: האמן מיקי הורוביץ

נפסל בחומרים שונים, נייר, קרטון, חומרים ממוחזרים, רשת, גבס
ועוד.. נעבוד עם צביעה, מרקם ושיטות לעיבוד ושינוי חומרים.

ימי ג‘, 17:00-16:00 עלות: 950 ש״ח, 30 מפגשים
פתיחת הסדנה: 3.11.15

ניהול: רני ששון

תכנית המצטיינים לילדים יוצרים
תכנית ייחודית לילדים בעלי כשרון יכולת מעשית וחשיבה יצירתית, עם רקע בתחום

או המגלים עניין רב באמנות  

בתכנית:
פיסול / ציור /רישום/צילום/הדפס ועוד.. | אמנים אורחים לשיח וסדנה, סיורים במוזיאונים 

וגלריות,תערוכת סוף שנה ועוד... | לתכנית יש להגיש מועמדות, עד יום ד ' 7/10/15

תכנית הנוער כיתות ז'-י': יום ג' 19:15-17:00
תכנית הילדים כיתות ה'-ו': יום ב' 19:15-17:15
תכנית הילדים כיתות ג'-ד': יום ג'  19:15-17:15

פרטים על אופן הגשת המועמדות במזכירות בית האמנים!
פתיחת התכנית 2.11.15 מחיר : 280 ש״ח לחודש | 30 מפגשים בשנה / 2,520 ש״ח
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sarar@ironitr.co.il | 052-2495343 ,08-9454903 :רח' הנרקיסים 12 | טל

גרפיטי לנוער
מנחה: אמן הגרפיטי יהודה גולדין 

נלמד לצייר גרפיטי בטכניקות של עבודה עם שבלונות מיוחדות,
עבודה עם צבעי ספריי, אקריליק ציור בגדול על קיר, נעבוד
בהשראת אמני גרפיטי בין לאומיים, נצייר בלילה על קירות
במבנים שהוקצו לכך על ידי העירייה. נלמד מה היא אמנות

מחאה ואיך מעבירים מסרים בכתב גרפיטי. 
ימי ג‘, 21:00-19:30 עלות: 1600 ש״ח, 30 מפגשים

פתיחת הסדנה: 3.11.15

גרפיטי לילדים
מנחה: אמן הגרפיטי יהודה גולדין 

נלמד איך לצייר גרפיטי על ניירות גדולים קטנים ועל קיר,
נלמד איך עושים שבלונות צורות וכתמי צבע דמויות,

פרצופים, מפלצות, איך עושים כתב גרפיטי
ימי ג‘, 17:00-16:00 עלות: 880 ש״ח, 30 מפגשים

פתיחת הסדנה: 3.11.15

ציור לילדים מתחילים
מנחה: האמנית מרי מטרני

נלמד טכניקות שונות ליצור יצירות מגוונות בנושאים שונים
כגון ד  יוקן, טבע דומם, פנטזיה ועוד. 

נעבוד עם צבעי מים , אקריליק, ציור על בד ורישום בעיפרון.  
מתחילים - ימי ד‘, 17:30-16:30 עלות: 1300 ש״ח, 30 מפגשים
מתקדמים - ימי ד‘, 19:15-17:45 עלות: 1400 ש״ח, 30 מפגשים

פתיחת סדנה: 28.10.15

פיסול בחוט ברזל
ניהאד דביט

נלמד לפסל בחוט ברזל להכיר את החומר ולעבוד איתו
בטכניקות שונות כגון- שזירה קשירה ליפוף מדהים לראות

איזה עולמות מופלאים אפשר ליצור עם חומר כה פשוט
כמו חוט ברזל.  

ימי ה‘,  18:00-16:30, עלות: 1400 ש״ח    
פתיחת סדנה: 5.11.15                                                    

ציור סיפור
מנחה האמנית מרי מטרני

נכתוב סיפורים ושירים ונלמד לצייר את הסיפור וגם נאייר
סיפורים מוכרים במהלך השנה יצא כל ילד עם ספרון מאוייר.

ימי ה‘, 19:00-17:30, עלות: 1500 ש״ח 
פתיחת סדנה: 5.11.15 

ניהול: שרה רבינוביץ׳
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מרכז התרבות חבצלת

noar@ironitr.co.il | 08-6683884 :רח' הנביאים 8 | טל

מרכזי הספורט
מרכז פיס לספורט ונופש וייסגל // טל: 08-6586585 // רח׳ דובנוב 47

ספורטק עירוני // טל: 08-9365589 // רח׳ האלוף יעקב פרי
היכל הספורט ”קציר“ // טל: 08-8699904 // רח׳ מיכאל כהן 2

היכל הספורט ”ברזילי“ // טל: 08-9415303 // רח׳ רייפן 1
היכל הספורט ”שזר“ // טל: 08-9390729 // רח׳ ברלב 32

היכל הספורט ”אוסי וזוהר“ // טל: 08-9469939 // רח׳ חיים סירני 50
היכל הספורט ”אמי“ת“ // טל: 08-9458583 // רח׳ הלחי 36

התעמלות ואקרובטיקה
ג‘ימנסטיק ביה“ס העירוני להתעמלות ואקרובטיקה

ניהול מקצועי נירית דנון

במסגרת חוג ההתעמלות רוכשים הילדים מיומנות בהתעמלות קרקע, מכשירים ואקרובטיקה ושמים 
דגש רב על: שיפור כושר גופני, יציבה נכונה, שיווי משקל, ביטחון בתנועה, קואורדינציה, חיזוק חגורת 

הכתפיים וגמישות.

האולם מאובזר בציוד מתקדם להתעמלות קרקע.

יום ג׳ | 17:00-17:45 | כתות גן | 160ש''ח
יום ג׳ | 17:45-18:15 | כתות א'-ב' | 230 שח

יום ו' | 13:00-13:45
יום ג' | 18:45-19:15 | כתות ג' ומעלה | 230ש''ח

יום ו' | 13:45-14:15
יום ג' | 19:15-20:00 | נבחרת | 290ש''ח

יום ו' | 14:15-15:00
 

ניהול: איציק עובדיה
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כדורסל 
ביה"ס לכדורסל - בתי התלמיד

מנהל ביה״ס לכדורסל: יונתן אוסטפלד
ביה"ס לכדורסל שם לו לדגש לימוד ערכים כגון: מחויבות, מצוינות, עבודת צוות וערכיות

לצד לימוד יסודות הכדורסל.
מקום הפעילות: אולמות בתי הספר

גילאים: א'–ד'
ימי הפעילות: א׳-ה׳

שעות הפעילות: עם סיום הלימודים
עלות: 180 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע + 250 ש״ח ביטוח וציוד (תשלום חד"פ) 

120 ש״ח לחודש לפעם בשבוע + 250 ש״ח ביטוח וציוד (תשלום חד"פ) 
לפרטים נוספים: 054-4885390

מחלקת נוער כדורסל
בשיתוף אגודת מכבי עירוני רחובות

קבוצות הכנה לליגה - קט סל
מקום הפעילות: בתי הספר והיכלי הספורט

גילאים: ד'–ו'
ימי הפעילות: ראשון - חמישי

עלות: 220 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע + 250 ש״ח ביטוח וציוד (תשלום חד"פ)

קבוצות ליגה תחרותיות – במסגרת איגוד הכדורסל
קבוצות הליגה של מח' הנוער בכדורסל בשיתוף עם אגודת מכבי עירוני רחובות

משחקות במסגרת איגוד הכדורסל במשחקים רשמיים.
מקום הפעילות: בתי הספר והיכלי הספורט

גילאים: ד'–י'ב
ימי הפעילות: בכל ימות השבוע

שעות הפעילות: 22:00-15:00
עלות: 395 ש״ח לחודש

לפרטים נוספים
משרד מח' נוער

כדורסל עירוני רחובות- 08-6339034
שעות פתיחה: 18:00-14:00

כתובת: אולם אמית, רח' לח"י 36
אסי שמעון 054-7799088

ביה"ס העירוני לכדורגל 
בית הספר לכדורגל הוקם בכדי לקדם את הדור הצעיר לתרבות ספורט ואהבת המשחק. צוות 

המאמנים מחנך לערכים של ספורט, עבודת צוות, התנהגות ערכית, משמעת, גיבוש וכמובן לימוד 
יסודות הכדורגל. בביה"ס לכדורגל מתקיימים טורנירים ומשחקים בחופשות ובחגים.

מסלול קט- רגל בבתי ספר
מקום הפעילות: בתי הספר היסודיים

גילאים: א'-ו'
ימי פעילות: ראשון-חמישי

שעות פעילות: מיד עם סיום הלימודים במסגרת בית התלמיד
עלות: 160 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע 350+ ש״ח  ביטוח וציוד (תשלום חד"פ) כולל נעליים

        100 ש״ח לחודש לפעם בשבוע + 350 ש״ח ביטוח וציוד (תשלום חד"פ) 

מסלול כדורגל - במגרש דשא
מקום הפעילות: ספורטק עירוני

גילאים: 13-4
ימי פעילות: א׳-ה׳ 

שעות פעילות: 19:30-16:00
עלות: 220 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע + 350 ש״ח ביטוח וציוד כולל נעליים (תשלום חד"פ)

         150 ש״ח לחודש לפעם בשבוע + 350 ש״ח ביטוח וציוד כולל נעליים (תשלום חד"פ)

לפרטים נוספים אלכס בר-מכר 052-7787177
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כדוריד
ניהול מקצועי אמיתי דיין

ביה"ס לכדוריד ברחובות הינו מהמובילים באזור ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.
לימוד יסודות הכדור-יד

פיתוח יכולות גופניות וכושר גופני
קואורדינציה

מעקב אישי אחר שחקנים מצטיינים

ביה"ס עירוני לכדור-יד
מקום הפעילות: מגרשי / אולמות בתי הספר 

גילאים: ג'-ו'
ימי הפעילות: א׳-ה׳

שעות הפעילות: מיד עם סיום הלימודים
עלות: 165 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע + 250 ש״ח ביטוח וציוד (תשלום חד"פ)

כדור-יד - קבוצות ליגה תחרותיות
בשיתוף אגודת מכבי עירוני רחובות 

מחלקת הנוער של ביה"ס לכדוריד הינה מהמובילות והמצליחות בארץ, אימוני מצוינות, הפנייה 
למבחנים בנבחרות ישראל וכניסה חינם לכל נרשם למשחקי הקבוצה הבוגרת בליגה הלאומית.

מקום הפעילות: היכלי הספורט ברזילי וקציר
גילאים: ז'-י'ב

שעות הפעילות: 22:00-16:00 (לפי קבוצות הגיל)
עלות: כיתות ז' – ט'    220 ש״ח + 250 ש״ח ביטוח + ערכת שחקן + סט אימונים (תשלום חד"פ)
         כיתות י' - י"ב  260 ש״ח + 250 ש״ח ביטוח + ערכת שחקן + סט אימונים (תשלום חד"פ)

לפרטים נוספים: 054-4667652

כדורסל בנות
ניהול מקצועי אינה בוטנקו

ענף כדורסל הבנות ברחובות מתפתח משנה לשנה ומוביל למצוינות  בספורט.
הבנות בביה"ס לכדורסל לומדות את יסודות הכדורסל בשילוב פיתוח יכולות גופניים וחיזוק הביטחון 

העצמי דרך הספורט והפעילות הגופנית.

בית ספר לכדורסל בנות
מקום הפעילות: מגרשי / אולמות בתי הספר

גילאים: א'–ו'
ימי הפעילות: ראשון-חמישי

שעות הפעילות: עם סיום הלימודים
עלות: 160 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע + 250 ש״ח ביטוח וציוד (תשלום חד"פ)

        100 ש״ח לחודש לפעם בשבוע + 250 ש״ח ביטוח וציוד (תשלום חד"פ)

קבוצות ליגה תחרותיות
במסגרת איגוד הכדורסל

מקום הפעילות: היכלי הספורט "אוסי וזוהר", "שזר"
גילאים: ה'–י"ב

ימי הפעילות: ראשון-שישי  
שעות הפעילות: 18:30-14:30

עלות: 280 ש״ח לחודש (כולל ביטוח וציוד) 

לפרטים נוספים: 052-4557644
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אייקידו
ניהול מקצועי זאב ארליך

אומנות יפנית להגנה עצמית בדרכי שלום ולהתפתחות אישית וחברתית. מחזק את הנפש ומחנך 
לשיתוף פעולה והקשבה. החוג מתקיים באווירה נעימה ובקצב אישי. אימוני הילדים מתקיימים 

בקבוצות קטנות ובקשב לאופיו של כל  ילד וילד. ההורים מוזמנים לצפות בשיעורים ואף להשתתף 
ולתמוך בהם.

אייקידו לילדי גן חובה  / אייקידו לילדי ביה"ס יסודי ונוער.
מקום הפעילות: אולם הספורט ביה"ס ויצמן

גילאים: 18-5
ימים ושעות פעילות: בתיאום עם המורה
עלות: 200 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע

        160 ש״ח לחודש לפעם בשבוע

לפרטים נוספים: 052-3302386

מועדון האבקות עירוני
ניהול מקצועי אריאל צימקינד

מועדון האבקות שם לעצמו דגש של הקניית משמעת וערכים בספורט. הצוות המוביל את המועדון, 
מנוסה בעבודה עם קבוצות גיל שונות ובעל הסמכה לחינוך בספורט. האימוניים כוללים עבודה על 

כושר גופני, ביטחון עצמי, אקרובטיקה, גמישות, הגנה עצמית וטכניקות האבקות מובילות.

מקום הפעילות: מועדון ההיאבקות העירוני
גילאים: גן-בוגרים

ימי הפעילות: א', ב', ד', ה'
שעות הפעילות: 20:00-16:00

עלות: 170 ש״ח לחודש + 90 ש״ח ביטוח עד גיל 20 + 50 ש"ח בדיקה רפואית חובה (תשלום חד"פ)

לפרטים נוספים: 054-4752706

ביה"ס העירוני לג'ודו
ניהול מקצועי גבי לאופולד

הג'ודו הינו ספורט אולימפי והגנה עצמית המפתח ביטחון עצמי, יציבה, מרכיבי כושר גופני, משמעת 
עצמית, מצוינות ודבקות במטרה. המועדון מקיים פעילות ענפה ואימונים בארץ ובחו"ל.

מקום הפעילות: ביה"ס דה שליט
גילאים: גן -י"ב

ימי הפעילות: א'–ה'
שעות הפעילות: 21:30-16:30

עלות: 180 ש״ח ועד 415 ש״ח (תלוי אורך אימון ומס' אימונים בשבוע)
         + 100 ש״ח ביטוח (תשלום חד"פ)

לפרטים נוספים: 054-7614428

אגרוף תאילנדי
ניהול יוסי שוקרון

אגרוף תאילנדי היא דרך נפלאה לעשות פעילות גופנית מאומצת ומאתגרת. לא רק שאפשר לשרוף 
המון קלוריות אלא גם לומדים טכניקה נכונה של אגרופים ובעיטות שמסייעת להכניע תוקף 

פוטנציאלי או מתחרה בזירה. פיתוח כישורי חיים והגנה עצמית עבור ילדים, נוער ומבוגרים.

מקום הפעילות: המרכז לאגרוף תאילנדי / ביה"ס  דה- שליט
גילאים: 18-6

ימי פעילות: א׳ + ד׳ 
שעות הפעילות: 21:00-16:00

עלות: 220 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע + 140 ש״ח ביטוח (תשלום חד"פ)
           160 ש״ח לחודש לפעם בשבוע + 140 ש״ח ביטוח (תשלום חד"פ)

לפרטים נוספים: 054-2011623
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ביה"ס העירוני להתעמלות קרקע ואקרובטיקה
ניהול מקצועי נירית  דנון לאופר / ענת גרוס 

ביה"ס המוביל בתחום התעמלות קרקע, מכשירים ואקרובטיקה. הפעילות מתאימה לכל ילד מגיל 4 
ומעלה  ללא צורך בידע או יכולת ספורטיבית. בבתיה"ס פועלים במספר מסלולים שונים, המתאימים 

גם למתחילים וגם למתקדמים וכוללים תחרויות, הופעות, מחנות אימון ועוד.

מסלול תחרותי, מקצועי
מקום הפעילות: אולמות הספורט של בי"ס ויצמן ובי"ס שפרינצק

ימי פעילות: א׳-ה
גילאים: 18-5

עלות:
קבוצת גן – א': 160 ש״ח לחודש פעם בשבוע / 230 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע  

קבוצת א' – ג': 160 ש״ח לחודש לפעם בשבוע
קבוצת ב' – ה': 230 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע 
קבוצת בוגרים: 230 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע

קבוצת קדם נבחרת: 290 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע
קבוצת נבחרת צעירה: 290 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע

קבוצת נבחרת ייצוגית: 300 ש״ח לחודש (מס' האימונים בשבוע משתנה)

100 ש״ח בגין ביטוח (תשלום חד"פ)

התעמלות ואקרובטיקה במסגרת בתי התלמיד
מקום הפעילות: אולמות בתי הספר היסודיים

גילאים: א'–ו'
ימי הפעילות: ראשון-שישי

שעות הפעילות: עם סיום שעות הלימודים
עלות: 140 ש״ח לחודש לפעם בשבוע + 100 ש״ח ביטוח (תשלום חד"פ)

לפרטים נוספים: טלפון קווי 08-9409719 / ענת גרוס 054-5873411

טאקוואנדו - מרכז מצוינות
ניהול מקצועי צמח דוכן

טאקוונדו (בתרגום חופשי: "דרך החיים של הבעיטה והאגרוף") היא אמנות לחימה קוריאנית, 
שמתבססת בעיקר על כוח שנוצר כתוצאה מתנופה של מסת הגוף ומתנועת האגן. תורמת לפיתוח 

יכולות גופניות, ביטחון עצמי, שליטה עצמית, קשב וריכוז, סדר ומשמעת .

מקום הפעילות: היכל הספורט אמי"ת, רח' לח"י 36
גילאים:  18-5 / בוגרים

ימי הפעילות:
ילדים: פעם / פעמיים בשבוע, בוגרים: 4-3 פעמיים בשבוע

שעות הפעילות: 22:00-16:00
 עלות: 150 ש״ח לחודש לפעם בשבוע (לגילאי 5-4 בלבד) 

          200 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע
          דמי רישום באיגוד וביטוח שנתי (חד פעמי)- 200 ש״ח 

         בוגרים מעל גיל 20: 440 ש״ח דמי רישום באיגוד וביטוח שנתי (חד פעמי)

לפרטים נוספים: 052-2729700

כדורעף
מועדון הכדורעף ברחובות שגדל ומתרחב מפעיל מספר מסגרות פעילות.

הנכם מוזמנים להתנסות ןלהצטרף:

חוגי כדורעף במסגרת "בית התלמיד" לכיתות ד'- ו'
בהם הילדים לומדים את הבסיס של ענף הכדורעף ומתחילים להתנסות במשחק.

מקום הפעילות: בתי ספר יסודיים
שעות הפעילות: מיד עם סיום שעות הלימודים

עלות: 120 ש״ח לחודש לפעם בשבוע + 250 ש״ח ביטוח וציוד (תשלום חד"פ)

מועדון בית ספרי בבי"ס דה-שליט, בו מתחרות קבוצות בכיתות ז' ו- ח'
עלות: 200 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע + 250 ש״ח ביטוח וציוד (תשלום חד"פ)

קבוצות תחרותיות "הפועל רחובות" בגילאי נערים: ח'- י"א ונוער: ט'- י"ב
מקום הפעילות: היכל הספורט אוסי וזוהר / אולם ספורט שפרינצק

עלות: 250 ש״ח / 300 ש״ח לחודש ל- 3 פעמים בשבוע + 250 ש״ח ביטוח וציוד (תשלום חד"פ)

לפרטים נוספים דורון שולדינר 054-2126227
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ביה"ס העירוני לטניס 
טניס לכל גיל, יסודות המשחק, אימון בשיטות מתקדמות, לימוד איכותי בקבוצות קטנות,

פיתוח מוטוריקה, קואורדינציה, כושר גופני ושיפור הביטחון.

במסגרת בתי התלמיד
מקום הפעילות: בבתי הספר ברחבי העיר

גילאים: א'–ו'
ימי הפעילות: ראשון-חמישי

שעות הפעילות: עם סיום הלימודים
עלות: 120 ש״ח לחודש לפעם בשבוע

         + 100 ש״ח ביטוח (תשלום חד"פ)

בתי הספר: פרחי המדע, בכור לוי,
               נבון, בן גוריון ושריד 

לפרטים והרשמה: תומר דויטש 052-4864515

בתי הספר: ויצמן, שפרינצק, שז"ר
לפרטים והרשמה: ניר חביב 052-2431539

טניס שולחן - בשיתוף אגודת מכבי רחובות
ענף ספורט אולימפי המפתח ריכוז, חשיבה מהירה, זריזות ותגובה.

משפר את כושר העמידה במצבי לחץ תוך תנועה ומסייע בקבלת החלטות נכונות תוך זמן קצר.
המתאמנים משתתפים גם בתחרויות בהתאם לרמה.

האימונים בהדרכת טובי המאמנים בחלוקה לקבוצות לפי הגיל והרמה
ומתקיימים באולמות הספורט של בתי הספר דה-שליט ובכור לוי.

גילאים: א'–בוגרים
ימי הפעילות: ראשון-חמישי

שעות הפעילות: שעות אחה"צ
עלות: 175 ש״ח - 415 ש״ח (תלוי באורך האימון) + 100 ש״ח ביטוח (תשלום חד"פ)

מקום הפעילות: אולם ספורט דה-שליט
לפרטים נוספים: ויטאלי אוסטרובסקי,

                      מאמן נבחרת ישראל לשעבר         
052-2995871                      

מקום הפעילות: אולם ספורט בכור לוי
לפרטים נוספים: איסק אברמוב

                      מאמן נבחרת ישראל
052-4584534                      

ביה"ס העירוני למחול ותנועה
ניהול מקצועי ליאת כץ-פרחן

בביה"ס העירוני למחול ותנועה תכנית לימודים עשירה ומגוונת, במסגרתה רוכשים התלמידים 
את יסודות המחול, פיתוח שמיעה מוסיקלית, פיתוח יכולות גופניות, גמישות, יכולות חברתיות 

ובטחון עצמי.

ביה"ס למחול פועל מתוך ראייה ערכית, חינוכית ומקצועית בתחום החינוך למחול.
סגנונות המחול שיילמדו: בלט קלאסי, מחול מודרני, מחול ישראלי, ג'אז, היפ הופ וזומבה.

מקום הפעילות: כל בתי הספר היסודיים 
גילאים: א'–ו'

ימי הפעילות: ראשון-חמישי
שעות הפעילות: עם סיום הלימודים

עלות: 130 ש״ח לחודש לפעם בשבוע

רכזת פעילות אתי כץ 050-6660778
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מועדון אופניים
הנעה בהנאה - חוג אופניים בהדרכה מקצועית

מיועד לגילאי א' עד ו', שאוהבים לרכב על אופניים,
מלאי סקרנות, אוהבי ספורט, אתגר וטבע.

בחלוקה לקבוצות גיל ורמת רכיבה.

למה כדאי?
מקנה לילד עצמאות וחופש תנועה, מפתח שליטה עצ מית, בטחון ביכולת אישית, 

התגברות על פחדים, תכנון וחשיבה קדימה וחברות הדדית.

• רכיבה קבוצתית לחיזוק ערכי חברות ועזרה הדדית
• שיפור וחיזוק - יציבה נכונה, שיווי משקל, וקואורדינציה וטכניקות רכיבה.

• הדרכה ויישום, בטיחות וזהירות בשטח ובכביש
• לימוד תחזוקת אופניים וטיפול בשטח (פנצ'ר, שרשרת), התמודדות עם מכשולים

• הכוונה לתזונה נכונה ובניית כושר גופני
• התמצאות בשטח, קריאת מפה

מקום הפעילות: בספורטק העירוני
ימי הפעילות: יום ד'

גילאים: א'–ב'
עלות:  170 ש״ח לחודש לשעה בשבוע

כיתות ג' ומעלה - 220 ש״ח לחודש לשעה וחצי בשבוע

לאורך השנה פעילויות "רוכבים הורים", טיולי משפחות וימי אקסטרים.

לפרטים נוספים: אבי בר זוהר - מדריך רכיבה מוסמך ומקצועי 050-3399850

טריאתלון
שמחים להזמינכם לפתיחת קבוצת הטריאתלון של רחובות!

TRIMORE מהקבוצות הוותיקות והגדולות בשרון מגיעה לרחובות!
הקבוצות מתאימות לילדים ונוער, מתחילים, חובבים, מתחרים חדשים וותיקים.

המוטו - "הספורט כדרך חיים" כדגש על אורח חיים בריא וספורטיבי, כשהדרך לא פחות חשובה 
מהמטרה ולכן ההנאה היא בראש סדר העדיפויות.

שבועיים ניסיון חינם.
ימי אימון: ג' + ה' בין השעות: 17:00-18:00 אימון שחייה

                                            18:00-19:00 ריצה + רכיבת אופניים
סה"כ פעמיים בשבוע, פעילות של שעתיים

עלות: 400 ש״ח

לפרטים נוספים: שחר קופר 052-3797307

ביה"ס לשחמט
ניהול מקצועי: אלכס פרידקין

מאמן ראשי: אמן בינלאומי- אלכסנדר מיכלבסקי 

לימוד המשחק הוותיק והחכם בעולם, תוך חשיבה לוגית, ריכוז, קבלת החלטות בזמן 
קצוב ושיפור החשיבה המופשטת בהנאה מירבית.

השתתפות באליפויות בינלאומיות, באירופה ובעולם.

מקום הפעילות: ביה"ס לשחמט, רח' הנביאים 8
גילאים: מגיל 5 ואילך

ימי פעילות: כל ימות השבוע
שעות הפעילות: אחה"צ – ערב, לפי רמות

עלות: 120 ש״ח לחודש לפעם בשבוע / 220 ש״ח לחודש לפעמיים בשבוע

לפרטים והרשמה: 050-7771576
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שחייה
בסקציית השחייה "וייסגל רחובות" מתקיימים חוגי שחייה לגילאי 6 ועד גיל 80.

חוגי השחייה ברמות שונות - מתחילים, מתקדמים ועד לשחייה תחרותית.

החוגים מתקיימים במרכז הפיס לספורט ולנופש רחובות במהלך כל השנה:
בחורף - הבריכה מקורה ומחוממת. 

האימונים בקבוצות קטנות, בהדרכת מאמנים מוסמכים ומנוסים.

המסגרת התחרותית רשומה באיגוד השחייה ומשתתפת בתחרויות אזוריות, ארציות ובינלאומיות.

השחייה הינה הספורט הבריא ביותר והפעילויות מיועדות לכל מי שרוצה לשפר סגנון או למי שמעוניין 
ללמוד סגנונות שחייה נוספים ולכל שחיין אשר חולם לעסוק בשחייה  ושמוכשר להתחרות עד הרמות 

הגבוהות ביותר.

סוגי הפעילות: 
ביה"ס ללימוד שחייה

סקציה לשחייה - קבוצות תחרותיות
מקום הפעילות: מרכז פיס לספורט ונופש ״וייסגל״,רח' דובנוב 47

גילאים: 6 ואילך
ימי הפעילות: ראשון- שישי

שעות הפעילות: שעות אחה"צ

לפרטים נוספים:  מרכז פיס לספורט ונופש 08-6586585 | אגף הספורט 08-6683884
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רח׳ יעקב 48 | טל׳ 08-9232200בית העם - היכל התרבות העירוני

תאטרון ילדים סדרת הצגות לגילאי 9-6
הצגות איכותיות שנבחרו ממיטב הרפרטואר של התאטראות המובילים בארץ, 

תוך הקפדה על תכנים, מסרים חינוכיים ואיכות אומנותית.

חגיגה עם סבא טוביה
הפקה: מרגניות צפיר | כתבה: שלומית קורן

בהשתתפות : טוביה צפיר, שלומי קבסה, מיכל פוליצר, 
ורקדניות מהסטודיו של קרן פלג

סבא טוביה, מגיע לבקר את נכדתו גילי ומפתיע אותה בחגיגת 
שירים, סיפורים וריקודים לכבוד יום הולדתה. 

יום א‘, 25.10.15, 17:30

זהבה ושלושת הדובים
תאטרון אורנה פורת

מחזה: גיל צרנוביץ | בימוי וכוריאוגרפיה: עופר שפריר 
מסע בסופו זהבה מגלה שאמנם יש לה את כל הסיבות לרצות 

להישאר קטנה, אך יש כח עצום וקסם גדול בִלְגדֹול לקראת שלב 
חדש בחיים, השלב שבו היא... ילדה גדולה.

יום א‘, 3.01.16 , 17:30

כספיון
תאטרון נדנדה

מחזה ופזמונים: איילה קורקוס | בימוי: אבי מלכה
כספיון, דג הכסף הקטן שוחה אל הים הפתוח כדי למצוא את 
הוריו של לוויתן תינוק שהלך לאיבוד. חבריו יזהירו אותו מן 

הסכנות אבל הוא נחוש בדעתו לעזור לחבר. 
ההצגה כספיון מבוססת על סודות התיאטרון ’השחור‘. 

יום א‘ , 07.02.16, 17:30

אריה הסיפריה
תאטרון המדיטק

מחזה מוסיקלי מאת אלי ביז‘אווי על פי ספרה של מישל קנודסן 
בימוי: רוני פינקוביץ‘

בספריה ישנם ספרים. וגם כללים מאוד ברורים: אסור לצעוק. 
אסור לרוץ. אסור גם ’אוכל ושתיה‘. אך מה קורה כשיום אחד 

נכנס אריה לספריה? 
יום א‘ , 06.03.16 , 17:30

איה אאוץ‘ אווה
התאטרון שלנו

עיבוד לספרה המצליח של רינת פרימו
מחזה ובימוי: רונן גולדפרב

במקום סודי, לא הרחק מכאן, גרה משפחת יצרים מיוחדת 
במינה: אמא אווה וילדיה איה, איי, אח ואאוץ‘. זו המשפחה 

העסוקה ביותר עלי אדמות: כל מי שמקבל מכה, קטנה או גדולה, 
קורא בשמו של אחד מהם“ איה! איי! אח! אאוץ‘! או אווה! 

יום א‘ , 29.05.16, 17:30

תאטרון קטנטנים סדרת הצגות לגילאי 5-3
ההצגות נבחרו בקפידה ממיטב הרפרטואר של תיאטראות הילדים המובילים 

בארץ, מותאמות לקטנטנים ומוגשות ברגישות ובהרבה כבוד ואהבה.

בגדי המלך החדשים
תאטרון אורנה פורת

מאת: ה. כ. אנדרסן | מחזה: אפרים סידון | בימוי: ישראל גוריון
האגדה המוכרת והאהובה לובשת צורה חדשה ומסופרת לקהל 

על ידי הילד תום, הילד שצעק בקול: ”המלך הוא עירום“.
הילד תום המקסים והנבון עומד על זכויותיו, רודף צדק ואינו 

מוכן להיכנע ללחץ החברתי.
יום ד‘ ,28.10.15, 17:30

פצפונת ואנטון
תאטרון אורנה פורת | עפ“י ספרו של אריך קסטנר

מחזה: אפרים סידון | בימוי וכוריאוגרפיה: דניאלה מיכאלי
קלאסיקת תיאטרון - פצפונת היא ילדה ממשפחה עשירה, בעלת 

דמיון מפותח וחוש הומור.אנטון, ילד שמתגורר בשכונה ענייה, 
מטפל באימו החולה ודואג לפרנסת המשפחה. חברות יוצאת 

דופן על רקע עלילה מלאת הרפתקאות והפתעות.
יום ד‘, 30.12.15, 17:30

האסופית
תאטרון השעה

מחזה: יאקי מחרז | בימוי: יעל טילמן
משתתפים: עידית טפרסון, דניאל סבג, איתי חיון,
לאה גלפשטין,שלום שמואלוב ושרון מלכי שמש

אן שרלי היא יתומה ̀גינ̀גית,  המגיעה בטעות לביתם של 
זוג מבוגרים שבכפר קטן. השניים ציפו לנער שיעזור להם 

בעבודתם, אבל אן, המצטיינת בחוכמה, בהומור, בדמיון עשיר 
ובאומץ,  כובשת את לבם. 

יום ד‘, 13.01.16, 17:30

הילד הזה הוא אני
תאטרון ארצי לילדים ונוער

מחזה: שירילי דשא | בימוי: גלעד קמחי
הצגה המבוססת על הקלאסיקה האהובה מאת יהודה אטלס 

יום ד‘, 03.02.16, 17:30

מבצע סבא
תאטרון אורנה פורת

הצגה מוסיקלית משירי ארץ ישראל של הילדים
מחזה: שירילי דשא | בימוי וכוריאוגרפיה: עופר שפריר

משתתפים: אלברט כהן, אפרת אביב, תמר שם אור,
רני אלון, ישראל גולדרט
יום ד‘ , 18.05.16, 17:30

ניהול: שוקי קרומר
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צהרונים

החברה העירונית מעניקה הנחות
על פי הקריטריונים הבאים:

הנחת משפחות:
10% - ילד שני | 15% - ילד שלישי | 15% - ילד רביעי

(רישום אחים מאותו בית אב כפי שרשום בתעודת הזהות של ההורים)

הנחת חוגים: 
10% - חוג שני | 15% - חוג שלישי | 15% - חוג רביעי

לחד הוריות תוענק הנחה של  10%

* לחברה העירונית שמורה הזכות לשינויים
* הרישום לפעילויות וקבלת הנחות מחייב מילוי וחתימה על טפסי ההרשמה.

צהרונים לילדים 
זוהי השנה השנייה שהחברה העירונית מפעילה את הצהרונים ברחבי בתי הספר היסודיים בעיר.

בימים אלו נפתחת ההרשמה לשנת הפעילות 2015-16, אנו מזמינים את ילדכם להצטרף וליהנות 
מתכנית עשירה ומהנה המתקיימת בכותלי בית הספר בו הם לומדים.

הפעילות כוללת, חוגים ופעילויות מאתגרות וייחודיות וכן ארוחת צהריים חמה עשירה ומגוונת בכל 
יום.

הצוות מורכב ממורים ומדריכים מובילים ומנוסים המלווים את הילדים לאורך כל שעות הצהרון וכן 
יסייעו להם בהכנת שיעורי הבית. במסגרת הצהרון ישנו חוג עירוני חינם לבחירה, פעילויות העשרה 

יצירה ופנאי.

הצהרון פועל בבית הספר מהשעה 12:45 עד השעה 17:00
המחיר לחודש: 980 ש״ח + 150 ש״ח דמי הרשמה חד פעמים

ישנה אפשרות נוספת לרישום:
 4 ימים קבועים בשבוע בעלות של 840 ש״ח לחודש
3 ימים קבועים בשבוע בעלות של 720 ש״ח  לחודש

בימי חופשה – 120 ש״ח ליום 7:30 – 16:30 

השנה - תכנית ייחודית לכיתות ג' שלוש פעמים בשבוע
חוגים מעשירי ידע: רובוטיקה, בניית אפליקציות ופיתוח משחקי מחשב, חוג עירוני חינם וכן סיוע 

מוגבר בהכנת שיעורי בית בחשבון ואנגלית בכייף ובהנאה!

מחיר:880 ש״ח
תאריך פתיחת הצהרון: 1/9/15 – מהיום הראשון ללימודים

הנחות יינתנו לפי תקנון החברה העירונית לתרבות נופש וספורט.
רישום ותשלום מקוון באתר החברה העירונית

לחברה העירונית שמורה הזכות לשינויים ופתיחת קבוצות מתנית בהרשמה מינימאלית 
הרשמה מקוונת באתר החברה העירונית/ ניתן להוריד טפסים באתר העירוני

 zaharonim@ironit.co.il ולשלוח במייל לדוא"ל
או בפקס 08-9458535. לפרטים נוספים:08-6683890

לחברה העירונית שמורה הזכות לשינויים ופתיחת קבוצות מותנית בהרשמות מינימלית.

ניהול: יפתח נוטמן

 

באתר האינטרנט שהוקם עבורכם
תוכלו לעיין, להתעדכן, להירשם
ןלרכוש כרטיסים באופן מקוון 

למופעים השונים. 
כתובת אתר

החברה העירונית רחובות היא:
 www.ironit-rehovot.co.il 

אנו עומדים לרשותכם
בכל המידע הדרוש.

החברה העירונית רחובות




