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השער לעולם של אפשרויות

לפרטים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר המועצה >> sng.org.il>>חוגים
זמינים גם בטלפון חוגים 0779802266

תושבים.ות יקרים,
אני שמח להציג בפניכם.ן את חוברת החוגים של מועצה אזורית 

שער הנגב לשנת תשפ"ג.
החוברת מנגישה לכולם.ן 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.ות, 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.

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

שער הנגב
מתנ”ס

להסדרי נגישות פרטניים
יש לפנות לאריאנה

bishvil.hanegishut@gmail.com
או 050-5563174



גיל רך
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מחול לגיל הרך
מיועד  השיעור  יצירתי-  מחול  הרך/  לגיל  בלט  שיעור 
השיעור  בשבוע.  פעם  ומתקיים   4-6 מגיל  לילדים/ות 
כולל עבודה  על מוזיקליות, קואורדינציה, יציבה דרך 
המחול  שפת  עם  היכרות  והמשחקים.  הדימויים  עולם 

של הבלט הקלאסי. 

חוג שחייה לגיל הרך
החוג מתקיים פעם בשבוע - 45 דקות שיעור.
מטרת החוג להקנות הרגלי ים ובטחון במים,

וכמו כן התחלת שחייה.

שלישי משפחתי לגיל הרך
וביתמלאכה  וחדשנות  מדע  במרכז  נפגש  בחודש  פעם 

למפגש הורה וילד

התעמלות לגילאי גן 
כמו  שונים  מכשירים  על  הילדים  יעבדו  החוג  במסגרת 
טרמפולינה, קורות, מקבילים ועוד. נתמקד בלימוד בסיס 

ההתעמלות, פיתוח גמישות וכוח.

חוג טניס
פיתוח מוטורי לבוגרי גן, במסגרת החוג יעבדו הילדים על 

פיתוח מוטורי ותרגילי יסוד עם מחבט. 

כדורגל לבוגרי גן
במסגרת החוג ילמדו הילדים את יסודות ענף הכדורגל, 

יהנו מעבודה בקבוצה ופיתוח הכושר הגופני. 

להסדרי נגישות פרטניים
יש לפנות לאריאנה

bishvil.hanegishut@gmail.com
או 050-5563174

הרשמה
לחוגים

לחצו כאן



המרכז להתעמלות שער הנגב

המרכז להתעמלות בשער הנגב מציע תחומי פעילות 
שונים: טרמפולינות, אקרובטיקה, פעילות על מכשירים, 
תחרויות ומופעי ראווה. במסגרת החוג הילדים מתנסים 

בהתעמלות קרקע, מיקוד בלימוד יסודות וטכניקות 
באקרובטיקה, כוריאוגרפיה, פיתוח גמישות, כוח, זריזות 

וכושר גופני. מתקן האימון המשוכלל שלנו מציע מגוון 
מכשירים ואפשרויות: טבעות, מקבילים, משטח קפיצי, 

פס אקרובטיקה, קורות טרמפולינות ועוד.
במסגרת ענף ההתעמלות ישנם חוגי בסיס, חוגים לגיל 

הרך וכן נבחרות ייצוגיות המגיעות להישגים ברמה 
הבינלאומית.

חוגי אתלטיקה לכיתות א-ו

בחוג הילדים יתנסו בתרגילים שונים ובמגוון אפשרויות 
מוטוריות דרך משחקים וילמדו טכניקות בסיסיות כגון: 

זריזות, משוכות, מכשולים ועוד.  

נבחרת אתלטיקה תחרותית
נבחרת לכיתות ז-ט אשר תתחרה במסגרת תחרויות 

אתלטיקה במקצועות: ריצות קצרות, בינוניות וארוכות, 
קפיצה לגובה, קפיצה לרוחק, זריקות (דיסקוס וכדור 

ברזל).

שחמט

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

הגיל.
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להסדרי נגישות פרטניים
יש לפנות לאריאנה

bishvil.hanegishut@gmail.com
או 050-5563174 ספורט
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הרשמה
לחוגים

לחצו כאן



ספורט
ענף הכדורעף

חוגי כדורעף לכיתות ד-ו
במסגרת הפעילות 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, 

החוג מיועד לבנים ובנות.

ליגות כדורעף לכיתות ז-יב
קבוצות ליגה לבנות ולבנים אשר יתחרו בטורנירים 

מחוזיים וארציים. 

ענף הקראטה
חוג קראטה לכיתות א-יב

חוג אשר חושף את הילדים ליסודות הקראטה, עוזר 
לשיווי משקל, קואורדינציה ומקנה להם את היכולת להגן 

על עצמם ולהקרין ביטחון. 

ענף הטניס
חוגי טניס לכיתות א-יב

בחוג יקבלו הילדים עיצוב בסיס אתלטי רחב תוך קריצה 
ברורה לעולם הטניס עם ציוד עזר מותאם. תוכלו לראות 

שיפור ניכר בתחום המוטוריקה העדינה והגסה, זריזות 
וקואורדינציה.
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ענף הכדורגל
חוגי כדורגל לכיתות א-ו

חוג כדורגל במסגרתו ילמדו הילדים את יסודות 
ומיומנויות הענף, פיתוח העבודה בקבוצה, פיתוח יכולת 
אישית והכנת המשתתפים למשחקים. יינתן דגש לחינוך 
לערכים במשחק הקבוצתי, יחס אישי וחם, כדורגל הוגן 
ובאווירה נעימה. במהלך השנה יתקיימו משחקי ידידות, 

טורנירים וליגה אזורית. האימונים יתקיימו בקרית החינוך 
וביישובי המועצה. 

קבוצות תחרויות
קבוצות לילדים נבחרים המשחקות במסגרת ההתאחדות 

לכדורגל.
ילדים ב’ מיועדת לשנתון 2010.
ילדים ג’ מיועדת לשנתון 2011.

ילדים א’ מיועדת לשנתון 2012.

ענף הכדורסל
חוגי כדורסל לכיתות א-ו

במסגרת הפעילות, יוקנו יסודות משחק הכדורסל, יודגש 
שיפור היכולת האישית והקבוצתית, שיפור הכושר הגופני 

והשתתפות במשחקי ידידות וטורנירים. 

קבוצה תחרותית ילדים א מחוזית
קבוצה המשחקת במסגרת איגוד הכדורסל,

מיועד לשכבות ז-ח.

לקרוס
ספורט קבוצתי שבו השחקנים משתמשים במקל 

שבקצהו רשת, כדי למסור ולתפוס כדור גומי קשיח, 
במטרה להכניס אותו לתוך שער הקבוצה היריבה. 

משחק שמשלב כושר, קואורדינציה וראייה רחבה. מיועד 
לכיתות ז-ט בנים ובנות.

הרשמה
לחוגים

לחצו כאן



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.
השיעורים מיועדים מהגיל הרך ועד הגיל השלישי.

בלט קלאסי 
טכניקת הבלט הקלאסי הינה דרך שיטתית ומבנית 

ללמד את יסודות המחול האמנותי על כל סוגיו. נלמד 
את שפת הבלט מהבסיס וכך נפתח ונשכלל את יכולות 

הגוף והתנועה, יציבה, קואורדינציה, זרימת התנועה, 
זיכרון תנועתי, אוריינטציה מרחבית ומוזיקלית, גמישות 

ומשמעת. כל אלו, מתנקזים לדרך של פיתוח אישי 
והקניית כלים להתמודדויות מנטליות. 

מחול מודרני 
המחול המודרני מתאפיין בפיתוח מודעות לאיכויות שונות 

של תנועה ויחסי גומלין מורכבים בין הגוף למרחב.
השיעור כולל תרגילים מובנים, קומבינציות, עבודת 
רצפה ותרגילי 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.

האולפן
למחול

השער לעולם של אפשרויות | חוגים תשפ"ג       6

ער
נו

ם ו
די

יל

לרקוד ויותר- קבוצת ריקוד חופשי 
לנשים 60 +

הקבוצה נפגשת אחת לשבוע למשך שעה. המפגש 
מתחיל בחימום אישי והדרגתי, ממשיך בהזמנות לתשומת 

לב ועבודה עם נושאים תנועתיים שונים, זמני ריקוד 
חופשי לבד וביחד, בקצבים שונים. כל מפגש מסתיים 

בהרפיה ואיסוף מילולי קצר. אין צורך בניסיון קודם או 
כישרון. 

מסע בתנועה
12 מפגשים של תנועה אלתור וריקוד חופשי. לנשים 

וגברים בוגרים (25+) המבקשים לנוע בצוותא בסביבה 
מעצימה ומשחררת. אין צורך בניסיון קודם. 

שיעורי רפרטואר
היכרות עם רפרטואר מהווה דרך להבנה והטעמה של 

שפות המחול, כמו גם תפיסות שונות של הגוף 
והתנועה. בשיעורים אלו התלמידים מתנסים בלמידת 

קטעי רפרטואר של להקות מחול ויוצרים מובילים 
בארץ ובעולם. 

שיעורי קומפוזיציה
לימוד כוריאוגרפיה מועבר במסגרת אחד מהמקצועות 
המעשיים בתהליך בגרות במחול. לימוד כוריאוגרפיה 

כולל שלושה נושאים: אימפרוביזציה, קומפוזיציה 
וביקורת. העיסוק באימפרוביזציה נועד להפגיש את 

התלמיד עם עצמו, כדי שיפתח את קולו האישי. לימוד 
הקומפוזיציה מורכב מאמנות הרכבת החומרים 

וארגונם זה עם זה בסדר רציף והגיוני. הביקורת 
תכליתה לפתח מודעות, לנתח, לפרש, להבחין 

ולהעריך יצירה בשלבי התהוותה עד להשלמתה.

שיעורי היפ הופ 
ריקוד ההיפ הופ הוא ריקוד קצבי, ששורשיו בריקודי 
הברייקדאנס. השיעור כולל חימום דינמי וקומבינציה 

משתנה המשלבים בתוכם שכלול יכולות מוטוריות כמו 
כוח, גמישות, שיווי משקל, עיצוב, חיטוב, סיבולת , 

חיזוק שרירי הגוף והליבה . 

שיעור בלט לגיל הרך/ מחול יצירתי
השיעור מיועד לילדים/ות מגיל 4-6 ומתקיים פעם 

בשבוע. השיעור כולל עבודה  על מוזיקליות, 
קואורדינציה, יציבה דרך עולם הדימויים והמשחקים. 

היכרות עם שפת המחול של הבלט הקלאסי. 

הרשמה
לחוגים

לחצו כאן



lifeהידרו
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שחייה ילדים שנתיים
פעמיים  מתקיים   -  2009-2016 שנתונים  לגילאי  חוג 
 . לשחות  לדעת  חובה  המסלולים.  בבריכת  בשבוע 

קיימות קבוצות למתחילים, מתקדמים ולשיפור סגנון.

שחייה ילדים שנתיים
חוג לגילאי שנתונים 2017-2018 (גילאי 4-6) מתקיים 
להקנות  החוג  מטרת   . בשבוע  פעם  החמה  בבריכה 
ביטחון במים, חיזוק כל מערכת השריר והתחלת שחייה.

שחייה בית ספר
תלמידי כיתות ד-ו בבתי הספר בשער הנגב היסודיים 
בשער הנגב החוג מתקיים פעמים בשבוע בתיאום עם 

מערכת השעות של בתי הספר"

שחיית פעוטות
החוג מתקיים פעם בשבוע חצי שעה בכל פעם,

בימי רביעי אחה"צ או שישי בבוקר

להסדרי נגישות פרטניים
יש לפנות לאריאנה

bishvil.hanegishut@gmail.com
או 050-5563174

הרשמה
לחוגים

לחצו כאן



קונסרבטוריון
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כלי הקשה 
למידת יסודות הקצב וההקשה. תיפוף על מגוון כלי 

הקשה החל ממערכת תופים וכלה בקסילופון, וויברופון, 
מרימבה, קחון, בונגוס ועוד.

כלי קשת 
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.

כלי מיתר 
לימוד נגינה על מגוון של כלי מיתר: גיטרה קלאסית, 
גיטרה חשמלית וגיטרה בס התנסות בנגינת סגנונות 

שונים.

כלי נשיפה 
מגוון של כלי נשיפה: חליל צד, חצוצרה, קלרינט, 

סקסופון, טרומבון אלו כלים המשתמשים בתזמורות
ובהרכבים בסגנונות שונים.

פסנתר 
כלי נגינה ממשפחת כלי המקלדת, המאפשר לנגן 

מנגינה וליווי בו זמנית, במספר סגנונות.

פיתוח קול 
לימוד הפקה קולית נכונה והגשת שירים ויצירות בסגנונות 

המוזיקה השונים.

תיאוריה 
הכרת יסודות המוזיקה על מרכיביה; פיתוח שמיעה,

סולמות, מרווחים, הרמוניה, קצב ועוד. הכרת רפרטואר
יצירות בסגנונות ובתקופות שונות. 

*תלמידי הקונסרבטוריון יתחלקו ע"פ גילם ורמתם.

‘מתחברים’
תוכנית הרכבי נגינה ושירה לאנשים 

עסוקים. בואו להגשים חלום ישן 
והרשמו לאחד מהרכבי הנגינה שלנו. 
שלל של סגנונות מוזיקאליים מחכים 

רק לכם. (הסגנון המוזיקאלי יוגדר 
בהתאם לחברי ההרכב)
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מייקרים - א-ג
איך לבנות גשר נפתח? איך פועל פריסקופ? הקפיץ 
של מי קופץ הכי רחוק? איך לבנות לבד יד רובוטית?

באמצעות שימוש בחומרים מחיי היומיום ודרך משחק, 
תחרות, חקר ויצירה, נלמד לבנות מכונות, לפתור 

אתגרים מדעיים באופן כייפי ויצירתי.
החוג מפתח חשיבה ומיומנויות חקר, ומלמד שימוש 

בחומרים ובכלי עבודה ויכולות של מוטוריקה עדינה.
העבודה היא אישית וקבוצתית כאחד.

מייקרים ותלת מימד - ד-ו, ז-ט
איך להפוך דמיון למציאות? איך לתכנן, לבנות מודל 

ולהוציא לפועל? שילוב של תכנות ושל הנדסת חשמל 
וחומרים.

שילוב של מיומנויות ישנות וחדשות - בניה מחומרים 
מחיי היומיום והדפסת מודלים במדפסות תלת מימד.
החוג מפתח חשיבה ומיומנויות חקר, ומלמד שימוש 

בחומרים ובכלי עבודה ויכולות של מוטוריקה עדינה.
העבודה היא אישית וקבוצתית כאחד.

נבחרת FLL -ד-ו
המשתתפים לומדים עקרונות לפיתוח טכנולוגי, 
תכנית, אסטרטגיית פעולה ועוד. אך מעל לכל, 
התכנית מקנה למשתתפים בה ערכים חברתיים 

חשובים של עבודת צוות, שיתוף פעולה ומעורבות 
בקהילה. התכנית מובילה לעליה בביצועי התלמידים 

בבתי הספר. השנה, המשתתפים ימשיכו להתנסות 
בהרכבת דגמי לגו מורכבים הממחישים תאוריות 

פיזיקליות והנדסיות.

לגו אתגרי - א-ג
נתנסה במשחק יצירתי, חוויתי ומעודד חשיבה, 

וביצירת מודלים מבוססי לגו. דרך משחק נרכוש ידע 
תיאורטי ויישומי בתחומי המתמטיקה הפיזיקה, 

ויסודות ההנדסה.

מדע
וחדשנות
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מיל"ה ממוקם בסמיכות לבית הספר ופועל בשעות הבוקר, 
במקביל לשעות הלימודים, תוך תיאום עם מערכת השעות 

הבית ספרית. המפגשים (פרטניים/קבוצתיים) חוויתיים 
ומותאמים לכל ילד.ה ובכך מגבירים את יעילות הלמידה 

והטיפול.
התוכנית השנתית במיל"ה מסובסדת על ידי המועצה.

במיל"ה פועל צוות רב מקצועי הכולל מורות לאסטרטגיות 
למידה, עובדת סוציאלית, מטפלים מתחומים שונים, מרפאים 

בעיסוק. 
הצוות בעל ידע וניסיון בעבודה עם ילדים עם הפרעת קשב 

וריכוז ולקויות למידה, באופן פרטני וקבוצתי.

מיל”ה
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מיל"ה- מרכז ייחודי ללימדה והעצמה לילדים, 
פועל במועצה אזורית שער הנגב

מיל"ה היא שותפות של אגף לשירותים חברתיים, אגף החינוך 
והמתנס.

המרכז שוכן בקריית החינוך בין בתי הספר אלונים וקשת.
ופועל בשיתוף עם בתי הספר.

מיל"ה מציעה תכנית שנתית ייחודית עבור ילדים המתמודדים עם 
הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה.המפגשים מתקיימים במהלך יום 

הלימודים .

איך זה קורה?
בתהליך שיש בו כמה שלבים:

א.
הכרות עם הילד.ה והמשפחה במעגלי השתייכות השונים:

בבית
נפגוש אתכם לשיחת הכרות ובהמשך נפגוש את ילדכם בבית, 

בסביבתו הטבעית
בבית הספר

נשמע ונתייעץ עם צוות בית הספר (מחנכת/ יועצת/ פסיכולוגית).
בחברה

נשוחח עם צוות החינוך החברתי בישוב, מדריך בחוג או גורמים 
אחרים.

ב.
בניית תכנית עבודה על ידי צוות המרכז. הצגת אישורכם.

ג.
עבודה מתמשכת לאורך השנה על-פי התוכנית שנבנתה תוך יצירה 
של קשר רציף והוליסטי בין כל הגורמים הפוגשים את ילדכם, ובין 

המסגרות השונות. 

ד.
שיתוף והשתתפות ההורים כחלק מהתוכנית, באמצעות הדרכת 

הורים (פרטנית או קבוצתית) להרחבת סל הכלים שלכם 
בהתמודדות עם האתגרים בהורות לילד.ה עם קושי. 

להסדרי נגישות פרטניים
יש לפנות לאריאנה

bishvil.hanegishut@gmail.com
או 050-5563174
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קורס נגרות
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. כל מוצרי הבניה הם כהמלצה ללמידה.

קורס קדרות אובניים
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 3 שעות, 

המועד המדויק יקבע בתיאום עם המשתתפות/ים  

קורס תפירה
מהכרת המכונה/אוברלוק ועד הוצאת גיזרה

בקורס נפגש אחת לשבוע במהלך 10 מפגשים 
ונתנסה בעולם התפירה

קורס מלאכה שימושית
פעם בחודש, נפגש עם נירית לקורסי העשרה
בנושא מלאכות: בטון, אריגה, סריגה, רקמה, 

עיסת נייר ועוד..
לכל נושא יהיו 2 מפגשים.

החממה - ‘פינה לעבודה’
מחפש.ת מרחב לעבודה עם הידיים?, מחפש.ת מקום 

לצייר?, מחפשת מרחב לתפירה? החממה היא 
המקום בביתמלאכה להגיע ולקבל שקט דרך הידיים.

קורס בישול
המטבח מזמן  התנסות ואינטראקציות בין טעמים 

ותבשילים, בין המבשל, למדריך, לקבוצה ולמי שעבורו 
אנחנו מבשלים.

קורס מלאכה
אריגה, תפירה, פיסול המעודדים לביטוי אישי וקבוצתי 

במגוון דרכים ואמצעים, שאילת שאלות מאתגרות 
ולמידה מטעויות. חוג מלאכה הם בראש ובראשונה 

חברה, חברות, שיתוף, למידה ומגרש התנסות 
במיומנויות וחומרים שונים ומגוונים.  

קורס צילום
חוג צילום חוויתי המעודד 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.

קורס נגרות - מכיתה ד’ - נוער
הנגרות מפתחת חשיבה ברמות שונות, היא מזמנת

התנסויות ביישום, יציאה מן הקופסא, התחשבות באחר,
תכנון, עבודה זהירה ובטוחה, בנגרייה נפתח

מיומנויות לשימוש מושכל במידע ממקורות שונים, 
נתחיל בעבודה במוצרים פשוטים לתכנון ונתקדם 

למוצרים בעלי מורכבות גבוהה.

קורס אמנות לנוער
מרחב האמנות מאפשר עבודה בטקסטורות וחומרים 
בקורס נעסוק בטכניקות שונות ומגוונות: רישום וציור, 

איור, גרפיטי , פיסול, ציור באקריליק, ציור בצבעי מים, 
רישום ריאליסטי ועוד.

קורס נגרות לנוער
הנגריה מזמנת אותנו עם אתגרי בניה ותיכנון, חברה 

וקישורים. בנגריה נצא למסע של תיכנון והוצאה לפועל 
של מוצר

ביתמלאכה
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תאטרון
חוג תיאטרון - בהדרכת תיאטרון 

אורנה פורת לילדים ולנוער
פיתוח כישורי במה באופן יצירתי ומהנה בהנחיה 

מקצועית של שחקנים, במאים ויוצרים מעולם התיאטרון. 
במהלך השנה מצפות  לילדים סדנאות אמן אורח 

חווייתיות מתחומי אמנויות הבמה, קוד הנחה קבועה 
להצגות הרפרטואר של התיאטרון  והזמנה לצפייה 

בהצגות חדשות. 

החוג מקנה :
ביטחון עצמי 

יכולת ביטוי
יצירתיות 

וחופש לפעול במרחב.

תאטרון "הברווז"
חוג תאטרון לנוער המציע הכירות מקצועית עם עולם 

התאטרון. החוג מקבל לשורותיו משתתפים חדשים 
בהובלתה של הבמאית גל פלג
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המרכז
לשירות

פסיכולוגי
קבוצה למיומנות חברתית

הקבוצה לשיפור מיומנויות חברתיות שמתקיימת אצלנו 
במרכז היא קבוצה ייחודית שעובדת על חיזוק היכולות 

בתחום החברתי, בניית הביטחון העצמי ותחושת 
המסוגלות בהקשר החברתי והיא עוזרת ברכישה של 

דרכי התמודדות חדשות.
הקבוצה היא קבוצה טיפולית והיא יחידה מסוגה באזור 

הדרום.
מנחי הקבוצה הם שני פסיכולוגים שמתבוננים על 
הילד/ה בסיטואציה חברתית, מזהים את נקודות 

החולשה והקושי ועובדים עליהם באותו הרגע.

מרכז מיינדפולנס
במרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב:

סדנאות מיינדפולנס לקהל הרחב: 
המיינדפולנס מאפשר לנו להיות כאן ועכשיו ולחוות את 

הרגע הזה. תרגילי המדיטציה מאפשרים לנו לפתח 
מיומנויות המאפשרות לנו להיות קשובים ומודעים למה 

שמתרחש עכשיו, תוך הפחתת ביקורת ושיפוט עצמי.
סדנאות המיינדפולנס שלנו מציעות קורס חוויתי ועוצמתי 

בן 8 מפגשים שבועיים, בו נלמד להיות בנוכחות מלאה 
עם עצמנו והסביבה באמצעות טכניקות של מדיטציית 

מיינדפולנס.
הסדנאות מתאימות לכולם, ללא צורך בניסיון או היכרות 
קודמים, ובסופו של יום נותנות בידיכם כלים משמעותיים 
לחיים, בין אם ליומיום ולשוטף, ובין אם לצליחת משברים.

אלפי מחקרים מראים כי תרגול מיינדפולנס מסייע 
בהפחתת תחושות לחץ, מתח וחרדה, לצד חיזוק תחושת 

המסוגלות, החוסן הנפשי האישי והאופטימיות. 

קבוצת תרגול מיינדפולנס
בכל יום שישי בשעה 11:00 קהילת המתרגלים של מרכז 

המיינדפולנס מורכבת ממאות האנשים שכבר עברו 
אצלנו סדנאות מדיטציה, ומעשרות אחרים שלמדו זאת 

במקומות אחרים בארץ ובעולם. כולם מכירים את 
החשיבות הגדולה בליווי קבוע של קבוצה שמסייעת 

לשמר את נוכחות התרגול בחיי היום יום, גם לאחר סיום 
הסדנה, או הריטריט.

בכל יום שישי נפגשת קבוצת תרגול מיינדפולנס 
בהנחייתם של מנחים מנוסים ומגוונים. יחד נחווה ונדבר 
מיינדפולנס, ונשמור על האיכות המרפאה והמיטיבה של 

עצירה ושהייה ברגע הזה.
הקבוצה מיועדת לבעלי ניסיון במדיטציה ו/או לבוגרי 

סדנאות בתחום.

‘מים חיים’
סדנא משלבת הידרותרפיה ומיינדפולנס

הסדנא תתקיים בקבוצה קטנה, באווירה מכילה 
ונעימה תוך מתן יחס אישי לכל משתתף.ת. 

מהסדנא תצאו עם אפשרות ממשית להטבה 
בהתמודדות עם הכאב וכלים להמשך תרגול 

בבית. הסדנא מיועדת למתמודדים.ות עם כאב 
ממושך המעוניינות.ים לקחת אחריות על בריאותן.ם 

ולשפר את איכות חייהן.ם על ידי התייחסות 
הוליסטית, הן להפחתת הכאב והן לתופעות הנלוות 

להתמודדות עימו.

השער לעולם של אפשרויות | חוגים תשפ"ג       13

ער
נו

ם ו
די

יל

הרשמה
לחוגים

לחצו כאן

להסדרי נגישות פרטניים
יש לפנות לאריאנה

bishvil.hanegishut@gmail.com
או 050-5563174



החוג לידיעת הארץ
סיורים,  בליווי  הארץ  של  קסמה  את  לגלות  מוזמנות.ים 

פעילות  וטיולים ברחבי הארץ המותאמים לכל גיל.

הורה שמש
הורה שמש להקת מחול לריקודי עם, קבוצה חברתית 

מגובשת, המציגה בארץ ובחו”ל, החזרות מתקיימות 
באיבים.
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קורס נגרות
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.

כדורעף בוגרים בוגרות
איגוד  במסגרת  המשחקות  תחרותיות  ליגה  קבוצות 

הכדורעף בליגה לאומית. מיועד למקצוענים בלבד.

כדורסל בוגרים
איגוד  במסגרת  המשחקת  תחרותית  ליגה  קבוצת 

הכדורסל בליגה ב'. מיועד למקצוענים בלבד.

כדורגל ותיקים
קבוצת כדורגל המשחקת במסגרת ליגת ותיקים, מיועד 

לגילאי 32+.

טניס בוגרים
החזיקו  שלא  מאלו  הרמות-  לכל  טניס  אימוני  מסגרת 
ועד לרמת מתקדמים. טכניקה, טקטיקה  מחבט לעולם 
מיועד  גדולים.  חיוכים  קטנות,  קבוצות  גופני.  וכושר 

לגילאי 18+.

כדורשת
הפעילות מיועדת לכל אחת שרוח הספורט מפעמת בה, 

זו הזדמנות לפעול ולהנות מפעילות חווייתית בריאה 
המשמשת דוגמא וכיף גדול. משחק הכדורשת הוא 

משחק ספורטיבי קבוצתי המשלב חוכמת משחק, 
עבודת צוות, פעילות וכושר גופני - ללא צורך בידע 

מוקדם. מיועד לנשים.

קראטה
בניית יציבה נכונה, בפיתוח היכולת לנוע בחופשיות 

ובשלווה ובהעצמת היכולות האישיות בעזרת השותפים 
לאימון. הקבוצה מתאימה למתאמנים בכל גיל ומין ולא 

נדרש ניסיון קודם.

קורס קדרות אובניים
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 3 שעות, 

המועד המדויק יקבע בתיאום עם המשתתפות/ים  

קורס תפירה
מהכרת המכונה/אוברלוק ועד הוצאת גיזרה

בקורס נפגש אחת לשבוע במהלך 10 מפגשים 
ונתנסה בעולם התפירה

קורס מלאכה שימושית
פעם בחודש, נפגש עם נירית לקורסי העשרה

בנושא מלאכות: בטון, אריגה, סריגה,
רקמה, עיסת נייר ועוד..

לכל נושא יהיו 2 מפגשים
יש אפשרות לרכוש כרטיסייה

הרשמה
לחוגים

לחצו כאן
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לרקוד ויותר- קבוצת ריקוד 
חופשי לנשים 60 +

הקבוצה נפגשת אחת לשבוע למשך שעה. 
המפגש מתחיל בחימום אישי והדרגתי, ממשיך 

בהזמנות לתשומת לב ועבודה עם נושאים 
תנועתיים שונים, זמני ריקוד חופשי לבד וביחד, 

בקצבים שונים. כל מפגש מסתיים בהרפיה 
ואיסוף מילולי קצר. אין צורך בניסיון קודם או 

כישרון. 

מסע בתנועה
12 מפגשים של תנועה אלתור וריקוד חופשי. 
לנשים וגברים בוגרים (25+) המבקשים לנוע 

בצוותא בסביבה מעצימה ומשחררת. אין צורך 
בניסיון קודם. 
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למבוגרים
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+20
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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.

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.



חבורת הזמר 'קולות חמים'
ממשיכה לפעול, לערוך חזרות ולהופיע בקהילה ומחוצה 

לה. המקהלה מקבלת משתתפים ומשתתפות חדשים, 
בניצוחו ובהובלתו המוזיקאלית של המנצח יאיר שרגאי.

שיעורי נגינה ושירה
טובי המורים שלנו מחכים לכם שתרשמו ללימודי כלי. 

מחליל ועד פסנתר, מגיטרה ועד קלרינט. כל סוגי הכלים 
(כמעט) מונחים על ידי המורים הנהדרים של הקונס'.

אולפן הקלטות
מלבד האפשרות לבוא ולהקליט אצלנו שירים, בנגינה או 
בשירה, בקבוצות או ביחידים, תוכלו גם להנות מהקורס 

היוקרתי 'אולפן הביתי', המחבר אתכם אל טכניקות 
ההקלטה ועריכת הסאונד.
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'מתחברים'
תוכנית הרכבי נגינה ושירה לאנשים עסוקים. 

בואו להגשים חלום ישן והרשמו לאחד 
מהרכבי הנגינה שלנו. שלל של סגנונות 

מוזיקאליים מחכים רק לכם. (הסגנון 
המוזיקאלי יוגדר בהתאם לחברי ההרכב) 
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למבוגרים +20
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חוגי ספורט
התעמלות במים, חדר כושר, התעמלות בונה עצם, 

התעמלות כיסאות, פילאטיס, פלדנקרייז, יוגה, צי'קונג.

אומנות
חוג קרמיקה, חוג ציור, מלאכת יד, גינון.

סדנאות העשרה וחוסן
מיינדפולנס, צילום, תיאטרון, לימודי שפה ועוד.. 

יחדיו בקהילה
מגוון חוגים אשר פועלים בתוך היישובים בכדי לתת 

מענה לכלל הוותיקים תושבי שער הנגב.

נופשונים
נופשונים של ארבעה ימים ברחבי הארץ הכוללים טיולים 

מאורגנים.

טיולים
טיולים חד יומיים במגוון תחומים ומקומות, סיורים 

למוזיאונים ותערוכות, נסיעות להצגות.

קתדרה
האקדמיה לותיקים מציעה הרצאות במגוון תחומים 

לאורך השנה.

מועדון חברתי ומרכז היום לאזרח הוותיק אשר מספק 
מענה ומסגרת הן לאזרחים זכאי רווחה, והן לאזרחים 

וותיקים עצמאיים. הלוקחים חלק בפעילויות בתחומי 
הספורט, התרבות, הפנאי וההשכלה.
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