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66)שטרן(

60מלחה

30בית טיילור

התחדשות | קהילה | צמיחה
תושבים יקרים

המינהל הקהילתי ממשיך להתמודד עם האתגרים הרבים בהם ניצב בתחומים השונים: 
הפיזי, החברתי והקהילתי )צביון השכונה, תוכניות פינוי בינוי, בעיות תחבורה, איכות 

החינוך, חוסן קהילתי ועוד(.

אנו קוראים לכם התושבים להצטרף לועדות השונות ולקחת חלק בתהליך קבלת 
ההחלטות של המינהל הקהילתי.

חוברת הפעילות לשנת תשע"ט המוגשת לכם מגוונת ומאפשרת לכם להשתלב בתוכניות 
השונות, לכם ולבני המשפחה.

תודה רבה לפעילים בועדות, למתנדבים ולחברי הקהילה המלווים את פעילות המינהל 
הקהילתי בהתנדבות ושלא על מנת לקבל פרס.

אנו רוצים להודות במיוחד לצוות המינהל הקהילתי: צוות המנחים, מנהלי השלוחות, מנהלי 
התחומים, רכזים וכלל העובדים האחרים במינהל הקהילתי העושים עבודה מקצועית 

ומסורה בכל ימות השנה.

ולסיום - תודה לשותפנו בעשייה: עיריית ירושלים, החברה למתנס"ים, הקרן לירושלים, 
למשרדי הממשלה ולכל הארגונים הפועלים בשכונה.

בברכה,

רוני שרון | יו"ר ההנהלה    יאיר ריס | מנכ"ל מינהל קהילתי יובלים

עריכה והפקה: ליזי זוהר

עיצוב גרפי והדפסה: קולור פרינט 072-24-24-245 | האומן 27, תלפיות ירושלים
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כל חברי ההנהלה פועלים בהתנדבות
ומתוך רצון לתרום לאיכות חיי התושבים.

ישי כהן
יו”ר, שותף, הועדה הפיזית
Yishay.Cohen1@gmail.com

ערן בנאי
יו"ר ועדת כספים וכ"א
Er2000ba@yahoo.com

יאיר ריס
מנכ"ל המינהל

Yair@matnasim.org.il

דרור בקל
חבר הנהלה

Bakald@smile.net.il

רוני שרון
יו”ר המינהל הקהילתי

Ronisharon2@walla.com

רועי שר
ועד עין כרם

Roysher@walla.com

דני מנדלר
יו”ר ועדת גיוס כספים

Daniel.mandler@Mail.huji.ac.il

פקסטלפוןכתובתמתנ"ס

6414896צ'ילה 8הנהלת רשת יובלים

64148966430069צ'ילה 8מתנ"ס פיליפ ליאון

64432226432953זנגוויל 23מתנ"ס בית טיילור

63104836447226זנגוויל 23מרכז הספורט בית טיילור

63206666410718משה שרת 1מתנ"ס רמת שרת

64183446310604שטרן 3מתנ"ס הסנפלד )שטרן(

64215396419326המעיין 4מתנ"ס עין כרם

6430844אולסוונגר 48מתנ"ס בית רחל

64183446310604שלוחת מלחה

6321222שטרן 3מוקד לגיל השלישי

6449395פ. ברנשטיין 1מעון רמת שרת

6414426וולטה עילית 12מרכז לגיל הרך

6443225מרכז הנוער יובלים

נציגי ממסד בהנהלה:
קורין אברמוביץ' | הממונה על המינהלים הקהילתיים, נציגת מינהל תרבות בהנהלה 

שמרית קופמן | מנהלת מחלקת הרווחה בקרית יובל, נציגת מינהל קהילה בהנהלה
ששון שבו | מנהל רובע מערב, נציג מינהל תפעול בהנהלה

משה אטיק | מנהל מחוז ירושלים, נציג החברה למתנ"סים בהנהלה
שרון דינור | נציגת מינהל תכנון בעירייה

הדר זטלאוי | נציגת עירייה
ועדת ביקורת:

מנדי בהיר | יו”ר ועדת ביקורת
יוסי בן בניסטי | חבר ועדת ביקורת

חיים דואק | מבקר פנים

5

רונית גלבוע
יו"ר ועדת חינוך

Rogilboa@walla.com

שלמה גליק
חבר הנהלה

Sg7670909@gmail.com
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מיילטלפוןתפקידשם

6414896yair@matnasim.org.ilמנכ"ל המינהליאיר ריס

6414896kiryatyo@matnasim.org.ilמזכירת מנכ"ל רונית גבאי

hila@ky.matnasim.co.il 6414896מנהלת כספיםהילה לוי צפדיה

6414896yaffa@ky.matnasim.co.ilמנהלת משאבי אנושיפה קצבורג

6414896הנהלת חשבונות ספקיםיואל קיסר

6421539orlyn7@walla.comמנהלת שלוחת עין כרםאורלי קוריש

מנהלת שלוחתמלכה קסלסי
רמת שרת

6320666malca@ky.matnasim.co.il

6418344Irisk@ky.matnasim.co.ilמנהלת שלוחת הסנפלדאיריס קפלן

מנהלת שלוחת מתנ"ס רעיה מצא
פיליפ לאון - ותחום 

אוכלוסיות 

6414896raya@ky.matnasim.co.il

6430844beitrachel@ky.matnasim.co.ilמנהל שלוחת בית רחל רפאל תמם

מנהל מועדון הספורטאלכס ופרינסקי
בית טיילור

6310483alex@ky.matnasim.co.il

מנהלת שלוחת בית אתי ואנונו
טיילור, רכזת רווחה

6443222eti@ky.matnasim.org.il

6310169מנהלת תחום נוער איילת רוזן
054-4538190

ayeletnoar@gmail.com

6320666r_sharet@ky.matnasim.co.ilמנהלת תחום גביהתניא אדיר

סבטלנה 
בוגדולוב

6414896bogudlov15@walla.comמנהלת תחום קליטה

6414896samis14@walla.co.ilמנהל תחום ספורטסמי מלכה

6414896tzamid3@gmail.comרכזת צמי"דמוריה דישי

מנהלת ספרייהלילי סטפנוב
פיליפ לאון

6414896stlili@jerusalem.muni.il

אדם 
שישפורטיש

רכז מנהיגות והתנדבות 
נוער - יחידת הנוער

052-2274321

6414896דוברות ויחסי ציבור

מיילטלפוןתפקידשם

רנה-גבריאלה 
פורסטני

6443222urban.yuvalim@gmail.comמתכננת אורבנית

מנהלת מעוןקרן סול
רמת שרת

6449395maaon@ky.matnasim.co.il

רכזת מסגרותמורן דלין
הגיל הרך

6414426gilrach@ky.matnasim.co.il

אביגיל 
חנסנסון

מנהלת המרכז
לגיל הרך

6414426abigail.mails@gmail.com

6443222tarbut@ky.matnasim.co.ilרכזת תרבותבקי זנגלביץ

6443222oronkehila@gmail.comעובד קהילתי אורון חרמון

5473672halonot.yovalim@gmail.comרכזת חלונותכנרת מזרחי

6430844tehilasaki@gmail.comעובדת קהילתיתתהילה נדאו

קהילה בונהרחל בן משה
מנחת אשכול קהילה

6418344rachelbm2000@gmail.com

-054-5638464kiryat-yovel@youngרכזת צעיריםענת עזריה
jerusalem.org.il

מנהלת המכינה יעל דומב
הירושלמית הקדם 

צבאית

054-4846867yaeldomba@gmail.com

mikey.linial@gmail.comרכז גיוס משאביםמייקי ליניאל

miryam89@netvision.net.ilרכזת חינוךמרים מנצור

6414896yossibz10@gmail.comאחראי חדרי כושר יוסי בן זקרי

052-4245715yuvalimn@gmail.comנוער בסיכוןיוסי ניסים

052-2675702ramikalimi@gmail.comרכז הביטחוןרמי קלימי

6414896sedero@gmail.comמנהל אחזקהדניאל סדרו

עו"ס קהילהישי חסדאי
קרית יובל

ורמת שרת - דניה

050-9175556kehilayuvalim@gmail.com
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מסגרת הלימודים

•   שנת פעילות החוגים תשע"ט תפתח ביום חמישי ה- 2.9.18.
•   חוגים שיפעלו בספטמבר בימי חגים יחוייבו יחסית להפעלתם בלבד.

•   פתיחת חוג מותנה במספר מינימאלי של נרשמים.
    הרישום באמצעות אתר האינטרנט של המינהל.

•   על ההורים לעדכן את מדריך החוג בדבר בעיות בריאות או קשיים אחרים העלולים 
     להשפיע על השתתפות הילד בחוג.

•   המינהל שומר לעצמו את הזכות לסגור פעילות אם מספר המשתתפים ירד למינימום 
    שקבע המינהל- בחוגים בפעוטונים בצהרונים ובקייטנות.

     במקרים מיוחדים המנהל הקהילתי יוכל לשנות את מקום הפעילות  למקום חלופי.
•   המינהל שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של החוגים במקרים חריגים.

•   המינהל הקהילתי אינו אחראי בגין נזקים לרכוש, לרבות מקרים של אובדן, גניבה, אביזרים 
    רפואיים כגון: משקפיים, תותב, מכשיר שמיעה, ביגוד וכד'.

•   ימי הפעילות יהיו בהתאם ללוח החופשות המרוכז המפורסם בעמוד 5. 
•   שיעור ראשון הוא ניסיון חינם. במידה ונרשמים לחוג משלמים גם על שיעור ניסיון.

תנאי הרשמה ותשלום

⋅   ההרשמה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המינהל. 
⋅   סיוע והסברים יינתנו במשרדי שלוחות המינהל הקהילתי.

⋅   המינהל יחייב בעמלות בעלי חשבון שהוראות הקבע שלהם חזרו.
⋅   לא יינתנו החזרים כספיים על ביטול רטרואקטיבי.

⋅   במקרים של אירוע חירום - שלג, מלחמה ועוד, לא יהיה החזר כספי והמנהל אינו מחויב 
    להשלים את השיעור. המינהל הקהילתי יפעל ע"פ מדיניות משרד החינוך והחברה 

    למתנ"סים כפי שפרסמנו בתקשורת.  
⋅   במועד הרישום ייגבה תשלום חד פעמי בסך 50 ₪ עבור דמי רישום לכל ראש משפחה.

 ⋅   דמי ההרשמה הינם משפחתיים ולא יוחזרו. 
⋅   דמי הרשמה נפרדים למסגרות גיל הרך.

⋅   הנרשמים לחוגים יחתמו על תקנון הרשמה.
⋅   התשלומים צמודים לתוספות יוקר או תוספות אחרות במשק.

⋅   המנהל רשאי להפסיק השתתפות בפעילות בגלל עיכוב בתשלום.
⋅   חלק ממחירי החוגים יעודכנו ב-1 בספטמבר, המחיר הקובע ופרטים באתר ובמזכירויות.

⋅   חודש אוקטובר יחויב רק חצי חודש.
⋅   הנרשמים לפעילות יפעלו עפ"י החוזה הנחתם בין הצדדים לפי כל אחד מהתחומים

    השונים )חוגים, מרכז ספורט, פעוטונים, מעון, קייטנות ועוד(.

הנחות

⋅   בקשות מיוחדות להנחות, יש להפנות לוועדת הנחות במינהל בצירוף כל המסמכים 
    הנדרשים. אין כפל הנחות.

⋅   שיעור הנחה לקרנות השוטרים והסוהרים יהיה בהתאם להסדר המקובל עם הצגת
    טופס חתום ותעודת שוטר/סוהר. 

ביטול הרשמה

 ⋅   לנרשמים לחוג ומצטרפים במהלך השנה, תינתן אפשרות החלפת חוג או ביטול הרשמה 
     עד ל- 20 למרץ. לאחר מכן יחויבו המשתתפים בתשלום מלא, למעט סיבות רפואיות 

     מוכחות.
⋅   בקשות לביטול יש להפנות בכתב בלבד למזכירות המתנ"ס.

⋅   לאחר ה- 20 למרץ יש לצרף מסמכים רפואיים מתאימים. כל בקשת ביטול תידון לגופה.  
    חשוב!! לא יתקבלו ביטולים טלפוניים/פקס או בהודעה למדריכים. 

⋅   ביטולים יתקבלו עד ה- 20 לכל חודש ועד ל- 20 למרץ של שנת הפעילות. 
⋅   ביטול לאחר ה- 20 לחודש יבוצע בחודש שלאחריו.  

הרישום והתשלום לחוגים השונים
www.yovalim.org.il באמצעות אתר המינהל
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   חגימיםתאריכים

 *חופשה   ראש- השנה ראשון-שלישי9-11.9.18

 *חופשה   יום כיפור   שלישי-רביעי     18-19-9.18

 *חופשה    סוכות   ראשון-שני      23.9-1.10.18

 חוגים כרגיל   חנוכה      ראשון-שני      2-10.12.18

 *חופשה   פורים    רביעי-חמישי20-21.3.19

 *חופשה     פסח חמישי-שישי18-26.4.19

 חוגים עד השעה 19:00   ערב יום השואה   רביעי1.5.19

 חוגים כרגיל ללא מוזיקה   יום השואה  חמישי2.5.19

   ערב יום הזכרון      שלישי7.5.19
   לחללי צה"ל   

 חוגים עד השעה 19:00

   ערב יום רביעי8.5.19
   העצמאות

 *חופשה

 *חופשה   יום העצמאות     חמישי9.5.19

 חוגים כרגיל   ל"ג בעומרחמישי23.5.19

 *חופשה   שבועות    ראשון9.6.19

*למעט מועדוני ספורט

הפנינג חוגים
בפיליפ ליאון

בתוכנית: דוכני הפעלה והסברה, התנסויות בחוג טאקוונדו, פיסול קרמי, מחול,
קרקס, טיסנאות, מבוכים ודרקונים, שח-מט, אמנות וציור ורישום ועוד הפתעות..!

פיליפ לאון 02-6414896 ”יובלים“, רשת מרכזים קהילתיים מובילים, דרום מערב ירושלים
גם אני חבר ב“יובלים“ yovalim.org.il וגם ב-

באולם הספורט, מתנס פיליפ ליאון, רחוב צ'ילה 8

יום שלישי  4/9/18 | 16:30-18:30
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חוגים | העשרה ואומנות

חוג מהנדסים צעירים - לגו אתגרי
מפעיל: קבוצת העשור בע"מ

בחוג נבנה דגמים שונים, בין השאר: כלי טיס, מכונת כביסה, מכוניות שונות, מכונות רטט, 
מקדחות, מתקנים בלונה-פארק ומגוון רב של דגמים הממחישים עקרונות פיסיקליים שונים. 

נושאים שבהם יבוצעו ניסויים: חיסכון בכוחות, הגברה והאטת מהירות, חיכוך, העפת טיל 
באוויר ועוד. מטרת החוג הינה הקניית ידע תיאורטי בפיזיקה, בחשבון וביסודות הנדסת 
המכונות. תהליך זה מתבצע תוך שימוש בלגו טכני ממונע כאמצעי לבניית דגמים אשר 

ממחישים את העקרונות המדעיים באופן חוויתי.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

200 18:00₪ - 17:00רביעיא'-ה' לגו אתגרי

200 19:00₪ - 18:00רביעיד'-ו' גלילגו

קרמיקה
מפעילה: מיטל וייס

בחוג ילמדו טכניקות מגוונות של הטבעות, שימוש בתבניות וכמובן... שימוש באבניים.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

250 20:00₪ - 18:00ג' או ד'מבוגרים

200 17:45₪ - 16:45ד'ילדים

350 16:30-18:30₪ב'אם ובת

* תשלום חד פעמי שנתי בסך 100 ₪ עבור חומרים.

חוג אנגלית 
Wall Street Junior

בוול סטריט הינו בית-ספר בינלאומי מוביל ללימודי אנגלית עם ניסיון של למעלה מ-40 שנה.
הקורס יסייע לילדים לצבור בטחון בשפה תוך כדי למידה חווייתית ומהנה.

למבוגרים: הקורס מיועד למי שמחפש לשפר ולתרגל את מיומנות הדיבור, דקדוק, אוצר 
מילים, קריאה וכתיבה.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

190 16:45-17:45₪ב'כיתות א'-ד'

220 19:30₪ - 18:00ב'מבוגרים
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המכללה לכדורגל
בניהולו והדרכתו של סמי מלכה - שחקן ומאמן נוער בית"ר ירושלים.

פיתוח יכולת קואורדינציה, חיזוק הביטחון העצמי, שיפור מיומנויות וטכניקה אישית.
הקניית יסודות הכדורגל בליווי צוות מאמנים מוסמכים. בדגש על חינוך וערכים.

במסגרת המכללה יתקיימו טורנירים ותחרויות לאורך השנה. החוגים יתקיימו במתנ"ס פיליפ 
ליאון. 

בימי גשם – יתקיימו האימונים באולם הספורט.

*כל נרשם יקבל ערכה במחיר סמלי.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

   180 17:00₪ - 16:15ג'גן חובה

   180 17:45₪ - 17:00ג'כיתות א'
          
          

         
 

התעמלות אמנותית
מפעילה: אלה גוסקוב 

החוגים והנבחרת של התעמלות אומנותית הופכים לפופולארים יותר ויותר בזכות השילוב 
של אסטטיקה, תנועה במוסיקה, שליטה במכשירים ופיתוח כל יסודות הכושר הגופני. ענף 

ספורט זה מומלץ על ידי כל המומחים לפיתוח נכון של גוף הילדה. במסגרת החוג ניתן 
להמשיך ולהתקדם מרמה של מתחילות ועד נבחרת הישגית לתחרויות בינלאומיות.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

360 18:00₪ - 16:00א' + ד'5-7

18:00 - 16:00א', ב', ד', ה', ו'8-10
ובימי ו' 16:00 - 13:00

₪ 490

  21:00 - 18:00א', ב', ד', ה', ו'12-16
ובימי ו' - 16:00 - 13:00

₪ 490

מפעילה: שלי

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

180 17:30₪ - 16:30ד'4-6

180 18:30₪ - 17:30ד'7-9

180 19:30₪ - 18:30ד'10 ומעלה

חוגים | תנועה וספורט

קבוצת קפוארה
מפעיל: נתנאל וזאנה

הקפוארה היא אמנות לחימה ברזילאית עתיקה המשלבת אימוני כושר גופני, לחימה ותנועה. 
כמו כן הקפוארה תורמת לפיתוח גמישות, זריזות, הגנה עצמית, מודעות לזולת, וכל אלה 

לצלילי קצב ברזילאי מקורי.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

190 17:00₪ - 16:15ג'גן חובה-א' מתחילים 

190 17:45₪ - 17:00ג'גן חובה-א' מתקדמים

190 18:30₪ - 17:45ג'כיתות ב'-ג'

          
          

בלט קלאסי
מפעילה: עדי פוטרמן, מורה מוסמכת ומנוסה לבלט קלאסי בשיטת צ'יקטי. בוגרת החוג 

למחול והמסלול לכוריאוגרפיה של האקדמיה למוזיקה ע" רובין בי-ם.

שיעורי בלט אומנותי המוכוונים לפיתוח יופי תנועתי, אלגנטיות ויכולת הבעה עצמית. טכניקת 
הבלט הקלאסי תורמת לגמישות, מחזקת את הגוף ומסייעת ליציבה נכונה. הרקדניות ילמדו 

רפרטואר קלאסי וכוריאוגרפיות מקוריות של יצירות הבלט הגדולות. השיעורים פותחו 
ליצירת חוויה חיובית אצל הרקדניות ולאהבת תחום המחול על הקסם הטמון בו.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

180 17:15₪ - 16:30ד'4-6

180 18:00₪ - 17:15ד' כיתות א'-ב'

230 19:15₪ - 18:00ד'להקת בלט כיתות ג'-ו'
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ג'ודו 

מפעיל: יואל ליבסטר
הג'ודו מחנך לערכים של כבוד, סובלנות ומשמעת עצמית. יעיל מאוד להגנה עצמית ומצבי 

לחץ ומהווה ספורט חשוב בחיזוק חגורת הכתפיים, שיפור הקואורדינציה הכללית, שיווי 
משקל והתמצאות במרחב. השיעורים מתקיימים במסגרת בונה ותומכת. במהלך השנה 

ישתתפו התלמידים במספר תחרויות איזוריות וארציות וכמובן במבחני דרגה. החוג מיועד 
לבנים ובנות כאחד.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

190 18:00₪ - 17:15שלישיגני חובה 

190 17:15₪ - 16:30חמישיטרום חובה

190 18:00₪ - 17:15שניא'-ב'

190 18:00₪ - 17:15חמישיא'-ב'

270 18:45₪ - 18:00שלישי וחמישיג'-ה'

290 19:45₪ - 18:45שלישי וחמישיו'-ט'

290 21:15₪ - 19:45שלישי וחמישיי' ומעלה

150 ₪שני ושישינבחרת

שלישי או בוגרים פעם בשבוע
חמישי

19:45 - 21:15₪ 190

.T בחודש דצמבר יגבה תשלום חד פעמי בסך 80 ₪ בגין מבחני דרגה, חגורה וחולצת *
       

שחייה
מפעיל: הפועל ירושלים

הפועל ירושלים - שחייה, מועדון השחייה המוביל בישראל, הפועל ירושלים שחייה מפעילה 
את אחד מבתי הספר הותיקים והמקצועיים בארץ וקידם לאורך השנים את שחייני העילית 

של ישראל. צוות המדריכים והמאמנים של הפועל ירושלים הוא צוות מיומן ומקצועי והניסיון 
הרב מבטיח תוצאות טובות. יש דגש רב על התאמה ליכולותיו וצרכיו הייחודיים של כל ילד. 
צוות המדריכים קשוב לתגובות הילד ומתאים את קצב ההתקדמות בחוג בהתאם. במסגרת 

שיעורי השחייה משולבים משחקי מים ופעילויות חווייתיות. אנו בהפועל ירושלים שחייה 
מאמינים שילד מאושר במים מתקדם מהר כפליים.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

:5-14
380 ₪ )פעמיים בשבוע(19:00 - 15:00א', ב', ד', ה'לימוד שחייה

5 ומעלה:
360 ₪ )פעמיים בשבוע(19:00 - 15:00א', ב', ד', ה'שיפור סגנון שחייה

18 ומעלה:
360 ₪ )פעמיים בשבוע(15:45 - 15:00א'+ד'לימוד שחייה למבוגרים

* כדי להצטרף לחוג יש לעבור מבחן הערכת יכולת בימים א'+ד' בשעה 16:00-17:00.

חוגים שונים למבוגרים

מחול ישראלי - ריקודי עם למבוגרים
מפעיל: ירון בן שמחון

מחירשעותימיםגילאים

30 21:30₪ - 20:00ב'מתחילים 18 ומעלה

30 01:00₪ - 20:00ב'מתקדמים 18 ומעלה

* התשלום בכניסה 

מועדון הבולאים
מפעיל: משה בורשטיין

הפעילות במועדון מתבצעת במסגרת מפגשים קבועים, בהם החברים מחליפים חומר בולאי, 
שומעים הרצאות מפי חברים ומתמחים ונהנים מהחלפת מידע עדכני. כל חבר באגודה 

הבולאית יקבל את כתב העת 'שבל' 6 פעמים בשנה ויהיה זכאי להשתתף בתערוכות בולים 
בארץ ובחו"ל. מתקיים בימי ראשון 16:30-19:30.

* מחירים והרשמה אצל משה בורשטיין 052-3685992

"מיאמי על הבוקר"
מפעילה: מירים

מיאמי על הבוקר היא תוכנית לנשים בנות 50+ צעירות ברוחן. אנו מתכנסות 3 פעמים בשבוע 
לשעה וחצי של התעמלות, תנועה מודרכת ומדיטציה בשילוב אלמנטים של צ'יקונג וריקוד.

לאחר השיעור מתקיים מפגש קבוצתי עם קפה ולאחר כניסה לבריכת השחייה.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

12:30 - 10:00א'+ג'+ה'50 ומעלה 
 התעמלות/ שחייה

₪ 160
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"אפקט האימון"

סדנה ייחודית לאורח חיים בריא וירידה במשקל.
מנחה: רויטל רמתי

מנחת קבוצות בכירה, מאמנת תזונה ומנטורית לתהליך ירידה במשקל ואורח חיים בריא. 
אימון תזונתי | אימון גופני | אימון תודעתי.

סדנה בת 12 מפגשים, כ- 3 חודשים.

ימי שני         19:00-19:50     תזונה ואורח חיים בריא
                        19:50-20:40     שיעור זומבה

הספרייה העירונית קריית היובל 

מנהלת הספרייה - נטליה גבלב
שעות פתיחת הספריה לקהל הרחב:  

ימי א', ב', ד', ה': 13:00-18:45.
ימי ג' בין השעות 9:00-14:00, ימי שישי 9:00-12:00. 

הסיפריה ממוקמת במתנ"ס פיליפ ליאון, טלפון בספריה: 02-6424486.
שעת סיפור - עם מיטב מספרי הסיפורים לגילאי 4-7, מתקיימות מידי יום ד' בשעה 17:00.

חוג אומנות למבוגרים בפיליפ לאון!
לימוד ציור במגוון טכניקות וחומרים, נלמד וניישם מושגים אמנותיים, הנחייה קבוצתית תוך 

עבודה פרטנית. בהנחיתה של אורכידיאה ימנפלד דוויק, אמנית, בוגרת "בצלאל" ומורה בעלת 
ניסיון רב של 25 שנה.

החוג יתקיים בשעות הערב במתנ"ס פיליפ לאון. עלות: 220 ₪ לחודש. 
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם כנרת רכזת תכנית חלונות: 02-5473672

halonot.yovalim@gmail.com :להשאיר הודעה קולית במספר 02-5473670 / מייל

סדנת כתיבה לאנשים שהמילה הכתובה מנגנת להם בנשמה
הזדמנות לפגוש את עצמנו דרך המילים ולפגוש עוד כותבים שהמילה הכתובה יקרה 

לליבם. נקרא נכתוב במרחב בטוח ועדין, מכבד ונושם. ניצור קבוצה שמתאימה לנו לחלומות 
ולעשייה. בהנחיית אפרת בן יהודה לוין- משוררת ואמנית תיאטרון. עלות: 140 ₪ לחודש. 

החוג יתקיים בשעות הערב במתנ"ס פיליפ לאון. עלות: 220 ₪ לחודש. 
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם כנרת רכזת תכנית חלונות: 02-5473672

halonot.yovalim@gmail.com :להשאיר הודעה קולית במספר 02-5473670 / מייל

התוכנית מציעה
הצטרפות למרכז הספורט במתנ"ס פיליפ לאון אשר כולל חדר כושר עם מדריכים 

מקצועיים, בריכה מקורה מחוממת, סאונה וחוגי סטודיו. כניסה חופשית לכל מתקני 
המרכז במנוי חודשי של 70 ₪.

• ליווי אישי ע"י אנשי מקצוע המסייעים ומכוונים בתהליך השילוב בקהילה ובפעילויות.

מגוון של חוגים וסדנאות:
• חוג כתיבה יוצרת מועברת ע"י המנחה אפרת בן יהודה לויון
• חוגי אומנות: קרמיקה, ציור ורישום, פיסול ועיצוב אומנותי

• סדנת תזונה נכונה
• דרמה תרפיה

• הרצאות ופעילויות במסגרת התכנית
• שיעורי מוזיקה פרטיים

• במהלך השנה ייפתחו חוגים נוספים לפי הצעות חברי התוכנית.

מדי חודש מתפרסם לו"ז חודשי בו מוצעים טיולים, בתי קפה, סרטים, הצגות, ימי כיף, 
סדנאות מיוחדות ועוד.

לפרטים והרשמה לתוכנית:
כנרת 02-5473672 | ניתן להשאיר הודעה קולית במספר 02-5473670

תכנית חלונות

מי אנחנו?
תוכנית חלונות מציעה תמיכה 
ושילוב חברתי בקהילה עבור 

אנשים המתמודדים עם קשיים 
נפשיים. התוכנית פועלת 

במתנ"ס פיליפ לאון.

קהל יעד
בני 18 ומעלה המתמודדים עם מגבלה 

נפשית, זכאי סל שיקום הרוצים להשתלב 
בפעילות חוגית ופנאי בקהילה.

תוכנית קהילתית
מספר רב של פעילויות בקהילה הכוללות:
יציאה לסרטים, הצגות, הרצאות, טיולים 
וימי כיף, סדנאות וחוגים המועברים ע"י 

מורים מקצועיים.

תוכנית אישית
ייעוץ והכוונה בבניית תוכנית 

אישית בהתאם לרצון, היכולת 
והשאיפות של כל משתתף.
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Raconte-moi une histoire en Hébreu!

Vivez un moment de détente et de partage avec vos enfants autour
d'histoires et de jeux.

Au programme:
⋅ Une série de 6 ateliers d'histoires animées en Hébreu pour les 3-7 ans,
  suivies d'activités manuelles et jeux.
  Un livre vous sera offert à l'issue de chaque atelier.
⋅ Un service de garderie pour les plus petits.
⋅ Sortie familiale autour des livres.

Quand? Apres Souccot. De 17H00 à 18H30
Où? Au Centre de la petite enfance, 12 Rechov Volta Ilit, Kiryat Yovel.
PAF: 70 shekels/ famille

Renseignements et inscriptions pour toute activité:
bogudlov15@walla.com | סבטלנה 02-5473669

פעילויות המיועדות לעולים

מנהלת תחום: סבטלנה בוגודלוב       
קבלת קהל ימי ב' 10:00-12:00, ימי ד' 16:00-19:30 | טלפון 02-5473669

מינהל קהילתי "יובלים" ומוקד קליטה אשר מופעל על ידי רשות הקליטה העירונית,
פועלים למען העולים החדשים ועושים רבות לשילובם בכל תחומי החיים בשכונה:

Мероприятия для репатриантов          
Изучение иврита на всех уровнях и для всех!!! 

Клуб молодых предпринимателей
Клуб здоровья (аквааэробика, бассейн)
Настольный теннис 3 раза в неделю
Фельденкрайз- гимнастика (на рус.яз.)
Спорт для молодежи 14-18 лет
Программа для семей с детьми 3-5 лет
Группы разговорного иврита                

         
Мастер-классы по живописи и художественному творчеству 
с художницей Марией Потапенковой
Координатор по работе с олим- Светлана Богудлов
Приемные дни:  пнд.(йом шени), 10:00-12:00, Среда (йом реви), 16:00-19:30    
Матнас Филип Леон,ул.Чили,8

Тел.02-5473669 (можно оставить сообщение)

Уроки еврейской традиции и
истории
Клуб новых олим 2014-2018г.алии
Программа для олим из Украины
Шахматы с 5 лет с опытным
преподавателем
Помощь в уроках для школьников

Kiryat Yovel, Ramat Sharet, Ramat Denyah, Ein Kerem, 
Malcha, Holyland, Yefe Nof and Beit Hakerem.
The Aliyah Absorption Center of the "Yuvalim" community provides various 
services to olim who live in the neighborhoods listed above.

The services include:
⋅ Information services and advisors in absorption, employment and benefits
⋅ Ulpan services to learn Hebrew on different levels
⋅ Holiday parties, trips, workshops, lectures, plays, and concerts
⋅ Help with school work for children (ages 6-18) in neighborhood learning centers
⋅ Gym membership for those between the ages 14-90
⋅ Forum for young olim to develop leadership skills in their communities
⋅ Volunteer work and community solidarity
⋅ Employment program for youth as well as other clubs

For more information please contact Svetlana: Tel. 02-5473669

אולפני א', ב', ג'	 
שיחה בעברית	 
אולפני תעסוקה	 
שיעורי תורה	 
עזרה בלימודים	 
מועדון עולים חדש	 
מועדון נוער עולה	 
תוכנית לעולים מצרפת	 

תוכנית "מעגל  נשים"                        	 
מועדון וטרנים	 
מועדון בריאות עולים	 
מועדון" יזמים צעירים"	 
פלדנקרייז בשפה רוסית	 
הכנה לכיתה א' לילדי עולים	 
תוכנית לעולים מאוקראינה	 
שיעורי זומבה לעולים מצרפת	 

21
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פעילות צמי"ד )צרכים מיוחדים( מוקד יובלים

חוגים, פעילויות פנאי ופעילויות העשרה לבעלי צרכים מיוחדים.
מדריכים מנוסים, קבוצות קטנות ויחס אישי.

למעוניינים ניתן להשתלב בחוגי המינהל הכלליים.
ניתן להתייעץ עם רכזת צמי"ד לגבי המסגרת המתאימה.

פתיחת החוגים מותנית במספר נרשמים מינימאלי. 

לפרטים: מוריה דישי 054-4706936
tzamid3@gmail.com :בכל שאלה ניתן ליצור קשר בטלפון 02-5473670 או במייל

פרטיםשעותימיםגילאיםפעילות

מועדון 
חברתי 

מעורב 18+

מועדון חברתי לגברים ונשים בגילאי 18+ 15:30-17:30ב'+ה'18+
 .PDD-בעלי עיכוב התפתחותי, פיגור ו 

המועדון מתקיים פעמיים בשבוע 
במסגרת תכנית “מעגלים” ושם דגש על 

עצמאות וחיים בריאים.

מועדון 
חברתי 

וכושר נשים 
+18

מועדון חברתי לגברים ונשים בגילאי 18+ 18:00-19:30ב'+ה'18+
 .PDD-בעלי עיכוב התפתחותי, פיגור ו

המועדון מתקיים פעמיים בשבוע 
במסגרת תכנית "מעגלים" ושם דגש על 

עצמאות וחיים בריאים.

מועדון 
ספורט 

גברים 18+

מועדון כושר לגברים בגילאי 18+ בעלי 18:30-19:30ד'18+
עיכוב התפתחותי ופיגור קל הכולל אימון 
של שעה על ידי מאמן כושר מוסמך תוך 

מתן דגש על אימון נכון ומיטיב.

שחייה 
מעורבת 

+18

לימוד שחייה, משחקים ושיפור סגנון 18:30-19:15ב'18+
בקבוצה קטנה, תוך מתן יחס אישי לכל 

תלמיד.

 בתיאום מולד'18+הידרותרפיה
המדריך

הידרותרפיה משמשת כאמצעי לטיפול 
בתסמינים שונים: כאבי מפרקים, פרצת 

דיסק, בעיות ניווניות בשלד ובמערכת 
השרירים, מחלת פרקינסון, הפרעות 

קשב וריכוז ועוד. הטיפול במים נערך 
על ידי מדריך מוסמך, המעניק טיפול" 

אחד-על-אחד".
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פרטיםשעותימיםגילאיםפעילות

אלווין 
גמלאים 

אוכלוסית 
הגיל 

השלישי

תוכנית בוקר לאוכלוסיית הגיל 10:00-13:00א'+ה'
השלישי בעלי מוגבלויות שונות, 

המתגוררים באלווין ושאינם 
מסוגלים לעבוד. התוכנית כוללת 

פעילות יצירתית לצד פעילות 
חושית. 

קבוצת פויירשטיין
משתתפי 
פוירשטיין

מועדון חברתי מהנה ואקטיבי 15:00-17:00א'+ג'
לקבוצת משתתפי פוירשטיין.

יום12-18רעים
הפעילות 
יפורסם
בהמשך

שעות 
הפעילות 
יפורסמו 
בהמשך

קבוצות חברתיות לצעירים על 
הספקטרום האוטיסטי הנתקלים 

בקשיים חברתיים שונים. במסגרת 
הקבוצות ניתנים כלים להשתלבות 

חברתית מיטיבה.

שילוב 
פרטני בחדר 

הכושר 
ובבריכה 
לבני 18+

כל 18+
השבוע

לימוד שחייה, משחקים ושיפור כל השבוע
סגנון בקבוצה קטנה, תוך מתן יחס 

אישי לכל תלמיד.

שילוב פרטני 
בפעילויות 

המנהל 
לבעלי 
צמ"יד 

בהתאם 
לפעילויות 

המנהל

שילוב מבוגרים וילדים בעלי צמי"ד 
בתוכניות הקיימות במינהל.

עולם הכלב 
והילד - 

אילוף כלבים

החוג מזמין אתכם לגלות את עולמו 16:30-17:30כיתות א'-ג'
המופלא של הכלב: מהזאב ועד 

הכלב, חיי להקה, תקשורת, גזעים, 
וטרינריה, מנהיגות, ספורט, כלבים 

ועוד.. הילדים ילמדו לאלף את 
הכלבים לפקודות וטריקים שונים 

ובסוף שנה יציגו מופע עם הכלבים 
אל מול המשפחות והחברים ויקבלו 

תעודת מאלף צעיר.
ילד אשר מעוניין להביא את כלבו 
האישי מהבית יוכל לעשות זאת 

לאחר בדיקת אופי הכלב ע״י 
מדריכות החוג.

18:30-17:30כיתות ד'-ו'
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הורה ירושלים

להקות הורה ירושלים הן הלהקות הייצוגית של ירושלים הפועלת במסגרת עמותת הורה 
ירושלים - עמותה עירונית למחול ולזמר, הפועלת כמלכ"ר תחת האגף לאמנויות בעיריית 

ירושלים ובחסות משרד התרבות והספורט.
בהורה ירושלים מתקיימת תכנית ייעודית להכשרת ילדים בגילאי 12-4 למחול, המבוססת 

על ניסיון של עשרות שנים בהכשרת דורות רבים של רקדנים, אשר חלק נכבד מהם המשיכו 
בקריירת מחול מקצועית בבגרותם.

נשמח לראותכם בין שורותינו!

מחיר גילאיםשעותימיםשם החוג

היפ הופ
היפ הופ

א'+ד'
א'+ד'

16:30 - 17:30
17:45 - 19:00

ד'-ו'
ו' ומעלה

₪ 280
₪ 290

190 ₪ב'-ד'18:30 - 17:30א'הכל במחול
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מרכז הספורט 'יובלים' | פיליפ לאון
כל עולם הכושר במנוי אחד: בריכה מקורה,

חדר כושר מאובזר ומתקדם ושיעורי סטודיו מגוונים!
המתחם מציע מגוון פעילויות ספורט, הדרכות וחוגים לכל הגילאים במחיר מנוי אחד!

בין השירותים במרכז הספורט 'יובלים':
⋅ חדר כושר ייחודי לילדים גילאי 6-14

⋅ בריכה מקורה מחוממת (מגיל 4 בלבד) + סאונה יבשה 
⋅ חדר כושר משוכלל ומרווח

LCD מסלולי ריצה עם מסכי ⋅
⋅ חדרי סטודיו מקצועיים לעיצוב הגוף (לגברים ולנשים)

⋅ מגוון פעילויות גופניות לכל הגילאים, לשני המינים
⋅ חדר ספינינג מתקדם

⋅ התעמלות במים (ב', ד' בשעות הבוקר)
⋅ פעילויות פנאי והרצאות

⋅ המרכז פתוח 16 שעות ביממה, בכל ימות השבוע

מרכז הספורט לילדים
מרכז יחיד מסוגו בירושלים, לילדים!

מפעיל: יוסי בן זקרי
מיועד לגילאים 6-14 בנים ובנות.

מרכז הספורט כולל חדר-כושר לילדים, בריכה, 
וחוגים: התעמלות דינאמית, זריזות מהירות - 

קואורדינציה, כוח מתפרץ, ספינינג, כושר גופני ועוד.
מועבר ע"י מאמנים מקצועיים אשר הוכשרו לאימון 

ילדים ע"י מכון וינגייט.
הפעילות מותנית באישור רפואי ואישור הורים.

לפרטים והרשמה במזכירות המתנ"ס או מנהל המרכז: יוסי 050-2336260

KidsKids
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לוח שעות מעודכן 
2018-2019

מנוי להתעמלות במים לחודש:
פעם בשבוע : 80 ₪

פעמיים בשבוע 160 ₪
או במסגרת מנוי שנתי למרכז מנוי סטודיו 189 ₪ בלבד!

מרכז הספורט ’יובלים‘ פיליפ לאון | טלפון: 02-6414896מרכז הספורט ’יובלים‘ פיליפ לאון | טלפון: 02-6414896

* ייתכנו שינויים בחוגים ובשעות נא להתעדכן במזכירות המרכז

**שיעור התעמלות במים הינו למנויי הבריכה בלבד!

ח
ל.

ט.

חיזוק
ומתיחות

חיה אברהם
אולם ספורט

עיצוב הגוף
ענבל

סטודיו עליון

ספינינג
ליאת עקיבא
חדר ספינינג

גם לגברים

יוגה
בני

ספורטכיף
גם לגברים

19:30
התעמלות

במים
זויה אוריצקי

למנויי מרכז הספורט בלבד

9:00
פילאטיס

חן
ספורטכיף

התעמלות
מתונה

אלה גוסקוב
אולם ספורט

פילאטיס
גלית 

סטודיו תחתון
גם לגברים

7
חיזוק 

ומתיחות
לאה פרץ 

סטודיו עליון

עיצוב 
אירובי
לאה פרץ

סטודיו עליון

קיקבוקס
ליאת עקיבא

חיזוק
העצם
אורה כהן

אולם ספורט

פילאטיס
תמר

ספורטכיף

פילאטיס
כרמית

אולם ספורט

עיצוב הגוף
ליאור

סטודיו תחתון

ספינינג
גל

חדר ספינינג
גם לגברים

יוגה
טניה

פילאטיס
בתנועה מתונה

אלה גוסקוב
ספורט כיף

עיצוב+
פיטבול 

תמר
אולם ספורט

ספינינג 
גל

חדר ספינינג
גם לגברים

פילאטיס
גלית 

ספורטכיף
גם לגברים

התעמלות
במים

זויה אוריצקי
למנויי מרכז הספורט בלבד

9:15

חיזוק 
העצם
אורה כהן

אולם ספורט

פילאטיס
לאה פרץ

ספורטכיף

זומבה
לאה פרץ

סטודיו עליון

ספינינג
ליאת עקיבא
חדר ספינינג

גם לגברים

18:00
עיצוב

+פילאטיס
ליאת עקיבא
סטודיו עליון

זומבה
+עיצוב

פילאטיס
ענבל/לאה
ספורטכיף

גם לגברים 

עיצוב גוף
גלית

סטודיו תחתון
גם לגברים

עיצוב גוף
גלית

סטודיו תחתון

9:20
פלדנקרייז

הילה

ספינינג 
גל

חדר ספינינג
גם לגברים

פילאטיס
ומתיחות

גלית
סטודיו תחתון

לנשים בלבד

ייצוב ועיצוב
ענבל

ספורטכיף
גם לגברים

CORE

ספורטכיף
גם לגברים

10:00

10:30

לאה פרץ
סטודיו תחתון

יוגה
תמר גולובנציץ

ספורטכיף
גם לגברים

19:00

17:15
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מרכז הספורט

חוגי מרכז הספורט של בית טיילור

"דולפין" נבחרות שחייה ושיפור סגנון למתקדמים
מפעיל: מרכז הספורט בית טיילור

שיפור יכולות הכושר הגופני, אימון דינאמי והכנה לצה"ל

מחיר לחודששעותימיםגילאים

365 20:15₪ - 19:00א'+ד'12-17

230 20:15₪ - 19:00א' / ד'12-17

* במועד הרישום יגבה באופן חד פעמי תשלום עבור רישום ומפתח כניסה 50 ₪.

ר
לו

טיי
ת 

בי

מרכז הספורט בית טיילור

בין השירותים במרכז הספורט בית טיילור:
⋅ בריכת שחייה מקורה באורך 25 מטר

⋅ אזור מים רדודים לשחיית תינוקות
⋅ משטחי דשא מטופח ושולחנות פינג פונג

⋅ שיעורי התעמלות ושחייה במים
⋅ סאונה יבשה

⋅ "המנוי הגמיש" לחודש או לשנה, כניסה בודדת, או כרטיסיה של 12 כניסות.
⋅ חדר כושר נעים ומרווח, מדריכים מקצועיים והתאמת תכנית אימון אישית.

⋅ שחייה אמנותית

שחיה אמנותית
מפעיל: "הפועל יובלים ירושלים", מאמנת - לריסה.

פעילות שחיה המשלבת מוסיקה, ריקוד, כושר גופני, בטחון עצמי ומסגרת חברתית.

מחיר לחודששעותימיםגילאים

345 17:15₪ - 16:30ב'+ה'6-10 מתחילות

370 18:00₪ - 17:15ב'+ה'8-15 מתקדמות

390 17:00₪ - 15:45א'+ג'+ד'נבחרת  צעירה

390 18:45₪ - 17:00א'+ג'+ד'נבחרת ג'וניור

370 18:45₪ - 17:00א'+ד'מתקדמות ג'וניור

6-10 מתחילות 
פעם בשבוע

230 18:45₪ - 18:00ב' / ה'

* שיעור נסיון אחד. בעת הרישום יגבה תשלום חד פעמי עבור רישום ומפתח כניסה ע"ס 50 ₪
** המחיר אינו כולל יציאות לתחרויות.

לימוד שחייה 
מפעיל: מרכז הספורט בית טיילור

מחיר לחודשימיםגילאים

230 ₪א'-ד'פעם בשבוע

פעמיים 
בשבוע

350 ₪א'+ג', ב'+ד'

110 ₪ לשיעורא'-ו'פרטי

180 ₪ לשיעורא'-ו'פרטי זוגי

* התאמת מסגרת הפעילות ומועד הפעילות, רק לאחר מבדק הרמה והיכולת.

שיפור סגנון שחייה
מפעיל: מרכז הספורט בית טיילור      

מחיר לחודשימיםגילאים

200 ₪פעם בשבוע6+

315 ₪פעמיים בשבוע6+

450 ₪שלוש פעמים בשבוע6+

ר
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ר
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מרכז תרבות בית טיילור

מנהלת שלוחה: אתי ואנונו
מתנ"ס בית טיילור משמש כמרכז תרבות של מינהל קהילתי יובלים, משמש כבית לקהילת 

אומנים, עסקים ואומנות, כמרכז משפחה וזוגיות, וכמגדלור- לחילונים ודתיים.
בית טיילור משמש כמקום מפגש והתכנסות לתושבי השכונה ויצירת חוסן ובינוי קהילה.
במבנה פועל אודיטוריום המאובזר בציוד חדיש וסטודיו מרווח לפעילות מגוונת. כמו כן, 

במקום חדרי פעילות להשכרה. במתחם שלושה גני ילדים לגיל הרך.

 מחפשים מקום מיוחד?
לכנס... מופע... הצגה... או אירוע תרבות?

הכתובת המושלמת בשבילכם: אודיטוריום בית טיילור המחודש!
• 200 מקומות ישיבה נוחים
   ומדורגים בסידור תיאטרון

במקום הותקנו מערכות הגברה, תאורה ומולטימדיה חדשות
ומתקדמות. תיפעול המערכות מתבצע ע"י חברה מקצועית

ובליווי אישי. לפרטים: 6443222 | אתי, מנהלת השלוחה:
050-7607175 | רחוב זנגביל 23, קרית היובל

סטודיו עם רצפת עץ ומראות להשכרה 
סטודיו למחול, התעמלות נשים, חדר חזרות להופעות והצגות וגם לימי הולדת למבוגרים 

ולילדים. לפרטים: 6443222

חוגים

פלדנקרייז
פלדנקרייז היא שיטה שמטרה שכלול היכולת של האדם )השיטה קרויה על שם ממציאה, 

הדר' לפיזיקה משה פלדנקרייז(. בשכלול, התכוון פלדנקרייז לאפשר מקסימום תנועה, 
במינימום מאמץ, על ידי חווית קונפיגורציות תנועה מגוונת ושינוי הרגלים הטבועים במערכת 

העצבים מתוך ניסיון של כל אדם. פעילות זו מונעת ומסייעת להתגבר על השלד כגון: כאבי 
גב, דורבן ברגל, כאבים בכל חלקי השלד והמפרקים.

המדריכה: דבורית שרייבר, מוסמכת שיטת פלדנקרייז בעלת ניסיון של למעלה מ- 30 שנה.

פעילות קבוצתית:
• בוקר קבוצות נשים 

יום א': 8:15-9:15  /  9:15-10:15  |  יום ד': 8:15-9:15  /  9:15-10:15 
• ערב קבוצות נשים 

יום א': 17:00-18:00  |  יום ד': 17:00-18:00 
קבוצה מעורבת )תשלום עבור כל מפגש בנפרד(

יום שישי: 9:30-10:30 
לפרטים נוספים: דבורית 050-3038303

* התעמלות לנשים ימי א' ויום ד' בשעה 20:00.

יוגה נשית
בהדרכת: אחינועם בן גיגי | מורה ליוגה ומטפלת בתנועה

התרגול מתאים ומיועד לנשים במעגלי החיים המשתנים, מחזק את הגוף ובפרט רצפת אגן, 
פותח את הנשימה ומזין את הנפש, מגמיש את השרירים ומשחרר מפרקים. העבודה נינוחה 

וקשובה לכל אחת. 

בואי לנסות!

המחיר: 200 ₪ לחודש. לפרטים: אחינועם בין גיגי.

זומבה היט
איך את אוהבת את האימון שלך? חוויתי, עצים, שורף, מחזק ומחטב?! זה בשבילך!!!

!Hiitandzomba שילבנו הכל לשיעור חדשני וייחודי
ימי רביעי בשעה 21:15.

בהדרכת: לאה מילר ובתיה פימה 055-6660873, 055-6630772.

• לובי מרווח לכיבוד וקבלת פנים
• נגישות לנכים
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הסטודיו החדש לריקוד "בית טיילור"

מבית היוצר של Studio4 )צור הדסה(

חוגי ריקוד בשפה שלנו – שיעורי ריקוד המבוססים על טכניקה מהבסיס, ג'אז/ לירי/ מודרני 
מגוון וכוריאוגרפיות משתנות באווירה ובזמן. 

שיעורי בסיס הכנה לריקוד ותנועה יצירתית לגילאי נסיכות ט.חובה )גיל 4 עד סוף 2018(
ועד חטיבה.

החוגים משלבים תנועה לצד ערכים של הכרה והבנת הגוף, גמישות, יציבות, תנועה כללית 
משוחררת אך מודעת מדויקת ובריאה.

יצירתיות, קצב וחשיפה מוסיקלית עשירה לצד ערכים חינוכיים, קבוצתיים וחבריים. 
בואו לרקוד. זה עושה טוב!

ניהול אומנותי והפקה: סיון אלרואי | לפרטים 6443222 | מחיר לחודש 195 ₪.

בית ספר לטניס – רחוב זנגוויל 23
בהדרכתו וניהולו של אבי גרין- אלוף ישראל בטניס לשעבר וחבר נבחרת ישראל שנים רבות, 

מאמן מוסמך בעל ניסיון אימון של 30 שנה.
פעילות חוג הטניס הינה מגוונת ומתאימה לכל גיל, כוללת לימוד יסודות הטניס, כושר גופני, 

קואורדינציה ושילוב משחקים קבוצתיים.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

220 17:00₪ - 16:15ב'+ה'א', ב', ג'

220 17:00₪ - 16:15ב'+ה'ד', ה'

220 18:30₪ - 17:45ב'+ה'ו', ז'

220 19:15₪ - 18:30ב'+ה'ח', ט', י'

180 20:15₪ - 19:15ה'קבוצת מבוגרים

פרטים נוספים בטלפון: 054-2233118 אבי גרין, בית טיילור 6443222.

משחקייה וג'ימבורי
ימי שלישי בין השעות 16:00-18:00 | כניסה: 5 ₪.

רווחה

בתחום הרווחה פועלות מגוון תכניות לעזרה ותמיכה במגוון רחב של תחומים: השכלה, 
מציאת עבודה, פתיחת עסק, לימודים, פעילויות חברתיות, תמיכה וסיוע בימי חול וחגים 

והנגשה של כל פעילויות התרבות והפנאי במינהל לכל תושבי שכונות "יובלים".

• משפחות מאמצות – ערבות קהילתית הדדית )סיוע לאימהות אחרי לידה, סיוע לאימהות 
   אחרי לידה, אירוח בחגים לחיילים בודדים ועולים חדשים, סיוע בלימודי, סיוע למשפחות 

   נזקקות(.
• השאלת ציוד הנדרש לשמחות ולאבל

• קהילה מטיילת – מגוון ונופשים המיועדים לאוכלוסייה הבוגרת.
• נופש משפחות

• ימי כייף

לפרטים: אתי ואנונו – מנהלת התחום
* פרטים על הטיולים מתפרסמים מידי חודש במתנ"ס ובאתר האינטרנט.

קהילה תומכת
       

תוכנית קהילה תומכת מספקת מענה לאוכלוסייה המבוגרת על מנת לעזור להם להישאר 
בסביבה הביתית, עצמאים ובטוחים. משתתפי התוכנית נהנים מלחצן מצוקה, משירותים 
רפואיים, עזרה בתחזוקת הבית ופעילות חברתית. התוכנית בפיקוח משרד הרווחה אשל-

ג'וינט ועיריית ירושלים.
לפרטים נוספים: מזכירות המתנ"ס, בטלפון: 6432222.

תמונות מתחלפות
         

אומנים המעוניינים להציג ולמכור את עבודותיהם מוזמים להציג בלובי בית טיילור.
⋅ פתיחה של תערוכות 

⋅ אוצרות
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כל אחד והתרבות שלו

אירועי התרבות שלנו ביובלים משמשים מקום מפגש לכל הקהילות ומסייעים בבניית
קהילה חיה עם שייכות חזקה: 

• מועדון הצגות – מנוי להצגות ילדים ומבוגרים
• מועדון הסרט הטוב

• קבלות שבת ואירועים יוצרי קהילה 
• הפקות יחודיות

• שיתופי פעולה עם אומנים בקהילה 

טיילור Kids - עכשיו זה קורה!
חוגגים ימי הולדת לכל הגילאים: 

⋅ הפעלה מיוחדת עם "גברת פלפלת שמחה וצוהלת מירי בן ישעיהו"
⋅ מסיבות יום הולדת - לבנות ובנים

⋅ מסיבות אורות זוהרים והלהיט החדש פול מון
⋅ בובות ענק

⋅ בלונים בצורות
⋅ משחקים נושאי פרסים

⋅ יום הולדת ספא
⋅ בועות סבון

⋅ ליצן פעלולן
⋅ הישרדות

⋅ ימי הולדת ספורטיביות
ועוד הרבה הפתעות, שירים וריקודים, הכל עם המון שמחה צחוקים וחיוכים!

חייגו ותחגגו 02-6443222 

• בואו לחגוג איתנו באודיטוריום טיילור
ימי הולדת באווירה ובסגנון אחר...

הקרנה פרטית של סרט או מצגת באודיטוריום מפואר בשילוב אירוע חברתי בלובי.
לפרטים: 6443222 

• סדרת הרצאות מגוונים בנושאים שונים
תושבים המעוניינים להרצות בהתנדבות מוזמנים לפנות לאתי. לפרטים: 6443222 

קהילת אומנים 

• גלריה קהילתית 
• הנגשת אומנות לילדים ולנוער 

מרכז משפחה וזוגיות

מתגבשת קבוצה ראשונה מסוגה בארץ של מאסטרמיינד בנושא חינוך ומשפחה.
מאסטרמיינד מייצר תהליך חשיבה משותף שבו אנו רותמים את הניסיון הידע והמחשבה של

חברי הקבוצה על מנת לפתור דילמות.

"קצרים" בוקר קפה ומאפה – שיח נשים אינטימי בנושא זוגיות:
הנחיית הורים – על ידי מנחת הורים ומשפחות מקצועית 

• פרטנית      • קבוצתית   

הרצאות בנושאים מגוונים כגון: 
• תקשורת בריאה

• חוקים וגבולות כשקט נפשי לילד
• מריבות בין אחים

• הפרעות קשב וריכוז
• חום ואהבה – מזון לנפש הילד

• גיל ההתבגרות ניהול קונפליקטים ועוד רבות...

סדנאות: 
בכל התחומים הקשורים להורות זוגיות ומשפחה. 

לפרטים: 6443222

גינה קהילתית גן גורדון

הגינה בשלבי הקמה ראשוניים ואנו מזמינים את תושבי הרחובות הסמוכים לקחת חלק 
בפעילות! נפגשים בימי שישי בבוקר בגן גורדון.

מצפים לראותכם! לפרטים: בית טיילור 02-6443222.

סדרת הרצאות

תושבים מרצים לתושבים
אחת לחודש נקיים הרצאה ע"י תושבים בהתנדבות, המעוניינים להרצות לתושבים 

בהתנדבות בנושאים השונים או המעוניינים להשתתף בהרצאות כקהל - אנא צרו קשר עם 
מזכירות מרכז התרבות טיילור בטלפון 02-6443222.
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• שיח תרבות
• מופעי מחול

• מופעי מוסיקה
• מועדון זמר

    ועוד רבות ...

• הרצאות ידע עסקי לאמנים 
• פעילויות אומנות אחה"צ למשפחות
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תושבי ותושבות רמת שרת ורמת דניה,
בשנים האחרונות אנחנו נהנים מפריחה של הפעילות הקהילתית בשכונה במגוון תחומים, ועלייה 
משמעותית במספר הפעילים בשכונה: הפורום האורבני של רמת שרת ורמת דניה מתכנס באופן 

תדיר ופועל באופן שוטף בנושאי תכנון בשכונה, פיתוח מבני ציבור, טיפוח המרחב הציבורי וגני 
המשחקים ועיצוב המרחב הציבורי, בהתאם לאופייה של השכונה, לצביונה ולצרכי התושבים;

פורום החינוך, שמאגד את גני הילדים העירוניים )שהביקוש אליהם הולך וגדל משנה לשנה(, בית 
הספר "מנשה אלישר" שעובר מהפכה של ממש – פדגוגית ופיזית, מעון רמת שרת שפורח בניהולה 

של קרן סול, רכזת החינוך של המנהל הקהילתי מרים מנצור הנפלאה, ונציגי התושבים במנהל. 
הפורום מגבש חזון חינוכי לשכונה ומפתח תכניות משותפות שמטרתן למסד ולבסס את הרצף 

החינוכי החל מגיל 0 ועד גיל 18; לצד זאת פועלות במרחב קבוצות תושבים בנושאי תרבות כגון סדרת 
ההרצאות "תושבים מרצים לתושבים", קבוצת "גווני רמת שרת/דניה" שמארגנת מדי שנה אפטר 

פארטי יום העצמאות בגן שלומית, שכבר הפך למסורת, הדלקת נרות קהילתית בחנוכה, בניית סוכה 
קהילתית ועוד מגוון של פעילויות.

השיח הקהילתי פורח גם ברשתות החברתיות, בקבוצת הפייסבוק המרכזית של השכונה "קהילת 
רמת שרת ורמת דניה" ובקבוצות הוואטס אפ השונות, ומופץ ניוזלטר עשיר לכלל תושבי השכונה. 

בחודשים הקרובים יושלם החלק הראשון בפרויקט סביוני רמת שרת, במסגרתו תפתח שלוחת 
מתנ"ס חדשה ונגישה בשטח של כ-1400 מ"ר, מרכז מסחרי של כ-750 מ"ר, ויוכשרו שטחים 

ציבוריים מפותחים לרווחת תושבי השכונה. השלמת הפרויקט צפויה להעצים עוד יותר את הפעילות 
הקהילתית בשכונה, להנגיש את מתנ"ס רמת שרת ומגוון השירותים והחוגים שהוא מציע לתושבי 

השכונה והאזור )המפורטים בחוברת זו( ולאפשר לקהילה להתכנס ולקיים פעילות בתנאים ראויים, 
בלב ליבה של השכונה. אני קורא לכם להצטרף לעשיה הנרחבת של הפעילים בשכונה, וליהנות 

ממגוון החוגים והשירותים של מתנ"ס רמת שרת בראשותה של מלכה קסלסי-גורדון.
ביחד נעשה כאן שכונה נפלאה.

שלכם,
ערן בנאי
נציג רמת שרת ורמת דניה בהנהלת מנהל קהילתי יובלים

חוגי העשרה ואמנויות

אלקטרוניקה )רובוטיקה(
בהדרכת: אבישי מנדיל מדריך בעל ניסיון בהדרכת חוגי אלקטרוניקה לילדים.

לימוד מורחב של כ-30 רכיבים ומושגים באלקטרוניקה, שימוש בציוד מדידה, איתור תקלות, 
קריאת סכמות חשמליות, רכישת ידע. הילדים יבנו כ-4 פרויקטים במהלך השנה, להלן 

הפרויקטים: רכב חומק ממכשולים, אורגנית מקליטה, וינקר לאופניים, מגבר סטריאו.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

160 + 35 ₪ לחומרים17:30 - 16:30א'6-10 

* ערכה בעלות 120 ₪ דרך המורה

שח-מט
מפעיל: חברת אטיוד

שחמט הוא משחק אסטרטגי המפתח את יכולת המחשבה, תכנון מהלכים קדימה, חשיבה 
מתמטית, ריכוז ומשמעת עצמית, הילדים ילמדו את יסודות המשחק ומהלכים מתקדמים.    

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

6-12
מתחילים 
ומתקדמים

180 14:35₪ - 13:35ב'

* הקבוצות יפעלו במקביל ע"י שני מדריכים.  ** ניתן לרכוש ערכת שח-מט במחיר מסובסד.

בית הספר לקסמים בע"מ
מדריך מקצועי מבית הספר לקסמים בע"מ

בחוג נלמד קסמים מיוחדים כגון: קסמי קלפים, טלפתיה, הפיכת נייר לשטר,
כיפוף כפיות, העלמת חפצים, ריחוף באוויר ועוד.

החוג מפתח בצורה מדהימה את הביטחון העצמי של הילדים. כמו כן החוג מסייע בדיבור 
מול קהל ומשפר את היכולות המוטוריות.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

180 17:15₪ - 16:30א'חובה-ב'

200 18:15₪ - 17:15א'9-12

* ערכת קסמים בעלות של 280 ₪.
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גיבורים דיגיטליים 
מפעיל: חברת קורטקס

הצטרפו למשחק מרתק וחדשני, שימשיך להלהיב אתכם לאורך שנים. 
גיבורים דיגיטליים הינו חוג חדשני המשלב בין משחק דיגיטלי מתקדם לחוויה קבוצתית 

של חדרי בריחה. כחלק מחוויית המשחק נלמדות ומיושמות אסטרטגיות זיכרון המשפרות 
את יכולות הלמידה בתחומים שונים. המשחק עושה שימוש במציאות רבודה, לצד טלפונים 

חכמים ומשקפי VR בחלק מהמפגשים. 
הפעילות נותנת מקום לביטוי עצמי אישי של כל משתתפ/ת, לצד עבודת צוות ושיתוף 

פעולה וחוויה בלתי נשכחת.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

165 16:30-17:30₪ג'א-ב'

165 17:30-18:30₪ג'ג'-ד'

165 18:30-19:30₪ג'ה'-ו'

פיסול - עיצוב קרמי וקדרות
בהדרכת: שגב גורביץ-בוגר בצלאל במחלקה לעיצוב קרמי, מורה לקרמיקה בבי"ס למדעים 

ואמנויות.
בחוג נלמד פיסול פיגורטיבי )דמויות חי, אנוש ועוד..( תוך שימוש בטכניקות מגוונות לעבודה 

בחימר: פיסול מגוש, בנייה בחוליות ובמשטחים, פינצ'ינג, מרבלינג ועוד.. עיצוב ויצירת כלי 
בית שונים בעזרת טכניקות מגוונות כולל אובניים, צביעה וזיגוג של העבודות.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

20+180 ₪ לחומרים18:30 - 17:30ד'6-12

קבוצה של הורים 
וילדים

35+300 ₪ לחומריםלפי ביקושד'

טיסנאות
בהדרכת: שלום ישראל – "נוגעים בשמים" וצוות מדריכים מקצועי.

אצלנו השמים הם הגבול, במהלך השנה המשתתפים יבנו ויטיסו טיסני השלכה )גלשונים( 
טיסני מנוע וגומי, טילי מים וטיסנים מחומרים שונים, במסגרת החוג יושם דגש על דינמיקה 

קבוצתית בניית ביטחון עצמי וחיזוק תחושת המסוגלות והחשוב מכל יחס אישי ומכבד.               

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

170 ₪ + 30 ₪ לחומרים17:30 - 16:30ב'                          6 ומעלה
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אמנות רב-תחומית
בהדרכת: מילי צים, אמנית פעילה, מורה מקצועית ומרצה בקורסים ללימוד רישום וציור 

במוזיאון ישראל.

סדנת יצירה מלאה בחומרים שונים, המעניקים השראה לדמיון ומאפשרים לתלמידים לפרוח. 
הדגש בחוג הוא מתן כלים בסיסיים המתאימים לילדים שרק נכנסים לעולם האומנות.   ביחד 

נכיר יצירות של אמנים שונים כחלק בלתי נפרד מהתהליך היצירה. 

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

170 ₪ + 20 ₪ לחומרים17:30 - 16:30ד'6-8

ציור ורישום
בהדרכת: מילי צים, אמנית פעילה, מורה מקצועית ומרצה בקורסים ללימוד רישום

וציור במוזיאון ישראל.

רישום וציור קלאסי בחומרים שונים. התנסות בציור ככלי לביטוי אישי ורגשי. ציור של טבע 
דומם, נוף ודיוקן. לימוד מעמיק של תורת הצבע, ערבוב וציור. הכרות עם שפת הציור: אור 

וצל, קו, צורה, פרספקטיבה ועוד.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

170 ₪ + 20 ₪ לחומרים18:30 - 17:30ד'9-12

200 ₪ + 20 ₪ לחומרים19:45 - 18:30ד'13 ומעלה

"סייבר ותכנות Premium בשיטת פאדגורו"       
בתכנית חדשנית זו, נטפח את הסקרנות והחשיבה השיטתית-אלגוריתמית של הילדים 

ונעשיר את הידע ויכולת הביצוע באמצעות לימודי תכנות בשיטה ייחודית. 
נלמד את יסודות התכנות על אייפדים עם אפליקציות ייעודיות ובהמשך השנה נעשה עבודה 

מגוונת של בנית משחקים, אפליקציות, עיצוב בדיגיטל וסרטונים. 
בחלק מהשיעורים נפעיל גם רובוטים לימודיים מתקדמים. נרכוש מיומנויות של הפשטה 
ופתרון בעיות מורכבות, עבודת צוות, הצגה לקהל, ניסוי וטעיה ודבקות במשימה - והכל 

בכלים של המאה ה-21.  

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

210 17:20₪ - 16:30ב'6-7
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מהנדסים צעירים - חכמולוגי
מפעיל: יחיאל ברינד

לגלות את עולם המדעים בגיל הרך!
הקניית ידע וכלים בתחומים מדעיים שונים באמצעות בנייה חוויתית, מאתגרת וכיפית!
כל משתתף מקבל את ערכת ה-K’nex הייחודית של מהנדסים צעירים לשימוש אישי 

במהלך החוג. לאחר שהמדריך יסיים לספר, להדגים ולהסביר את העיקרון מתחומי ההנדסה 
או החיים, הילדים יחלו בבנייה אישית של דגם הממחיש את החומר הנלמד.

הדגמים שהילדים יבנו: מתקני שעשועים, מגוון חיות, כלי תחבורה ועוד...
הערכים המוספים של החוג: יכולות מוטוריות, תפיסה מרחבית, ביטחון עצמי ותחושת 

מסוגלות, פתרון בעיות חשיבה יצירתית, הרחבת אופקים.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

185 ₪  17:15 - 16:30ה'4-6

Young Engineers :מצאו אותנו בפייסבוק, רשמו      

לגו אתגרי 
מפעיל: יחיאל ברינד

תכנית העשרה לילדים ונוער באמצעות חוג לגו. בחוגי המהנדסים הילדים מקבלים כלים 
וידע תיאורטי במקצועות המחשבתיים והמדעיים. באמצעות הסברים פשוטים ומשחקים 

מהנים מקבלים הילדים ידע בתחומי הפיזיקה והמכניקה. בחוג נבנה דגמים שונים, בין השאר: 
כלי טיס, מכוניות שונות, מכונות רטט, מקדחות, מנופים, מתקנים בלונה פארק ומגוון רב של 

דגמים, הממחישים עקרונות פיסיקליים שונים.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

185 ₪  18:15 - 17:15ה'6-10

* תשלום של 50 ₪ חד פעמי עבור אלבום שיקבלו, בכל שיעור יקבלו מדבקה של הדגם אותו 
בנו וידביקו באלבום, האלבום כולל הסבר לכל דגם.

מבוכים ודרקונים
מפעיל: "חברת קורטקס"

מפעילה חוגים למשחקי תפקידים שמבוצעים על ידי מדריכים מוכשרים
ובעלי ניסיון רב בתחום.

המשחק מקנה פיתוח יכולת הביטוי בע"פ ופיתוח יכולת החשיבה,
דמיון, יצירתיות קשב וריכוז, הסקת מסקנות, חשיבה מתמטית ואסטרטגית,

זיכרון ועוד... פעילות המבטיחה הנאה רבה וסיפוק בתוך עולם האגדות
והסיפורים משחקים משחק קסום שבו כל אחד יכול להיות גיבור אמיתי.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

200 ₪  18:00 - 16:30ה'מתחילים

200 ₪   19:30 - 18:00ה'מתקדמים

* במהלך השנה יתקיימו טורנירים וקייטנות בתוספת תשלום, ההשתתפות אינה חובה.   

קרקס
מפעיל: חברת "אטיוד"

בתקופה בה הידע כה רב ומספר תחומי העניין המקיפים אותנו הוא בלתי רגיל—חוג הקרקס 
העכשווי מזמין את הילדות והילדים להתמקד בטכניקה וללמוד כיצד לארגן את ארגז הכלים 

העומד לרשותם.
החוג מציע מגוון רחב של התנסויות בתחום הקרקס ושם דגש על פיתוח תחום ההתעניינות 
לרמה מקצועית. בחוג נדון בשאלות דוגמת בניית תכנית אימונים יעילה והעברת ידע ויכולות 

מתחום אחד למשנהו.
בנוסף, נתנסה בשיפור היכולות הבימתיות שלנו באמצעות התנסות, צפייה והקשבה.

בין הכלים איתם נעבוד: ג'אגלינג כדורים, צלחת סינית, דיאבלו, פוי, חישוקים, קביים ועוד.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

185 ₪  14:30 - 13:30ה'9-12

* החוג אינו דורש ידע מוקדם.
** כיתות ג' באישור המורה בלבד לאחר שיעור דוגמה.
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חוגי מחול

בלט ומחול
בהדרכת: ורוניקה ביקוב מדריכה להתעמלות אמנותית ומחול        

יסודות הבלט בליווי מוסיקה קלאסית וקצבית לילדים. צעדים ראשונים בתחום
המחול, קואורדינציה, שמיעת מקצב והתאמתו לתנועה, פיתוח הדמיון והיצירה

בשילוב אביזרים.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

170 17:15₪ - 16:30א'  4-5

* ההורים ירכשו בגד בלט באופן עצמאי בנפרד או במרוכז.
** החוג יחל ביום ראשון ה-9/2.

היפ הופ
מפעיל: הורה ירושלים

שורשיה של טכניקת היפ הופ במחול האפריקאי, והיא חוויה של ריקוד אקטיבי וסוחף 
המשלב אלמנטים עכשוויים של ריקוד הרחוב עם טכניקה אנרגטית המבוססת על קצב,

כוח, שחרור גופני ומנטאלי.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

210 ₪ 18:15-19:30ב'10 ומעלה

הורה ירושלים ברמת שרת
   

"פוצלה"- לכיתות א'-ב', הקניית כלים בסיסיים ושפה תנועתית, שימת דגש על הכרת 
הגוף ויכולותיו, הקניית טכניקה מעולם הבלט הקלאסי והמודרני, פיתוח חוש קצב וראיית 

מרחב.   

"עתודה"- לכיתות ג' ומעלה - העמקת היכולות הטכניות של הרקדנים, תוך העשרה 
השפה התנועתית, בניית משמעת עצמית ואחריות אישית. ביטוי ללמידה זו ניתן בריקודים 

ובכוריאוגרפיות איתם זוכים הרקדנים להופיע במהלך השנה.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

180 ₪ 17:15 - 16:15ד'פוצל'ה: 6-7

280 18:15₪ - 17:15א'-ד'עתודה: 8-11

חוגי ספורט לילדים, נוער ומבוגרים  

טאקוונדו 
בהדרכת: אבי כדורי-מאמן בכיר בעל חגורה שחורה דן 7 ושופט בין לאומי ומדריכים נוספים.

אומנות לחימה קוריאנית המשמשת להגנה עצמית, פיתוח כושר גופני, קואורדינציה, 
משמעת, נשימה נכונה, סיבולת, מהירות, כוח, שיווי משקל, מוטוריקה עדינה וגסה, מודעות 

ובטחון עצמי. מועדון הטקוואנדו ברמת שרת זכה באליפות ישראל לנוער ולבוגרים ובאליפות 
המתנ"סים זו השנה ה-16 ברציפות, ספורטאי המועדון השתתפו באליפויות עולם ואירופה 

וזכו במדליות, ספורטאית המועדון בת-אל גטרר אלופת אירופה וספורטאית אולימפית.  

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

175 ₪   17:15 - 16:15ב'4-5 מתחילים

175 ₪              17:15 - 16:15ה'5-7 מתקדמים

230 ₪              17:15 - 16:15ב'+ה'4-6

מתקדמים שנה 
שנייה ושלישית

215  ₪    18:00 - 17:15ב'+ה'

מתקדמים שנה 
שלישית ומעלה

215 18:45₪ - 18:00ב'+ה'

מתקדמים שנה
רביעית ומעלה

240 19:45₪ - 18:45ב'+ה'

נוער ובוגרים 
מתקדמים

250 21:00₪ - 19:45ב'+ה'

נוער ובוגרים פעם 
בשבוע

190 21:00₪ - 19:45ב' או ה'

+ ₪100 עבור רישום להתאחדות ומבחנים )לא כולל חגורה( לילדים. 
+ 170 ₪  לנוער ובוגרים כולל רישום להתאחדות מבחנים וביטוח ספורטאים.  

* החוג יחל ביום שני ה- 3/9/18.
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טניס שולחן
מפעיל: דודיק אלטרץ מאמן מוסמך, אלוף ישראל ושחקן אולימפי מאמן נבחרת ישראל. 
וחבר בהנהלת איגוד טניס, וצוות מאמנים מוסמכים, מאגודת "הפועל ירושלים" – אגודה

מהמובילות בארץ בענף.
 

הקבוצה מתחרה בליגות הראשונות בארץ לבוגרים ונוער.                                                                                           
טניס שולחן הינו ספורט מהנה, ייחודי ומתוחכם המפתח ומשפר: קואורדינציה, כושר גופני, 

זריזות, עמידה במצבי לחץ, יכולת ריכוז, תכנון מהלכים מראש. 
החזרת הכדור הקטן תוך כדי תנועה מהירה ליד השולחן מפתחת את הקואורדינציה. הצורך 

להכות בכדור מבלי לראות את המחבט פוגע בכדור מפתח קואורדינצית יד-עין )ועשוי לסייע 
לילדים הלוקים בבעיות של כתיבה(. תנאי הכרחי להתקדמות בענף הזה הוא שיפור מהירות 
התגובה. מאחר שהכדור מגיע ליריב במהירות גבוהה מאוד יש חשיבות רבה ליכולות גופניות 

כמו זריזות, מהירות תגובה וכוח מתפרץ, חשיבות שהולכת וגדלה במקביל לעלייה ברמת 
המשחק. מאחר שבטניס שולחן ההתמודדות היא אישית ומגיל צעיר מאוד, מפתחים יכולות 
מנטליות חשובות - התמודדות עם מצבי לחץ ומתח ועם הצלחות וכישלונות, שיפור הריכוז, 

התמדה, משמעת אישית וקבלת החלטות תוך כדי משחק.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

170 ₪     ג': 17:30 - 16:30ג'5-9

ג': 17:30 - 16:30ג'+ו'10-15
ו': 13:30 - 12:30

              ₪ 200

ג': 19:00 - 17:30ג'-ו'מתקדמים
     ו': 15:00 - 13:30

    ₪ 230

א'+ג'נבחרת הישגית
ו'

ג': 19:00 - 17:30
ו': 15:00 - 13:30

₪ 250
)4-3 פעמים בשבוע(  

א': 21:00 - 19:30א'+ג'מבוגרים
ג': 20:30 - 19:00

190 ₪ )פעם(
230 ₪ )פעמיים(

• קבוצת 9-5: אפשרות לפעם נוספת ביום שישי, קבוצת 10-15: פעמיים בשבוע
   )חלוקה לפי גילאים עם צוות של 3 מאמנים(.

• נבחרת הישגית: האימונים ביום א' יתקיימו בבית טיילור. 

אירובי דאנס 
מרואני איילה – מדריכת מחול אירובי, עיצוב, מדרגה ורצועות.

שיעור אירובי דאנס מתחילים הינו שיעור המשלב עבודה אירובית בשילוב תנועות שונות 
מעולם המחול, שיעור דינמי, אנרגטי עם מוסיקה קצבית ומהנה תוך שיפור יכולת לב ריאה, 

עיצוב הגוף, שיפור יכולת הקואורדינציה, הריכוז והגמישות.
 

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

120 18:30₪ - 17:30ג'נערות 13-18

התעמלות אמנותית ומחול
בהדרכת: ורוניקה ביקוב מדריכה להתעמלות אמנותית ומחול     

התעמלות אמנותית בדגש על מחול, שיפור היציבה, שיפור הדימוי והביטחון העצמי.
אקרובטיקה: גלגלון, עמידת ידיים, גשר ועוד. הפעילות בשילוב מוסיקה ואביזרים.

בנות שימצאו מתאימות ישולבו בנבחרת המינהל הקהילתי, וישתתפו בתחרויות ארציות.
  

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

170 ₪  פעם בשבוע17:15 - 16:30ד'4-6

215 ₪ פעמיים בשבוע18:30 - 17:20א'+ד'7 ומעלה

* ההורים ירכשו בגד בלט באופן עצמאי או במרוכז
** החוג יחל ביום ראשון ה- 2.9.18

         
Zumba Kids – זומבה ילדים

בהדרכת: בתיה עזריה מוסמכת ע"י מרכז הזומבה הרשמי של ישראל זומבה פויינט.
שיעור זומבה שפותח ועוצב במיוחד לילדים בגילאי 12-4.

החוג משלב לימוד וחזרה על צעדי בסיס במקצבים לטיניים ובינלאומיים שונים כגון סמבה, 
קליפסו, רגטון והיפ הופ, לימוד כוריאוגרפיה, משחקי תנועה ועוד.

בשיעור אנו עובדים עם הילדים על מוטוריקה, שיווי משקל, קואורדינציה וזיכרון. שמים 
דגש על הכבוד ההדדי, העבודה בקבוצה וחיזוק הביטחון העצמי תוך שיעור דינאמי, מעניין 

ומגוון... וכמובן, נעשה גם הרבה כיף!

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

140 17:30₪ - 16:45ה'7 ומעלה
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כדור-סל
בית-ספר לכדור-סל בשיתוף עם "הפועל ירושלים"

בהדרכת: מיטב המאמנים ממחלקת הנוער של הפועל ירושלים

במהלך השנה ילמדו הילדים את יסודות המשחק הבסיסיים והמתקדמים יותר.
כמו כן, התמודדות עם מצבי לחץ, ריכוז, אחריות, התמודדות עם לחצים ומשברים.

יינתן דגש על שיפור היכולת האישית של כל ילד.
הילדים הפעילים במסגרת בית הספר נהנים בנוסף לפעילות הרגילה ממגוון רחב של 

אטרקציות השתתפות בליגת בית הספר לכדורסל, צפייה בחלק ממשחקי הבוגרים ללא 
תשלום, השתתפות בימים מרוכזים בחופשות.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

190 14:30₪ - 13:30ג'+ה'א'-ב'

190 14:30₪ - 13:30ב'+ד'ג'-ד'

* ערכת כדור-סל הכוללת: תלבושת משחק, קפוצ'ון, תיק מקצועי, כדור-סל יורו-ליג
בעלות של 220 ₪

** התשלום כולל ביטוח ספורטאים.
 

חוגי מחול, ספורט, העשרה

מחול מזרחי לנשים
בהדרכת: אוריה שוחט, רקדנית ומורה לריקוד בטן רוקדת בהרכב עם מס' רקדניות מובילות, 

מפתחת טכניקה למודעות של שקט, מנוחה ודיוק לגוף ולנפש. 

חיבור לגוף בחדוות מחול וכייף, חיזוק עוצמת הגוף בעבודת אגן דינמית, לימוד איזון ציר 
הסימטריה ושחרור מתחים לאורך ולרוחב הגב.

בואי להניע חוויה של התחדשות וריפוי דרך תנועת המחול המזרחי וריקוד הבטן.
מתאים גם לנשים אחרי לידה.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

170 21:00₪ - 20:00א'מבוגרים

וסדנאות למבוגרים

אקטיביזם פיזי 
בהדרכת: אוריה שוחט

טכניקת עומק לפיתוח מודעות תנועתית לשריר, לשלד, וליחסים בניהם, באופן נפרד
ועצמאי, בשלל זוויות ואופנים, ליצירת עצמאות תנועתית של כל איבר ומפרק, ושחרורו 

מהחזקה וממאמץ.
הטכניקה מגדילה את טווחי התנועה של השרירים והמפרקים ומגמישה אותם. מיישרת 

ופותחת מפרקים, ומאפשרת סיכוך והזנה עצמית שלהם. מחזקת צירי סימטריה, ומייצבת
את שיווי משקל ועוד ועוד. בשיעור נעבור תהליך שקט של הקשבה למטרת ריפוי.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

170 20:00₪ - 19:00א'נשים

זומבה
בהדרכת: בתיה עזריה מוסמכת ע"י מרכז הזומבה הרשמי של ישראל זומבה פויינט.

זומבה הוא שיעור אירובי המשלב מקצבים וצעדי ריקוד של מקצבים לטיניים לבניית אימון 
דינמי, הכולל אלמנטים של אירובי ושל פיטנס, קל לביצוע וכיפי. לכל שיר יש כוריאוגרפיה 
מיוחדת משלו, הקסם של הזומבה טמון  בעובדה שהמתאמנים לא מרגישים שהם עושים 

ספורט אלה שהם במסע ברחבי יבשת דרום אמריקה, בשעור זומבה ממוצע ניתן לשרוף בין 
500 ל-800 קלוריות!

ריקודי זומבה, הוא השילוב של תנועת הגוף עם המוסיקה וההנאה שבריקוד יוצר חוויה 
כוללת של גוף ונפש, חוויה של חיוניות ושמחה.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

120 21:00₪ - 20:00ב'נשים ונערות

אירובי דאנס + עיצוב בטן למתחילות 
בהדרכת: מרואני איילה – מדריכת מחול אירובי, עיצוב, מדרגה ורצועות.

אירובי דאנס משלב ריקוד המשפר את יכולת סיבולת לב ריאה, שריפת שומנים ועיצוב הגוף.
הריקוד גם ישפר את יכולת הקואורדינציה והריכוז, ועבודה על גמישות הגוף.

כל זה באווירה ובחוויה מיוחדת עם מוזיקה סוחפת.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

160 20:00₪ - 19:00ג'נשים
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יוגה אינטראקטיבית
בהדרכת: זויה אורצקי מדריכת יוגה מוסמכת ע"י ציפי צגב.

יוגה כתרפיה דרך עבודת גוף-נפש-רוח, תרגול וחקירה של הגוף,
דרך תנוחות יוגה, נשימות, מגע, הרפיה.

תרגול יוגה -  זו הזדמנות לרכך את הגוף והנפש מעומס וחסימות ולטפח חוסן וכוח.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

180 20:30₪ - 19:30ד'נוער ומבוגרים

סדנאות דקורציה לבית
בהדרכת: אביבה ברכה בוגרת מכללת לאומנויות ורצברגר.

בסדנה ניצור מספר מספר פריטים בטכניקות שונות ובחומרים שונים.
להלן רשימת הנושאים והטכניקות:

1.  סלסלות תחרה + פרחים בעיצוב פטל פורצלן.
2.  טכניקת העתקת תמונות ועיצוב על עץ, בד קנבס, תמונות במדפסת לייזר, קרמיקה ועוד.

3.  עבודות דקופאג' + אפשרות לפיסול בדאס.
4.  שטיחים ממוחזרים – מחולצות טריקו, סלסלות, תיקים, פח לניירות ועוד.

5.  גופי תאורה – אהילים מתחרה, צמר וחבלים. 

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

300 21:00₪ - 19:00ג'-12 מפגשיםמבוגרים
לא כולל חומרים

* הערה חומרים ירכשו באופן מרוכז ע"י המורה.

פיסול קרמי מבוגרים
בהדרכת: שגב גורביץ-בוגר בצלאל במחלקה לעיצוב קרמי, מורה לקרמיקה בבי"ס למדעים 

ואמנויות.
בחוג נלמד פיסול פיגורטיבי )דמויות חי, אנוש ועוד..( תוך שימוש בטכניקות מגוונות לעבודה 

בחימר: פיסול מגוש, בנייה בחוליות  ובמשטחים, פינצ'ינג, מרבלינג ועוד.. עיצוב ויצירת כלי 
בית שונים בעזרת טכניקות מגוונות כולל אובניים, צביעה וזיגוג של העבודות.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

190 ₪ + 30 ₪ לחומרים20:30 - 19:30ד'נוער ומבוגרים
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סדנת "העוצמה שבעשיה"
בהנחיית: איריס כהן מאמנת מבוגרים ילדים ונוער, בוגרת תו"ת- תקשורת ותוצאות של אלון 

גל, מרצה ומנחת סדנאות להישגיות ומנהיגות.

הגיע הזמן לעשות, כל אחד, בכל מקום, בכל מצב, האם אתם מוכנים?!
זוהי ההזדמנות שלכם ללמוד מאיריס כהן-מאמנת להישגיות ומנהיגות, לשפר את היכולת 

שלכם לעשיה בכל תחום שתגדירו, שיפור שיוביל לתוצאות יוצאות דופן!
בסדנה "העוצמה שבעשיה" תלמדו כלים פרקטיים לשיפור יכולות העשייה שלכם, תגדירו 

לעצמכם יעדי עשייה ותכבשו אותם, אחד אחרי השני. בפועל, בחיים האמיתיים ולא 
בתאוריה.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

280 ₪ למפגש בודד22:00 - 19:30ה' - 3 מפגשים17-99
800 ₪ ל-3 מפגשים

מפגש 1: בתאריך  13.9.2018 | מפגש 2: בתאריך  4.10.2018 | מפגש 3: בתאריך  25.10.2018

משחק הברידג'
בהדרכת: עירית גראפי מורה לברידג' ומנהלת תחרויות ופעילות בוועד מורי הברידג'.

משחק הברידג' הוא משחק אשר באמצעותו ניתן לשפר את גמישותו ובריאותו של המוח 
ועוזר פלאים לשיפור הזיכרון. בתחילת השיעור הרצאה, משחקי ידיים על הנושא הנלמד, 

משחק חופשי מודרך. ובסיום השיעור חלוקת דפי הסבר על נושא ההרצאה.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

180 19:45₪ - 18:30ב'נוער ומבוגרים

סדרת הרצאות

תושבים מרצים לתושבים
אחת לחודש נקיים הרצאה ע"י תושבי השכונה בהתנדבות, התושבים המרצים ישתפו את 

התושבים בעשייתם ובעולמם המקצועי, מלבד השימוש בהון האנושי שקיים בשכונה לטובת 
העשרת תושביה, סדרת ההרצאות תחשוף את התושבים לרעיונות חדשים ותאפשר שיתופי 

פעולה חדשים על בסיס תחומי עניין משותפים.
המעוניין להרצות לתושבים בהתנדבות בנושאים שונים כגון: דיני עבודה, רפואה, מקרקעין, 

כלכלה, זוגיות, העצמה אישית, ילדים משפחה ועוד... או המעוניינים להשתתף בהרצאות 
כקהל, מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות המתנ"ס. 
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מרכז המוסיקה "היובל"

מרכז המוסיקה "היובל" פועל במתנ"ס רמת- שרת, המרכז מציע שיעורי נגינה וחוגי מוסיקה 
מרמת מתחילים ועד לרמת בגרות במוסיקה, המרכז מציע שעורים לילדים, בני נוער 

ומבוגרים בכל סגנונות המוסיקה, קלאסי, ג'אז, רוק פופ מוזיקה ערבית ומזרחית, תלמידינו 
משולבים במהלך לימודיהם באנסמבלים והרכבים שונים ומופיעים במסגרת קונצרטים של 

מרכז המוסיקה ובאירועים קהילתיים ועירוניים.

רכז המוסיקה 

לימוד פרטני בכל כלי הנגינה
מיועד לילדים )מגיל 6(, בני נוער ומבוגרים

 
פסנתר קלאסי

פסנתר ג'אז ומוסיקה קלה
אורגנית: פרטני/ קבוצתי

גיטרה קלאסית 
גיטרה חשמלית

גיטרה אקוסטית 
 

מורי מרכז המוסיקה הינם בוגרי אקדמיות ולימודים גבוהים במוסיקה, המורים בעלי ניסיון
רב בלימוד ילדים, בני נוער ומבוגרים.       

 
מחירים:

• 30 דקות בשבוע: 330 ₪ לחודש
• 45 דקות בשבוע: 440 ₪ לחודש 
• 60 דקות בשבוע: 550 ₪ לחודש

• חודשי פעילות מרכז המוסיקה הינם ספטמבר – יוני )יולי למעוניינים(.
• הפעילות כוללת השתתפות בקונצרטים.

• חלק מכלי הנגינה ניתן לקבל בהשאלה לשנת לימודים ראשונה בלבד תמורת 50-70 ₪ 
  לחודש )תלוי בכלי(.

• ימי הפעילות ושעות הלימוד בשיעורים הפרטניים יתואמו מול הרכז והמורים.
• משך השיעור יקבע עפ"י דרישת כלי הנגינה וגיל התלמיד.

כלי נגינה מועדפים – במחירים מוזלים 
בשנה זו אנו מציעים לימוד על מספר כלים נבחרים דבר המקנה 5% הנחה 

לאורך כל שנת הלימודים הראשונה:
כינור   /   עוד   /   חצוצרה   /   טרומבון   /   קלרינט   /   חליל צד

גיטרה בס         פיתוח קול/שירה
סקסופון                                       כינור/ עוד

קלרינט                                         דרבוקה
חליל צד: פרטני/ קבוצתי              תופים

חלילית: פרטני/ קבוצתי                בנדיר                    
חצוצרה

חוגים ופעילויות נוספים:

פיתוח קול רב תחומי
המורה: סיגל חמיידס, בוגרת המחלקה לזמרה רב תחומית באקדמיה למוסיקה ולמחול 

בירושלים, זמרת, מוזיקולוגית ומורה לפיתוח קול.

השיעורים מיועדים מבוגרים נוער וילדים בכל הרמות, פיתוח בו זמנית טכניקה קולית, פיתוח 
שמיעה כללית ואינטרפרטציה של השירים, בסגנון רב תחומי. כל מי שאוהב לשיר והיה רוצה 

לפתח את היכולות שלו מוזמן לבוא לשיעור ניסיון )בתשלום(.

מוסיקה לגיל הרך )טרום כלי(
מורה: בוגרת האקדמיה הגבוה למוסיקה בירושלים.

                                                                                                                                                      
אנו מזמינים את ילדיכם להיכנס לעולמה הקסום של המוסיקה כבר מגיל הגן. 

היכרות ראשונה ומתקדמת עם המוסיקה באמצעות משחק, תנועה, האזנה ונגינה. 
הפעילויות תותאמנה לקבוצת הגיל של הילד ותעשנה בקבוצות קטנות ואיכותיות.

פתיחת הקורס מותנה במס' נרשמים.

טרום כלי - גילאים: 3-6
מחיר לחודש: 200 ₪

הרכב מוסיקלי
בהדרכת ליעד מור – מורה לגיטרה והרכבים.

הרכב לתלמידי מרכז המוזיקה המשלב נגני גיטרה אקוסטית וחשמלית, תופים ושירה,
שירים ישראלים רוק ופופ. לתלמידים שרוצים להתפתח בנגינה בלהקה.

המעוניינים ייבחנו ע"י המורה.

מחירזמן שעור )דקות(גילאים

230 60₪ דק' ילדים נוער
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הרכבים ואנסמבלים

music@ky.matnasim.co.il | 6320666 :לפרטים

הרכב כלי נשיפה
הרכב כלי נשיפה מיועד לשנה שנייה ומעלה – ייצוג המינהל באירועים שונים.

מחירזמן שעור )דקות(גילאים

230 60₪ דק' ילדים נוער

הרכב כלי הקשה
מתחילים – מתקדמים )לימוד קריאת מקצבים וקצב, עושר של מקצבים(.

הרכב למתקדמים בהתאם לרמה ולבחינה שתעשה ע"י המורה.

מחירזמן שעור )דקות(גילאים

230 60₪ דק'מגיל 10

מקהלת מבוגרים חובבי שירה
בניצוחה של: טליה קירש מנהלת מוסיקלית ומנצחת מקהלות.

מקהלת מבוגרים לאוהבי השירה והזמר במהלך השנה נלמד לשיר ברפרטואר מגוון:
שירי ארץ ישראל וותיקים וחדשים, שירי עמים, קלאסיקל, שירים מהמקורות, שירי נשמה 

ועוד. במקהלה נשיר בכיף, תוך פיתוח הכישורים המסוקלים של המשתתפים:
תרגילים לפיתוח הקול והשמיעה המוסיקלית, עבודה מוסיקלית יצירתית, העצמת היחיד 

בתפקידי סולו, וכל זאת באווירה נעימה ומפרגנת.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

320 ₪ערבטרם נקבעמבוגרים

* תנאי קבלה: ראיון הכרות מוסיקלי קצר עם המנצחת טליה קירש.
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בתוכנית: דוכני הפעלה והסברה, התנסויות בחוג טאקוונדו, פיסול קרמי, מחול,
קרקס, טיסנאות, מבוכים ודרקונים, שח-מט, אמנות וציור ורישום ועוד הפתעות..!

ביום שני  3/9/18 בשעה 17:30

מתנ"ס רמת
שרת-דניה

מזמין אתכם ליריד חוגים ופתיחת שנה!

שעת סיפור נורית עם חיוך- "טרופותי" לגילאי 4-8 בשעה: 16:30 בעלות 10 ₪ לילד!

רמת שרת-דניה 02-6320666 ”יובלים“, רשת מרכזים קהילתיים מובילים, דרום מערב ירושלים
גם אני חבר ב“יובלים“ yovalim.org.il וגם ב-
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חוגים למבוגרים

פלדנקרייז
בהדרכת: תמר בן זאב שוורצמן 

התעמלות עדינה של לימוד רצף של תנועות  עפי שיטתו של משה פלדנקרייז לשיפור טווח 
היכולת התנועתית, להגמשת תנועת הגוף, לתפקוד בריא ומניעת כאבים אורטופדיים.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

200 ₪ לפעם בשבוע17:30 - 16:45א' + ד'18 ומעלה
360 ₪ לפעמיים 

בשבוע

פילאטיס
בהדרכת חן מזרחי )מאמנת מוסמכת וינגייט( 

בשיעור נבצע רצף תנועתי במטרה לחזק את שרירי הליבה, להאריך ולהגדיל את מסת 
השריר, לייצב את עמוד השדרה ולחזק את שרירי הבטן. מעולה לעיצוב וחיטוב הגוף.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

ב' 18 ומעלה 
ד'

16:30 - 17:20
16:30 - 17:20

180 ₪ )פעם בשבוע(
210 ₪ )פעמיים בשבוע(

ם
ר

כ
ין 

ע

ם
ר

כ
ין 

ע
זומבה

בהדרכת: איילת עזריה, מדריכת זומבה מוסמכת.
פעילות ספורטיבית המחטבת ומחזקת את שרירי הגוף.

חגיגה של ספורט אירובי לצלילי הלהיטים החמים ומוזיקה לטינית מקפיצה.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

180 ₪ 20:00 - 19:15ג'16 ומעלה

צ'י קונג לפתיחת הלב בשיטת "שנג ז'ן גונג"
בהדרכת גיא מוסינזון - מורה מוסמך ל"שנג ז'ן גונג"

צ'י קונג היא תנועה סינית מסורתית של תרגול הגוף והתודעה, בתנועות הרמוניות
המשלבות עוצמה ורכות, הנעשות תוך הקשבה לגוף והרפיה. התרגול משלב עבודה

על הרובד הפיזי, הרגשי והרוחני ומתאים לכל גיל.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

200 18:45₪ - 17:30 ב'18 ומעלה

320 19:15₪ - 18:00ה'18 ומעלה

אשטנגה יוגה
בהדרכת נירה גיתאי - מורה מוסמכת לאשטנגה יוגה.

נתרגל אשטנגה יוגה. זהו אימון פיזי ומנטלי המתבסס על שליטה בנשימה בתאום עם רצף
תנוחות יוגה. לפיתוח גמישות ואיזון בין גוף לנפש.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

220 ₪ יום ושעה יקבעו בספטמבר18 ומעלה

ברידג'
בהנחיית אירית ג'ראפי, מורה מוסמכת, שחקנית ברידג' מנוסה ומנהלת תחרויות.

משחק קלפים מלהיב, מתוחכם המתאים לכל גיל, המפתח את החשיבה ומשפר את הזיכרון 
וכושר הריכוז, בהדרכה אישית ומקצועית.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

200 ₪ 18:45 - 17:15ג'18 ומעלה
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ערבית מדוברת למתחילים ולמתקדמים
בהוראת נועה ביידר מורה מוסמכת, מתרגמת ובעלת .B.A בשפה וספרות ערבית.  

קורס ערבית מדוברת עפי שיטת לימוד ייחודית המשלב הקניית השפה הערבית תוך כדי דיבור 
והכרה של הכתב הערבי )קריאה וכתיבה(.  נשיר שירים, נצפה בקטעי וידאו, ונתוודע לעולם 

הערבי הוירטואלי. השיעור מתנהל בערבית וכל המילים יכתבו על הלוח בערבית.   
  

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

 250 17:30₪ - 16:00ד'18 ומעלה - מתחילים

 250 19:00₪ - 17:30ד'18 ומעלה - מתקדמים

מקהלת עין כרם
בהובלתה של מיכל לוטן - בוגרת ביה"ס הגבוה למוזיקה "רימון". מוזיקאית זמרת ויוצרת ומורה 

לפיתוח קול. בעלת נסיון בעבודה עם הרכבים מוזיקליים שונים, ניצחה על האנסמבל הייצוגי 
של תיכון חקלאי עין כרם. במקהלה נשיר בקבוצה ונתנסה  בשירה רב קולית במגוון סיגנונות 

)ג'אז , אתני ,ישראלי ועוד(. אין צורך בניסיון קודם!

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

210 22:00₪ - 20:00ב'18 ומעלה

הליכה נורדית 
בהדרכת: אלכס פריסרוביץ - מדריך מוסמך להליכה נורדית.

הליכה נורדית היא פעילות כלל-גופנית, ענף ספורט המשתמש בשני מקלות שעוצבו לשם כך 
ומופעלים ע"י הזרועות בכל צעד ופסיעה. הליכה נורדית מעלה את קצב הלב ומשפרת את 

תפקודו של הלב ללא תחושת מאמץ בכלל. מפעילה את הכתפיים, הזרועות, חזה עליון ושרירי 
הגב הרגליים והבטן, תוך הרחבת טווח התנועה והגמשת השרירים. מעצבת את הגוף ותורמת 

לשפור ההופעה ולהרגשה כללית טובה.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

100 ₪* 19:30 - 18:30ד'18 ומעלה

* מחיר מסובסד ל-3 חודשים: 100 ₪ לחודש. ** הפעילות תתקיים באולם הספורט בימי גשם.

שיעור חסידות 
מפי הרב גד ונקרט

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

ללא עלות19:15 - 18:15ג'21 ומעלה

מועדון גיל שלישי 55+

מרכזת המועדון: אורכידיאה ימנפלד דוויק 
ימים א'+ד' בשעה 10:00 בבוקר

⋅ יום א' | חוג ציור וחוג תאטרון
⋅ יום ד' | מגוון הרצאות בנושאים מגוונים

⋅ כולל פעילויות מחוץ לכפר, טיולים והצגות
⋅ התעמלות גיל שלישי - בהדרכת אבידע איילון
   יום ג' / 18:30-19:15 / 80 ₪ לתושבי עין כרם

• הליכה נורדית - בהדרכת אלכס פריסרוביץ
   יום ד' / 18:30-19:30 / מחיר מסובסד ל -3 חודשים 100 ₪ למשתתף לחודש

חוג התעמלות לגיל השלישי
בהדרכתה של אבידע איילון, מאמנת מוסמכת לגיל השלישי

התעמלות מתונה לגיל השלישי לשיפור היציבה , חיזוק השרירים והעצמות.
להעצמת ההגמשה ושמירה על כושר גופני.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

80 19:15₪ - 18:30ג'60 ומעלה

מסע של גילויים בין דפי התנ"ך - "דרך הסמל"
מרצה: מאיר חרמון. בעל תואר שני במחשבת ישראל ומדע הדתות באוניברסיטה העברית, 

מחבר הספרים: "סמלים בתנ"ך, עיון בתנ"ך בדרך הסמל.
סדרה של 10 מפגשים של עיון בתנ"ך דרך הסמל מאפשר לנו חשיפת תובנות מחודשות של 

הכתוב בתנ"ך, ללא תלות בידע קודם או היכרות עם רוחב היריעה הפרשנית.
נקרא יחד בתנ"ך, וניווכח כיצד התנ"ך "מדבר" אלינו באמצעות סמלים. כגון: העורב והיונה, 

המקל, הקשת שבענן, הנחש והנשר ואף השבת הסמלים הללו חושפים הבנה מחודשת של 
הטקסט המקראי ואף רלוונטיים ומהדהדים לחיינו העכשוויים.

נעגן את הדברים בהגותם של אנשי רוח, שעסקו במקומו ובתפקידו של הסמל בתרבות: 
פילון; ק. יונג; א. קסירר; ק. לוי-שטראוס; רש"ר הירש; הרב מניטו ועוד.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

450 20:15₪ - 19:15א'18 ומעלה
)לכל ה-10 מפגשים(
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מבוכים ודרקונים
בהדרכת אגודת "קורטקס" בע"מ

משחק קבוצתי הרפתקני המתקיים בעולם דמיוני, אגדתי ועתיק של מבוכים ודרקונים, 
מפלצות ולוחמים אמיצים. משחק המשלב לימוד אסטרטגיות עם חוויה של משחק, קול 

ותנועה.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

189 ₪ 17:30 - 16:00ד'א'-ג'

189 19:00₪ - 17:30ד'ד'-ו'

חוג טאקוונדו הגנה עצמית ואומנויות לחימה קוריאנית - לילדים 
בהדרכת: שמעון ועקנין מוסמך וינגייט, חבר בהתאחדות העולמית ובמועדון "אחי יהודה", 

דרגה של חגורה שחורה דאן 2, אלוף ישראל בטאקוונדו.
אנו עובדים על כושר גופני, חיזוק שרירים ונשימה נכונה. מפתחים קואורדינציה, שווי משקל, 

מהירות, גמישות, תוך דגש על רוח ספורטיבית ריכוז, משמעת, איפוק, וסובלנות. כשחלקו של 
אימון הטאקוונדו  נעשה תוך כדי משחק.   

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

180 17:15₪ - 16:30 ג'4-6

210 18:15₪ - 17:15ג'7-12

א'7-12
ג'

18:30 - 19:30
17:15 - 18:15

₪ 250
*עלות לפעמיים בשבוע

* תשלום נוסף ע"ס 160 ₪ עבור חליפה, חגורה וחולצה נדיפה. 
** מבחנים כולל חגורה יתקיימו פעמיים בשנה בעלות 50 ש"ח למבחן.

*** חוג למבוגרים יפתח עפ"י דרישה.

חוג קפוארה 
יפתח עפ"י דרישה.

מתגבשת קבוצה בהקמה לגילאי 12-5 | פרטים במתנ"ס.

הרכב מוזיקלי ייצוגי של נוער בעין כרם 
הרכב מוזיקלי ייצוגי של נוער וילדים בוגרים מעין כרם בלבד.

בהנחיית אלעד גיל-בר, תושב הכפר, מוזיקאי, נגן יוצר ומנחה הרכבים מוזיקליים.
הקבלה להרכב מותנית באודישן!

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

160 19:15₪ - 18:15ב'9 ומעלה

חוגים לילדים ונוער

המכללה לכדורגל
באימונו של ישראל צברי מאמן מנוסה מוסמך וינגייט

במכללה ילמדו טכניקות של משחק כגון: הובלה ושליטה בכדור, מסירות, בעיטות, עצירות 
ובלימת כדור. נלמד טקטיקות של משחק תוך דגש על רוח ספורטיבית ושיתוף פעולה 

כנבחרת כדורגל. כמו כן יתקיימו משחקי חוץ.      
      

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

160 16:45₪ - 16:00 א'5-8

160 17:45₪ - 16:45א'9-13

יוגה לילדים
בהדרכת עינת זאפרנסקי, גננת אנתרופוסופית, מתרגלת יוגה מנוסה, מוסמכת להדרכת יוגה 

לילדים על ידי מרכז ליוגה "שיווננדה ודנטה" בתל אביב. 
השיעורים כוללים תרגול התנוחות היוגיות, תרגילי נשימה והרפיה תוך כדי סיפור, דמיון, 
משחק והומור. הילדים מחזקים את בריאותם הפיזית והנפשית, משפרים את ביטחונם 
העצמי, את הקואורדינציה, שיווי המשקל, יכולות של קשב וריכוז, זאת תוך כדי למידה 

שיתופית ותומכת המחזקת חוויה של מסוגלות והצלחה אישית באוירה כייפית.

*קבוצת גיל נוספת תפתח עפ"י דרישה.

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

180 17:15₪ - 16:30ב'6 ומעלה

חוג אמנות רב תחומי לילדים
בהדרכת אורכידיאה ימנפלד דוויק אמנית ומורה מנוסה בוגרת "בצלאל".

חוג אמנות המשלב ציור במגוון טכניקות וחומרים, יצירת אובייקטים מחומרים מגוונים )חלקם 
ממוחזרים(. היכרות עם תולדות האמנות הפלסטית ולימוד האמנות כשפה תוך דגש על 

פיתוח יצירתיות ועבודה אישית עם כל ילד וילדה מתוך עולמו הפנימי. 

מחיר )לחודש(שעותימיםגילאים

200 ₪ כולל 17:30 - 16:30ה'6-13
חומרים
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חוג טבע

חוג טבע בבי"ס השלום התחתון.
במסגרת החוג ייהנו הילדים מפעילות בחוץ, יחקרו תופעות בטבע ויכירו מושגים מעולם

החי והצומח. 
*במזג אויר קיצוני הפעילות תתקיים בפנים.

ימי ראשון:
כיתות א’-ב’ 16:30-17:15  |  כיתות ג’-ד’ 17:30-18:15

חוגים ופעילויות במקלט במלחה:

מחירשעותיוםפעילותגילאים

יוגה בשילוב גיל 3
פלדנקרייז

10:30-11:30יום חמישי 100 ₪ לחודש

11:30-12:30יום ראשון 100 ₪ לחודשפילאטיסגיל 3

 25 ₪ למפגששעת סיפור*ילדים
אחת לחודש 

17:00-16:00יום שלישי

18:00-17:00יום שלישי 150 ₪ לחודשקפוארה*ילדים א', ב' 

19:00-18:00יום שלישי 150 ₪ לחודשקפוארה*ילדים ג', ד'

* הפעילות במקלט תחל בחודש אוקטובר. פרטים נוספים בהמשך. 
** התוכנית נתונה לשינויים. פתיחת חוג מותנית ברישום של 10 משתתפים לפחות.

בוקר של קפה

שלוחת מלחה מזמינה את תושבי הגיל השלישי בשכונה, לבוקר של קפה והרצאה, אחת 
לחודש, בקפה אביחיל. 

ה
ח

ל
מ

 60

שלוחת מלחה

לקראת השנה החדשה אני שמח לבשר שלאחר מאמצים מרובים, מינהל קהילתי 'יובלים' פותח בשעה 
טובה שלוחה גם בשכונתנו, שתתרום לחיזוק הקהילה והעלאת רמת החיים בשכונה.

אנו מתחילים בתקופת ההרצה שמוצעת בה תכנית מצומצמת, אך היקף הפעילויות יתרחב בהתאם 
לביקוש - וכמובן שנשמח לקבל רעיונות והצעות. אני ממליץ ליהנות מהפעילויות המוצעות בתוך השכונה 
)בית ספר 'השלום', המקלט בשכונה הוותיקה, פארק המלך ועוד( לנוחות התושבים וילדיהם. יהיה בכך גם 

חיזוק המהלך להקמת מבנה קהילתי בשכונה - כפי שמקובל בשכונות אחרות. 
דרור בקל | יו”ר וועד שכונת מלחה-מנחת

תחום חינוך במלחה
⋅ פיתוח תוכניות חינוכיות קהילתיות.

⋅ בית ספר בקהילה-יחסי גומלין בין המערכות החינוכיות והקהילה.
⋅ טקסים ואירועים קהילתיים.

⋅ פורום חינוך-מלחה: דיון בסוגיות ובצרכים החינוכיים של מלחה.
   שותפים בפורום: מנהלים, גננות, תושבים ונציגי המינהל.

⋅ ספרייה קהילתית- בנית הספרייה, תכנון הפעילות השוטפת והתחזוקה.
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מתנס בית רחל  
         

מנהל המתנ"ס: רפאל תמם
מזכירה: סילבי אור

עובדת סוציאלית קהילתית: תהילה נדאו
עובדת שכונתית: דליה אילוז

בית רחל משרת את התושבים בשכונה בעיקר בפעילות חינוכית וחברתית מגיל הרך, הורים 
וילדים, נוער, נשים וגיל שלישי.

המתנ"ס פועל במספר מוקדים בשכונה – בית רחל, ביה"ס הניסויי ארגנטינה, לשכת הרווחה, 
מכינה קדם צבאית, מעון ויצ"ו, גינה קהילתית באולסוונגר וסיוע בהקמת ועדים בבניינים, 

בסיוע פרויקט קהילה בונה, בסיוע שיקום שכונות ורווחה חינוכית.
בית רחל בעיצומו של בניית גשר ומעלית למתנ"ס שהופכת את המתנ"ס למונגש.

התחדשנו בגן פיראטים יפהפה ברח' אולסוונגר, במגרש קט רגל חדש )דשא סינטטי(.
בקרוב תוקם ספרייה קהילתית בגן סימון בוליבר )גן ברזיל( בשיתוף עם התושבים בשכונה.

גן בצומת ברזיל אולסוונגר יעבור שיפוץ והתחדשות.

תוכנית משפחות
רכזת: רחלי מנדל

תכנית ייחודית לחיזוק התא המשפחתי להורים וילדים עד גיל 5.
הקניית כלים ומיומנויות להורות טובה ופעילות משותפת להורים וילדים שמופעל ע"י רכזת

ו-6 מדריכות.
יום ג' 19:30 - 16:30 | עלות: 350 ₪ לכל השנה

תוכנית משפחות – הורות בחוויה
רכזת: סופיה סינצו'ק

להורים וילדים עד גיל 5.
התוכנית להורות בחוויה בשילוב מוזיקה ואומנות לחיזוק הקשר הורים וילדים.

ימי פעילות: ד'+ה' )הפעילות אחת לשבוע( 19:00 - 17:30.
מחיר: 80 ₪ לחודש למשפחה )אוקטובר ועד יוני(.

משחקיה לגיל הרך
גן ויצ"ו – רח' ברזיל

משחקיה לילדים מלידה ועד גיל 6, משחקי חשיבה, משחקי קופסא, יצירה ותוכנית שעת 
קשר. יום ד' 18:00 - 16:00.

מרכז למידה לנוער )לכתות ז' – יב'( 
רכזת: מיכל ברג

שיפור הישגים לימודיים בספרייה המחודשת בבה"ס הניסויי ארגנטינה.
לומדים בכייף – מתמטיקה, אנגלית, לשון, שיעורי בית והכנה לבגרויות .

יחס אישי ולמידה בקבוצות קטנות.
ימים א', ג', ה' - בשעות:  20:00 - 16:00 | עלות 300 ₪.

מועדון חברתי | נוער 

ימים ב' + ד' מתנ"ס בית רחל.
שעות:  21:00 - 18:00.

פעילות ספורט, סדנאות, פעילות חברתית.
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"כוורת אנושית" | מקום ראשון בתחרות צילום שכונתית | צילם: יובל עמית
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קידום נוער - טיפול פרטני
יעוץ והכוונה לבני נוער ע"י עובדים סוציאליים, יחס אישי וחם לנערים ונערות בגילאי 14-21.

מועדון חברתי לגיל השלישי )גילו גיל(
רכזת: סימה שחר

ימי פעילות: ימים א'-ד' בין השעות: 12:00 - 9:00.

להלן הפעילויות:
• התעמלות יום-יומית: צי'קונג, פילאטיס, יוגה בריאותית הליכה נורדית, ימי ספורט

  ובריאות מרוכזים.
• שיעור אומנות מגוון: ציור ועבודות יד.

• חוג מחשב: במסגרת המועדון, עם מדריך מוסמך.
• חוג דרמה: במסגרת המועדון, עם בימאית מוסמכת.

• לימודים: אנגלית ועברית.
• ריקודי עמים:עם מדריך מוסמך: מיכה–נס.

• חוג ברידג': עם מדריכה מוסמכת עירית ג'רפי.
• אימון רגשי: קינסולוגיה, תרגילי מח, שיחות נפש.

• תרבות מחוץ למועדון: הצגות וסרטים בתאטרון ירושלים.
• ימי כייף בסינמה סיטי הכוללים ארוחת בוקר וצפייה בסרט.

• יום בריאות ותנועה במתחם התחנה הכולל הרצאה בתחום הרפואה והרקדה מקצועית.
• טיולים: נופש יומי במעיינות בריאים וטיולים לימודיים ומהנים ברחבי הארץ.

• יום בריכה קייצי הכולל התעמלות במים ארוחה מלאה ועוד רעיונות מתפתחים.
• מסיבות: חגים ומועדים ימי הולדת וטקסים.

• מפגש מוזיקלי: שירה בציבור.
• הרצאות העשרה: זכויות, הונאות, ירושות, בריאות, יהדות, היסטוריה ועוד.

• משחקי שולחן: קלפים, קוביות, משחקי חשיבה ועוד.

מוקד לקשיש – סיוע לקשישים בנושאים סוציאליים
יום ד' 11:00 – 10:00 יאנה פרידמן.

לפרטים: מתנ"ס בית רחל אולסוונגר 48 | טלפון:  135-6430844, פקס: 6417063.

גן פשוש
שעות פתיחה:  16:00 – 7:00

גילאים: שנתיים ותשעה חודשים עד 4 וחצי.

מכינה קדם צבאית
ראש המכינה: יעל דומב

בשכונה פועלת מכינה ל-45 בני נוער בני 18.
הנוער משתלב בתוכניות ובפעילות בשכונה.

קבוצות נשים )רכזת – דליה אילוז(

• קבוצת מנהיגות נשים 25+ סדנאות להדרכה הורות וקבוצה חברתית פעילה:
   יום ד' 22:00 – 20:00

• קבוצת מנהיגות נשים 45+ קבוצה חברתית לומדת ופועלת בשכונה.
 • בוקר נשים חברה למידה והנאה יום 12:00 - 8:00

מגרש קט רגל דשא סינטטי
רפאל 050-5739027

המגרש פעיל ומשרת קבוצות בשכונה וכן הפועל קטמון וקבוצות ילדים, נוער ומבוגרים.
בשעות הבוקר והערב.

חוג יוגה - לנשים
מדריכה: יעלה | יום א'  21:15  - 20:15 | מחיר: 140 ₪ לחודש

קהילה בונה
פרויקט קהילה בונה פועל ברחוב שטרן וכעת מתרחב בהדרגה לרחוב אולסוונגר. הפרויקט 

מקדם שיפוצים פיזיים בבניינים, בחצרות ובדירות תוך כדי קיום מפגשי תרבות, תוכן 
ומנהיגות על מנת ליצור קשרים בקהילה, שכנות טובה ותרבות דיור.

עבודה קהילתית
רכזת: תהילה + עובדת שכונתית: דליה אילוז

פיתוח מנהיגות קהילתית שכונתית, תוך מתן ידע וכלים מקצועיים להקמת קבוצות פעלים, 
מנהיגות , ועדי בתים ועוד.

בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, התחדשות עירונית, כלכלה ויזמות עסקית קהילתית.

לפרטים: מתנ"ס בית רחל
טלפון: 135-6430844 | פקס: 6417063
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המרכז הקהילתי ע"ש הסנפלד | רחוב שטרן 3

מנהלת: איריס קפלן
המרכז הקהילתי ע"ש הסנפלד מהווה בסיס לפעילות ענפה בדרום מערב העיר מהגיל 

הרך ועד הגיל השלישי, תוך שיתוף פעולה עם מספר רחב של ארגונים שתומכים בשפע 
הפעילויות שהמרכז מציע. 

המכללה לכדורגל
סמי מלכה שחקן בית"ר י-ם לשעבר, מנהל המכללה ומאמן | רועי לוי, מאמן.

החוג מקנה את יסודות הכדורגל ופועל בליווי צוות מאמנים מוסמכים המשלבים אימונים 
מקצועיים ומהנים לצד דגש על חינוך וערכים. הפעילות מתקיימת במגרש הדשא הסינטטי 

מאחורי המתנ"ס.
במסגרת המכללה יהנו הילדים מפיתוח יכולת קואורדינציה, חיזוק סיבולת לב ריאה, חיזוק 

הדימוי הפיסי ושיפור מיומנויות חברתיות בדגש על משחק והנאה.

מחירשעה ימיםקבוצה

220 17:15₪ - 16:30שלישי, חמישיכיתות ב', ג' 

220 18:00₪ - 17:15שלישי, חמישיכיתות ד', ה'

220 18:45₪ - 18:00שלישי, חמישיכיתות ו', ח'

חדש!!! לקבוצת הגיל כיתות ו'-ח':
שיעורים באנגלית מדוברת 12 מפגשים: ימי חמישי 17:45-17:00 – מתנה!

)על מועדי השיעורים תבוא הודעה(

ליגת הכדורגל לנשים של הפועל קטמון ירושלים
בשיתוף עיריית ירושלים

הקבוצה מיועדת לנשים בלבד גילאי 18+, לא דרוש ניסיון קודם.
מוזמנות להגיע לאימון ניסיון ללא עלות.

לפרטים נוספים: נטלי טאטי מאמנת:  055-6628118 
ימי שני 21:30-20:00 | מחיר: 160 ₪ לחודש | אימון הפתיחה 8.10

קורס באנגלית מדוברת
הזדמנות מצוינת ללמוד אנגלית מדוברת, במסגרת תוכנית מיוחדת של ארגון של"מ, של 

החברה למתנ"סים.
12 מפגשים של למידה חווייתית של השפה האנגלית המדוברת באמצעות חיבור לעולמם 

של הלומדים )משחק, סרטים, שירים(.

מחירשעה ימיםקבוצה

50 ₪ לכל הקורס17:15 - 16:30חמישיכיתות ד', ה'

חדש לנשים!
שיטת הביילה | לרקוד ולהתאמן בניגון יהודי

בהדרכת: נועה סלוצקי

השיטה משלבת כושר גופני, עיצוב וחיטוב באמצעות סגנונות ריקוד ייחודיים )לטיני, ג'אז, 
היפ הופ, חסידי(, עם מוסיקה יהודית קצבית וסוחפת.

ימי רביעי 19:30 - 18:30 | מחיר 150 ₪ לחודש.
* קיימת אפשרות שתפתח גם קבוצת נערות.

משחקיה ושעת סיפור ויצירה
משחקיה מיוחדת להורים ולילדים בגילאי לידה עד 6, באווירה אינטימית. 

שעת סיפור, יצירה ומגוון משחקים, שיחה וייעוץ להורים.
ימי ראשון  18:00 - 16:30 | מחיר: 5 ₪ לילד, הורה מלווה חינם.
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מועדון חברתי לנוער ובית קפה "שבח"
רכז המועדון: קובי אלקובי

מועדון הנוער מציע פעילות חברתית ופעילות העשרה, לבני נוער מגיל 18-13.
במועדון נהנים בני הנוער מפעילות ספורט, טניס שולחן, ביליארד, בישול, סרטים ובית קפה 

וזאת לצד שיחות אישיות ויעוץ, באווירה של בית  וללא תשלום.
בנוסף פועל במסגרת המועדון חדר מוסיקה מאובזר בליווי הדרכה מקצועית. 

מועדון 50 פלוס
רכזת: רחל אידן

מרכז חברתי לתושבים בגילאי 50 ומעלה אשר מעוניינים בשייכות קהילתית, מעורבות 
חברתית, פעילויות מגוונות ועוד.

במקביל למפגשים החברתיים במרכז, המקום מציע לתושבים פעילויות פנאי כגון: פטאנק, 
הרצאות, מסיבות, אירועי חגים, סיורים ועוד.

      

עוצמה בקהילה
קבוצת נשים ששמה לה למטרה, העצמה נשית, טיפוח מנהיגות ועשייה חברתית בקהילה,

ברוח מסורת ישראל. הפעילות מתקיימת אחת לשבועיים במוקד הגיל השלישי.

מועדון הגיל השלישי
רכזת: פנינה דה גרציה 

מועדון חברתי לבני הגיל השלישי הכולל פעילות חברתית, התעמלות, ציור, מלאכת יד 
ותכשיטנות, שירה, הרצאות, סיורים, הצגות תיאטרון וסרטים.

המועדון פועל בימים א'-ד' | בשעות 8:00-12:00

החוגים השייכים למועדון:
התעמלות צ'י קונג, שירשרת )שירה בציבור(, התעמלות מזרן וכיסא, ברידג, ציור, בובנאות, 

אומנות, גינון, ריקודים סלונים ומחול, הרצאות בישול ואפיה, חבורת זמר, אנגלית מתקדמים, 
פיסול ויצירה בחומרי מחזור, הליכה עם מקלות נורדיים, טיולים וסיורים ועוד...

קהילה מטיילת
רכזי הפעילות: תמר הלחמי ויורם חומסקי

מגוון טיולים ונופשים המיועדים לאוכלוסיה הבוגרת.
פרטים על הטיולים מתפרסמים מידי חודש במתנ"ס ובאתר האינטרנט.

עבודה קהילתית
צוות עבודה קהילתית מסייע לתושבים בהקמה וחיזוק של וועדי בתים, מתן ייעוץ, ליווי וסיוע. 

כמו כן נותן הצוות מענה בנושא מיצוי זכויות לאזרח.
נשמח לגייס מתנדבים לצוות עבודה קהילתית למיצוי זכויות ותתחדשוק. 

לפרטים: רחל אידן.

תתחדשוק – שוק יד שניה באווירה ססגונית ומיוחדת
מגוון פרטי לבוש, נעלים, כלי בית, צעצועים וספרים, במחיר של 2-10 ₪. 

מידי יום שני הראשון בכל חודש. 

פרויקט קהילה בונה
הפרויקט מקדם שיפוצים פיזיים בדירות, בבניינים ובחצרות, תוך כדי קידום של שכנות 

טובה, תרבות דיור, מנהיגות וחיי קהילה ברחוב שטרן. העבודה מתבססת על אנשי מקצוע 
מהשכונה בעיקר וקבוצות מתנדבים קבועות ומזדמנות. הפרויקט מוביל שותפויות עם 

הרשויות, המוסדות והארגונים בשכונה ובעיר לטובת רחוב שטרן. 
הפרויקט הוא פרויקט פיילוט ארצי - שיתוף פעולה של מינהל קהילתי יובלים, קרן ירושלים 

והג'וינט. 
אם אתם אנשי מקצוע מתחום השיפוץ, הקיימות והגינון ומכל תחום אחר ו/או בעלי עסקים, 
אמנים ופעילים קהילתיים והתחברתם לרעיון שלנו וברצונכם לקחת חלק בפרויקט הניסיוני 

שלנו, נשמח אם תפנו אלינו לכל יוזמה ורעיון.      

מנהלת הפרויקט: רחל בן משה: 054-5723298
   kehilabona@gmail.com עובדת קהילתית: דניאלה אדלמן
www.facebook.com/kehila.bona :חפשו אותנו בפייסבוק

רן(
ט

ש
ד )

ל
פ

סנ
ה

רן(
ט

ש
ד )

ל
פ

סנ
ה



71

ת
בו

ר
ת

ם 
חו

ת

 70

יעוץ והכוון לתעסוקה ולהכשרה מקצועית
הרשות העירונית לתעסוקה

שירותי יעוץ והכוון תעסוקתי ולימודי הכוללים סיוע בחיפוש עבודה )כתיבת קורות חיים, 
הכנה לראיון עבודה, סדנא לחיפוש עבודה(, הכוונה לקורסים והכשרות מקצועיות, סיוע 

במלגות ללומדים בהכשרות מקצועיות ולימודים לתואר.
רכזת התעסוקה מטעם עיריית ירושלים: רות שפר 

מועדון עולים – רכזת סבטלנה בוגדולוב 
מועדון ייחודי שנפגש אחת לחודש במרכז הקהילתי.

חברי המועדון נהנים מדיונים והרצאות בנושא יהדות, בטחון, התנהלות פיננסית בדגש 
על הכרות עם התרבות הישראלית: קונצרטים, מפגשים עם אומנים, הרצאות על סופרים, 

מלחינים וזמרים ידועים.
חברי הקבוצה שהפכו למשפחה אחת גדולה חוגגים יחד ימי הולדת וחגים.  

מועדון העולים מתקיים אודות לשיתוף בין משרד הקליטה, רשות הקליטה העירונית ומינהל 
קהילתי יובלים.

ביום א' בין השעות 14:15 ועד 17:45, מתקיים שיעור אקטואליה "שיחה בעברית" וביום א' בין 
השעות  18:00-20:00 מועדון עולים חדש.

מיל"ה - מומחים למען הקהילה
לאוכלוסיות רבות בישראל יש בעיות כלכליות שונות וצורך בעזרה בתחומים כגון התדיינות 

מול הבנקים, משכנתאות, פנסיה, שכירות, ניהול תקציב אישי, מימוש זכויות מול הרשויות 
השונות )ביטוח לאומי, מס הכנסה, הרשות המקומית, מעסיקים( וכו‘. 
השירות הוא אישי וניתן ללא תשלום, במרכז הקהילתי ע"ש הסנפלד. 

פרטים נוספים בטלפון: 02-9663892 | מרגלית מתיתיהו.

קפה של פעם - בית קפה לאוכלוסיה הבוגרת 
בית קפה באווירה מיוחדת, קפה ומאפה, הרצאות ופעילות חברתית. 

בין השעות 18:30 - 16:30, פרטים במזכירות המתנ"ס. 5 ₪ לכניסה חד פעמית.
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מרכז תרבות יובלים

tarbut@ky.matnasim.co.il | 02-6443222 | מנהלת תחום תרבות: בקי זנגילביץ

תחום תרבות פועל בכל מנהל יובלים על 7 שלוחותיו: קרית היובל: מתנ"ס הסנפלד, פיליפ ליאון, 
טיילור, רמת שרת, עין כרם, מלחה ובית רחל, ומציע שפע אירועים ופעילות תרבות ופנאי הן בשלוחות 
והן במרחב הציבורי. הפעילות בתחום התרבות מאפשרת חשיפה של כלל התושבים ילדים משפחות 

נוער ומבוגרים לפעילות חינוכית, קהילתית ותרבותית בשעות הפנאי.
אגף תרבות מקיים שיתוף פעולה הדוק עם אגף תרבות בעיריית ירושלים, פרויקט "שכונה צעירה", 

"מורשת ישראל" האגף למנהיגות וקידום נשים, אגף חברה בעירייה, חברת עדן ועוד.
אירועי התרבות משמשים מקום מפגש לכל הקהילות ומסייעים בבניית קהילה חיה עם שייכות חזקה 

לחיזוק וזהות יהודית בגישה פלורליסטית הנותנת מקום לכולם.

• "שבתרבות" – שיח תרבות בנושאי מדע רפואה חברה פוליטיקה ותרבות
• "גנים ונהנים" – פעילות משפחתית יצירתית לילדים בכל רחבי המתנסים

• טקסי זיכרון - לציון יום השואה ויום הזיכרון
• טקס יום העצמאות" - טקס יום העצמאות בפארק דניה בהשתתפות הקהילה

  ומיטב האומנים 
• טקסי יום ירושלים - אירועים המציינים את יום ירושלים הצגות מופעים

• יריד אומנים של תושבי השכונה
• פסטיבלים - פסטיבל עין כרם לאומנויות, פסטיבל בוסתניה, פסטיבל המפלצת

• קידום עסקים – שלל אירועים לכל הקהילה במרכז המסחרי לקידום עסקים באיזור
• הצגות ואירועים למבוגרים - ערבי שירה, חגיגות טוב באב

• פורומים - בנושאים חברתיים וקהילתיים
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אנו מקדמים חינוך אשר מאמין ביכולות הילדים, שואפים
להעמיק ההיכרות עם כל ילד וילדה ולקדם אותם תוך התייחסות

למקום האישי של כל אחד ואחת מהם. אנו רואים את הילדים 
כשותפים לעשייה ומאמינים בלמידה חוויתית.

מינהל קהילתי יובלים מפעיל
מגוון מסגרות רצף אינטימיות ואיכותיות,

לגילאי 3 חודשים עד 4 שנים

• ג'ימבורי ומשחקיה 

• פעילויות בוקר לאמהות ותינוקות 

• הרצאות, סדנאות, קבוצות ויעוץ להורים 

 

הגיל הרך

⋅ צוות חם, אכפתי מיומן ומקצועי
⋅ שיתוף פעולה של כל המסגרות עם 

   המרכז החדש לגיל הרך
⋅ ליווי והדרכה מקצועית לצוותי המסגרות

הגיל הרךהגיל הרך
במינהל קהילתי "יובלים"במינהל קהילתי "יובלים"

12 קרית יובל לפרטים נוספים והרשמה: המרכז לגיל הרך, רחוב וולטה עילית 
gilrach@ky.matnasim.co.il | 02-6414426 מורן דלין

 

להיפגש, לשחק, לצחוק , לחבק, 
לשמוח, לקפוץ, להירגע... 

יצרנו מרחב נעים ומאפשר שבו תוכלו למצוא
את הפעילות שמתאימה בדיוק בשבילכם.

המרכז לגיל הרך
והמשפחה

 יובלים

• חוגים להורים וילדים 

• השאלת ספרים ומשחקים ועוד

תהליך ההרשמה והתשלום:
ההרשמה תתבצע באתר האינטרנט, של מינהל 

www.yovalim.org.il :קהילתי יובלים
האתר מאובטח. (סרגל עליון- מתנסים-הרשמה). 

התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי (ניתן למסור
פרטי אשראי גם בטלפון), או באמצעות הוראת קבע בבנק

(נא להצטייד בטפסים מתאימים בשלוחות המתנ"ס).

נוגה 054-4474460

גן כרם
רח' המעיין 4, עין כרם

שעות הפעילות:
ימים א'-ה' 7:00-16:00

ימי ו' 7:30-12:30

לתיאום ביקור בגן

לגילאי
שנה וחצי

עד 3

מעון רמת שרת
רח' פרץ ברנשטיין 1

שעות הפעילות:
א'-ה' 7:00-16:00 | יום ו' 7:00-13:00

טל' 02-6449395
Maaon@ky.matnasim.co.il

הרישום ייפתח בהתאם להנחיות משרד התמ"ת
המעון בפיקוח תמ"ת ורשת "התחלה חכמה"

צוות חם מיומן ומקצועי!

לגילאי
 3 חודשים 
עד 3 שנים

גנון פילפילון
רח' צ'ילה 8

שעות הפעילות:
ימים א'-ה' 7:00-16:00

ימי ו' 7:30-12:30

לתיאום ביקור בגן
נוגה 054-4474460

לגילאי
1.5-2.5

שנים בית התינוקות
רח' שטרן 3

שעות הפעילות:
ימים א'-ה' 7:00-16:00

ימי ו' 7:30-12:30

לתיאום ביקור בגן 
סופיה 052-4613922

לגילאי
 3 חודשים 

עד שנה

גן פשוש
רח' קלנר 11

שעות הפעילות:
ימים א'-ה' 7:00-16:00

ימי ו' 7:30-12:30

לתיאום ביקור בגן
עידית 02-5617891

לגילאי
2.5-4
שנים פעוטון פלפלת 

רח' זנגוויל 23

שעות הפעילות: 
ימים א'-ה' 7:00-16:00

ימי ו' 7:30-12:30

לתיאום ביקור בגן
נמרוד 052-6265816

לגילאי
10 חודשים

עד שנה וחצי
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התנדבות ומנהיגות בני נוער בקהילה - עמ”ן
רכז: אדם שישפורטיש

כמידי שנה ייפתחו מספר פרויקטים מגוונים של 
התנדבויות לנוער בשכונות המינהל, כגון: סיירת גינון 

ושיפוץ, חונכויות אישיות, קבוצת סאונד, קבוצת 
מורשת, קבוצת תאטרון חברתי והרכבים מוסיקליים.

כל בני/ות הנוער מכיתות ז’-יב’ מוזמנים להצטרף 
ל”מועדון המתנדב” ולתרום שעתיים בשבוע למען 
הקהילה. חברי המועדון המתמידים יזכו בהכשרות 

מקצועיות, אירועים חברתיים ואף בהטבות בשירותי 
המינהל. ניתן להשתתף בפרויקטים ההתנדבותיים 

גם כ'מעורבות חברתית'.

פעילויות חברתיות לנוער
תחום הנוער במינהל הקהילתי מאמין 

ופועל להעצמת בני ובנות הנוער 
בקהילת יובלים על מנת לממש את 

החזון בו "הנוער מוביל את הקהילה". 
הנוער שלנו מעביר פעילויות חינוכיות 

וערכיות לילדים במסגרות השונות; 
פועל ותורם בקהילות לצרכים 

מיוחדים; חלוקת מזון לנזקקים ועוד 
ועוד. בקהילתנו נוער איכותי, השואף 

לגדולות ובעל רצון ולתרום לפעול 
בקהילה, ואנו בתחום הנוער נמשיך 

לעודדו, ללוותו ולהכשירו לכך.

מועדון תרבות לנוער 
מועדון בהקמה, שיפתח במתנ"ס בית-
טיילור יכלול פעילויות שונות ומגוונות, 
יחשוף את בני הנוער למגוון רחב של 

תרבויות ובהמשך יצור הופעות וירידים 
בנושאים עליהם עבדו במהלך השנה.
כמו כן ייפתחו קבוצות נוער מובילות 
בתחומי אומנות שונים: ריקוד, דרמה, 

יצירה, כתיבה, שירה, פיסול ועוד.
לפרטים והרשמה:

אדם 050-2274321

סח"י
רכזים: אדם שישפורטיש ואשר ניגרי

פעילות המיועדת לבני/ות נוער 
בכיתות ז'-י"ב, שייעודה להפגיש את 

הנוער עם הקהילה והערך של מעשה 
עבור האחר דרך פעילות חברתית 

ותרומה לקהילה, וע"י כך לפתח בהם 
מעורבות חברתית ואכפתיות כלפי 

סביבתם. בסח"י מאמינים ש- "הדבר 
הכי גדול בעולם זה לעשות טוב 

למישהו אחר".

יחידת הנוער ביובלים 

מנהלת יחידת הנוער: איילת רוזן
מיקום המשרד: רח' וולטה עלית 3, קרית היובל | טל: 02-6310169

 ayeletnoar@gmail.com :מייל
תחום הנוער שם דגש על נושא הנוער כמוביל בקהילה.

אנו מאמינים כי ביכולתם של בני הנוער להשפיע ולהוביל תהליכים קהילתיים.
מנהל קהילתי יובלים מספק לבני הנוער את התשתית הראויה להובלת שינוי משמעותי: 
מדריכים ומלווים מקצועיים, מועדוני נוער, יצירת התנדבות ומעורבות קהילתית ענפה. 

כולם מוזמנים לקחת חלק בפעילות המגוונת של בני הנוער בקהילה.
יחידת הנוער נותנת מענה לנוער בשכונות השונות, בבית רחל, בהסנפלד )שטרן(, ברמת 

שרת-דניה ובעין כרם,  כפי שבא לידי ביטוי בפירוט שבחוברת. 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה,
איילת רוזן | מנהלת תחום נוער
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הכנה לשירות משמעותי
מתגייס? רוצה לעשות שנת שירות או 

מכינה? כל הפרטים והמידע אצלינו, 
הכנה מסודרת וליווי אישי וקבוצתי  

בכל הקשור לשנה שאחרי התיכון.

מרכז לנוער בסיכון 
רכז: יוסי ניסים

מרכז לנוער בסיכון נותן מענה להורים 
ובני נוער בסיכון פרטני וקבוצתי, יוצר 

תוכניות מניעה ועובד עם מוסדות 
וגופים טיפוליים רלוונטיים.

ניידת עלם- ציפורי לילה
רכזת: אביה שלו

צוות הניידת מורכב מאנשי מקצוע 
ומתנדבים, אשר מעניקים לבני הנוער 
והצעירים סיוע תוך מפגש חם ופתוח. 

צוות הניידת פוגש את בני הנוער 
ברחוב ויוצר עמם קשר, במטרה 

להיות אוזן קשבת לבני הנוער ובמידת 
הצורך להנגיש את השירותים וגורמי 

הטיפול המתאימים, על-מנת להחזירם 
למסלול חיים במסגרות נורמטיביות 

תומכות. ניידות הידידות מהוות בסיס 
למפגש אישי עם בני הנוער. בניידות 

ניתן למצוא פינת ישיבה אינטימית, 
שתייה חמה, כיבוד קל, דפי מידע, 

אמצעי מניעה ועוד. 

מרכז לנוער וולטה
רכזת: אפק גריזים

מרכז למידה לנוער ומועדון חברתי.
במרכז הלמידה ניתן מענה לימודי פרטני, וקבוצתי לבני/ות נוער בתשלום מוזל 

ובתמורה לשעות התנדבות בקהילה בפרויקטים שונים ומגוונים.
מועדון הנוער המציע פעילות חברתית עשירה ומגוונת לפי שכבות גיל בנושאים 

שונים, בנוסף אירועי שיא ותרבות מסיבות,טיולים, חוגים מגוונים ועשייה קהילתית 
בתחומים שונים כתשלום על המענה הלימודי הניתן לתלמידים.

מקום פעילות: מרכז וולטה- רח' וולטה עילית 3 )מקלט הנמצא ברחבת חניית הדואר(
volta.ilit@gmail.com :לפרטים והרשמה: אפק 052-2580196 | מייל

סיירת הורים
רכזת: רות יצחקי פורמן

מינהל יובלים מפעיל  בשיתוף עיריית 
ירושלים, האיגוד הירושלמי למאבק 

בסמים ובאלכוהול, ובשיתוף עם 
פרויקט ''עיר ללא אלימות'' את סיירת 

ההורים. הורים מתנדבים, מסיירים 
בלילות בסופי שבוע ובאירועים 

מיוחדים בשכונות יובלים ובמוקדי 
הבילוי, מתוך ניסיון להפחית את מקרי 

האלימות בקרב בני נוער. ההורים 
המתנדבים עוברים הכשרה בת 

חודשיים מטעם העירייה. במהלך 
ההכשרה מתקיימים 8 מפגשים, 
במסגרתם לומדים ההורים כיצד 

עליהם לגשת לנוער, מתי לגשת ומתי 
לא?, איך לעודד קשר ותקשורת, 

סימולציות ועוד.
הורים אכפתיים המעוניינים להצטרף 

מוזמנים בשמחה.

תנועות הנוער ביובלים

תנועת הצופים - שבט היובל:
הצופים היא תנועת נוער ציונית, ממלכתית. העשיה החינוכית בתנועה שמה דגש 
על חינוך לנתינה ולמעורבות חברתית, מנהיגות ומצוינות ואהבת הארץ. התנועה 

תעודד את חניכיה לעצב זהות יהודית-ישראלית תוך שילוב בין המורשת לבין 
ההוויה הישראלית במדינת ישראל. 

מקום הפעילות: רח' זנגוויל 25 )מאחורי ביה"ס "אגרון"(.

תנועת 'בני עקיבא' סניף קרית יובל:
תנועת הנוער המרכזית של הציבור הדתי-לאומי בישראל. שמה של התנועה 

נגזר משמו של ר' עקיבא, שמסמל הן את הגבורה היהודית והן את לימוד התורה 
והתנועה דוגלת בשילוב הערכים "תורה ועבודה".

מקום הפעילות: מקלט הנמצא ברח' אנילביץ'.

תנועת 'השומר הצעיר':
הקן מאפשר במה פתוחה ליצירה מקורית ועצמאית של החניכים במסגרת 
פעולות, טיולים וסמינרים וכן היכרות עם בני-נוער שונים. בנוסף למסגרת 
הקבוצתית בקן, קיימות וועדות היוצרות ערבי תרבות בנושאים שונים, ימי 

פעילות צופית ועוד.
מקום הפעילות: מקלט- רח' שמורק מול בית מס' 3.

תנועת 'הנוער העובד והלומד':
התנועה קיימת כ-85 שנה ופועלת בכלל המגזרים בחברה. הפעילות בתנועה 

הינה חברתית, ערכית וחינוכית. אנו מאמינים במעורבות אישית, בעשייה 
קהילתית וכמובן בהגנה על זכויות הנוער בעבודה.

מקום הפעילות: רח' זנגוויל 23, מעל מרכז הספורט בית טיילור, ליד הפועל 
ירושלים.
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מרכזי הפעילות לגיל השלישי

⋅ מתנ"ס הסנפלד
רכזת: פנינה דה גרציה. 

מועדון חברתי לבני הגיל השלישי הכולל פעילות חברתית, התעמלות, ציור, מלאכת יד 
ותכשיטנות, שירה, הרצאות, סיורים, הצגות תיאטרון וסרטים.

המועדון פועל בימים א'-ד', בשעות 12:00 - 8:00.

במסגרת המועדון נהנים המשתתפים מחוגים מגוונים:
התעמלות צ'י קונג, שירשרת )שירה בציבור(, התעמלות מזרן וכיסא, ברידג, ציור, בובנאות, 

אומנות, גינון, ריקודים סלונים ומחול, הרצאות בישול ואפיה, חבורת זמר, אנגלית מתקדמים, 
פיסול ויצירה בחומרי מחזור, הליכה עם מקלות נורדיים, טיולים וסיורים ועוד...

⋅ "קפה של פעם"
⋅ קהילה מטיילת: מגוון טיולים ונופשים המיועדים לאוכלוסיה הבוגרת

⋅ קהילה תומכת: מספקת מענה לאוכלוסיה הגיל השלישי במטרה לסייע להם להישאר 
  בסביבה הביתית, עצמאים ובטוחים. התוכנית בשיתוף משרד משרד הרווחה, עיריית 

ירושלים, אשל-גוינט ישראל. משתתפי התוכנית נהנים מלחצן מצוקה, משרותים רפואיים, 
עזרה בתחזוקה הביתית.

⋅ מתנ"ס בית רחל
רכזת: סימה שחר.

אוכלוסייה מעורבת עצמאית בגילאי 65 ומעלה.
ימי פעילות: ימים א'-ד' בין השעות: 12:00 - 9:00.

להלן הפעילויות:
⋅ התעמלות יום-יומית: צי'קונג, פילאטיס, יוגה בריאותית הליכה נורדית, ימי ספורט

   ובריאות מרוכזים.
• שיעור אומנות מגוון: ציור ועבודות יד.

• חוג מחשב: במסגרת המועדון, עם מדריך מוסמך. 
• חוג דרמה: במסגרת המועדון, עם בימאית מוסמכת. 

• לימודים: אנגלית ועברית.
• ריקודי עמים: עם מדריך מוסמך: מיכה–נס. 

• חוג ברידג': עם מדריכה מוסמכת עירית ג'רפי.
• אימון רגשי: קינסולוגיה– תרגילי מח, שיחות נפש.

• תרבות מחוץ למועדון: הצגות וסרטים בתאטרון ירושלים.
• ימי כייף: בסינמה סיטי הכוללים ארוחת בוקר וצפיה בסרט.

• יום בריאות ותנועה: במתחם התחנה הכולל הרצאה בתחום הרפואה והרקדה מקצועית.
• טיולים: נופש יומי במעיינות בריאים וטיולים לימודיים ומהנים ברחבי הארץ.

• יום בריכה קייצי: הכולל התעמלות במים ארוחה מלאה ועוד רעיונות מתפתחים.
• מסיבות: חגים ומועדים ימי הולדת וטקסים.

• מפגש מוזיקלי: שירה בציבור.
• הרצאות העשרה: זכויות, הונאות, ירושות, בריאות, יהדות, היסטוריה ועוד.

• משחקי שולחן: קלפים, קוביות, משחקי חשיבה ועוד.

⋅ מתנ"ס פיליפ לאון
מועדון תקווה לניצולי שואה במתנ"ס פיליפ לאון, יום ד' בשעות הבוקר. רכזות: מיכל 

ושלומית | "בוקר עם מיאמי": פעילות ספורט, שחיה ומועדון חברתי. ימים ראשון, שלישי, 
חמישי | פלדנקרייז: התעמלות מתונה )מידי יום( | מועדון עולים ותיקים.

⋅ מתנ"ס עין כרם
מרכזת המועדון: אורכידיאה ימנפלד דוויק | ימים א'+ד' בשעה 10:00 בבוקר.

• יום א': חוג ציור בהדרכתה של אורכידיאה וחוג תאטרון.
• יום ד': מגוון הרצאות בנושאים מגוונים. כולל פעילויות מחוץ לכפר טיולים והצגות.

• התעמלות גיל שלישי בהדרכת אבידע איילון: יום ג' 18:30-19:45 )לתושבי עין כרם(.
• הליכה נורדית בהדרכת אלכס פריסרוביץ: יום ד' 18:30-17:30 מחיר מסובסד.

• בית טילור- פלדנקרייז: דבורית שרייבר.
• מלחה- קפה של בוקר: קפה והרצאות לתושבים- אחת לחודש.

• מתנ"ס רמת שרת: בהקמה מועדון איכותי לגיל השלישי.

⋅ רמת שרת 
בשכונה קמה קבוצה בהובלת תושבת השכונה ובליווי העובד הקהילתי במטרה לייצר 

פעילות חברתית והתנדבותית. הקבוצה מקדמת תוכנית פעילות לגיל השלישי ומעדכנת על 
פעילות המתקיימת ברחבי המינהל את תושבי השכונה. 

ליצירת קשר והצטרפות: יש לפנות במייל kehilayuvalim@gmail.com או בטלפון לעובד 
הקהילתי ישי: 050-9175556



ועדת חינוך יובלים

ועדת חינוך במינהל יובלים רואה את תפקידה באיתור צרכים חינוכיים מהגיל הרך ועד 
הגיל השלישי של תושבי המרחב ובנסיון למתן מענה לצרכים אלו. הוועדה נמצאת בקשר 
עם מנהלי מוסדות החינוך במרחב: גננות גני הילדים, מנהלי בתי הספר, המנהיגות ההורית 

ומועצות התלמידים, צוותי תנועות הנוער ופורומי החינוך השכונתיים. בנוסף עובדת הוועדה 
עם מנח"י על אגפיו.

פעילות הוועדה הינה תוצאה של עבודה שנעשתה עם התושבים ואנשי החינוך בה נכתב 
החזון החינוכי של מרחב יובלים.

אלו עיקרי החזון:
1. תושב השכונה, בוגר השכונה והעובר בה יהיה אדם חברתי.

2. תושבי השכונה יהיו חברים בקהילות מגנות שיקנו להם הרגשת שייכות, יפתחו אותם 
ויחזקו אותם.

מינהל קהילתי יובלים רואה בחינוך איכותי, יעד מרכזי להתפתחות ילדי השכונה. המינהל 
שואף ליצירת חינוך מתקדם ופורץ דרך במגוון תפיסות חינוכיות וערכיות.

המינהל פועל ליצירת שיתופי פעולה בין המערכות החינוכיות ושם לו למטרה לחזק את 
הקשר בין התושבים בכל הגילאים במרחב.

החזון העירוני-קהילתי למרחב יובלים

א. לשמור על נקודות החוזק הפיזיות של המרחב.
ב. לחזק תחושה של שייכות, של ביטחון, של רצון לגור במרחב או לעבור בו.

ג.  לפתח מרחב עירוני בטוח, המספק מענה נגיש לצרכי התושבים מבחינת דיור, חינוך, 
    בריאות, תרבות, ספורט, פנאי, מסחר.

ד. לקדם פיתוח מרחב בנוי הנותן מענה לצרכים מגוונים לסוגי אוכלוסיות שונים.
    מרחב יובלים נמצא בעיצומה של מהפכה אורבנית: תוכניות פינוי בינוי רבות, תמ"א 38, 

    הרחבת תחבורה ציבורית, תוכניות לבנייה בשטחים הפתוחים האחרונים באזור.
    הועדה הפיזית פועלת בכלים העומדים לרשותה על מנת שתוכניות אלה יהיו ככל האפשר 

    לטובת המרחב בהתאם לחזון.
מיכאל זיו-קנת, ישי כהן
יו"רים משותפים ועדה פיזית

המינהל רואה בבתי הספר שותפים מרכזיים בבניית הקהילה ובחיזוק החוסן של תושביה.
יעדים אלו הם נר לרגלינו בעשיה היומיומית; המינהל הקהילתי משקיע מאמץ ומשאבים 

למימושם.
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ריכוז פורומים, גינות קהילתיות ופרויקטים של פלייסמייקינג
מינהל קהילתי יובלים מקיים פורומים רבים ומפעיל גינות קהילתיות ופרויקטים לשדרוג 

המרחב הציבורי. אתם מוזמנים להצטרף לכל אחד מהפורומים והפעילויות הרשומות פה.

 
גינות קהילתיות 

⋅ קרית יובל: גינת גורדון נפגשים מידי יום שישי בין 11-9, כמו"כ נפגשים לאירועי שיא 
054-6175026 | oronkehila@gmail.com במועדים וחגים

⋅ מלחה: גינה קהילתית במצפור מלחה, האייל 68. לעדכונים באירועים בגינה - נא לעקוב
054-6175026 | oronkehila@gmail.com .אחר הפרסומים

⋅ רחוב שטרן: "סיירת היער הפתוח" ברחוב שטרן/קהילה בונה - נפגשים מידי יום ג' לגינון, 
054-5723298 | kehilbona@gmail.com נגרות ואמנות בחצרות הבתים ברחוב שטרן

054-5723298 | kehilbona@gmail.com :פעילות בחממה קהילתית ⋅
⋅ סיירת "בשביל שינוי": שביל אינטראקטיבי ירוק ברחוב שטרן 

054-8061661 | kehilbona@gmail.com
⋅ עין כרם: שלוחת עין כרם טל: 6421539 , מענה בין 16:00 ל- 18:00 

lieltamuz@gmail.com :1. עמק התימנים - רחוב דרך סורק. אנשי קשר
 ez_giat1@walla.com | anatubd@gmail.com

mimshak@012.net.il :2. בוסתן המעיין - מול המעיין. אנשי קשר
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דף קשר קהילתי

העבודה הקהילתית בשכונות יובלים היא ענפה ומגוונת ונוגעת בכל היבטי החיים.
מטרת העבודה הקהילתית להכשיר פעילים ונציגים מקרב תושבי שכונות יובלים, להעצים 

את הקהילה, להביא אותה לעצמאות, מנהיגות והובלה וייצוגיות הולמת. כמו כן העבודה 
הקהילתית מלווה יוזמות וצרכים של התושבים עד למימושם בגדר האפשר בנוסף העבודה 

הקהילתית מתווכת בין התושבים למערכות השונות. תושבי שכונות יובלים מוזמנים 
להצטרף לפעילות הוועדות ולפורומים השונים ולפנות לעובדים הקהילתיים הרלוונטיים. 

מידע נוסף על תכני העבודה של העובדים הקהילתיים, תוכלו למצוא במידע על השלוחות 
השונות בחוברת זאת ובדף המרכז את הפעילות הקהילתית בפורומים השכונתיים, בגינות 

הקהילתיות וביוזמות מיוחדות במרחב הציבורי.

פרויקט "שכונה צעירה"

פרוייקט "שכונה צעירה", הוקם על ידי רשות הצעירים של עיריית ירושלים ומופעל על 
ידי "צעירים במרכז" במטרה להפוך את השכונות בירושלים לאטרקטיביות עבור משפחות 

צעירות ולעודד אותם לקשור את גורלם בגורל העיר.
רכזת הפרויקט פועלת עם ולמען משפחות צעירות בקריית יובל ויובלים במטרה לשפר 

את איכות חייהם בתחומים שונים על ידי קידום מהלכים ופרויקטים בתחומי חינוך, תרבות, 
מרחב פיזי ועוד, וכן על ידי חיזוק קשרי הקהילה בין תושבי השכונה.  

kiryat-yovel@young jerusalem.org.il :ניתן לקבל מידע נוסף אודות הפרויקט במייל
kehilayuvalim@gmail.com 050-9175556 ישי חסדאי: בית טיילור | רמת שרת

עובד קהילתי בקרית יובל- מרחוב טהון עד שטרן ובשכונת רמת שרת, עובד קהילתי בתחום האורבני. 
עבודה קהילתית בתחום האורבני בכל שכונות "יובלים".

ועדה פיזית- גיבוש עמדות ומדיניות המנהל בתחומים הפיזיים בשכונות.
לוועדה יש פורומים שכונתיים.

רמת שרת- ועדת הגיל השלישי: פורום לקידום פעילות פנאי, חברה וסיוע לגיל השלישי בשכונה.

o.kehilatit@gmail.com 052-5976380 תהילה נדאו: בית רחל
עובדת קהילתית | קרית יובל- הנטקה ומטה | עין כרם.

oronkehila@gmail.com 054-6175026 אורון חרמון: בית טיילור
עובד קהילתי בשכונת מלחה ובאזור בית טיילור. ועד קרית יובל. הועד נפגש אחת לחודש ביום שני 

לדון בנושאים שעל סדר היום בשכונה ועובד בצוותי פעולה.

רחל איידן: מתנ"ס הסנפלד 054-6418344 להשאיר הודעה במזכירות עבור רחל אידן
עובדת שכונתית שטרן, בוליביה.
רוחבי- סיוע בנושא וועדי בתים.

kehilabona@gmail.com 054-8061661 דניאלה אדלמן: מתנ"ס הסנפלד
רכזת העבודה הקהילתית של פרויקט "קהילה בונה" רחוב שטרן.

taliss89@gmail.com טל דואניס: המכינה הירושלמית רחוב ברזיל
רכזת העשייה הקהילתית ותחום הקהילה במכינה הקד"צ "הירושלמית".

קשרי קהילה בכל שכונת קרית יובל.

חדווה וקנין: מתנ"ס הסנפלד 054-2010563 
עובדת שכונתית שטרן, בוליביה. "שכונה תומכת" לקשישים בכל קריית יובל סיוע בנושא וועדי בתים.

urban.yuvalim@gmail.com רנה פורסטני: בית טיילור
מתכננת פיזית אורבנית של כל שכונות יובלים.

פרויקטים בהקמה של פלייסמייקינג
054-6175026 | oronkehila@gmail.com :ספריה קהילתית במלחה ⋅

052-5976389 | o.kehilatit@gmail.com :ספריה קהילתית ברחוב סימון בוליבר ⋅
050-9175556 | kehilayuvalim@gmail.com :ספריה קהילתית ב"גן שלומית" רמת שרת •

050-5882965 | orlyn7@walla.co.il :תערוכת חוצות  של אמני עין כרם •
050-5882965 | orlyn7@walla.co.il :קיר פורח בעין כרם- פרויקט בהקמה •

פורומים שכונתיים )לוועדות- ראו דף קשר קהילתי( 
עין כרם: שלוחת עין כרם טל: 6421539, מענה בין 16:00-18:00

vaad@ein-kerem.co.il ועד עין כרם ⋅
roysher@walla.co.il פורום חינוך ⋅

cohenpnina80@gmail.com פורום תרבות ⋅
alonoriong@gmail.com סיירת תחבורה ⋅

orlyn7@walla.co.il סיירת הורים ⋅

054-6175026 | oronkehila@gmail.com :מלחה
⋅ פורום חינוך מלחה   ⋅ ועד שכונת מלחה

050-9175556 | kehilayuvalim@gmail.com :רמת שרת
⋅ פורום חינוך   ⋅ פורום אורבני רמת שרת דניה   ⋅ פורום הגיל השלישי
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שתייה חמה  ///  שתייה קרה  ///  מאפים טריים וטוסטים  ///  כריכים מזינים

שייקים איכותיים שנסחטים במקום  ///  שייק סלק, סלרי, גזר ותפוח

ניתן לקבל בתוספת חלבון  ///  משקה ספירולינה

תפריט שמתאים לכולם עם דגש למי שעוסקים בפעילות גופנית

מעדני חלב  ///  חטיפי בריאות

. בית קפה קהילתי

הסלון.

פתוח כל יום בין השעות 7:00-21:00

(בהתאם לשעות סגירת חדר הכושר ומתקני הספורט ובהתאם להרקדות שיתקיימו במקום)

לילדים:
טוסט עם גבינה צהובה וקטשופ

ב- 10 ₪ בלבד
ניתן לבצע הזמנות של

כריכים ומאפים לאירועים

הסלון | בית הקפה שלכם.
פיליפ לאון, רחוב צ'ילה 8, קריית היובל


