


.ז"תשענערכים במלוא המרץ לפתוח את שנת האימונים אנו 
.כדורשת לנשים ושחמט, קרטה, טניס, כדורעף, כדורגל, כדורסל, התעמלות: השנה יפתחו ענפים וקבוצות להלן 

.  המותנה במספר הנרשמים, בכל הענפים תתאפשר פעילות בטווח גילאים רחב
.  בענפים השונים פועלות במקביל קבוצות תחרותיות וקבוצות עממיות, כמו כן

.מאמנים מקצועיים במתקנים מוסדרים-מחכים לכם 

.מחנות אימון והשתתפות במפעלי ספורט שונים, טורנירים, תחרויות, התכניות השנתיות גדושות באימונים

.את כל הפרטים בחוברת ולקרוא ניתן להיכנס לאתר המועצה האזורית שער הנגב , לנוחיותכם

.ולקבל הסבר וסיוע בכל עניין ודבר077-6802782מוזמנים להתקשר למשרד המחלקה הנכם 
.ניתן להשאיר הודעה ונחזור יום לאחר מכן, 08:00-14:00שעות המענה הטלפוני 

.במיילאו לשלוח 08-6893991את טפסי ההרשמה ניתן לפקסס למשרד 

בברכת שנה טובה  
דפנה סיבוני ששון

מנהלת האגודה לקידום הספורט בשער הנגב



מארגנת ומפעילה את הספורט העממי והתחרותי  , "(האגודה( )"ר"ע)הנגב -האגודה לקידום הספורט בשער
האגודה משתמשת לצורך פעילותה במתקנים הקיימים  . לתושבי המועצה האזורית שער הנגב והסביבה

.ובמתקנים נוספים הנמצאים ביישובי המועצה, בקריית החינוך שער הנגב

".  שער הנגב"ס האזורי "בביה, "מועדון הספורט הבית ספרי"האגודה מפעילה את 1.
.הפעילות מתקיימת לאחר יום הלימודים ואינה כלולה במסגרת הלימודים

,  "שער הנגב"ס האזורי "י ביה"פעילות הספורט שמקיימת האגודה אינה חלק ממערך השירותים הניתן ע.   2
.  ולכן נדרש תשלום נפרד לפעילות הספורט המתקיימת במסגרת זו

.  לפי שיקול דעת הגורמים המקצועיים, י האגודה"עאשר נקבע , מינימאלי של נרשמים' מסמותנית בקיום , הספורטענף /קבוצהפתיחת 3.
.לאגודה הזכות להפסיק פעילות שמספר המשתתפים בה ירד במהלך שנת הפעילות אל מתחת למינימום הנדרששמורה , לפיכך

. 2017ביוני 14ותסתיים ביום , 2016בספטמבר 1תתחיל ביום ז "תשעשנת הפעילות 4.

.י האגודה"אלא אם יימסר אחרת ע, ס"הפסקות לימודים בביה/כולל בזמן חופשותלא , הפעילות מתקיימת במהלך כל שנת הפעילות5.

(.  אוטובוסים הצהובים)מחוץ למסגרת ההסעות שמקיימת המועצה , האגודה אינה מתחייבת להסיע את המשתתפים לאימונים או מהם6.

, שהאגודה אינה שולטת ואינה קובעת את לוח הזמנים של הסעות המועצה, מובהר7.
.אינה יכולה להתחייב שלוח זמנים זה יתאים לשעות האימוניםולכן 

.    מחויב בהצגת אישור רפואי, כל משתתף מקבוצות הספורט התחרותיות. רישום לפעילות במסגרת האגודה מותנה במילוי שאלון רפואי.   7
.   עלות הבדיקה על חשבון המשתתף. האגודה תדאג לתאם בדיקה רפואית במכון מורשה

.  האגודה תבטח כל משתתף שנרשם לפעילות במסגרתה בביטוח בהתאם להוראות חוק הספורט והתקנות לפיו.   8
.והמשתתף יישא ביתרת עלות הביטוח, האגודה תישא בחלק מעלות הביטוח

.  שייכים לאגודה ולכן יוחזרו בתום שנת הפעילות, י האגודה"שיסופקו למשתתפים ע, ציוד ותלבושת ייצוגית.   9
.  ויישארו בידי המשתתפים, י האגודה ובחלקם בתשלום שיגבה מכל משתתף"ביגוד וציוד אישי למשתתפים ימומנו בחלקם ע

במקרה של ביטול אימונים עקב נסיבות בלתי צפויות, האגודה מתחייבת להשלים את מכסת האימונים המתוכננת. 10
(.  היעדרות המאמן  ועוד, ס"פעילויות מרוכזות של ביה)



, הרישום לפעילות ספורט במסגרת האגודה הינו לשנת פעילות אחת בלבד1.
(.גם לממשיכים)ויש צורך להירשם מחדש לכל שנת פעילות 

.  סכום דמי ההשתתפות בפעילות ספורט במסגרת האגודה הינו שנתי2.
.  משתנה בהתאם לענף ולקבוצות הפעילותהתעריף 

.לזכאים לכך בהתאם למפורט בסעיף ההנחות, יינתנו הנחות על סכום דמי ההשתתפות
.  ועם תשלומם ייכנס לתוקף ביטוח הספורטאים, לכל שנת הפעילות, דמי ההשתתפות השנתיים ישולמו מראש3.

בנוסף לדמי ההשתתפות ישולמו במעמד הרישום חלקו של המשתתף  
.ביטוח הספורטאים ובעלות הציוד האישיבעלות 

.ההרשמה והתשלום יתבצעו במשרדי האגודה בקרית החינוך בשער הנגב.4
.לא תינתן אפשרות לתשלום מידי חודש בכל צורה. המחאות/ אשראי/ ניתן לשלם במזומן.5
!חובה–בחתימת אחד ההורים , ההרשמה תתבצע על גבי טופס רשמי של האגודה.6
ל  "נסיעות בארץ או בחו/ מחנות אימון/ תשלום דמי ההשתתפות אינו כולל אירועים7.

.או כל פעילות שאינה כלולה בתוכנית הפעילות השוטפת
תהיה כנגד תשלום מראש של הסכום השנתי המלא  , נובמבר-שתבוצע בחודשים אוגוסטהרשמה 8.

תהיה כנגד תשלום מראש של חלק יחסי  , הרשמה החל מחודש דצמבר ואילך. דמי הפעילותשל 
.בהתאם למועד ההרשמה, סכום דמי הפעילותשל 

.  ואין הבטחה לאספקת ציוד אישי, ואילך תהיה על בסיס מקום פנוי01.01.2017ההרשמה החל מיום 9.
.  ממועד זה ואילך לא תזכה בהנחותההרשמה 



.  ולהגיע אליהם בזמן, האימונים/המשתתף מחויב להשתתף בכל המפגשים1.

,   בחודש20-עד ה( למאמןלא )שתימסר למשרדי האגודה , בכתבהפסקת השתתפות תהיה בהודעה 2.
לחודש תיכנס לתוקף רק בתחילת החודש השני  20-הודעה שתימסר לאחר ה. בחודש שלאחר מכן1-לתוקף בותיכנס 
הודעה בכתב על הפסקת  מסירת . המשתתף רשאי להמשיך בפעילות עד מועד כניסת ההודעה לתוקף. מסירתהלאחר 

.ועליו לוודא את קבלתה על ידי האגודה, השתתפות כאמור הינה באחריות ההורה
.12/2016להודיע על הפסקת השתתפות בפעילות עד סוף חודש ניתן 3.
בגין התקופה שהחל  )יוחזר לו חלק יחסי מדמי ההשתתפות , 12/2016משתתף שיודיע על הפסקת פעילותו עד סוף חודש 4.

.  לא יוחזרוש, לא כולל התשלומים עבור ביטוח וציוד אישי, (ממועד כניסתה לתוקף של ההודעה על הפסקת ההשתתפות
,  יחויב בתשלום מלוא סכום דמי ההשתתפות השנתי, ואילך1.1.2017שיודיע על הפסקת פעילותו החל מיום משתתף 5.

(.ומטה' מלבד ילדי כתות א)יהיה זכאי להחזר כספי ולא 
.  תחייב תשלום מלא עבור אותו חודש, השתתפות חלקית בחודש נתון6.
.  אינם פוטרים מתשלום ואינם מזכים בהחזר כספי, מכל סיבה שהיא, היעדרות או חיסורים7.
.יפנה למשרדי העמותה לבירור( 'פציעה ארוכה וכו)משתתף שנאלץ להפסיק את פעילותו בשל נסיבות של כוח עליון 8.

*.. תרומת מגבית קנדה10%ז ישנה הנחה של "בשנת תשע1.

(.למעט הנחת תושב)ללא הנחות נוספות . הנרשמים מחודש ינואר ואילך ישלמו את החלק היחסי מהעלות המלאה 2.

.ו לא תינתן הנחה-קט עף ד-על פעילות קבוצת פרחי ספורט3.

. לכל השלושה במידה ונרשמו יחד5%תיתנן הנחת -שלושה אחים4.
.רק למצטרף השלישי5%אם נרשמו באופן מדורג תינתן הנחת 

.פרט לחוגי המבוגרים* 



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

על פי מספר -קבוצות גיל 2תפתחנה –' ו-'ד', ג-'א: מיועד לגילאי: בית ספר לכדורסל
הפעילות תתקיים במתכונת של שני מפגשים שבועיים ובמהלך השנה  . נרשמים 

.  יתקיימו טורנירים ומשחקים ברמה המחוזית
.בתלבושתהשתתפות + ₪ 1900: עלות שנתית

במסגרת זו יושם דגש על שיפור מיומנות : מחוזיתסל -כדורליגת 
. והתמקצעות תוך התמודדות במשחקי הליגה
.  הפעילות  מתקיימת במסגרת איגוד הכדורסל

: קבוצות3בליגה פועלות 
(יב-יא)נוער , (י-שכבה ט)נערים , (ח-שכבה ז)ילדים 

.בתלבושתהשתתפות + ₪ 2700: עלות שנתית

ערן מוספי ומתן פרץ: מאמנים



פיתוח העבודה  , מוקנים יסודות ומיומנויות הענף, במסגרת האימונים
במהלך השנה יתקיימו. הכנת המשתתפים למשחקים, פיתוח יכולת אישית, בקבוצה

.טורנירים ומשחקים לקבוצות המתקדמות

:בית הספר לכדורגל
עצירות כדור, בעיטה, מסירה: חוג כדורגל במסגרתו ילמדו הילדים את יסודות הכדורגל כגון 

,  יינתן דגש לחינוך לערכים במשחק הקבוצתי. והקורדינציהושיפור הטכניקה 
. כדורגל הוגן ובאווירה נעימה , יחס אישי וחם

.במשך השנה יתקיימו משחקי ידידות וטורנירים
’   ו-’ד, ’ג-’א: מיועד לשתי קבוצות גיל

.בתלבושתהשתתפות + ₪ 1900: עלות שנתית

:ג-כדורגל בנות לכיתות א-חדש
השתתפות בתלבושת+ ₪ 1300: עלות שנתית

:התאחדות לכדורגל–ליגות 
1998-2000לילידי -נוער 

2001-2002לילידי –' נערים ב
.בתלבושתהשתתפות + 2700₪: עלות שנתית

לוקרעמית , קרין רחמים, בן בנאי, שוורצברגאוריאל , חלבירועי : מאמנים



. ס התיכון"ס היסודי ועד סוף ביה"האקדמיה לכדורעף מציעה מסלול הכשרה מגילאי ביה
.הקבוצות יתחרו במסגרות אזוריות וארציות בהתאם לרמת הכשרתן 

:  עף-קט
.'ו-'פעילות המיועדת לגילאי ד

.בקריההפייסבאולם , א"בני שעה כ, הפעילות כוללת שני אימונים שבועיים
.  יתקיימו טורנירים במסגרת מחוזית וימים מרוכזים בחופשות

.  חלק מהתוכנית הלאומית פרחי ספורט
.  בתלבושתהשתתפות * + 1000₪: עלות שנתית

: 'ח-'זות/תלמידי
.'ח-'פעילות המיועדת לגילאי ז

בני שעה, הפעילות כוללת שלושה מפגשים שבועיים על בסיס שני אימונים ומשחק
.של מחוז הדרוםספריים-הקבוצות יתחרו במסגרת ליגת המועדונים הבית. א"וחצי כ

.  תלבושתהשתתפות בתשלום + ₪ 2700: עלות שנתית

:בנות ובניםנוער 
. 'יב-'פעילות המיועדת לגילאי ט

.  א"בני שעה וחצי כ, הפעילות כוללת שלושה מפגשים שבועיים על בסיס שני אימונים ומשחק
.ובליגת הנוער בנות ובנים( בנות)' הקבוצות יתחרו במסגרת ליגת מחוז דרום לכתות ט

.  תלבושתהשתתפות בתשלום + ₪ 2700: עלות שנתית
פכטרנבות מילוא ואיתי : מאמנים



.הפעילות מתקיימת באור הנר ומפלסים

לחיים שהקנייתו עשויה לשמש לשחקן בעתיד כמשחק תחביב לשמירה על בריאות הגוף ולאיכות  ספורט 
. חיים טובה יותר

4-6חוג פיתוח אתלטי לגילאי : אנו מציעים מספר מסגרות
משפר  , מסייע בשיפור יכולת הריכוז והחשיבה, בונה ומחזק את הדימוי האישי והביטחון העצמי של הילד

.מוטוריקה זריזות וקואורדינציה ונותן לילד בסיס אתלטי רחב
.והשתתפותעבור פעם בשבוע ₪ 1900: עלות שנתית

'ג-'חוג מיני טניס לכיתות א
מקנה לילד את יסודות משחק הטניס תוך שימוש באמצעים  

.משפר מרכיבים פיזיים ומנטאליים. המותאמים לו
.   והשתתפותעבור פעם בשבוע ₪ 1900: עלות שנתית

ומעלה  ' לכיתות ד–חוגי טניס הישגי לילדים ונוער למתחילים ומתקדמים 
דגש על שיפור  . טכניקה וטקטיקה, מקנה לשחקן את יסודות הטניס

.ומנטלייםאלמנטים פיזיים 
.   והשתתפותעבור פעם בשבוע ₪ 1900: עלות שנתית

חוגי טניס למבוגרים
.הפעילות תתקיים בשעות הערב בקיבוץ אור הנר

.והשתתפותעבור פעם בשבוע ₪ 180: עלות חודשית
דור אבן, משהידיוסי : מאמן



שוטוקאי-דוקראטה–אומנויות לחימה 

.  הוא סוג של אמנות לחימה דינאמית יפניתשוטוקאי-דוקראטה
dan,רסהמייקל בהדרכת רב ועובד בסגנון זה נסיוןמאמן ותיק בעל , 5

.  העמותה בארץמייקל הוא גם הראש הטכני של . שנים38כ 
.הבינלאומיתשוטוקאי-דוהקראטההמועדון פועל בהסמכת אגודת 

:' ו-'מיועד לכיתות א
.במתכונת של פעם בשבוע–( חדשים)תלמידים מתחילים 

.במתכונת של פעמיים בשבוע –' ג-'כיתות א
.במתכונת של פעמיים בשבוע –' ו-'כיתות ד

.דמי תלבושת+ ₪ 1800-פעם בשבועעלות אימון 
. תלבושת דמי + ₪  2300-עלות שני אימונים בשבוע

הפעילות מתקיימת בסטודיו לאומנויות לחימה
.  באולם הפיס בקריית  החינוך

מייקל ראסה: מאמן



.  תחרויות ומופעי ראווה, פעילות על מכשירים, אקרובטיקה, טרמפולינות: המסגרת מציעה תחומי פעילות שונים
פיתוח  , כוריאוגרפיה, טכניקות באקרובטיקה, מיקוד בלימוד יסודות. פירמידות ועבודה על מכשירים, ההכשרה כוללת התנסות בהתעמלות הקרקע

.  זריזות וכושר גופני, כוח, גמישות

,  קורות טרמפולינות, פס אקרובטיקה, משטח קפיצי, מקבילים, טבעות: מתקן האימון המשוכלל מציע מגוון מכשירים ואפשרויות
.Air Flour, Air Track.לאקרובטיקה אווירנית חדשניומתקן 

,  מתקדמים, מתחילים: המשתתפים יחולקו לקבוצות אימון קבועות על פי רמתם
במהלך הפעילות יש אפשרות להתקדם ולעלות  . טרום תחרותיים וקבוצה תחרותית

הקבוצות המתקדמות  . יתקיימו תחרויות שונות, במהלך השנה. לקבוצות בכירות
(.  בתשלום בנפרד)ובאילת בגימנסטרדות, ישתתפו במופעי ראווה

:  שעות הפעילות
. בסוף יום לימודים-קבוצת מתחילים משער הנגב 
.16:00שאר הקבוצות לאחר השעה 

.₪ 2650: עלות שנתית. אימונים שבועיים2-וקבוצת בסיס' ג-'כיתות א
.₪ 3100: עלות שנתית. אימונים בשבוע3(  'ו-'כיתות ד)לקבוצה הטרום תחרותית 

₪  3600עלות שנתית , אימונים בשבוע3-קבוצה ייצוגית צעירה
.₪ 3500עלות שנתית , אימונים בשבוע3-קבוצת העתודה 

.₪ 4000: אימונים בשבוע עלות שנתית4-הקבוצה הייצוגית הבוגרת 

!לכולכםצוות מאמנים רענן ומקצועי מחכה 



פעילות זו מחזקת , פעילות חווייתית לילדים חשובה מאוד להתפתחות מוטורית תקינה•
ולקראת מיומנויות בהמשך הגדילה מהווה בסיס חשוב ואיתן להתפתחות , כשרים עצביים

.הכתיבה
,  טרמפולינות-מכשיריםבמהלך השנה לומדים הילדים את בסיס ההתעמלות על מגוון •

.מוסיקהעם סולמות ועוד לימוד יסודות התנועה בשילוב , טבעות, מקבילים, קורות
.  גיל עם צוות מקצועיומתקיימת לפי קבוצות . 3.5-6הפעילות מיועדת לגילאי •
₪  1600: עלות שנתית•
.לא יהיה סבסוד מועצה•



וזו הזדמנות נפלאה  , הפעילות מיועדת לכל אחת שרוח הספורט מפעמת בה
.  לפעול וליהנות מפעילות חווייתית בריאה המשמשת דוגמא וכיף גדול

,  המשלב חוכמת משחק, הוא משחק ספורטיבי קבוצתיהכדורשתמשחק 
-עם שוני בסיסי , המשחק מבוסס על חוקי הכדורעף. פעילות וכושר גופני ללא צורך בידע מוקדם, עבודת צוות

במשך  . את הידע והמיומנות במשחק רוכשות המשתתפות באימונים. תופסים את הכדור במקום להכות בובכדורשת
.השנה ייקחו הבנות חלק בליגה

.באולם הספורט בקרית החינוךפעמיים בשבוע במסגרת הפעילות 
.1500₪: שנתיתעלות 
סבגתומר : מאמן

שאנו מקיימים קבוצות ליגת בוגרים ובוגרות השלישית זו השנה 
.בכדורעף במסגרת איגוד הכדורעף

.קבוצה זו הנה קבוצה תחרותית המשחקת כדורעף בצורה מקצועית
,  קבוצת הבוגרים משחקת בליגה הלאומית דרום
.קבוצת הבוגרות משחקת בליגה הארצית דרום

.הפעילות במתכונת שני אימונים בשבוע ומשחק



המרכז להתעמלות בשער הנגב פותח את הדלתות לקבוצה ייחודית של בוגרים
.והאקרובטיקההמתעניינים בהמשך פיתוח מיומנויות בתחום התעמלות המכשירים 

.  שיקבלו את יסודות ההתעמלות, מתאים גם לחסרי ניסיון 
בעת ההרשמה יש לשלם עבור דמי ביטוח ספורטאים

זייצבאולג : מאמן

בזמן . המתאמנים לומדים להפיק מגופם יכולות מקסימאליות תוך שימוש מינימלי בכוח
בפיתוח היכולת לנוע בחופשיות  , עוסקים המתאמנים בבניית יציבה נכונה, האימון

.ובשלווה ובהעצמת היכולות האישיות בעזרת השותפים לאימון
השאיפה של המתאמנים בשיטה היא לבנות דרך אישית המותאמת לגופו של המתאמן  

.ולכן היא מתאימה למתאמנים בכל גיל ומין ולא נדרש ניסיון קודם
.האימונים יתקיימו באולם הספורט בקריה

.₪ 150: עלות חודשית
.בעזרת תלמידו רז לוירסהמייקל : מאמן



העיסוק והעניין בספורט לצד טיפוח אורח
חיים בריא ובפרט בתחום הספורט הקהילתי 

. הפך נחלת הכלל

הספורט הקהילתי מאפשר לכל אחד ואחת
מפעילות גופנית מסודרת והישגיתלהנות

.  לצד הנאה צרופה ולא מחייבת

העמותה לקידום הספורט תקדם ותסיע בפעילויות  
,  פיתוח וקידום תשתיות לרוכבים וצועדים: שונות כגון

טורנירים במשחקי 
,  צעדות, כדור בין הישובים

.  ב"אזוריות הרצאות וכיו

.שחמט הינו משחק לוח המיועד לשני שחקנים
המשחק מקנה כלים חשיבתיים נהדרים שהופכים 

.לשימושיים גם בתחומים אחרים בחיים
הוא מאפשר לתרגל ולפתח מיומנויות של התמודדויות 

ומול הצורך בבחירה  , מול מצבי לחץ, מול יריבים
.  באופציות רבות

.  הענף הפותח את שעריו לכל דורש בכל קבוצות הגיל
,  המשתתפים לומדים ערכים חשובים כמו ספורטיביות

.תחרותיות והוגנות

הפעילות כוללת לימוד 
אימון , המשחק

.  והשתתפות בתחרויות

₪  1300: עלות שנתית

.אריה קוצר : בהדרכת 




