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המרכז ללימוד תיאטרון 
ממשיכים בהצלחה!

בשיתוף תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער
רשת המתנ"סים בקריית גת ותיאטרון אורנה פורת מזמינים ילדים מכיתות א' -ט' לחוות 
את עולם התיאטרון ולפתח את כישורי המשחק והבמה באופן יצירתי ומלהיב, בהנחיית 

שחקנים, במאים ויוצרים מעולם התיאטרון.
במסגרת החוג:

מתרגלים התלמידים – הצגת דמות, הצגת קונפליקט, אלתור סצנות, התמודדות עם טקסט כתוב ועוד... 
במהלך השנה צופים התלמידים בהצגות הגנרליות של התיאטרון ונפגשים עם אמנים למפגשי העשרה ונהנים 

מהופעות, תלבושות, תפאורה, תאורה וסאונד.
בשנים האחרונות העלו ילדי חוג תאטרון את ההצגות:

"הברווזון המכוער", "גיבורה", "בגדי המלך החדשים", "הקוסם מארץ עוץ", "8 נשים" ועוד הפקות מושקעות 
עם תפאורה מקצועית ותלבושות, התנסות זו תורמת לפיתוח היצירתיות והביטוי העצמי ובמקביל משפרת את 

יכולות הריכוז, ההקשבה והעבודה בצוות.
החוג מתקיים בימי שלישי:  כיתות א'-ג', בשעות: 17:40-18:40 | ד'-ו', בשעות: -16:10-17:40 | 

כיתות ז'-ט' בשעות: 18:40-20:10

הירשמו עכשיו לסדנאות התיאטרון לילדים ונוער!
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 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק

רדיו קול גת בלוח שידורים מעניין ומגוון עם הפנים לקהילה - תכניות מגזין, תכניות אישיות, תכניות לימים 
ואירועים מיוחדים והרבה מוסיקה טובה. את השידורים ברדיו קול גת מפעילים תלמידי בתי הספר השונים בקריית 

גת במסגרת פרויקט המעורבות החברתית.  
התלמידים עוברים קורס רדיו, שבסיומו הם משתלבים בהתנדבות בתחנה עד סוף כיתה י"ב.

רדיו קול גת מציע לכם:
קורסים וסדנאות לבני נוער במסגרת פרויקט מעורבות חברתית.

חוויית תקשורת בחופשת הקיץ לתלמידי חטיבת הביניים.
חוגים לתלמידי בתי ספר היסודיים.

ביקור חוויתי ברדיו לקבוצות בכל הגילאים.
הכשרה אישית למבוגרים הרוצים והמתאימים לשידור.

תכניות דגל )תכניות המשודרות מעל שנתיים(:
ארץ אהבתי עם ציונה בן שושן - תכנית על שירי א"י האהובים, בה ניתן להיזכר בצלילים הישנים ולהעניק הקדשה 

לאהוביכם.
k Pop - תכנית שמסקרת את תרבות המזרח הרחוק, עורכת ומגישה ויקה דינקין.

הכי ישראלי - מוזיקה ואומנים ישראלים, עורך ומגיש ישראל נייאזוב.
סיפורים אהובים עם אהובה מעוז - תכנית לאוהבי סיפורים בכל הגילאים.

Mister Music עם רמי אברמוביץ' - מוזיקה מכל הסגנונות ומכל הזמנים. 

רדיו קול גת
לרדיו קול גת ניתן להאזין מכל מקום ובכל מקום, 

בתדר 106FM בקריית גת והסביבה, 
radio kol gat באפליקציה החינמית | www.kolgat.co.il  באתר

כמו כן, מומלץ להתעדכן בכל מה שקורה בתחנה דרך עמוד הפייסבוק של הרדיו - 
רדיו קול גת ולעקוב אחרינו באינסטגרם.



מובמנט
המרכז למחול הגדול ביותר!

בניהולו של רון כהן!
 cocktail of רון כהן רקדן וכוריאוגרף בינלאומי, חבר לשעבר בהרכב
madness, אלופי הארץ בהיפ הופ 3 שנים ברציפות, רקד בפרויקטים 

כגון: אקס פקטור, מופע גאליס בלאס וגאס, בוגר המסלול להכשרת 
רקדנים ותחרות ה- hip hop internationa, כיום רקדן בלהקת 

המחול ורטיגו ולהקת המחול רועי אסף וסטודנט להוראת מחול במכללת 
סמינר הקיבוצים.
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מובמנט הינו המרכז היחידי הנותן מענה מקצועי לכל הגילאים.
מסלולי החוגים מחולקים לפי רמות וקבוצות גיל, רקדני המסלול המקצועי 

ייצגו את הסטודיו באירועים שונים במהלך השנה וישתתפו בכנסים 
ותחרויות בפרויקטים ארציים כגון: רוקדים ורטיגו, סדנאות מחול בקהילה 

ועוד. 6 אולמות סטודיו - חשיפה למופעי מחול במהלך השנה.

צוות המורים שלנו בסטודיו הינו מוביל סגנון ריקוד כל אחד בתחומו, בעל 
ניסיון רב בהדרכה, השתתפות במיזמי מחול והדרכות, יכולת רבה בלווי 

שיעורים כולל מתן הכוון, עידוד והתקדמות. הצוות איכותי, מקצועי, 
מוסמך ובעל תעודות הוראה. מובמנט מלווה את תלמידיו מהגיל הרך ועד 

גיל ההתבגרות, תוך שימת דגש על חינוך לאהבת המחול ומקצועיות.
בשיעורים יינתן דגש על טכניקה, סגנונות ריקוד, פיתוח קורדינציה, 

מיומנות ייסוד, ריתמיקה, שיווי משקל, תקשורת בין אישית וחברתית, 
בטחון ודימוי עצמי, תוך כדי שימוש במתודיקה מעולם המחול.

לימודי המחול כוללים:
הכנה לגיל הרך | יסודות הבלט הקלאסי והמודרני |  ברייקדאנס |  

pknbeu "ג'אז | סטריט ג'אז | היפ הופ  | "מגה קרו

 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק
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המרכז לשירה
VOCAL

בניהולו של המאסטרו אבי כוכב
אבי כוכב – 42 שנות ניסיון וותק בתחום המוסיקה, מייסד 
הכוכבים  מיטב  את  הדריך  והפסטיגת,  הפזמונוער  ת  א
אלבז,  נאור  אמזלג,  עדן  טייב,  נינט  נולד:  כוכב  וצאי  י

ישראלה אגסו, שי רביזדה ועוד רבים וטובים.
להצלחה  שותפים  להיות  אתכם  מזמין  לשירה  מרכז  ה

ולקחת חלק באחת מהלהקות המצליחות שלנו.

המרכז לשירה מהווה בית מקצועי לכל אוהבי המוסיקה בכל גיל ומסגרת 
ובפועל בפורמט להקות ילדים ונוער בשילוב של שיעורים פרטניים.

אצלנו במרכז לשירה תורמים לביטחון העצמי של הילד, מקנים ערכים 
לתרבות ואהבת מוסיקה וחווים רגעי קסם וכיף.

מפגשים מעשירים וחווייתיים בתחומי השירה והתנועה:
טכניקות פיתוח קול 

פיתוח חוש הקצב והשמיעה המוזיקלית
סדנאות תנועה ועמידה על הבמה 

הקלטות באולפנים מקצועיים
השתתפות במופעים וטקסים עירוניים

הלהקות שלנו:
צוציקים - גילאי 4-6 | ילדודס - כיתות א'-ו' |  צעירי דור ההמשך - 

כיתות ז'-י"ב |  כשרונות צעירים - שיעור פרטי | 
פרחי קריית גת - למגזר הדתי כיתות ד'-ז'
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אימוני הכושר שלכם הם הרגע ביום שאתם מחכים לו יותר מכל!

  למה שלא יהיה כך גם עבור ילדיכם? 
מסגרת האימון מבוססת על תוכנית אימון כושר רבת מרכיבים המאפשרת שיפור כלל מרכיבי הכושר 

הגופני הבריאותי של הילד/הנער באופן הדרגתי, מגוון, מבוקר ומאוזן תוך הקניית הרגלים לתזונה נכונה 
ומאוזנת ואורח חיים בריא, המסייעת להתפתחות המוטורית, הכישורים הספורטיביים ורמת הביטחון 

והדימוי העצמי של הילד\ה.
למי מיועד האימון?  ילדים ונוער מכיתה א' - ועד ט' )חלוקה לפי קבוצות גיל(

TRX, TABBATA, HIT מה בחוג? אימון פונקציונאלי, קיק בוקס, אימון

הורים יקרים, עודדו את ילדכם לבצע פעילות גופנית יותר מזו המוצעת להם במסגרת שיעורי החינוך 
הגופני בבית הספר!

רשת האקדמיה לצילום של אליאב שרביט מתרחבת ועכשיו גם בקרית-גת.

חוגי צילום לילדים ולבני נוער!
חוויה מאתגרת וייחודית, לפיתוח חשיבה יצירתית מחוץ לקופסה, נתנסה בצילום עצמי  ואחד של 

השני, בצילומים אורבניים, טבע, חוץ ובסטודיו מקצועי.
נלמד מושגים טכניים כמו ISO, צמצם ותריס ומושגים כמו עומק שדה וחדות מבדילה, נקשר בין 
אמנות לצילום, נלמד מהי קומפוזיציה ואיך הצבע חשוב בתמונה, נלמד את ההבדל בין טקסטורה 

לדוגמא וכיצד האור הוא המרכיב העיקרי בצילום שלנו. החוג  יאפשר לכל אחד מהילדים למצוא את 
הצלם שבתוכו.  לכל אחד יש המבט הייחודי שלו והוא שונה מהאחר וזה כל היופי!

מרכז בריאות וכושר לדור הבא!
בניהולה של איזבלה חיימוב

 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק

חוג צילום לילדים כיתות א'-ד': 
נלמד לצלם במצלמת הפלאפון הנייד תמונות וסרטונים כולל עריכה.

החוג מתקיים בימי שלישי, בשעות: 16:00-16:50

חוג צילום לבני נוער כיתות ה'-ח': 
נלמד לצלם במצלמה מקצועית בשילוב היסודות ועד צילומים מעשיים!

 החוג מתקיים בימי שלישי, בשעות: 16:50-17:40

חוג יוטיוברים לבני נוער כיתות ה'-ח': 
נלמד להקים ולנהל ערוץ יוטיוב - צילום, תאורה, סאונד, עריכה וניהול הערוץ!

החוג מתקיים בימי שלישי, בשעות: 17:40-18:30

צאו איתנו למסע המופלא דרך עינית המצלמה!
מצטרפים לקהילת צלמי הבית ונהנים מהנחות, מבצעים והטבות!

הדפסת תמונות, פוסטרים, מוצרי מתנות, רכישת ציוד צילום ומצלמות מקצועיות.

שעהחדריוםקבוצה

סטודיו רימון קפיטריהג', ה'א'-ג'

ד'-ו'

ז' - ט'

א', ה'

ג', ה'

19:00-20:00  ב',

 17:30-18:20 | 17:00-18:00

א', ד'קבוצת בנים

סטודיו רימון קפיטריה

סטודיו רימון קפיטריה

סטודיו רימון קפיטריה

 16:30-17:20 | 16:10-17:00

 18:30-19:20 | 18:00-19:00

 17:30-18:30 | 17:00-18:00



מעוניינת לקיים אורח חיים בריא ולהפוך את האימון הגופני למעניין? 
הצטרפי אלינו למרכז הספורט הטוב והמקצועי ביותר! 

בשביל הבריאות, הכושר, ההרגשה והמחמאות, מזמינים אותך לראות תוצאות!!!
במרכז לספורט שלנו, השיטה ייחודית ובלעדית, מתמקדת באזורים שחשוב לחטב 

ולחזק בגוף האישה.

חוגי הסטודיו:

פילאטיס - מודעות נשימה נכונה, הארכה וחיזוק שרירי הליבה.

האימון האירובי הכי מהיר שיש - שריפת שומן, חיזוק שרירים, שיפור סיבולת לב 
.HIIT ריאה

אימון כוח - עבודה בכוח מתפרץ, כוח מרבי וסיבולת.

התעמלות בריאותית לגיל הזהב - בוקר של כיף והנאה, מתיחות והארכת שרירים תוך 
כדי עבודה על חיזוק העצם ושיווי המשקל.

מדרגה - אימון סוחף מלא באנרגיה העובד על סיבולת לב ריאה ושריפת שומנים.

עיצוב וחיטוב - אימון ייחודי שמתמקד בחיטוב הבטן, הירכיים, הישבן, והזרועות 
למראה מושלם!

Core - אימון שבו מופעלים כל שרירי מרכז הגוף והכרה בחשיבותם של השרירים 
לטיפוח היציבה והפחתת נזקים גופניים. 

 
הסטודיו מאובזר באביזרים שונים וחדשניים! BOX, TRX,  קטלבלס, בוסו, 

משקולות, כדורים, BODY BAR ועוד מבחר רחב של אביזרים. 
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המרכז לספורט
ועיצוב לנשים

 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק

בניהולה של אסתר אברג'יל לוגסי
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אנסמבל קריית גת

הרציונל העומד מאחורי ההנחייה שלי:
"כל אחד יכול וכל בני האדם שחקנים וגם צופים!"

זוהי ההזדמנות ללמוד את שפת התיאטרון, להתנסות ועל הדרך להכיר את 
עצמכם כבני אדם ולמצוא את מקומכם האישי והייחודי.

הצטרפו אלינו! "צאו לדרך, זה בידיים שלכם!"

מנחת הקבוצה: ענת בן ארי במאית, יוצרת ורכזת מגמת 
תיאטרון. 

קב' תאטרון מקצועית, שממוקדת בהעלאת הפקות ומיועדת לבעלי ניסיון קודם. 
התאטרון הינו כלי מופלא, שמפתח עבודת צוות, דמיון ותעוזה – אך גם מחייב 

מסירות והשקעה רבה. 
חברי הקבוצה מחויבים לעמוד בדרישות מקצועיות גבוהות: עמידה בזמנים, שינון 

טקסטים ארוכים וחזרות רבות מעבר לשעות הפעילות.

תאטרון "מקול הלב"

מנחת הקבוצה: מרים יהודאי, מנחת קבוצות דרך 
תאטרון, במאית ושחקנית.

 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק

הפעילות מתקיימת בימי שלישי בשעה 20:30 בבית רחל. לרציניים בלבד!לרציניים בלבד!



כאן תלמדו כל מה שחלמתם לדעת על דגים ועולם המים, גידולם 
והקמת אקווריום בבית, היחסים בין בע"ח שונים שחיים באקווריומים, 

תוך שימוש באביזרים מעולם הדגים, הציוד הנדרש ועוד.
תוכלו לגעת בדגים, להאכיל אותם וכל אחד מכם יבנה לעצמו אקווריום 

בדיוק כמו שהוא תמיד חלם.
למי מיועד החוג? 

ילדים מכיתה א' עד ו' - לפי קבו' גיל.
החוג מתקיים בימי ראשון:

ילדי כיתות א'- ב', בשעות: 17:30-18:30 
ילדי כיתות ג' - ו' בשעות: 18:30-19:30
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מתמחה בהוראת טכניקות אומנותיות ומתאימה את העבודה לכל גיל 
בהתאם ליכולות שלו. זוהי למידה המפתחת את החשיבה, הבנת השפה 

האומנותית ואת הסקרנות האינטלקטואלית והחווייתית כאחת.

חוג אומנות רב תחומית
שילוב של מגוון אומנויות, במגוון חומרים משתנים:

פיסול בנייר, פיסול בבצק סוכר, פיסול בובות מצמר, עיצוב על עץ ועוד. 
בטכניקה מותאמת לגילם, מחומרים מגוונים חלקם ממוחזרים, 
החוג מפתח מוטוריקה עדינה, דמיון ויצירתיות, ביטחון עצמי. 

החוג מתקיים בימי שלישי: 
ילדי כיתות ג'-ו' בשעות: 16:15-17:45

ילדי גן חובה - ב' בשעות:  17:45-19:15

בואו לפגוש להקת כלבים חדשה ומדריכים חדשים!
מה נלמד בחוג? 

משמעת מלאה,  שפת גוף כלבנית,  הכרת הגזעים,  וטרינריה על קצה 
המזלג,  תקשורת חוויתית עם הכלב,   עידוד חיובי,   אילוף גורים,  

שיטות אילוף מתקדמות. 

תכנים מעצימים בחוג: 
ביטחון עצמי,  פיתוח מנהיגות,  הבעה עצמית,  גיבוש קבוצתי. 

בואו ליהנות מחווית אילוף מעצימה ומעשירה וקחו חלק בקסם! 
החוג מתקיים בימי ראשון:

כיתות  א'-ג' בשעות: 17:30-18:20 
כיתות ד'-ו' בשעות: 16:30-17:20

אין להביא כלבים מהבית. 

המרכז לאומניות ויצירה חוג האקווריום ה-1 שליחוג אילוף כלבים 
בהדרכת סופי כהן

 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק

בהדרכת שחר זילברמן

מאז שאני זוכר את עצמי אהבתי את עולם הדגים, צברתי המון 
ידע וניסיון בתחום, כעת אני רוצה להעביר את כל הידע הזה 

הלאה, לכן נולד החוג "האקווריום הראשון שלי".

בהדרכת עקיבא גליקמן
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לזולת,  כבוד  של  לערכים  המחנכת  יפנית  לחימה  אומנות  הינה  'ודו  ג
הגופני,  הכושר  לשיפור  תורמת  עצמית,  ושליטה  משמעת  ובלנות,  ס

הקואורדינציה, גמישות, זריזות, ביטחון והגנה עצמית.

הפסקה-  ללא  מועדון  פעילות  מתקיימת  - שבועי  לחוג העשרתי  בנוסף 
"ג'ודו בר". במסגרת התוכנית השנתית מתקיימים מפגשים בין מועדונים, 
בארץ  טיולים  ייחודיות,  תחרויות  וילדים,  הורים  משותפים  אימונים 
מובילים בתחומם,  קיץ מקצועיים בשילוב אנשי מקצוע  ובחו"ל, מחנות 

קייטנות טבע ספורט ואקסטרים. 
רשת מועדוני ג'ודו בר הינה כבית ומקום מפגש ספורטיבי, תרבותי וחברתי.

 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק

המרכז לאומנויות 
לחימה

בניהולו של יעקב בר

המרכז לאומנויות לחימה בהנהלת יעקב בר, בעל חגורה 
חגורה דאן 5 בג'ודו, אלוף ישראל לשעבר ומאמן נבחרת 

ישראל בג'ודו לאולימפיאדת אתונה.

חדרשעהיוםשעהיוםקבוצה

18:00-18:45ד'18:00-18:45א'א'-ג'

ד'-ו'

נבחרת

א'

א', ד'

18:45-19:45

18:45-19:45

18:45-19:45ד'

17:15-18:00ד'גן

)עם קבו' ד'-ו'(

19:00-20:00  ב',

ג'ודו

ג'ודו

ג'ודו

ג'ודו



גמישות  לבין  משקל  ושיווי  זריזות  כוח,  קואורדינציה,  בין  המשלבת  אקרובטית  התעמלות 
ומרכיבים טכניים מענף ההתעמלות המתבצעים באופן עצמאי ובהסתמכות על חברי הצוות.

מעולם  מיומנויות  בתוכם  משלבים  הם  כאחד,  ולבנים  לבנות  מתאימים  האקרובטיקה  חוגי 
ההתעמלות ברייקדאנס, פרקור והקפוארה.

האימונים תורמים לגמישות וחיזוק הגוף ומשפרים את יכולות הקואורדינציה, התמצאות במרחב, 
שיווי משקל וכח, לצד עדינות תנועה המשלבת מוזיקה וריקוד.

האימונים האקרובטיים על הקרקע מורכבים מאלמנטים כגון: עמידות ידיים, גלגלונים, 
פליק-פלאקים וסלטות. 

החוג יתקיים בימי שלישי: 
כיתות ד'-ו' בשעות:  17:00-18:00 

כיתות ז'-יב' בשעות: 18:10-19:40 )בחדר ג'ודו( 
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קפוארה פיקה ליברה חוג אקרובטיקה
ענף ספורט תחרותי צוותי המשלב לוליינות, אומנות הבמה וספורט.

בניהולו והדרכתו של בן כהן לוקו
ענף הספורט מהאסתטיים והיפים ביותר, הן מבחינת תנועות ריקוד המתעמל 

והן מאופן התלבושות והמוזיקה המלווים את הופעתו הייצוגית.

אומנות לחימה המשלבת ריקוד, מוזיקה, אקרובטיקה וקרב. 

הקפוארה הינה אמצעי להגנה עצמית, פיתוח כח, גמישות, זריזות וחיטוב תוך 
שילוב מוזיקה ותנועות ריקוד. 

בניהולו והדרכתו של בן כהן לוקו

כיום הקפוארה מפותחת ונמצאת בכל יבשת בעולם, קבוצתנו היא פיקה ליברה שפירושה הייה  
חופשי, הלמידה כוללת הכרות ראשונית עם הפולקלור הברזילאי ולמידת השפה הפורטוגזית.

אולם

B אולם דקל

F אולם

חדר גיטרה

C אולם | F אולם | B אולם דקל

B אולם דקל

F אולם

B אולם דקל

F אולם

B אולם דקל

F אולם

F אולם

קבוצה

כיתות א'-ג' חדשים

כיתות א'-ג' מתקדמים

גילאי 4-5 )4 קבוצות(

גילאי 4-5 )4 קבוצות(

כיתות ד'- ו' חדשים

כיתות ד'- ו' מתקדמים

כיתות ז'- יב' חדשים

כיתות ז'- יב' מתקדמים

קבוצת +20 בוגרים חדשים

קבוצת +20 בוגרים מתקדמים

קבוצת נבחרת

יום

ימי ב', ה'

ימי א', ד'

פעם בשבוע בימי א'

פעם בשבוע בימי ב',ד',ה'

ימי ב', ה'

ימי א', ד'

ימי ב', ה'

ימי א', ד'

ימי ב', ה'

ימי א', ד'

יום ג'

שעה

16:30-17:15

16:30-17:15

17:30-18:15

17:20-18:05

18:10-19:10 | 17:20-18:20

19:30-20:30

20:15-17:15

19:30-20:30 | 20:15-21:15

20:30-21:45

20:30-21:45 | 21:15-22:30

19:50-21:20
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 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק

חוגי הייטק לגו 
חוג לגו קט 

מתחילים בקטן, בונים עתיד גדול!
חוג חוויתי בו הילדים לומדים תוך כדי יצירה 

ובניית דגמים בלגו הנדסי.
החוג מצוין כהכנה לכיתה א' ומקדם את הילדים 

ב-4 תחומי התפתחות עיקריים:
חברתי |  רגשי | מוטורי | שכלי

חוגי הייטק לגו ורובוטיקה 
לילדים שאוהבים לבנות, להמציא ולשכלל!  

נלמד איך דברים פועלים?  מהו עקרון המנוף? 
איך נחסוך בכוחות? איך להמיר כוחות? 
למה חשוב לחגור חגורת בטיחות? ועוד.

בכל שיעור נבנה דגם מרהיב מלגו הנדסי: 
רובוט מהלך, גלגל ענק, מכונית מרוץ, מנופים, 
תחנות רוח, מסוק ועוד דברים שילדים אוהבים.

חוגי רכיבה על 
אופניים 

התכנים המועברים בחוג: 
הכרת האופניים, מיומנויות, טכניקת רכיבה 

נכונה ושליטה מיטבית באופניים. 
באמצעות שילוב של משחקים רכובים. 

הרכיבה מהווה פעילות גופנית מהנה, 
בסביבה חיצונית המשלבת טבע, נוף 

וחיבור לסביבה.
החוגים מהווים תמריץ לילדים לצאת מהסביבה 

הביתית השגרתית, להתנתק מהמסכים 
והקשרים הוירטואליים, ולפתח קשרים 

חברתיים מוחשיים עם בני גילם.

החוגים מיועדים לילדים מכיתה א'- יב'  
בימי ב',ה', בשעות: 16:00-18:00

חלוקה על פי קבוצות גיל.

בחוגים יוצאים הילדים
לרכיבת שטח / כביש קבוצתית!

בהדרכתו של 
גקסון לוי

חוגי רופאים
לעתיד

בואו לגלות יחדיו את עולמו 
הקסום של המדע!

בהדרכתה של ויולטה אסייב

עיניים צמאות לידע, חיוכים מלאי חיבה, דימיון  ללא גבולות - אני   מאמינה שאתם דור 
העתיד!  חלק בלתי נפרד מחוגי המדעים,  מעבר לרכישת ידע הוא הקניית   ביטחון, יצירתיות 

המשתתף, עמידה מול קהל, ביטוי עצמי והתמודדות עם אתגרים! 

הכרות עם עולם הרפואה והביולוגיה. התעמקות 
במערכות האנטומית והפיזיולוגיות בגוף האדם. 
מתן מענה לכל אותן שאלות שמעסיקות אותנו 

לגבי גופנו, תפקודו ומגבלותיו.

החוג מתקיים בימי רביעי:
כיתות א'-ג' , בשעות:  17:45-18:45 

חוג סודות
היקום

בואו לגלות יחדיו את עולמו 
הקסום של המדע!

תכנית שנתית במדעים המשלבת תכנים 
בכימיה, פיזיקה ואסטרונומיה. בכל רגע נתון, 

מתרחשים אינסוף תהליכים כימיים ופזיקאלים, 
בואו יחדיו נגלה עולם ויופי שאין שני לו.

החוג מתקיים בימי רביעי:
כיתות א'-ו' -   בימי ד', בשעות: 18:45-19:45 

חוג צעדים
ראשונים למדע

בואו לגלות יחדיו את עולמו 
הקסום של המדע!

כימיה, אסטרונומיה, ביולוגיה, רפואה בשילוב 
הדרכה תיאטרלית, ידע, סקרנות וביטחון 

עצמי.

החוג מתקיים בימי רביעי:
ילדי גן חובה - בימי ד', בשעות: 17:00-17:45

החוגים מתקיימים בימי שני:
גן חובה -גילאי 5-6, בשעות: 17:20-18:20

ילדי כיתות א'-ה', בשעות: 18:25-19:25

בחוגים שלנו הילדים בונים, לומדים
ונהנים!



רשות הספורט בקריית גת מקיימת מידי שנה אירועים שונים המתאימים לכלל האוכלוסייה, כגון: מרוץ לילה, מרוץ גולני, ימי בריאות לנוער ולמשפחות, אולימפיאדת ילדים, אירועי 
קיץ בשילוב פעילויות ספורט. בנוסף, ליגות שונות וטורנירים , כגון מחניים, קט-סל, ליגת שכונות, ליגת בתי כנסת בכדורסל, קט-רגל לבתי ספר, קט- רגל בוגרים, כדורגל, אתלטיקה 
קלה, יום ספורט לבתי הספר היסודיים, מאמאנט, ועוד. חוגי ספורט בענפים שונים החל מגילאי 3 ומעלה, בטניס, טניס שולחן, כדורגל, כדורעף, אושו )קונג פו(, בית ספר לכדורגל, 

בית ספר לכדורסל, פטאנק, לקרוס ועוד.
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רשות הספורט קריית גת
תמיד במקום ה-1!

מנהל רשות הספורט – מאיר אבוחצירא: 08-6620866 | מנהלת פרויקטים ברשות הספורט – כרמל אריאלי: 08-6620866 | רכז ספורט – עדן אלדבח: 08-6620866

בהנהלת אופיר אלמקייס 
האימונים מתקיימים באולמות ספורט 

ברחבי העיר. 

לגילאי גן חובה ועד כיתה ו'.  

לפרטים והרשמה:
אופיר: 050-4555093

08-6620862/3

חוגי טניס שולחן
בניהולה של ילנה גלקר וולוביק

אומנות לחימה סינית מודרנית 
המשלבת אלמנטים של מופע מרהיב 

עם לחימה מעשית. 

לגילאי 4-17 ולמבוגרים. 
לפרטים והרשמה:

08-6620862/3
ילנה: 054-7770286

בית ספר לכדורסל המרכז לטניסבית הספר לכדורגל 
בהנהלת משה סבג ואילן קנפו 

האימונים מתקיימים במגרש 
הסינטטי ע"ש מ"ד מעפילי אגוז.

בין השעות: 16:30-17:30 
לפרטים והרשמה:

08-6620862/3
משה סבג: 052-2620802
אילן קנפו: 054-2084490

אימוני טניס לכל הגילאים 
ובכל הרמות במגרשי טניס 

ברמה בינלאומית.

לפרטים והרשמה:
08-6620862/3

סטס נחימוב: 054-2125582

ספורט כייפי ומתוחכם המפתח 
יכולות מוטוריות וחשיבה 

מהירה.

לפרטים והרשמה:
08-6620862/3

רמי: 052-6040272
יניב: 054-7178026

חוגי אושו )קונג פו( 

מלגה לכל ילד 
לתושבי העיר 

בכיתות א'-ו'
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מתנ"ס כרמי גת
מרכז חוגים והעשרה לילדים ונוער

המבנה הינו מבנה בן 2 קומות המשתרע על כ- 500 מ"ר. במבנה שלשה אולמות מרכזיים המשמשים:
גי'מבורי בגודל כ-100 מטר רבוע עם פעילויות לילדים מגיל 3-9 שנים, עם מסלול אתגרי, בריכת כדורים ופינת כישורי חיים.

אולם חוגים מרכזי בשטח של כ- 100 מ"ר עם רצפת פי וי סי, מערכת הגברה משוכללת ומיזוג מלא.
אולם כ- 100 מ"ר הבנוי כסטודיו לריקוד ופעילויות ספורט מקצועי, רצפת פרקט, מיזוג מלא, ומערכת סאונד מקצועית. 

שלוחה חדשה של רשת המתנ"סים לדיירי רובע כרמי גת

כתובת: רח' נופך 4, קריית גת | טלפון: 08-6252299

בניהולה של
אפרת נגאוקר

חוגים
פעילויות

לגיל
הזהב

סדנאות
אירועים

קהילתיים
קייטנות
העשרה
ופנאי

*המתנס יפתח לפעילות בחודש נובמבר
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מנהל היכל וטקסים דוד אבוחצירה
היכל התרבות בקריית - גת נבנה בשנת 1983 והוא משתרע על שני מפלסים 

המכילים 708 מושבים.
ההיכל מהווה משכן לעשייה תרבותית המציע פעילות תרבות למבוגרים וילדים, 
בשיתוף פעולה עם כל התיאטראות והאמרגנים הגדולים בארץ המביאים איתם 

הצגות למבוגרים וילדים, מופעי בידור, סטנדאפיסטים,הצגות בידור בשפות 
שונות, זמרים מהשורה הראשונה.

היכל התרבות משרת גם את מוסדות החינוך והארגונים העירוניים המציגים
אירועים כגון:

קונצרטים, הפקות מקומיות, מסיבות סיום, הרצאות ועוד. 
כרטיסים בהנחה ניתן לרכוש במכירה מוקדמת במרכז

שירות הלקוחות: טל': 08-6620862/3
תכניות ההיכל והאירועים מתחדשים ומתעדכנים

מדי חודש.

אנו נשמח לשיתוף פעולה!

הגברה ותאורה לכל אירועהיכל התרבות ע"ש אדית פולק
אנו מספקים שירותי הגברה ותאורה לכל אירוע נדרש:

מסיבת סיום שנה של בתי ספר. מסיבות פרטיות. 
מסיבות עירוניות וטקסים. אירועי ספורט.

אירועים עבור אומנים מהשורה הראשונה. 

בין האירועים שהפקנו:
חגיגות העצמאות. ימי שואה וזיכרון. תהלוכות פורים ועוד...

בתחום,  ומובילים  מנוסים  אנשי מקצוע  מגוון,  ציוד  ברשותנו 
שירות  מקצועי ואדיב, יחס אישי לכל לקוח

לפרטים נוספים: 053-7447150 | 052-8929900

מתנ"ס קריית-גת 



הנוער מצעיד את העיר!
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מחלקת הנוער העירונית

מכבי צעיר | הצופים | בני עקיבא | אריאל בנות | אריאל בנים | השומר הצעיר | הנוער העובד והלומד | בני
עקיבא כרמי גת | מד''א | נוער לתת | הפוך על הפוך | סח''י | איגי | בית נוער קדימה | שחקים | מקום בלב | 

כיבוי אש | כנפיים של קרמבו | משמר אזרחי | רדיו קהילתי | חב"ד לנוער | ניצנים בצהרונים | הכי אחי | 
מדצי"ם | מועצת נוער | אחרי לצה"ל | נירים בשכונות

ערכי,  החברתי,  החינוך  בתחום  ומוביל  משמעותי  מרכזי,  גורם  מהווה  הנוער  מחלקת 
בעיר  ונוער  ילדים  ואקטיבזם חברתי בקרב  ומקדמת אזרחות פעילה, מנהיגות  קהילתי 

קריית גת.  
פעילות המחלקה מתבטאת בתחומים הבאים: 

מועצת תלמידים ונוער, מעורבות חברתית, מועדוני נוער שכונתיים, קבוצות המד"צים, 
תנועות נוער, טיפוח זהות יהודית, מנהיגות צעירה - העצמה והדרכה, מרכז הכנה לשירות 
משמעותי, פעילויות לנוער עם צרכים מיוחדים, מנהיגות מדעית, חברה אזרחית, מתנדבי 
וגרעין נח"ל הפועלים ברצף חינוכי מבוקר עד ערב, תרבות פנאי מיטבית, שנת שירות 
לאוכלוסיות  מענה  מתן  הילדים,  פרלמנט  שיא,  וימי  פעילויות,  רשותיים,  אירועים 

ייחודיות ועוד. 

באמצעות שולחנות  רשותית  מערכתית  מתפיסה  נגזרות  הנוער  מחלקת  הפעילויות של 
עגולים ונבנות בפלטפורמה להמשך הרצף החינוכי – מבוקר עד ערב - "מחנכים מסביב 
לשעון" מודל זה מהווה ראייה רחבה של כלל צרכי הנוער ברשות ומתן מענים מיטביים 

על בסיס שותפויות בין ארגוניות במרחב הקהילתי בעיר.

כאן למענכם:
  mitnadvimkg@gmail.com | 054-6868280 - מנהלת מחלקת נוער:  איילת פרץ

מנהיגות צעירה - מדצ"ים | מנהיגת | פרלמנט הילדים | ניצנים בצהרונים:
 madatzkg@gmail.com | 052-545366325 - מיכל רוזנבלום

hagar.noar@gmail.com | 052-5403442  - תנועות וארגוני הנוער:  הגר סוויסה
 noarkiriatgat@gmail.com | 054-2559924 - הכנה לשירות משמעותי:  ילנה גלפרין

 hagar.noar@gmail.com | 052-5403442  - מועצת נוער עירונית:  הגר סוויסה

אנו במחלקת הנוער נשמח לעודד את בני הנוער לחבור לפעילויות חינוכיות 
מעשירות ומשמעותיות. נמשיך לחרוט על דיגלנו את סיסמתנו: 

הנוער מצעיד את העיר!

בעיר קריית גת פועלים מס' רב של תנועות נוער וארגוני נוער במגוון תחומים על מנת לתת 
מגוון אפשרויות לבני הנוער לחבור לעולם של עשייה ונתינה.

כי להתפתח ולהוביל אפשר 
בכל גיל! מחלקת הנוער העירונית 



מועדון איבצן

מנהל: אורי אשכול
כתובת: אילון הזבולוני 4

טלפון: 050-6278466
עמותת וודפית
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מרכזים קהילתיים לילדים ונוער
החינוך הבלתי פורמאלי מטרתו ליצור מסגרת חינוכית וערכית חברתיים, לתת מענה בתחומי הידע, התרבות והפנאי לילדים ובני נוער

מועדון נועם

מנהל: ציון טלגאוקר 
כתובת: רח' הגבורה 11
טלפון: 052-2916707

תנועת מכבי צעיר 

מועדון נחשון

מנהלת: לאה וונדה
כתובת: רחבת נחשון

טלפון: 054-2049485

מועדון
לקראת דודי

מנהל: משה מגידיש
כתובת: אילון הזבולוני 4

טלפון: 052-6826053
עמותת לקראת דודי

מועדון
שבטי ישראל

מנהלת: יעל בק
כתובת: רח' גד 13

טלפון: 054-7797142
עמותת דרומה צפונה

שיעורי תורה.
מושגי יסוד ביהדות. 
טיולים. ערבי גיבוש. 

סיוע בש"ב.

מועדון רעות

מנהלת: שרה שטלינג
טלפון: 052-7679312

עמותת שמעיה

מועדון
אורות לנוער

מנהל: הרב מרגלית
טלפון: 050-4162162

כתובת: ציקלג 1, מקלט רח' הרימון 4,
רח' הגבורה 9 | עמותת אורות לנוער

מועדון
התמרים

מנהל:קובי זיאת
כתובת: רח' הדקל 19

טלפון: 058-6826053
OU  עמותת

העשרה ופנאיקייטנותטיוליםעזרה בש"בסדנאותחוגים

שעות הפעילות:
14:00-19:00
בחופשת הקיץ

והחגים:
9:00-13:00



המרכז להשלמת השכלה
למבוגרים
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המנהלות הקהילתיות - יוצרים קשרי שותפות בין התושבים לרשויות למען 
התושב, איכות חייו ,חיי קהילתו וסביבתו העירונית

מרכזים קהילתיים למבוגרים

טיולים, ערבי נוסטלגיה, חוגים, חוגי ספורט, ציון חגים, ימי הולדת רבעוניים, סדנאות 
נושאים והעשרה.

שוטף - קבלת קהל, סיורים ברובע ומפגשי תושבים, ביקור בבתי קשישים, הפעלת 
מתנדבים, חלוקת מצרכים והפגת בדידות, קשר עם אגפים בעירייה.

טלפוןכתובתמנהל/תשם המרכז

מקום בלב

נועם

מרכז עולי ספרד

הכרמל

בני ישראל

נחשון

מרכז ניצנה

ערבה

אליהו אלמליח

משה חרילקר

נטלי עובדיה

נלי שמואלבה

משה דהן

לאה וונדה

ליליה עובדיה

נלי שמואלבה

שדרות גת 56

רחוב הגבורה

מבוא ישעיהו

רובע גליקסון-רח' הר מירון 3

שבטי ישראל

רחבת נחשון

רחבת ניצנה

כיכר המכתש הקטן

053-3413058

052-6881435

053-3413076

053-341328308-

6883226
053-3413068

054-2049485

050-2123326

053-3413283

כהשקעה בלמידה  המאמינה  לומדת"  כ"עיר  המוכרזת  בארץ  השלישית  העיר  הינה  ריית-גת  ק
במשאב האנושי וכיעד אסטרטגי ראשון במעלה, ופועלת לקידום השכלתם והתפתחותם של תושביה 

כתנאי לאיכות חיים, חוסן חברתי וצמיחה.
במוקד העשייה של "עיר לומדת" נמצא המרכז להשלמת השכלה למבוגרים בניהולה של רחלה ארליך.
תהילה - תמיכה בהשלמת השכלת יסוד למבוגרים בפיקוח פדגוגי של האגף לחינוך מבוגרים במשרד 

החינוך מחוז דרום. מזכה את הלומדים בתעודת גמר מוכרת.
הקתדרה העממית - לימודי העשרה מגוונים בתחומים שונים: התעמלות בריאותית, ברידג', טאי-צ'י, 
תכשיטנות, צילום, בישול, ידיעת הארץ, יידיש, מוזיקה, "רואים עולם", מועדון הסרט הטוב, אנגלית, 

"שיטת ימימה", פילאטיס, יוגה, שחמט ועוד...
תיכונית - השלמת השכלה תיכונית למבוגרים לקראת השגת תעודת בוגר 12 שנות לימוד. תלמידים 
שעוברים את הבחינות בהצלחה מקבלים תעודה מוכרת של משרד החינוך ויכולים לפנות ללימודי המשך 

וכן לקורסים מקצועיים של משרד התמ"ת.
עד הלו"ם - מסגרת ייחודית שפותחה מתוך הכרה בהשפעה המכרעת שיש להשכלת ההורים על הישגי 
ילדיהם במבחני המיצ"ב והבגרויות. במסגרת זו לומדים ההורים לקראת בחינות גמר של 12 שנות לימוד.
לחיילים  המיועדת  תוכנית  לאומי-  שירות  ולמסיימי  משוחררים  לחיילים  תיכונית  השכלה  שלמת  ה
משוחררים חסרי תעודת 12 שנות לימוד, מתוך כוונה לסייע להם להשלים את הפער ולאפשר להם 

להשתלב בשוק העבודה. 
בשוק  להשתלב  להם  המסייעת  אתיופיה  ליוצאי  מיוחדת  תכנית   - ליוצאי אתיופיה  השלמת השכלה 

העבודה ולעמוד בדרישות הסף של ההכשרות המקצועיות השונות. 
בואו לגלות עולם מלא של אפשרויות להתפתח, ללמוד להשכיל ולהרחיב אופקים במרכזים הקהילתיים 

ברחבי העיר. זה מגיע לכם!!! לפרטים: 08-6354933

בהנהלת
רחלה ארליך
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בית וקס. המרכז לגמלאים ואזרחים ותיקים בקריית גת
התעמלות, תנועה וספורט בריאותי

פלדנקרייז – נעמה עברי, יום א',  11:00-12:00
פילטיס - נעמה עברי, יום ה',  10:00-11:00

טאי-צי' – יילנה גלקר, יום ה',  8:45-9:45.
יוגה - ולריה וובק , בימי א', ה', 20:00-21:00.
ריקודי בטן - ולריה וובק, יום ב', 18:00-19:30.

פנאי
מועדון סבתות הכי צעיר בעיר עם גב' אסתר ריכטמן 

יום א', 10:00-12:00.
תכשיטנות – אסיה בודובסקי, יום שני, 15:30, 18:00. 

מועדון מופ"ת לניצולי שואה – ימים א', ג', ה', 8:00-13:00
ציור על עץ חפצים שימושיים - רות יהל,  

אחת לשבועיים, יום חמישי  10:30-12:30.

פעילות תרבות והשכלה -"הקתדרה העממית"
קורסי אנגלית ברמות קושי שונות.

חיזוק השפה העברית ברמות שונות.
קורסים ללמידת שפות זרות לפי ביקוש/רישום.

קורס כתיבה יוצרת – "מעט לעת".. 

סדנאות במגוון תחומים – ייפתחו ע"פ ביקוש
סדנת מתוקים ואפיה.

סדנת פויירשטיין.
סדנת מיניות לגיל השלישי.

הרצאות במגוון נושאים.
פסיכולוגיה , העשרה זוגיות והורות – דורון מסיקה

נומרולוגיה.

בוקר של כיף
מועדון לנשים בגילאי +55, הכולל ארוחת בוקר בריאותית, 

מבחר הרצאות המתקיימות אחת לחודש יום ב' בשעה 10:00.

תכניות ופעילות עבור ניצולי השואה 
"עמך" – קבוצות תמיכה וטיפול לאוכלוסיית ניצולי השואה.

"קפה אירופה"- פעילות חברתית ותרבות פנאי אחת לשבוע בבית וקס.
ייעוץ  הכוונה  ומיצוי זכויות.

גיוס והכשרת מתנדבים לסיוע בייעוץ ומיצוי זכויות של ניצולי השואה.
הפעלת מועדון מועשר מופת עבור ניצולי שואה

ימים: א,ג,ה, )ע"י הפנייה בלבד מהמחלקה לשרות הזקן(.

תכניות התנדבות במסגרת "בית וקס"
התנדבות במסגרת "קו קשר" 

אחת לשבוע בשעות הבוקר –  קשר טלפוני  עם מקושרים 
)אזרחים ותיקים( מרותקי בית בשיתוף חברת נטליקרית גת. 

)אשת קשר 054-3097115 פנינה(.
גת   בקרית  לידידות  הקרן  של  ובידידות",  "בכבוד  במסגרת  תנדבות  ה

התנדבות יזומה בבתי אזרחים ותיקים בזמן שיגרה וחרום.
)אשת קשר: 054-7744206 אפרת(.

איתור וגיוס מתנדבים )תושבים ותיקים(
לקבלת קהל ויעוץ במוקד פניות הציבור ,לטובת טיפול בפניות אזרחים 

ותיקים תושבי העיר, בשיתוף בית וקס ומרכז זכויות ידיד. 
להשתלב  המעונייינים  ותיקים(  )תושבים  מתנדבים  וגיוס  יתור  א

בפעילות מליאת האזרחים הותקים בישוב, קבוצת מנהיגות עירונית.
גת  קרית  תושבי  שואה,  לניצולי  מופת  מועדון  במסגרת  תנדבות  ה

בשעות הבוקר.

פעילות מועדונים
מיוחדים  וצרכים  נכויות  עם  למבוגרים  מועדון   – אור"  "קרן  ועדון  מ

בימים: א' ו –ג' בין השעות: 17:30-20:00.
מועדון חרשים – מועדון למבוגרים כבדי שמיעה וחרשים 

ימים: א' ו-ה', בשעות: 18:00-21:30.
מועדון עולי רומניה – מועדון למבוגרים עולי רומניה 

יום ב', בשעות: 16:00-18:30.
מועדון נכי צה"ל – מועדון חברתי לאוכלוסיית נכי צה"ל בק.גת 

יום ב', בשעות: 17:00-19:00.
מלחמת  ותיקי  לאוכלוסיית  חברתי  מועדון   – "הווטרנים"  ועדון   מ

העולם השנייה יוצאי מדינות חבר העמים 
ימים: ג',ד',ה', בשעות: 9:00-12:00.

ומשחק  למפגש  המיועד  פעיל  חברתי  מועדון   – הברידג'  ועדון  מ
תחרותי בברידג', יום ב', בשעות: 09:00-11:00

ומשחקי  פעיל המיועד למפגש  – מועדון חברתי  וקס"  "בית  מועדון 
קופסה כל בוקר מהשעה: 8:30.

נורית בן דוד – רכזת תכניות
ופרויקטים גמלאים ואזרחים ותיקים.

קרנית סויסה - רכזת תכניות הקתדרה ותהיל"ה, 
השכלת מבוגרים, תרבות  ופנאי. 

רכזת מועדון ניצולי שואה מופ"ת.

אנשי 
קשר

כתובת
שד' העצמאות 68 קריית גת 

 betvax@walla.com :מייל
טלפון: 08-6888124/5  פקס: 08-6880681

שעות פעילות:
ימים: א'-ה' 08:00-12:00, אחה"צ: 16:00-20:00
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קמפוס הנביאים 2020
קורסי שפות:

אנגלית - מדוברת+מתחילים+ מתקדמים+מדוברת
ספרדית - רמות שנות

צרפתית - מתחילים+מתקדמים
עברית

קורס העשרה ופנאי:
קרמיקה בשיטת הקלי

תפירה  בוקר+ערב
אומנות רב תחומית

אופנועי ים
סדנא גמילה מעישון והעצמה

טיפוח:
בניית ציפורניים

עיצוב פנים
קורס ספרים לגברים

איפור
קורס צביעה וציור על ציפורניים 

השכלה:
 o.r.s קליטת עובדים

מכללת אקדמון גמולי השתלמות
כיתת גיור - הסוכנות היהודית

שיטת ימימה - בוקר+ערב

בריאות:
מעבר למשקל

ריקודי בטן
ספורט ערב + בוקר

גוף תנועה, פילאטיס,עיצוב, זומבה, 
אירובי, יוגה, קיקבוקס,פלדנקרייז,

בונה עצם, מומנט,
סדנאות באורח חיים בריא
מומנט סדנא לחולי סכרת

גרוניג: מדיטציה עולמית לריפוי הנפש

השתלמויות:
רואי חשבון

מתווכים
מפעלים בעיר

משרדים בתוך הקמפוס:
מאמנת – קליטה לעיר והסביבה

תרבות הדיור
לב - משרדי הרווחה

סמוך לקמפוס:
בית ידידות - פעילות לילדים

נתן עמיתים - לבעלי צרכים מיוחדים

צוות הקמפוס בהנהלת איילה אוחיון | בנות שירות וסטודנטיות
עובדים: אלי לוגסי, אור ביתן, שלומי שבת, מנחם עדות

מזכירות: טל קלמן והבנות שרות

מגוון רחב של פעילות פרטים במקום:
רח' מבוא ישעיהו 1, טל. 08-6811159 | פקס. 08-6601694

kneviim@gmail.com | 08-6354960
גופים שיושבים בקמפוס עמיתים בנתן

מרכז השכלה
וקתדרה

קורסי תעודה 
מכללת אתגר: הנחש 1-2

חשבי שכר
מנעולנות

ניהול מחסן
עיצוב פנים כול הקורסים מוכרים 

למעגלים
פסיכומטרי קידום



הספרייה העירונית קריית-גת ממוקמת במרכז העיר והיא פועלת במבנה
מרשים, מטופח ומזמין המשתרע על-פני כ-1000 מ"ר בשלושה מפלסים. 

הספרייה משמשת כמוקד תרבות והעשרה עיקרי עבור כלל תושבי העיר בכל הגילאים 
והיא מנוהלת על-ידי גליה כנעני. 

רוסית,  עברית,  כגון:  שונות  בשפות  ספרים  כולל  והוא  עשיר  בספרייה  הספרים  יצע  ה
רומנית, אנגלית וצרפתית וכן ספרים דיגיטליים. צוות הספרייה מקצועי מסור ואדיב, והוא 
מסייע לקוראים, ללומדים ולשוחרי הידע להשיג את החומר הדרוש להם באמצעות ספרי 

עיון ומאגרי מידע אלקטרוניים. 
החיים:  תקופת  כל  לאורך  רבות  למידה  הזדמנויות  בשעריה  לבאים  מספקת  ספרייה  ה
ובני  מבוגרים  סטודנטים,  תיכוניסטים,  הספר,  בתי  תלמידי  הרך,  בגיל  והורים  ילדים 
גיל הזהב, כולם נמנים על קהל הבאים לספרייה, ולכל אחד מהם נותנת הספרייה מענה 

מקצועי בהתאם לצרכים ולתחומי העניין.
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רשת ספריות קריית גת

לאוכלוסיות  מותאם  שירות  ומעניקה  הכללי  הציבור  את  העירונית משרתת  הספרייה 
בעלי צרכים ספציפיים. הספרייה החרדית "קריאת גת" מספקת שירות השאלת ספרים 

עבור הציבור החרדי בסניף הממוקם במרכז מעל"ה קריית גת.
באמצעות  ספרים  והשאלת  קריאה  ומעודדת  נגישות  בעיית  פותרת  הניידת  הספרייה 
סיפור  לשעת  להאזין  ספרים,  לשאול  הקהל  והזמנת  בעיר  שונים  לאזורים  הגעה 

ולהשתתף ביצירה בעקבות סיפור באווירה משוחררת על גבי פופים ומחצלות.
המוצעים  הספרים  והעשרה,  התרבות  ופעילויות  חידושים  מגוון  אודות  למידע  

והרשמה לספרייה חפשו אותנו:
 kiryatgat.libraries.co.il :באתר האינטרנט שלנו

בפייסבוק: הספרייה העירונית קריית גת ׀ בטלפון: 08-68133888
כתובת: שדרות העצמאות 45, קריית גת )ליד התחנה מרכזית(

 08:00-12:45 בשעות:  ו'  יום   |10:00-18:45 בשעות:  א'-ה'  ימים  פתיחה:  שעות 
sifriaqg@gmail.com

אצלנו תוכלו למצוא:
עמדות מחשוב חדשניות ונגישות למידע באופן אלחוטי.

שירותי הדפסה, כריכה, צילום, שליחת פקסים בתשלום סמלי.
מגוון מאגרי מידע אלקטרוניים לצורך חיפוש ומציאת חומרים לכתיבת עבודות אקדמיות 

ומגוון של כתבי עת מודפסים להשאלה.
אפשרות להשאלת ספרי קריאה דיגיטליים וספרי שמע.

פעילויות תרבות והשערה לכל המשפחה, ארועי חודש הקריאה והפנינג שבוע הספר 
העברי, ערבי השקה לסופרים מקומיים. 

בתקו' מאתגרת זו אירועי התרבות מתקיימים בצפייה מהבית ברשתות החברתיות ובזום.
סדנת כתיבה יוצרת לבני נוער ולמבוגרים.

הידעת?
המנוי

לספרייה הינו
חינם!
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ההרשמה לעונת החורף
 בעיצומה!

בריכה לימודית חצי אולימפית. בריכת פעוטות עם מפל פטריה
מלתחות חדשות ברמה גבוהה. מיטות שיזוף . הצללה . שולחנות 

וכסאות נח )פועלת בחודשי הקיץ: מאי, יוני, יולי, אוגוסט(

www.matnaskg.org.il | 08-6887931 :טלפון

תעריף

כולל שבת

לא כולל שבת

ילד

1000 ש"ח

800 ש"ח

מבוגר

1100 ש"ח

900 ש"ח

זוגי+1

1650 ש"ח

1400 ש"ח

זוגי

1400 ש"ח

1100 ש"ח

זוגי+2

1950 ש"ח

1650 ש"ח

זוגי+3

2200 ש"ח

1950 ש"ח

נספח מבוגר

400 ש"ח

300 ש"ח

מנוי ל-3 חוד'

תעריף

כולל שבת

לא כולל שבת

ילד

1260 ש"ח

1020 ש"ח

מבוגר

1500 ש"ח

1200 ש"ח

זוגי+1

2520 ש"ח

2160 ש"ח

זוגי

2040 ש"ח

1680 ש"ח

זוגי+2

2820 ש"ח

2400 ש"ח

זוגי+3

3120 ש"ח

2700 ש"ח

נספח מבוגר

720 ש"ח

600 ש"ח

מנוי חצי שנתי

תעריף

כולל שבת

לא כולל שבת

ילד

1800 ש"ח

1560 ש"ח

מבוגר

2040 ש"ח

1800 ש"ח

זוגי+1

3720 ש"ח

3480 ש"ח

זוגי

3240 ש"ח

3000 ש"ח

זוגי+2

4200 ש"ח

3960 ש"ח

זוגי+3

4680 ש"ח

4440 ש"ח

נספח מבוגר

1560 ש"ח

1320 ש"ח

מנוי שנתי

שימו לב! המנויים הם משפחתיים בלבד, בהצגת תעודת זהות. המחירים לתושבי קריית גת. תושבי חוץ משלמים 15% יותר מהמחיר הקיים. 10% הנחה ניתן ל- פנסיונרים, חיילים, נכים, חד הוריים )בהצגת תעודה בתוקף(. נספח הכוונה היא להוספה למנוי בן משפחה מהמשפחה המורחבת 
כגון: סבא וסבתא. כרטיס כניסה משלמים מגיל שנתיים, מחיר כניסה של ילד עד גיל 16, להנהלת הריכה נשמרת הזכות לערוך שינויים בכל עת. עדכונים יפורסמו בהתאם בפייסבוק/לוח המודעות בבריכה. חובה כובע ים לבעלי שיער ארוך. הבריכה מונגשת. ניתן לרכוש מגוון כרטיסיות.

בריכת השופטים המחודשת

          www.matnaskg.org.il | 08-6354993 | קאנטרי קריית גת-פיס ארבע עונותכתובת: שד’ לכיש 12, קריית-גת

בואו 
ליהנות!



כוכב דוד

מועדונים:
מועדון "מאמעלושן" )אידיש( - ימי חמישי, אחת לשבועיים בין 10:00-12:00. 

יוצאי בלארוס - ימי שני, אחת לשבוע בין 17:00-19:00.  
מועדון "מפגש נעים - ימי שלישי, אחת לשבוע בין 8:00-12:00.

עולם האישה - ימי ראשון, אחת לשבועיים בין 9:00-12:00.

קבוצות/סדנאות:
התעמלות בריאותית - ימי ראשון, שני, רביעי בין 8:00-9:00.

להקת "לחיים" - ימי ראשון ורביעי בין 9:00-11:00.
.10:00-12:00 בין  לשבוע  אחת  ראשון,  ימי   - חברתיות  ורשתות  מדיה  כרת  ה

פרויקטים:
"אנטי וירוס", משותף עם עמותת "עתיד במידבר". 

פרויקט "ילדי מלחמה" - פרויקט בין דורי תיעוד וליווי ניצולי שואה וילדי מלחמה 
בהשתתפות נוער מקומי)משותף עם עמותת "עתיד במידבר"(.

פרויקט "שבט אחים" -  תכנית לימוד על הקהילות השונות המתגוררות בקרית גת.

כוכב דוד. 
משרד: 08-6810316. 0533413265 | פקס: 077-5497180 | רכזת: רימה ויסמן 

kohavdavid007@gmail.com | כתובת: רחוב מלכי ישראל  183

מרכז העשרה בינתחומי "שער דרום", 
פעילות מבוגרים
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מרכז יום לקשיש - עצמאות

אצלנו יקיריכם יקבלו טיפול מקיף ומקצועי על ידי אנשי מקצוע מתחומי הבריאות, 
הסיעוד והטיפול הרגשי.

במרכז היום אחות, מרפאה בעיסוק, עו"ס, מטפלות סיעודיות, יחס חם ותומך, 
ארוחות, הסעות, תעסוקה וחברה, חוגים ופעילות מגוונת, הרצאות ומפגשים בין 
דוריים רבים, זאת לשם שימור התפקוד והיכולות, לאפשר להם הזדקנות בכבוד 

ואיכות חיים טובה ולכם, 
ידיעה ורוגע שיקריכם נמצאים במקום בטוח.

אם אתם מטפלים בבן משפחה ומאובחן עם דמנציה או 
אלצהיימר אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולהכיר

אנחנו כאן בשבילכם מכל ה-

לפרטים ותיאום פגישה ניתן לפנות אל:
בתאל דיין - מנהלת מרכז יום: 054-2232680 | 08-6874706

מרכז יום לקשיש - העצמאות | בית וקס. רח' העצמאות 68 קרית גת
מרכז היום הפתוח 5 ימים בשבוע בין השעות: 8:00-14:00

ניתן לתאם יום נסיון והיכרות ללא עלות.
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בטחון קהילתי
בהנהלת שלמה בן שושן

הגינה הקהילתית קריית גת

החזון:
יצירת אקלים עירוני המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, שמירה על זכויות האדם 

וכבודו, שלילת עבירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי מכל סוג שהוא.

מטרת התכנית:
התמודדות מערכתית ברמה העירונית עם תופעות שונות של אלימות ובהן: אלימות במשפחה, 

בכבישים, בקרב מתבגרים, בבתי ספר ועבריינית, זאת תוך זיהוי מכנים משותפים ומתן פתרונות 
לכל אחת מהתופעות.

תכנית הפעולה:
גיוס כל המערכות המתמודדות עם הנושא )חינוך, רווחה, משטרה, בריאות( ויצירת שיתוף 

פעולה בין הגורמים הנוספים במטרה לפתור את בעיית האלימות בעיר, זאת באמצעות הקמת 
מערך עירוני מקיף, מתואם ואפקטיבי ברשות ראש הרשות ובשותפות רחבה ככל שניתן לצורך 

הגברת הביטחון האישי, צמצום אירועי האלימות ויצירת שיפור דרמטי באיכות החיים.

תכנית עיר ללא אלימות שמה לה לדגש לתת מענה במניעת אלימות בתחומים השונים:
חינוך, חינוך בלתי פורמאלי, אכיפה, רווחה והקשר עירוני רחב.

פנאי - מגרשים מוארים עד שעות הלילה בליוי מדריך.
פעילות במסגרת המועדונים.

תכנית רובע בני ישראל.
ספורט - ליגת שכונות.

רווחה - סדנאות הורים, נערים ונערות.
רווחה הכשרות מקצועיות.

בשנה הבאה יורחבו התכניות בתחום החינוך הרווחה והספורט.
אכיפה - מוקד רואה ומצלמות.

בעיר שלנו אין כניסה לאלימות!

בגינה הקהילתית קריית גת
מתקיימות פעילויות לילדי הגנים,

בתי הספר, מוסדות,
ארגונים ומפעלים.

בגינה עצי פרי, צמחי מרפא, אוהלים בסגנון אתני, פינות ישיבה קסומות, 

בעלי חיים ועוד. בואו ליהנות ממקום קסום בטבע עירוני:
סיור והדרכה בגינה
אפיית פיתות בתנור

יצירה מחומרי מחזור וחומרים מהטבע.
ליטוף והאכלה של בעלי חיים

שתילת פרחים )ערוגת גינה( יחידים וקבוצות.
קבלת שבת

ימי שיא - ציוני חגים, קייטנות.

לפרטים:
ציון אלמקייס:

053-7447071
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המרכז לשירה ופיוט
בהנהלת הפייטן יהודה סבאג

המרכז לתרבות יהודית מרכז מעל"ה
הכל בשביל כולם

דבר הנהלת המרכז
הדתי-חרדי  הציבור  על  האמון  כמרכז  פועל  מעל"ה  רכז  מ
על מנת לספק ולהנגיש לו שירותים עירוניים, תרבות ופנאי 
בהתאמה להשקפותיו ואורח חייו. המרכז מעניק שירות רוחבי 
לכלל הקהילות והמגזרים בעיר מתוך אכפתיות ורגישות לפרט.

העשרה,  חוגי  מועדוניות,  מפעיל  המרכז  השירותים  ין  ב
תרבות ופנאי, תעסוקה והשכלה ועוד. 

במרכז מעל"ה שמחים להגדיל ולשפר את השירותים הניתנים 
לתרום  המוכנים  ופרטיים  עירוניים  לגופים  חיבור  מתוך  ו  ב
אנו קוראים למי  במגוון רחב של פרוייקטים למען הקהילה. 
ולהנות משירותי המרכז לבוא, להתרשם  זכה להכיר  שטרם 

ולהצטרף למשפחת מעל"ה.

מחלקות מעל"ה:
הנהלה ומזכירות. מחלקה רוחנית. תרבות וארועים.

קורסים והשתלמויות. חוגי העשרה. מח' תעסוקה והשכלה.
מח' צמי"ד/רווחה. ספריה. פניות הציבור. מרכז למידה.  

שעות קבלת קהל:
בוקר- ימים: א', ג',ד' בין השעות: 10:00-13:00
אחה''צ- ימים: א', ג' בין השעות: 16:00-18:00

ערב- יום ב' בין השעות: 19:00-22:00

מעל"ה
מרכז עירוני לציבור החרדי-קרית גת

הכל בשביל כולם

פרטים בטלפון:
maalekg@gmail.com .08-8699916

גאים להציג:
תכניות בר/בת מצווה

תכניות לקהילה סביב מעגל השנה
ליגת בתי כנסת בכדורסל

העמקת הזהות היהודית בבתי כנסת
מופעי תרבות יהודיים עירוניים

בית מדרש חברתי
פעילות קיץ לילדים ונוער

שיעורי יהדות בקהילה
העצמה נשית

שיתוף פעולה עם ארגונים מקומיים
תכנון ויצירה של פורום התרבות היהודית
שיתוף פעולה עם קהילות מגוונות בעיר

המרכז הוקם בעידודו של ראש העיר מר אבירם דהרי ופועל 
במסגרת רשת המתנ''סים. המטרה לתת לתושבים מבוגרים, 
נערים וילדים את האפשרות ללמוד את שירת הפיוט בסגנונות 
ומקאמים שונים. המרכז מקיים את שירת הבקשות  שונים 
בימות החורף משבת פרשת בראשית עד שבת זכור כל ערבי 

שבתות מספר שירי ידידות לפי מסורת יהדות מרוקו! 
כמו כן נערכים מופעים במהלך העונה, ובסיומה מופע מסכם 
המרכז נמצא במתחם ישיבת ההסדר הגבוהה )מאחורי ביה''ס 
יהודי  הפייטן  מעביר  החוגים  את  לשעבר(  יצחק-נועם  ד  י

סבאג שמנחיל מורשת זו לדור הוותיק - המבוגר והצעיר. 
תלמידי החוג מעבירים עונג שבת בבית הכנסת - אחרי תפילת 

מנחה של שבת.

חוג פיוט בימים: א'-ד' בין השעות: 19:00-21:00
בפייטנות לומדות: אלא אנדלוסית, מצרי שעבי, דג'ירי. 

פרטים בטלפון:
גב' גילה רביזדה: 08-6601547 | פקס: 08-6887185

trbottornit@walla.com
פרטים בטלפון: 054-5383025
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בהנהלת אוריה אריס
מופעים ואירועים

פסטיבל בירה

זיקוקים ביום העצמאות

מסיבת מרפסות מימונה

מסיבת מרפסות לילדים קצפת ותות

מסיבת מרפסות עם מתן אוחנהיום ירושלים במתכונת קורונהיום הזכרון פסטיבל בראש אחר סוכות 2019



מחלקת תרבות. 
נורית אזרד - מנהלת מח' תרבות: 08-6620865 | ברי מזרחי - מנהלת סל מנויים: 08-6620864 | קטי חג'אג' - רכזת חוגים: 08-6354936 | הילה בן אקן - סל מנויים: 08-6354934
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הנחיות ומידע כללי
תיאטרון מבוגרים

6 הצגות קבועות + 1 הצגת בחירה + בונוס: מופע מתנה.
הצגות התיאטרון יחלו בשעה 20:30.

מקום הישיבה למנויים הוא קבוע מלבד בהצגת הבחירה.
בונוס-מתנה, ניתן לבחור מתוך הסדרות: סינמטק, קונצרטים, ילדים 5-9, תיאטרון שוקו ומופע מחול )כל הצגה אחרת תחויב בתוספת תשלום 40 ₪(

הצגת בחירה למנויים תינתן אפשרות לבחור הצגה אחת מתוך שתיים. מקומות הישיבה בהצגת הבחירה אינם במקום הקבוע, מומלץ להקדים ולבחור.
הכניסה לאולם בכפוף להצגת כרטיס המנוי, הנכם מתבקשים להביאו בביקורכם בהיכל.

להצגות ילדים - כל גיל חייב כרטיס!!
מדיניות ביטול עסקה

במידה ואינכם מעוניינים להגיע לאחת ההצגות, או להודיע על שינוי, יש להודיע 48 שעות לפני ההצגה.                     
נא להצטייד עם כרטיס המנוי בבואך לאסוף את הכרטיסים מהקופה.

לידיעתכם, הכרטיסים להצגות ימתינו במרכז שירות לקוחות, אי הגעה להצגה, תחייב אתכם בכרטיסים שהונפקו עבורכם.
הצגות אשר מסיבה כלשהיא לא מומשו ונמסרה הודעה על ביטול 48 שעות לפני ההצגה, ניתן יהיה להמיר בכרטיס לאחת מהסדרות: סינמטק, קונצרטים, ילדים 5-9, תיאטרון שוקו ומופע מחול, לא 

יאוחר מהתאריך 14/6/2021 )לא ניתן להמיר הצגות במופעי אמרגן(.
משלוח הודעות S.M.S למנויים - יום לפני ההצגה, נשלחת עבורכם הודעה המציינת את מועד ההצגה. ההיכל אינו מתחייב לשלוח מסרונים תמיד, ובכל מקרה האחריות על הנוכחות באולם במועד 

שנקבע היא על הצופה בלבד.
הזכות לשינויים שמורה להיכל בכל התוכניות, ההצגות והמופעים המפורטים.

בהיכל מותקנת מערכת הגברה לאנשים כבדי שמיעה ומשקפות | לאנשים כבדי ראייה, ניתן לקבל בערב ההצגה, ללא עלות, בלובי של ההיכל וכנגד הפקדת תעודה מזהה | גישה לנכים.

אם אתה שייך לאחד הארגונים הבאים מגיע לך מנוי מוזל!
חבר | הסתדרות המורים | בנק הפועלים | בנק לאומי | קרנות השוטרים | קופ"ח כללית | ארגון המורים | אזר ותיק | מ.א שפיר | מועדון "שלך" לעובדי עירייה | מועדון טוב | מקורות | מגה לאן | 

תעשייה אווירית | מרכז מריאן לגיל הרך ועוד.

מחיר מסובסד לגמלאים, סטודניטים ונכים )בהצגת תעודה(. הזכות לשינויים שמורה. בחירת ההצגות בהמלצת וועדת הרפרטואר. 

www.matnaskg.org.il :ניתן לרכוש כרטיסים דרך האתר
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sport0501@gmail.com | www.matnaskg.org.il | 08-6620866 | רשות הספורט קרית גת

תמיד במקום ה-1!רשות הספורט העירונית
אליפות אתלטיקה קלה - בתי ספר תיכוניים

אליפות אתלטיקה קלה - בתי ספר יסודיים

כדורעף נשים

מירוץ קריית גת ה- 10

כדורגל - קבוצת הוותיקים

אושו

ליגת קט רגל לבוגרים

טניס שולחן

ליגת מחניים בנות לזכרה של רעות צבאן ז"ל

אולימפיאדת הילדים

מאמא נט - ליגת אמהות בכדורשת

ליגת קט רגל לזכרו של תומר גראוור ז"ל

ליגת קט סל - לזכרו של אבי לוי ז"ל

מרכז הטניס

את התמונה הזו בעמוד האחרון להחליף 
בתמונה של הפטאנק
ולכתוב טניס שולחן


