חוגים
תשפ“א
שער הנגב

השער
לעולם של אפשרויות
מתנ“ס

שער הנגב

שתהיה לכולנו שנה נפלאה,
אופיר ליבשטיין ראש המועצה האזורית שער הנגב

מתנ“ס

שער הנגב

השער לעולם של אפשרויות חוגים תשפ“א

תוכן העניינים
מכתב מאופיר
ספורט
מחול
הידרוLIFE
קונסרבטוריון
מדע וחדשנות
ביתמלאכה
מרכז מי“לה
טיולי משפחות
חוגים למבוגרים

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

תושבים יקרים,
אני שמח להציג בפניכם את חוברת החוגים של מועצה אזורית
שער הנגב לשנת תשפ"א.
החוברת מנגישה לכולם את כל המידע והפרטים על חוגי
המועצה השונים בשלל תחומי עניין.
זהו תוצר של שיתוף פעולה חשוב בין כל זרועות ומחלקות
המועצה הרלוונטיות  -מתנ"ס שער הנגב על כל שלוחותיו,
מחלקת הספורט ,המרכז ההידרותרפי ועוד.
כאן יוכלו כל התושבים ,בכל הגילאים ,למצוא מסגרת עשירה
ומקיפה המותאמת לכל תחום עניין.
החוגים מאפשרים הרחבה של האופק ,פיתוח חשיבה יצירתית
ומיומנויות חשיבה ,ספורט ,בריאות ואף התמקצעות.
אנחנו פותחים את השנה הנוכחית עם המון התרגשות.
כל צוותי המועצה עומדים לרשותכם.

2
3

התעמלות לגיל הרך

ספורט
ענף ההתעמלות

המרכז להתעמלות בשער הנגב מציע תחומי פעילות
שונים :טרמפולינות ,אקרובטיקה ,פעילות על מכשירים,
תחרויות ומופעי ראווה .המשתתפים יחולקו לקבוצות
אימון קבועות על פי רמתם :מתחילים ,מתקדמים ,טרום
תחרותיים ותחרותיים .במהלך הפעילות יש אפשרות
להתקדם ולעלות לקבוצות בכירות .אנו מאמינים
בספורט כדרך לחינוך מוצלח של ילדיכם ,החינוך
והמצויינות אצלנו הם מעל הכל!
במסגרת החוג הילדים יתנסו בהתעמלות קרקע,
פרמידות ועבודה על מכשירים .התמקדות בלימוד
יסודות ,טכניקות באקרוטיקה ,כוריאוגרפיה ,פיתוח
גמישות ,כוח ,זריזות וכושר גופני .מתקן האימון המשוכלל
מציע מגוון מכשירים ואפשרויות :טבעות ,מקבילים,
משטח קפיצי ,פס אקרובטיקה ,קורות טרמפולינות ועוד.

מס‘בשבועאימונים 2

מחיר שנתי  2650ש“ח
עלות ביגוד  200ש“ח
ימים יום חמישי
קבוצות אלה
ושעות 18:00-19:00
מיועדות
כיתות א-ג
לתלמידים אשר
אינם לומדים
ימים יום חמישי
ושעות  19:00-20:00בבית ספר שער
הנגב ,האימונים
כיתות ד-ו
מתקיימים
בשעות הערב
ימים יום חמישי
ושעות 16:15-17:30
כיתות ז-יב

מחיר שנתי
 2500ש“ח
עלות ביגוד
 200ש“ח

מס‘בשבועאימונים 2

ימים יום שני
ושעות 16:15-17:00
גיל 4.5-6
מחיר שנתי  1600ש“ח עלות ביגוד  120ש“ח
מתקדמים ממשיכים

מס‘בשבועאימונים 1

ימים יום רביעי
ושעות 16:15-17:00
גיל 4.5-6
מחיר שנתי  1600ש“ח עלות ביגוד  120ש“ח

שער הנגב

כרמית לוי
בן אדיבה

כיתות א-ג
כיתות ד-ו
כיתות ז-ט
מחיר שנתי  2200ש“ח
היכן? איצטדיון  -קריית חינוך שער הנגב

מס‘בשבועאימונים 2

רכיבה על אופניים

נבחרת אופני הרים במסגרתה נשפר את הרכיבה של כל
רוכב והרכיבה כקבוצה ,נתמקד בטכניקה ,שיפור
הביטחון ותחושת המסוגלת של כל רוכב .נרכב במקומות
מגוונים ,נצא לאירועים שונים.
מאמן

נבחרות המרכז להתעמלות
נבחרת מתקדמות
ימים שני ,רביעי ,חמישי
ושעות 18:15-20:00

עלות ביגוד
 200ש“ח

מחיר שנתי
₪ 3500

נבחרת בנים
ימים שני ,רביעי
ושעות 18:30-20:00
שישי 12:30-14:00

עלות ביגוד
 120ש“ח

מחיר שנתי
₪ 3500

נבחרת כוכב
ימים שני וחמישי
ושעות 16:15-18:00
ראשון 17:30-19:30

עלות ביגוד
 250ש“ח

מחיר שנתי
₪ 3800

נבחרת עתודה
ימים שני ,חמישי
ושעות 16:00-18:00
שלישי 17:45-19:45

עלות ביגוד
 250ש“ח

מחיר שנתי
₪ 3800

נבחרת צעירה
ימים ראשון ,שלישי
ושעות רביעי
17:00-19:30

עלות ביגוד
 250ש“ח

מחיר שנתי
₪ 4200

נבחרת בוגרת
ימים ראשון ,שלישי ,רביעי
ושעות 16:00-19:30
שישי 12:00-15:00

עלות ביגוד
 250ש“ח

מחיר שנתי
₪ 4500

היכן? אולם התעמלות  -מתחם ספירטק
מתנ“ס

1

מאמנים

כיתות ז-ט
היכן? תיכון בית ספר
שער הנגב

חוג קראטה לילדים חדשים ומתחילים אשר חושף את
הילדים ליסודות הקראטה מההתחלה .במסגרתו נקנה
לילדים את היכולת להגן על עצמם ולהקרין ביטחון.
מאמן
כיתות א-ג
כיתות ד-ה
כיתות ו
כיתות ז
כיתות ט-יב
מס‘
אימונים 1800ש“ח1
בשבוע
מחיר שנתי

מייקל רסה

מס‘בשבועאימונים 2
מחיר שנתי  2300ש“ח

היכן? סטודיו תחתון קריית חינוך שער הנגב

ערן פלג
מחיר שנתי
 2160ש“ח

כיתות א-ג
ימים שישי אור הנר
ושעות 13:30-14:50

מחיר שנתי
 2000ש“ח

כיתות ד-ו
ימים שישי אור הנר
ושעות 15:00-16:30

מחיר שנתי
 2000ש“ח

כיתות א-ג
ימים שני ברור חיל
ושעות 16:20-17:40

מחיר שנתי
 2000ש“ח

קראטה למבוגרים

שלומי

המתאמנים לומדים להפיק מגופם יכולות מקסימאליות
תוך שימוש מינימלי בכוח .בזמן האימון עוסקים
המתאמנים בבניית יציבה נכונה ,בפיתוח היכולת לנוע
בחופשיות ובשלווה ובהעצמת היכולות האישיות בעזרת
השותפים לאימון .הקבוצה מתאימה למתאמנים בכל גיל
ומין ולא נדרש ניסיון קודם.

שלומי

ערן פלג
מס‘ אימונים
בשבוע

1

מאמן
מייקל רסה

מבוגרים 18+
מחיר שנתי  1500ש“ח
היכן? סטודיו תחתון קריית חינוך שער הנגב

ענף הטניס

עיצוב בסיס אתלטי רחב תוך התמקדות בעולם הטניס,
עם ציוד עזר מותאם.שיפור ניכר בתחום המוטוריקה
העדינה והגסה ,זריזות וקואורדינציה .קרוב לבית.
מאמן
ראשון אור הנר

ימים
ושעות
ימים שני מפלסים
ושעות
ימים ראשון ארז
ושעות
גיל
4-6
כיתות א-יב
בוגרים

איתמר דניאלי
איתמר דניאלי

שחמט

שחמט הינו משחק לוח המקנה כלים חשיבתיים נהדרים
שהופכים לשימושיים גם בתחומים אחרים בחיים .הוא
מאפשר לתרגל ולפתח מיומנויות של התמודדיות מול
יריבים ,מול מצבי לחץ ומול הצורך בבחירה בין אופציות
רבות .הענף פותח את שעריו לכל דורש בכל קבוצות
הגיל.
מנחה

יוסי משהיד
מחיר שנתי
 1700ש“ח
 2000ש“ח
 2000ש“ח

אריה קוצר
כיתות א-יב

מס‘בשבועאימונים 1

מחיר שנתי  1000ש“ח
היכן? קריית חינוך שער הנגב

מס‘בשבועאימונים 1

חוגים תשפ“א

מחיר שנתי  2650ש“ח
עלות ביגוד  200ש“ח

1

מתחילים חדשים
מס‘ אימונים
בשבוע

בית ספר לאתלטיקה

חוג אתלטיקה והעשרה מוטורית לילדים המבוסס על
תכנית ייחודית המותאמת לצרכי הילדים .בחוג הילדים
יתנסו בתרגילם שונים ובמגוון אפשרויות מוטוריות דרך
משחקים וילמדו טכניקות בסיסיות כגון :זריזות ,ריצות,
מרוצי שליחים ,מעבר משוכות ,מכשולים ועוד.

השער לעולם של אפשרויות

כיתות א
קבוצות אלה
מחיר שנתי  1800ש“ח
מיועדות
עלות ביגוד  200ש“ח
לתלמידי בית
הספר שער
כיתות א-ג מתקדמות הנגב ,האימונים
כיתות ב-ג
מתקיימים בסוף
כיתות ד-ה
יום הלימודים.
כיתות ו

מס‘ אימונים
בשבוע

פעילות חווייתית לילדים  -חשובה מאוד להתפתחות
מוטורית תקינה .פעילות זו מחזקת קשרים עצביים,
מהווה בסיס חשוב ואיתן להתפתחות בהמשך הגדילה
ולקראת מיומנויות הכתיבה .במהלך השנה לומדים
הילדים את בסיס ההתעמלות על מגוון המכשירים בשילוב
תנועה ומוזיקה .קיימות שתי קבוצות.

בית ספר לקארטה

קארטה דו-שוטוקאי הוא סוג של אמנות לחימה
דינאמית יפנית .בהדרכת מייקל רסה  ,dan 5מאמן
ותיק בעל נסיון רב ועובד בסגנון זה כ 40-שנים .מייקל
הוא גם הראש הטכני של העמותה בארץ.

3
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ענף הכדורגל

ליגת הכדורעף

נבחרת כדורעף לכדורעפנים מתקדמים .במהלך השנה
יעבדו הספורטאים על פיתוח היכולות המקצועיות
האישיות והקבוצתיות תוך השתתפות בליגת המועדונים
הבית ספריים של מחוז דרום .הפעילות כוללת שלושה
מפגשים שבועיים על בסיס שני אימונים ומשחק.

ספורט

חוג כדורגל במסגרתו ילמדו הילדים את יסודות
הכדורגל כגון :מסירה ,בעיטה ,עצירות כדור ושיפור
הטכניקה והקורדינציה .יינתן דגש לחינוך לערכים
במשחק הקבוצתי ,יחס אישי וחם ,כדורגל הוגן ובאווירה
נעימה .הפעילות תתקיים במתכונת של שני מפגשים
שבועיים.
מאמנים

ענף הכדורעף

מציע מסלול הכשרה מגילאי ביה"ס היסודי ועד לסוף
החטיבה .הקבוצות יתחרו במסגרות אזוריות וארציות
בהתאם לרמת הכשרתן.

במסגרת ביה“ס לכדורעף יוקנו יסודות המשחק תוך
פיתוח יכולות חברתיות ,קבוצתיות וספורטיביות .לחוג
יתרונות רבים ביניהם פיתוח הכושר הגופני ,עבודה
בקבוצה מול שחקני קבוצה יריבה ולימוד חוקי התחרות
והתחרותיות .הפעילות תתקיים במתכונת של שני מפגשים
שבועיים .הקבוצות מחולקות לגיל ומגדר.
מאמנים
אלה דיקין

מאמנים

מריאנו
סרגוסטי

כיתות ד-ו
מחיר שנתי  2100ש“ח
 120ש“ח תלבושת

כיתות ז‘-ח‘ בנות

כיתות ט‘-י‘ בנות

איתי פכטר

איתי
פכטר

כדורגל בקיבוצים

כיתות ט‘-י‘ בנים

ערן מוספי
מס‘

הפעילות מיועדת לכל אחת שרוח הספורט מפעמת בה,
זו הזדמנות לפעול ולהינות מפעילות חוויתית בריאה
המשמשת דוגמא וכיף גדול .משחק הכדורשת הוא
משחק ספורטיבי קבוצתי המשלב חוכמת משחק ,עבודת
צוות ,פעילות וכושר גופני  -ללא צורך בידע מוקדם.
מאמן

2

מאמן
בוגרי גן וכיתות א-ב

דגש על שיפור מיומנות והתמקצעות תוך התמודדות
במשחקי הליגה .הפעילות מתקיימת במסגרת איגוד
הכדורסל .בליגה פועלות  3קבוצות.
קט סל כיתות ו

ראם רוד

היכן? דורות ,אור הנר ניר עם ,יכיני
מחיר שנתי  1500ש“ח  120 +ש“ח תלבושת

מאמנים
ערן מוספי

מחיר שנתי  2430ש“ח  230 +ש“ח תלבושת
ילדים א כיתות ז-ח

ליגה אזורית לכדורגל

איתי
פכטר

מחיר שנתי  1900ש“ח  120 +ש“ח תלבושת

1

ליגת כדורסל מחוזית

חוגי הכדורגל מגיעים עד אליכם! במסגרתם יוקנו
יסודות הענף :מסירה ,בעיטה ,עצירות כדור ושיפור
הטכניקה .אנו שמים דגש על הפן החברתי! בנוסף,
הפעילות תתקיים פעם בשבוע אחר הצהריים.

כדורשת

מחיר שנתי  1600ש“ח

כיתות ב-ג
כיתות ד-ה

איתי
פכטר
כיתות ז‘-ח‘ בנים

כוכבות ומעופפות שער הנגב

שיעורים
מחיר שנתי  1500ש“ח  120 +ש“ח תלבושת שבועיים

מתן פרץ

מחיר שנתי  2700ש“ח  230 +ש“ח תלבושת

ליגה לכדורגל במסגרתה ירכשו יסודות וחוקי משחק
הכדורגל ) ,(11*11נפתח מיומנויות כושר גופני הייחודיות
לענף הכדורגל וערכים חברתיים ואישיים )עבודת צוות,
איך להתנהג בקבוצה ,משמעת עצמית והרגלי עבודה
של ספורטאים(.

ערן מוספי

נערים א כיתות ט-י
מחיר שנתי  2700ש“ח  230 +ש“ח תלבושת

מאמן
כיתות ז-ט
היכן? איצטדיון  -קריית חינוך שער הנגב
מחיר שנתי  2200ש“ח  200 +ש“ח תלבושת

רועי חלבי

כדורסל נשים

הפעילות מיועדת לכל אחת שרוח הספורט מפעמת בה,
זו הזדמנות לפעול ולהינות מפעילות חוויתית בריאה
המשמשת דוגמא וכיף גדול .משחק הכדורסל הוא
משחק ספורטיבי קבוצתי המשלב חוכמת משחק ,עבודת
צוות ,פעילות וכושר גופני  -ללא צורך בידע מוקדם.
מאמן
גיל 18+

מתנ“ס

שער הנגב

מחיר שנתי  1000ש“ח

יניב שורר

השער לעולם של אפשרויות חוגים תשפ“א

כיתות ד-ו בנים
מחיר שנתי  1400ש“ח עלות ביגוד  120ש“ח
היכן? אולם חדש קריית חינוך שער הנגב

כיתות א

שיעורים
שבועיים

בנוסף השנה נפתח קבוצת מחוננים המיועדת לילדים
נבחרים מתוך החוג אשר יגיעו לאימון נוסף בשבוע.
ההשתתפות בקבוצה זו בתוספת תשלום.

מחיר שנתי  2500ש“ח
כיתות ו בנות

מאמנים
מתן פרץ
מס‘

היכן? איצטדיון  -קריית חינוך שער הנגב

כיתות ד-ה בנות
אלה דיקין

אלה דיקין

כיתות א-ג
מחיר שנתי  1900ש“ח
 120ש“ח תלבושת

אביאל בן זיקרי
רועי חלבי

ענף הכדורסל

במסגרת הפעילות ,יוקנו יסודות משחק הכדורסל,
יודגש שיפור היכולת האישית והקבוצתית ,שיפור
הכושר הגופני והשתתפות במשחקי הליגה במסגרת
איגוד הכדורסל.

5
6

פלמנקו מתקדמים

האולפן למחול

ימים שני
ושעות 13:00-15:00

פלמנקו

אונו,דוס ,טרס..אולה!!!
מוזמנות למסע ספרדי .שיעור המשלב יציבה נכונה,
קואורדינציה ,טכניקת גוף ורגליים ,קצב וכמובן
כוראוגרפיה .בשילוב אביזרים )חצאיות ,מניפות ,שאלים
ועוד (...וכמובן מוזיקה ספרדית ובעיקר מוי כיף.

ימים שני
ושעות 13:00-15:00
4-99
גיל

1

מס‘

שיעורים
שבועיים

מורה

מחיר חודשי  180ש“ח

הילה בינקר

בלט קלאסי

טכניקת הבלט הקלאסי היא הבסיס לעולם המחול.
באולפן אנו משרישים את הטכניקה הקלאסית על מנת
להכנות לגוף כלים ואפשרויות תנועה מגוונות ,מה
שפותח לרקדן הצעיר ,את הדלת לעולם המחול לסוגיו.
ימים שני
ושעות 13:00-15:00
כיתה א‘-ג‘
כיתה ג‘-ד‘

מס‘
שיעורים
שבועיים

2

מחול מודרני

המחול המודרני מתאפיין בפיתוח מודעות לאיכויות שונות
של תנועה ויחסי גומלין מורכבים בין הגוף למרחב.
השיעור כולל תרגילם מובנים ,קומבינציות ,עבודת רצפה
ותרגיל אלתור .בשיעורים אלו נרכשת קשת רחבה של
מיומנויות כמו קואורדינציה ,מוזיקליות ,גמישות פיזית
ומחשבתית ,כוח מתפרץ ,שחרור ,שימוש במרחב בצורה
מושכלת ודינאמית ,שכלול הביטוי האישי ,יצירת
משמעות וכמובן הנאה אישית וקבוצתית.
ימים שני
ושעות 13:00-15:00
מורה
מורן זילברברג
נעה זמיר/שי הרמתי

מתנ“ס

שער הנגב

בלט קלאסי ומחול מודרני,
רפרטואר ,שיעור חיזוק

בלט קלאסי ומחול מודרני
ימים שני
ושעות 13:00-15:00
כיתה ה‘-ו‘
 3קלאסי  1מודרני

מס‘
שיעורים
שבועיים

מורה

מחיר חודשי  400ש“ח

4

מורות

מחיר חודשי  580ש“ח

היפ הופ
חימום דינאמי שישלב בתוכו שכלול יכולות מוטוריות
כמו :כוח ,גמישות ,שיווי משקל ,עיצוב וחיטוב ,סיבולת,
חיזוק שרירי הגוף והליבה והמון תנועתיות ,כל זאת תוך
כניסה לקצב הביט.
לאחר מכן ,לימוד קומבינציה מתפתחת.

מחיר חודשי  180ש“ח

ימים שני
ושעות 13:00-15:00
כיתה ז‘-יב‘
 4קלאסי 2 ,מודרני,
 1רפרטואר 1 ,שיעור חיזוק

אמלי פרץ

מס‘

שיעורים
שבועיים

מס‘

שיעורים
שבועיים

1

מורה
מורן אביטל

8

ענת בוסני
אלעד ליבנת
שי הרמתי
מורן זילברברג

בלט קלאסי ומחול מודרני,
רפרטואר ,שיעור חיזוק
ימים שני
ושעות 13:00-15:00
כיתות יא'-יב'
 4קלאסי 3 ,מודרני 1 ,רפרטואר,
 1שיעור חיזוק 1 ,קומפוזיציה

מחיר חודשי  610ש“ח

מס‘

שיעורים
שבועיים

מורות

10

ענת בוסני
אלעד ליבנת
שי הרמתי
מורן זילברברג
נעה זמיר.

חוגים תשפ“א

נשים
מחיר חודשי  180ש“ח

מס‘

שיעורים
שבועיים

1

הילה בינקר

השער לעולם של אפשרויות

אמלי פרץ

מורה

מחיר חודשי  180ש“ח

ימים שני
ושעות 13:00-15:00
ד'-ו'
ז'-ט'

מורה

מחיר חודשי  260ש“ח

מתחילים )א'-ו'(
מתקדמים )ז'-יב'(
נשים

מס‘

שיעורים
שבועיים

1

6
7

חוג שחייה מסגרת ביה“ס

החוג מתקיים בתיאום עם מערכת השעות של בתי הספר
היסודיים בשער הנגב

הידרו LIFE

גיל

שחיית פעוטות

החוג מתקיים פעם בשבוע חצי שעה בכל פעם ,בימי
רביעי אחה"צ ושישי בבוקר

ימים
שעות

א-ג

מנחה

שני ורביעי
13:30-14:30

דבורה

מחיר שנתי  2800ש"ח
גיל

 3חודשים 3.5-שנים

יום
שעות
יום
שעות

רביעי
18-19
שישי
10:00-12:30

מנחה

גיל
צליל
מיכל

ימים
שעות

ד-ו

מנחה

שלישי וחמישי
13:30-14:30

מרינה

מחיר שנתי  2800ש"ח

מחיר ל 3-חודשים  800ש“ח

חדר כושר נוער

חוג שחייה ילדים

החוג מתקיים פעם בשבוע  45 -דקות שיעור .מטרת
החוג להקנות הרגלי ים ובטחון במים ,וכמו כן התחלת
שחייה.
גיל

4-6

ימים
שעות

ראשון שלישי מ 18:00
חמישי מ 16:30
שישי מ 13:00

מחיר שנתי
 1600ש"ח

גיל
ימים
שעות

מחיר שנתי  2800ש"ח

מתנ“ס

שער הנגב

1

מס‘ פעמים
בשבוע
מחיר שנתי
 2500ש"ח

2

מס‘ פעמים
בשבוע

3

מחיר שנתי
 2900ש"ח

השער לעולם של אפשרויות חוגים תשפ“א

חוג שחייה ילדים/נוער

החוג מתקיים פעמיים בשבוע ,לימוד סגנונות השחייה,
חיזוק מערכת השריר ,עבודה במתכונת של אימון.
6-16

גיל

ראשון-חמישי

12-16

מס‘ פעמים
בשבוע

מחיר שנתי  2150ש"ח

כל השבוע
16:30-20:30

החוג מתקיים בחדר הכושר של המרכז ההידרו תרפי
בליווי מאמן חדר כושר  -בקבוצות.

7
8

הרכבים ומקהלות

כלי נשיפה

מגוון של כלי נשיפה :חליל צד ,חצוצרה ,קלרינט,
סקסופון ,טרומבון אלו כלים המשתמשים בו בתזמורות
ובהרכבים בסגנונות שונים.

קונסרבטוריון
כלי הקשה

למידת יסודות הקצב וההקשה .תיפוף על מגוון כלי
הקשה החל ממערכת תופים וכלה בקסילופון ,וויברופון,
מרימבה ,קחון ,בונגוס ועוד.

ימים שני
ושעות 13:00-15:00
כיתה ג‘ עד 99
גיל

מורים

מחיר חודשי  400ש“ח

ימים שני
ושעות 13:00-15:00
כיתה ד‘ עד 99
גיל

פסנתר

כלי נגינה ממשפחת כלי המקלדת ,המאפשר לנגן מנגינה
וליווי בו זמנית ,במספר סגנונות.

כלי קשת

גיל

כיתה ב‘ עד 99

שיעור פרטני

גיל

כיתה א‘ עד 99

ימים שני
ושעות 13:00-15:00
גיל

כיתה ג‘ עד 99

מחיר חודשי  400ש“ח

מורים

שיעור פרטני

פיתוח קול

לימוד הפקה קולית נכונה והגשת שירים ויצירות בסגנונות
המוזיקה השונים.

ימים שני
ושעות 13:00-15:00
גיל

קובי פיימן
צחי אילוז
דניאל אלפסי עומרי אלחייני
מתי אוליאל רונן הרוניאן
שיעור פרטני

יוני אבנת
ילנה מלרנקו
סבטלנה דניאל
מיכאל בייליס

תיאוריה

הכרת יסודות המוזיקה על מרכיביה; פיתוח שמיעה,
סולמות ,מרווחים ,הרמוניה ,קצב ועוד .הכרת רפרטואר
יצירות קאנוניות בסגנונות ובתקופות שונות .תלמידי
הקונסרבטוריון יתחלקו ע"פ גילם ורמתם.
ימים שני
ושעות 13:00-15:00
ד‘-יב‘
גיל
תיאוריה  -ללא עלות

שער הנגב

קבוצתי

כיתה ג‘ עד 99

מחיר חודשי  400ש“ח

מורים

אליטה צייטלין
מור מחלב
תמר קפסוטו

חוג לגיל הרך המפתח את השמיעה בעזרת האזנה
למוזיקה והתנסות בכלי נגינה .דרך הכרת כלי נגינה,
צלילו ואופן הפקתו ,העשרה מוזיקאלית בשיתוף
ההורים.
ימים שני
ושעות 13:00-15:00
3-6
גיל
מחיר חודשי טרום כלי ₪ 200 -

מורים

תמר חרוש

קבוצתי

שיעור פרטני

"מתחברים"
המקום ליוצרים ומוזיקאים חובבים

תוכנית חדשה להרכבים מקצועיים והרכבי חובבים ,כליים
וקוליים גם יחד ,במגוון רחב של סגנונות ורמות ,בליווי
והנחייה מקצועית מלאה
ע"י מורים מוזיקאים מהמדרגה הראשונה.
ימים שני
ושעות 13:00-15:00
 18עד 99
גיל

מתנ“ס

מורים

יונתן אבנת
סופי קרן

טרום כלי  -גיל רך

כלי מיתר

לימוד נגינה על מגוון של כלי מיתר :גיטרה קלאסית,
חשמלית ,בס וסאז עוד .התנסות בנגינת סגנונות שונים
ומגוונים.

ד‘-יב‘

מחיר

ש“ח

מורי ומורות
הקונסרבטוריון
קבוצתי

השער לעולם של אפשרויות חוגים תשפ“א

מחיר חודשי  400ש“ח

ימים שני
ושעות 13:00-15:00

מורים

מחיר חודשי  400ש“ח
עידית אורבך
סופי קרן
אירנה פונדיק
נטע בן אשר

ימים שני
ושעות 13:00-15:00
גיל

מורות ומורי
הקונסרבטוריון

מחיר חודשי  200ש“ח
קבוצתי
)תלמיד הלומד שיעור פרטני משלם (₪ 60

דוד מתתוב
ליר שפיגלר

נגינה במגוון של כלי קשת :כינור ,ויולה ,צ'לו וקונטרבס.
נחשב למשפחת כלים עם נשמה ויחד עם זאת בעל
אפשרויות עצומות של נגינה בכל הסגנונות .התלמידים
המשתתפים בהתאם לרמתם בהרכבים ,תזמורות ונגינה
בליווי.
ימים שני
ושעות 13:00-15:00

שיעור פרטני

מחיר חודשי  400ש“ח

שיעור פרטני

מורים

מורים

דייב גרבר
אלכסיי ספונוב
בוריס בונדרבסקי

הרכב נגנים/יות ואו זמרים/ות המצטרפים/ות לכדי הרכב
אחד .הכרת רפרטואר בסגנונות שונים :קלאסי ,רוק,
ג'אז ,אתני ,פופ רכישת כלים בנגינה ושירה בצוותא .ליווי,
הקשבה ,סולואים ועוד.

8
9

נבחרת מדע  -מדענות צעירה

תחרות בנלאומית שבה מקבלים אתגר הנדסי שעוסק
בתחום שיפור הסביבה והאנושות -בנבחרת המשתתפים
והמשתתפות יוכלו לתכנן ,לתכנת ולבנות רובוט אוטונומי
המבוסס על ערכות לגו ייחודיות מסוג WeDO / SPIKE
 .Prime / EV3בנוסף,
התלמידים משתתפים בפרויקט חדשנות ,הנוגע לאתגר
מהעולם האמיתי המשתנה מדי שנה .המשתתפים לומדים
עקרונות לפיתוח טכנולוגי ,תכנות ,אסטרטגיית פעולה
ועוד ,אך מעל לכל – התוכנית מקנה למשתתפים בה
ערכים חברתיים חשובים כגון עבודת צוות ,שיתוף פעולה
ומעורבות בקהילה
 87%עליה בביצועי הלימודים בבתי ספר
 95%עלייה במיומנות של ניהול זמן
 99%עלייה בכישורי עבודת צוות

מנחה

קסם המדע

חוג ייחודי למרכז במסלול המדע והבוטניקה ,מאפשר
התנסות ראשונית חוויתית ומרגשת לדור המדענים
והמדעניות הצעירים/ות ,הכרת חומרים שונים ,שאילת
שאלות חקר ,התבוננות והסקת מסקנות.
כל זה דרך חומרים הנמצאים בשגרה ,דבר המאפשר
לפתח את ההסתכלות השונה גם בתחומי ידע אחרים.
החוג מקנה הרגלי עבודה מסודרים ,מתוך התנסות עצמית
של המשתתפים והמשתתפות באתגרי הניסוי.
מנחה
ימים יום רביעי
ושעות 13:15-14:35
א-ג
גיל

שחר הופמן
מס‘
משתתפים

10

מחיר שנתי  1500ש“ח

קסם המדע מתקדמים
מנחה
שחר הופמן
מס‘
משתתפים

10

ימים יום חמישי
ושעות 13:30-14:50
ז-ט
גיל

ענבר מאירי

מחיר שנתי

חבורת לגו אתגרי

מפגשי העשרה שמקנים ידע תיאורטי ויישומי בתחומי
המתמטיקה ,הפיזיקה ,ויסודות ההנדסה ,הן על ידי
שימוש בלגו טכני והן באמצעים שונים להפקת אנרגיה.
רכישת ידע תיאורטי בתחומי ההנדסה ,פיזיקה
ומתמטיקה באמצעות משחק חוויתי המשתתפים יתנסו
ביצירה של מודל מבוסס לגו והתנסו הלכה למעשה
בתאוריות ועקרונות מדעיים יפתחו חשיבה המצאתית
ויצירתית ,יפתחו ראיה מרחבית ומוטורית ,יפתחו יכולת
ניתוח של תהליכים הנדסיים .כל אלו יוסיפו לבניית
הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות העצמית ויחזקו
תחושת שייכות חברתית ופיתוח יכולות של תקשורת
ועבודה בין אישית.

התחרות מתקיימת בינואר.
המשך השנה ימשיכו להתנסות בהרכבת דגמי לגו
מורכבים הממחישים תאוריות פיזיקיות והנדסיות.
המשתתפים והמשתתפות יעברו מיונים.
עלות החוג אינה כוללת הסעה לתחרות.
מנחה
ימים יום חמישי
ושעות 13:30-14:50
ד-ו
גיל

מנחה
ימים יום רביעי
ושעות 13:15-14:30
א'-ג'
גיל

מחיר שנתי  1500ש“ח

חברת
מהנדסים צעירים
מס‘
משתתפים

יניב בן שמול
מס‘
משתתפים

20

מנחה
ימים
ושעות
גיל

יום חמישי
14:00-15:30
ז-ט

פרויקט נגב קוד

איך מוצאים את הרעיון לאפליקציה? איך מתכנתים
אותה ויוצרים אחת שכזו איך עושים קוד? מה זה סייבר?
איך בונים ומטיסים רחפן? מה המשתנים המשפיעים על
התעופה?
כל זה ועוד יועברו על ידי מנחים מקצועיים ומיומנים
בתחום ,יוצאי יחידות קרביות רלוונטיות.
הפרויקט במימון מלא של משרד לפיתוח הנגב והגליל -
ללא עלות.
ימים
ושעות
גיל

20

יום שלישי
13:30-14:55
ד-ו

סייבר

מחיר שנתי  1500ש“ח

ימים
ושעות
גיל

שלישי ב HUBלמשפחות

מתנ“ס

שער הנגב

שלישי הראשון בחודש
16:00-19:30

גיל
4-8

לכל  2צעירים
חייב מבוגר מלווה

משתתפיםמס‘ 25

רחפנים
ימים יום שלישי
ושעות 15:00-16:25
רחפנים

יום חמישי
14:00-15:30
ז-ט

ללא עלות.

מרכז מדע וחדשנות פותח שעריו לפעילות פנאי עבור המשפחות
הצעירות מיועד לגילאי ) 4-8גן חובה -כיתה ב'(
המבקרים יוכלו להנות מפעילות ייחודית ,במסלול המדע
והרובוטיקה .התשלום הוא פר מוצר) .ניתן לרכוש כרטיסיה(

מס‘

משתתפים

20

מחיר שנתי  3700ש“ח

אפליקציות

מחיר שנתי  2200ש“ח

חברת לידרסטארט

ימים יום שלישי
ושעות 5:45-17:15

השער לעולם של אפשרויות חוגים תשפ“א

ימים יום שלישי
ושעות 13:30-14:55
ד-ו
גיל

נבחרת  FLLלגו אתגרי פרו ד'-ו
מה זה ?FLL

קב' מובילים בתחום המדע משכבות ז'-ט' -יהנו
מפעילות חודשית  -להעשרה ופיתוח הסתכלות עולם
החקר .משתתפי הנבחרת יבחרו לאחר מיונים.
בשיתוף נבחרת מצוינות במדע ,בי"ס התיכון שער הנגב.

מדע וחדשנות

מציאות מדומה/רבודה  -נוער

מפגשי העשרה ברמה מקצועית ,בתחום המציאות
הרבודה/מדומה ,עולם טכנולוגי וחדשני שמתפתח
בשנה האחרונות .המשתתפים והמשתתפות יתנסו
ויכירו את תחום המציאות הרבודה  ,יעברו חווית
התנסות ולמידה בעולמות תוכן מקבילים לעולם
התכנות ,דרך אנימציה ,תחום החלל ,סיורים ,משתתפי
מפגשי העשרה אלו שיעברו את המבחן יוכלו על פי
בחירה לגשת למבחן נוסף של  Googleולקבל תעודת
הסמכה נוספת של ) Googleבתוספת תשלום(.

9
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קורס נגרות ילדים/נוער

ביתמלאכה
קורס בישול ילדים/נוער

המטבח מזמן אינטראקציות בין המבשל למדריך,
לילדים האחרים בקבוצה ולעתים אף לאדם שבעבורו
בישל הילד עמו .נפגש פעם בשבוע לשעתיים של למידה
טעימה והתנסות.
ימים
ושעות
גיל

10

מס‘

משתתפים

ד-ו/ז-ט

מחיר חודשי  280ש“ח

מנחה

מיכל כהן לוי

קורס מלאכה ילדים/נוער

למידה במרחב ביתמלאכה מאפשרת פיתוח חשיבה
ברמות שונות .אריגה ,תפירה ,פיסול המעודדים לביטוי
אישי וקבוצתי במגוון דרכים ואמצעים ,שאילת שאלות
מאתגרות ולמידה מטעויות .חוג ביתמלאכה הם בראש
ובראשונה חברה ,חברות ,שיתוף ,למידה ומגרש
התנסות במיומנויות וחומרים שונים ומגוונים.
ימים
ושעות

מס‘

מנחהמשתתפים

גיל

ז-ט

נירית כהן קינן
מנחה

יפעת זזק דרומי

מחיר חודשי  215ש“ח

קורס צילום ילדים ונוער

מס‘

מנחהמשתתפים

גיל

ד-ו א-ג

גיל

ז-ט

ימים
ושעות
גיל

10

מס‘
ד-ו/ז-ט

קורס נגרות בוגרים

שער הנגב

מס‘

משתתפים

נגר

5-7

מחיר

ימים
ושעות

גיל

 80ש“ח

בתיאום
מראש

18-99

קורס קדרות אובניים בוגרים

בקורס נלמד את סודות העבודה באבניים ,תוך
התמקדות בטכניקות העיקריות עליהן מבוססת
העבודה  -לישה ,מרכוז ,פתיחה ,הרמת החומר
ועיצוב צורות וכלים שונים.
הקורס יתקיים אחת לשבוע למשך  3שעות,
המועד המדויק יקבע בתיאום עם המשתתפות/ים
מחיר למפגש  250ש“ח
ימים ושעות יקבעו בהתאם
לקבוצה
מס‘

גיל 1018-99

משתתפים

סדנת צילומי שקיעות/זריחות

מס‘

משתתפים

18-99

מנחה

אביב קוץ

מחיר למפגש  250ש“ח
מחיר כרטיסייה  1000ל 5ניקובים
ימים ושעות יקבעו בהמשך
נירית כהן קינן
מס‘

משתתפים
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 50ש“ח

בתיאום
מראש

18-99

קורס מלאכה שימושית

גיל 418-99

ניר בראודה

מחיר

ימים
ושעות

גיל

פעם בחודש ,נפגש עם נירית לקורסי העשרה
בנושא מלאכות :בטון ,אריגה ,סריגה,
רקמה ,עיסת נייר ועוד..
לכל נושא יהיו  2מפגשים
יש אפשרות לרכוש כרטיסייה

קורס צילום בו נלמד את יסודות ומאפייני הצילום
בלילה/יום ,טכניקות צילום היכרות עם פריטי הציוד
הנדרשים לצילומי לילה/יום אופן תפעולם ,עריכת
ועיבוד תמונות וסיורי צילום.

מחיר ל  100ש“ח ל 3מפגשים

מתנ“ס

נועה סגל

בקורס נלמד תאוריה החל מתכונות העץ לסוגיו ,תכנון
של מוצר ,שרטוט .טכניקות שונות של הרכבה ובניה
ומחברים שונים .נעבוד בכלים ידניים כגון :מסורים,
מפסלות ,שופינים .למוצר הסופי נתנסה במכשור חשמלי
כגון  :מברגות ,מסור חשמלי ועוד.
מפגש ראשון מבוא ובטיחות בו נכיר סוגי עץ שונים,
חומרי עזר וחומרי גימור ותהיה התנסות קלה
מפגש שני ושלישי בונים שרפרף
מפגש רביעי חמישי בונים ארגז כלים
מפגש שישי שביעי בונים מדף תבלינים
מפגש שמיני גימור המוצרים ובנייה משותפת תוצר
תרומה לקהילה.
ימים
ושעות
גיל
18-99

יש לכן/ם דודה לניסור בחצות? ,צריכים לשפץ
רהיט עזוב אחה“צ? ,או פשוט בא לכן/ם
לעבוד ולקבל ייעוץ ,ביתמלאכה ביחד עם עופר
ברעם הנגר מזמנים אתכם לכל זה בתיאום
מראש .הנגרייה מאובזרת בכלים ידניים
וחשמליים .ניתן לרכוש עצים או להזמין דרכנו.

נגרית

מחיר חודשי  220ש“ח

ימים
ושעות
גיל

מחיר חודשי  250ש“ח

7

משתתפים

מחיר ל 8-מפגשים  1800ש“ח

חוג צילום חוויתי שמעודד הסתכלות על העולם מזוויות
חדשות .נלמד מושגים מעולם הצילום ונתנסה בצילום
פעיל .נפתח מיומנות להתבונן על הסביבה ועל המוכר
לנו מתוך סקרנות ובצורה חדשה ומעניינת.
ימים
ושעות

מנחה

חממת נגרות

חממת קדרות
מוזמנים/ות לעבודה עצמאית במרחב.
בבית המלאכה ארבע אובניים משטחי
עבודה ותנור שריפה ,מוזמנים/ות
להצטרף לחממת חימר להגיע ולעבוד
באובניים בזמנכן הפנוי.
ניתן לצבוע בגלזורות וצבעי אנגוב.

מעוניין/ת בקורס
או סדנה
אחר/שונה
צרו קשר
תמיד כן!

השער לעולם של אפשרויות חוגים תשפ“א

גיל

ד-ו א-ג

10

הנגרות מפתחת חשיבה ברמות שונות ,היא מזמנת
התנסויות ביישום ,יציאה מן הקופסא ,התחשבות באחר,
תכנון ,עבודה זהירה ובטוחה ,הילד/נער בנגרייה מפתח
מיומנויות לשימוש מושכל במידע ממקורות שונים ומציגו
בדרכים מגוונות .בקורס הנגרות נתחיל בעבודה במוצרים
פשוטים לתכנון ונתקדם למוצרים בעלי מורכבות גבוהה.

10
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מרכז מיל“ה

מרכז ייחודי ללמידה והעצמה
לילדים עם לקות למידה קשב וריכוז

הכל תוף

המפגשים נערכים בקבוצה קטנה ומאפשרים חוויה
ייחודית של שיתוף פעולה ,תוך הקשבה לחברים
בקבוצה ולקול הפנימי .האימון והנגינה מאפשרים חיזוק
ההערכה העצמית ,שיפור מיומנויות מוטוריות ,ויסות,
עבודת צוות ועוד .בשיעור יעשה שימוש בתופי דג'מבה
אפריקאים וכלי נגינה אותנטיים נוספים.
מנחה
דרור גומל

ימים יקבעו
ושעות בהמשך
ז-ח
גיל

מס‘

משתתפים

7

מחיר שנתי  1500ש“ח

אני וה ADHDיוצרים סרט

סדרת מפגשים חווייתיים בהם כל אחד יכול ליצור סרט
מנקודת מבטו האישית ,להתבונן ולגלות את החוזקות
והעוצמות שלנו.
מטפלי מיל“ה
ימים יקבעו
ושעות בהמשך
ז-ח
גיל

מס‘

משתתפים

”בדיוק בדיוק כמו שאני ככה זה טוב!“
תוכנית ייחודית לכיתות ב‘-ג‘
לקות למידה קשב וריכוז מביאה איתה חשיבה אינטואיטיביות ולמידה
של העולם באופן יצירתי ואחר ,מאידך תסמיניה מתקיימים בעוצמות
שונות בכל תחומי החיים ומתבטאים אחרת אצל כל ילד וילד.
מתוך התבוננות על הכוחות ,המשאבים והקשיים אנחנו במיל'ה
יוצרים מענים רגשיים ,התנהגותיים ,חברתיים ,לימודיים הוריים
ומשפחתיים מותאמים וייחודיים.
זאת באמצעות תוכנית אישית ,הוליסטית ,המייצרת רצף ותיווך בין כל
הגורמים בעולמו של הילד ומשתלבת במערכת השעות הבית ספרית.
ילדכם זקוק למיל'ה טובה?,
אם כן ,אנו מזמינים אתכם ליצור עימנו קשר.
יחד בשיתוף וגיוס של כלל המבוגרים המשמעותיים ממעגלי חייו
השונים של הילד ננסה לתת לילד הזדמנות חדשה לשנות את
התפיסות שלו כלפי עצמו ,ושל המבוגרים כלפיו.
בינינו כל אחד צריך שתהיה לו מיל"ה טובה...

8

מחיר שנתי  1500ש“ח

ידיד לעט

המפגשים מיועדים לתלמידי כיתות א'-ו' ומיועדת לילדים
שכתב ידם אינו קריא או מאורגן כנדרש והם איטיים,
מתעייפים בקלות ונמנעים מכתיבה.
מטפלי מיל“ה
מפגש פרטני

מחיר שנתי  2100ש“ח

מתנ“ס

שער הנגב

חוגים תשפ“א

ימים יקבעו
ושעות בהמשך
א-ג
גיל

11
12

חוגים למבוגרים

טיולי משפחות

מוזמנות.ים לגלות את קסמה של הארץ בליווי סיורים,
פעילות וטיולים ברחבי הארץ המותאמים לכל גיל.

טיולי דרך למשפחות יוצאת בתוכנית חדשה ,הטיולים
מתקיימים בשבת ומיועדים למשפחות עם ילדים צעירים.
הטיול כולל הדרכה מותאמת .נשמח שתצטרפו לשיירה.

החוג לידיעת הארץ

ימים יפורסמו
ושעות בהמשך
גיל 40-99
הרשמה טלפונית
גיל סייג 0544917119

מדריך
ליאור לוי
מס‘

הטיולים

7

ימים יפורסמו
ושעות בהמשך
למשפחות עם ילדים קטנים עד גיל 12
הרשמה טלפונית
סיון כהן 052-5693156

מס‘

הטיולים

8

הורה שמש

הורה שמש להקת מחול לריקודי עם ,קבוצה חברתית
מגובשת ,המציגה בארץ ובחו“ל ,החזרות מתקימות
באיבים.
ימים חמישי
ושעות 21:30-24:00
18-99
גיל

מנהל
אומנותי

איציק מעיין
הרשמה טלפונית
חזי בוצר 054-6755125

קולות חמים

חבורת הזמר היצוגית של שער הנגב ,קבוצה חברתית
ומגובשת היוצאת למופעים וכנסים ברחבי הארץ ,החזרות
מתקיימות באיבים.
ימים שני
ושעות 20:30-22:30
18-99
גיל

מנהל
אומנותי

יאיר שרגאי
הרשמה טלפונית
סיגל050-7380881 :

חוגים תשפ“א

מתנ“ס

שער הנגב

12
13

השער לעולם של אפשרויות
שער הנגב

חוגים תשפ“א

להרשמה לחוגים
לחצו כאן

14
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