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רבקה בוזגלו, יו"ר דירקטוריון
מנכ"לית עיריית קריית גת

תושבים יקרים, תושבי העיר קרית גת,

אמיר בן שמחון,
מנכ"ל רשת המתנ"סים

תושבים קרית גת היקרים,
תחל שנה וברכותיה

בשבח והודיה למלך מלכי המלכים הקב"ה, ובפרוש עלינו שנה המציבה בפנינו אתגרים 
מורכבים ומאתגרים מאוד, אני שמח להציג בפניכם שוב, כבכל תחילת שנה חדשה, את 
תכנית הפעילות השנתית של רשת המתנ"סים האיכותית שלנו, לשנת התשפ"א הבאה 

עלינו, בע"ה ובישועתו, לטובה ולברכה.

כידוע לכם, התנאי הבסיסי לקיומן של מרבית הפעילויות, הינו שמירה קפדנית על 
הנחיות משרד הבריאות בצל משבר הקורונה.

ברוך השם, המערכת העירונית התמודדה עד כה בצורה ראויה אל מול המשבר העולמי 
אשר נכפה עלינו בפתאומיות, ואנו מודים ליושב במרומים על שהצלחנו למתן את רמת 
התחלואה ולשמור את בריאות הציבור וכך התאפשר לנו להפעיל את הפעילות העסקית 

בעיר והן את מערך בית הספר  של החופש הגדול וכמובן את פעילות החוגים, תנועות 
הנוער, הספורט והבריכות העירוניות ועוד.

נערכנו אף לקיים מסיבות מרפסות, שלל מןפעי זיקוקים לילדי העיר ותוך שימוש 
באמצעים דיגיטליים  קיימנו הצגות ילדים, מופעים, חידונים  ופעילויות נוספות. 

בחסדי השם יתברך, רשת המתנסים העירונית תמשיך גם השנה להעניק שירותים 
נרחבים ומגוונים, מותאמים לקבוצות גיל ומגזרים למן גילאי הגן ועד לגיל שיבה - מנויי 
תיאטרון לכל טווח הגילאים, חיילים משוחררים וסטודנטים, בני נוער ואזרחים ותיקים– 

כולם מוצאים ברשת המתנסים ובקמפוסים הפזורים ברחבי העיר, בית מכיל ומעשיר 
המעניק להם בהתאמה חוגי לימוד והעשרה, קורסים וסדנאות, פעילות חווייתית, מופעי 

תרבות ופנאי, הרצאות ופעילויות ספורט. 

יהי רצון שתתחדש על כולנו שנה טובה ומתוקה מתוך בריאות אושר ונחת,שנה שבה 
נמשיך את פיתוחה המואץ של העיר קריית גת אשר קולטת אלפי זוגות צעירים מכל 

רחבי הארץ והתפוצות אשר בוחרים שוב ושוב לגדל בה את ילדיהם. כי קרית גת היא לא 
רק בית – קריית גת בדרך להפוך למרכז החדש של ישראל.  

לק"י
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כמידי שנה בפרוש עלינו השנה החדשה, אנו מציגים בפניכם את התכנית השנתית 
של רשת המתנסים לפעילויות תרבות, פנאי, ספורט והעשרה לכל הגילאים, הקבוצות 

והמגזרים.
השנה היתה המלאכה מאתגרת מאד בשל משבר הקורונה והמגבלות שהוטלו על 

התכנסויות. ועם זאת אנחנו כמו תמיד נערכים על מנת להציע לכם מגוון רחב ואיכותי 
של תכנים ופעילויות מתוך תקווה שהמשבר יחלוף ונוכל להוציא את כל התכניות 

לפועל.
גם במהלך החודשים החולפים קיימנו אירועי תרבות בשכונות ועשינו כל מאמץ 

לאפשר פעילויות בתנועות הנוער, באמצעים דיגיטליים ומעל לכל השקענו מאמצים 
כבירים להפעיל את הקייטנות ובתי הספר של החופש הגדול עד למקסימום האפשרי 

על מנת לאפשר להורים לעבוד ולקיים שגרה.
גם השנה יעמדו לרשותכם מתקני הספורט, הבריכות העירוניות, הספרייה העירונית, 
הקמפוסים הפזורים ברחבי העיר, מרכזי המחול והתנועה, מגוון חוגים גדול בבית רחל 
והיכל אדית ויציעו לכם חוגי העשרה, פעילויות, מופעים פסטיבלים והצגות מהשורה 

הראשונה.
בנוסף, השנה יפתח המתנ"ס החדש בשכונת כרמי גת כשלוחה של רשת המתנ"סים 

ויתקיימו בו חוגים והעשרה לילדים בני נוער ומבוגרים.

אני קוראת לכם ,תושבי העיר היקרים, להירשם ולהבטיח מקומכם בחוגים, 
בסדרות המנויים ובשאר הפעילויות מתוך תקווה שיחד כולנו נצליח להשיב את השגרה 

הברוכה לחיינו ולמלא אותם בתוכן תרבותי מעשיר וממלא.
תודה מיוחדת לראש העיר אבירם דהרי, למנכ"ל רשת המתנ"סים אמיר בן שמחון, 
לחברי הנהלת המתנ"ס ולעובדי הרשת שעושים מלאכתם נאמנה להעניק לכם כבכל 

שנה, חוויות תרבות מעשירות במחירים השווים לכל כיס.

שתתחדש עלינו,  שנה טובה ומתוקה בבריאות איתנה!

אני מתכבד להציג בפניכם את החוברת השנתית של רשת המתנ"סים  קריית גת לשנת 
תשפ"א, בחוברת זו נציג בפניכם את מגוון אירועי התרבות, האמנות, החוגים  ופעילות 

הפנאי אשר דאגנו להפיק עבורכם.
במהלך החודשים האחרונים למרות המצב הבריאותי אשר שורר בעולם הפקנו מגוון 

אירועי תרבות מותאמים למצב: מסיבות מרפסות בשכונות, מימונה, ל"ג בעומר, 
עצמאות, מופעים לילדים ומופעים במדיה הדיגיטלית עבור כלל התושבים.

על מנת להנגיש עבורכם את התרבות יוקם מתחם תרבות באוויר הפתוח בכיכר פ"ז 
"מתחם הכוכבים", בו יתקיימו מופעי תרבות ממיטב אמני ישראל לילדים ומבוגרים: 

אדיר מילר, קובי פרץ, רותם אבוהב, שלומי קוריאט, יהורם גאון, חנן בן ארי, נסרין, 
רותם כהן, יובל המבולבל, דוד חיים מיקי, רוי בוי ועוד.

כמידי שנה השקענו את מירב המאמצים לבחור את מיטב המופעים ולהמשיך לקיים 
אירועים שהפכו למסורת, בחנוכה נקיים את "פסטיבל חנוכה" - פסטיבל הצגות איכות 
לילדים אשר מתקיים כבר למעלה מ 10 שנים. עוד יתקיימו השנה פרויקטים מעולם 

התרבות בשיתוף מפעל הפיס, מופע בימות פיס, נגני רחוב, פרויקט "על הבמה", יוזמות 
תרבות ועוד מגוון פרויקטים. 

בנוסף אני שמח לבשר כי המרכז הקהילתי לילדים ונוער בכרמי גת יפתח לפעילות 
בחודש נובמבר ויתקיימו בו חוגים ופעילויות פנאי עבור תושבי כרמי גת והסביבה.

אנו שמחים על הזכות להעניק שירות לכלל המגזרים והאוכלוסיות במרכזים הקהילתיים 
לנוער ולמבוגרים ברחבי העיר, מרכזי השכלה, ספריות עירוניות, חוגים לכל הגילאים, 

אולמות ומתקני ספורט, בריכות עירוניות, קייטנות קיץ צהרונים ופסטיבלים.
בהזדמנות זו  אני רוצה  להודות לראש העיר מר אבירם דהרי על תמיכתו האין סופית 

בתרבות הפנאי והקצאת משאבים, לגב' רבקה בוזגלו  מנכ"לית הרשות, יו"ר דירקטוריון  
הרשת על שת"פ והתוויית מדיניות ולחברי ההנהלה היקרים, לעובדי רשת המתנ"סים  

העושים ימים כלילות  על מנת להפיק עבורכם אירועי תרבות עם אמנים מהשורה 
הראשונה וכן שרותי תרבות פנאי, תודה לחברי וועדת הרפרטואר על הסיוע בבחירת 

מגוון הצגות חדישות ומרתקות. 
"מהמקום שבו הניגון בוקע רוחש גם הלב"   חיים ישראל

אני מאחל לכם חג שמח, חג של בריאות ומשפחתיות!
שנה טובה ומתוקה 

בהערכה ובאהבה רבה,
אבירם דהרי, ראש העיר  
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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 3 אולמות מרכזיים המשמשים:
גי'מבורי בגודל כ-100 מטר רבוע עם פעילויות לילדים מגיל 3-9 שנים, 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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מנוי תיאטרון מבוגרים    
6 הצגות קבועות + 1 הצגת בחירה + 1 מופע מתנה 
8 הצגות/מופעים במנוי

אימי הגנרלית

ימים: ג',ד' | 10-11.11.20 | בשעה: 20:00

קומדיה בינלאומית מאת אלי שגיא!
אמא דאגנית, חרדתית ואמיצה, מגיעה ליחידה הצבאית שבחרמון, להביא 
לבנה החייל אוכל ביתי. בנה סגן גבי, נבוך ומבולבל מהתזמון הגרוע מפקיד 

אותה אצל הש"ג אזולאי, שבהמשך יקלל את הרגע שהופקד לשמור על 
אמו של סגן גבי. מה שנראה כמו יום רגיל הופך במהרה ליום מלא בטעויות. 

האם משתלטת על כל היחידה, מלמדת את המזכירה הצבאית שמאוהבת 
בבנה על נשיות ויופי, חושדת שבעלה בוגד בה, מסתבכת עם האו"ם 

ונקלעת בטעות אל קו האויב.

כותב: אלי שגיא  במאי: רוני מנדלסון  
שחקנים: ציפי שביט, פולי רשף, עודד מנסטר, סער בן יוסף, טלי בן יוסף

פתיחת עונה חגיגית בשעה: 19:30

ימים:ג',ד' | 2-3.2.21 | בשעה: 20:00

משפחה חמה 
קומדיה מאת ענת גוב

ארוחת יום שישי שגרתית בבית סבתא מלכה הופכת לזירת קרבות כשאחת 
מבנות המשפחה מודיעה שלא תגיע השנה לליל הסדר. השלווה מופרת

באחת ומלכה - שעליה נאמר במחזה ש"בשביל לשמור על שלמות המשפחה 
היא מסוגלת אפילו להרוג" - נוקטת בכל האמצעים כדי לבטל את רוע הגזירה. 
גוב, עם מבטה המפוכח והנוקב על החיים וההומור המיוחד שלה, בודקת את 
המשפחתיות הישראלית הלוחצת, ומעלה שאלות על אהבה, חובה, עבדות 

וחרות.

בימוי: רוני פינקוביץ'  
שחקנים: תיקי דיין, לימור גולדשטיין, לירון ברנס, רוברט הניג, עדי גילת, 

לורין מוסרי, יותם קושניר, שירן הוברמן/נעמה אמית

משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

משפחה ישראלית זה מצחיק, גם כשהיא לא ממש משכנעת

קומדיה מקורית 
תומר, ארז ויניב הם חברי ילדות על סף ה-30, חסרי הישגים משמעותיים 

ורווקים שחיים בעיר מדברית מנומנמת. ערב אחד הם נדהמים לגלות 
שבן כיתתם מת במפתיע. ביקור תנחומים אצל אמו של הנפטר )מרגלית 
המאפיונרית בגילומו של ישראל קטורזה!( מוביל אותם למסקנה שניסו 

מת משעמום. החברים מחליטים להציל את העיר ממגפת שעמום קטלנית 
באמצעות אטרקציה מלהיבה שלא נראתה כמוה במדבר: ים! 

איך גורמים ליוזמה להתרומם בעיר שתושביה הפסיקו לחלום? 

מאת: נעמה שפירא וקובי ילוז  בימוי: נתן דטנר  
שחקנים: ישראל קטורזה, מאיר טולדנו, אורי סעדה, אליקו לוי, דניאלה 

דלין, גיל וסרמן, קובי ילוז, מיכל אטלס ותמרה גלעוז-עלי.
משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

קומדיה מקורית על האומץ לחלום ולהגשים חלומות הזויים

ימים:ג',ד' | 22-23.12.20 | בשעה: 20:00

פיפטי פיפטי פיפטי

בכיכובו של ישראל קטורזה

משך ההצגה: שעה ועשרים ללא הפסקה

בכיכובה של האחת והיחידה ציפי שביט
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מנוי תיאטרון מבוגרים    
6 הצגות קבועות + 1 הצגת בחירה + 1 מופע מתנה 
8 הצגות/מופעים במנוי

ברית מילה
קומדיה יהודית מאת: אילן חצור

כריס, חולם לפרוש מעבודתו המתישה כאיש מכירות, ולנוח על זרי הדפנה
לצערו, טרם הצליח להרוויח מספיק כסף כדי שיוכל להפסיק לעבוד.

יום אחד מספר לו דיויד חברו, אודות יהודי אחד, המשמש כיועץ השקעות 
ממולח, שמרוויח הון עבור לקוחותיו. אלא מה? יועץ ההשקעות הזה עובד 
רק עם חבריו היהודים מבית הכנסת. כריס מחליט להתגייר כדי שהמשקיע 

יסכים לקבל אותו כלקוח ולהכפיל ולשלש עבורו את חסכונותיו. אולם הדרך 
רצופה מבוכה קשיים וצחוק בלתי נישלט.

בימוי: גדי צדקה   
שחקנים: שמוליק לוי, דורית פלד-הרפז, אבי אטינגר, גיל וסרמן, יורם 

יוספסברג, איצ'ו אביטל

משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

קומדיה יהודית הורסת..

ימים: ג',ד', 2-3.3.21, בשעה: 20:00

רודף העפיפונים
מחזה מאת: מת'יו ספנגלר

סיפור על חברות, בגידה ונאמנות. סיפור על אבות ובנים: האהבה, 
הקורבנות והשקרים. על הרקע של קאבול בירת  אפגניסטאן - עיר קסומה, 
ססגונית, ריחות אקזוטיים, בזארים ותחרויות להפרחת עפיפונים. אמיר בנו 

של איש עסקים עשיר ומכובד, וחסן בנו של המשרת גדלים יחד - ספק 
חברים ספק אדון ומשרת וגורלותיהם נשזרים זה בזה עד שאחד מהם בוגד 

בחברו במעשה שירדוף אותו שנים רבות אל חיים אחרים ביבשת אחרת.

תרגום לעברית: עינת ברנוסקי   
שחקנים: אבי אזולאי, דורון תבורי, הלל קפון, פיראס נסאר/תום 

אפלבאום, אורי יניב, גלעד קלטר, אלכסנדר סנדרוביץ, ויטלי פוקס/אלי 
מנשה, כרמל קנדל, רוני עינב.

משך ההצגה: שעתיים וחצי כולל הפסקה

במילה אחת - מצויינת, בשתי מילים - אסור לפספס!  סלונה

ימים: ג',ד', 11-12.5.21, בשעה: 20:00
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מחפשים מתנה מקורית?
לחגים?

היכל התרבות קריית גת 

עונת 2020-2021
יש במה להתגאות!

GIFT CARD

המתנה המושלמת לחג!
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מנוי תיאטרון מבוגרים    

יום: ג', 1.12.20, בשעה: 20:00

אהבה
קומדיה רומנטית ומרגשת

נפתלי   אלמן   כבן   60   מאוהב   כבר   שלושים   שנה   באורה   אשת   חברו   ושותפו-   
 מקס   אך   הוא   מעולם   לא   סיפר   לה   על   כך   דבר   וחצי   דבר.  

היום   יום   השנה   ללכתו   של   מקס   מאיתנו,  נפתלי   מחליט   לגלות   לאורה   את  
 הסוד   הגדול   של   חייו.  

כעת   על   אורה   להחליט   האם   להתמיד   בחיי   האלמנות   או   לפרוץ   ברומן   חדש  
 ומסקרן   אשר   יעורר   מחדש   תשוקות   ישנות.  

כתיבה ובימוי: גדי צדקה   
שחקנים: טוביה צפיר, גילת אנקורי, גיא לואל / גיל וסרמן ויעל עמית

משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

קומדיה רומנטית הנוגעת בכל אחד ואחת מאיתנו..

הנכד
דרמה קומית מאת: גור קורן ועירד רובינשטיין
קשיש שרוצה לשמח את אשתו הזקנה שוכר את שירותיו של שחקן 

תיאטרון כדי שזה יגלם את נכדם שעזב את הבית לפני שנים רבות. הסבתא, 
שלא יודעת שנכדה האמיתי  התדרדר לפשע ומת מקבלת באהבה את 

ה-"נכד" שבינתיים הפך לאדריכל מצליח ונשוי באושר ונדמה שהתוכנית 
של הסבא והשארת זיכרון בלתי נשכח בליבה של אשתו עומדת להצליח. 

אבל השחקן שרגיל לשחק על בימת התיאטרון מגלה שהתפקיד הזה הולך 
להיות קשה הרבה יותר מכל מה שעשה אי פעם.

בימוי: עירד רובינשטיין
שחקנים: מרים זהר, יצחק חזקיה, נדב נייטס, אביגיל הררי, גלעד שמואלי 

ושרי שמחוב

משך ההצגה: כשעה ו-40 ללא הפסקה

דרמה קומית על פי "העצים מתים זקופים"

הצגת בחירה נוספת  תפורסם בהמשך יום: ד', 17.2.20, בשעה: 20:00
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ימי הולדת?
או סתם כי בא לכם לפנק?

היכל התרבות קריית גת 

עונת 2020-2021
יש במה להתגאות!

GIFT CARD

המתנה המושלמת!

הצגות בחירה



יום: ה', 3.12.20, בשעה: 20:00

ארגנטינה אהובתי 
מחווה למרסדס סוסה

כולם יחד על במה אחת יפיחו רוח חיים מחודשת 
לנשמה הגדולה של דרום אמריקה

פיאצולה  אסטור  של  האינסטרומנטליות  היצירות 
עם  יחד  ישתלבו  הארגנטינאי  הטנגו  על  המבוססות 
שיריה המוכרים של סוסה ביניהם: אלפונסינה והים, 
כשהאדמה תהיה שלי, רק זאת אבקש אלוהיי והשיר 

של כולם. יצירות מופת מאת פיאצולה בקצב הטנגו:
 Libertango, Oblivion, Fuga Y Misterio,

La Muerte Del Angel, Fracanapa

יום: ה', 5.11.20, בשעה: 20:00

הסינפונייטה ופטשקה
מופע מוסיקלי מסעיר

מנצח: דורון סלומון
פסנתר: לאוניד פטשקה

קונצרט מוסיקה יהודית ויצירות מגוונות, מקוריות 
ומוכרות: גרשווין, נעמי שמר, הביטלס ועוד..

פטשקה הפסנתרן הווירטואוז הבינלאומי ידוע בעולם 
בשליטה הטכנית המסחררת שלו, ביצירתיות מקורית 

ובכושר אלתור מדהים.

מתנ"ס קרית גת רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.
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מנוי קונצרטים  מנוי ל- 4 קונצרטים: 280 ש"ח

אדונים ומשרתים
באופרות של מוצרט

יום: ה', 11.3.21, בשעה: 20:00

מנצח: דוד זבה
סולמים: דניאלה סקורקה, ורוניקה ברוק,

יאיר פולישוק

יום: ה', 6.5.21, בשעה: 20:00

השתקפות
היידן | ברוך | בריטן | קודאי

היידן: סימפוניה מס' 49 ב-פה מינור, "הפסיון"
ברוך: קונצ'רטו מס' 1 ב-סול מינור לכינור 

ולתזמורת , אופ' 26 
בריטן: סימפוניה מס' 1 לכלי קשת, אופ' 4, 

"סימפוניה פשוטה" 
קודאי: מחולות גלנטה

מהתחכום ההיידני המורכב עד המוזיקה העממית 
במחוזות גלנטה. קונצרט שכולו יצירות מופת מוזיקליות 

בניצוחו של המאסטרו דורון סולומון. בקונצרט נארח 
את הכנר הוירטואוזי ועטור הפרסים חגי שחם. 

מנוי לילד עד גיל 16: חינם! | כרטיס בקופה: 75 ש"ח
למנויי תיאטרון במחיר מיוחד: 140 ש"ח

טיול קליל ומונחה באופרות האהובות של מוצארט: 
פיגארו, כך עושות כולן, חליל הקסם ועוד.

בגידות,  תככים,  וחיזורים,  אהבות  על  ודואטים  אריות 
המתיחות בין אדונים למשרתים, מעמדות וכל השאר.
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מחיר מנוי: 140 ש"ח | כרטיס בקופה: 40 ש"חסינמטק  4 סרטי איכות + 4 הרצאות מרתקות
אחת לחודש בימי שני בשעה: 19:30 בהיכל התרבות

סינמטק מס' 1

המילים הפשוטות
יום שני | 23.11.20

מרצה: אלברט גבאי

שחקנים: דניאל אוטיי, קמליה ג'ורדנה
בימוי: איוואן אטאל 

תסריט: ויקטור מקרי, יעל לנגמן
אורך: 95 דקות | שפה: צרפתית

ניילה גדלה בפרברים של פריז, בשכונה 
שרוב תושביה מהגרים כמוה. היא חלמה 

להיות עורכת דין והצליחה להתקבל 
לאוניברסיטה למשפטים המובילה בפריז. 

כבר ביום הראשון היא נתקלת בפייר, 
פרופסור חד לשון ופרובוקטיבי שידוע 
בנטייתו להסתבך באמירות עוקצניות 

וגזעניות. בעקבות דיון שהתלהט, צולם 
והופץ באינטרנט, נאלץ פייר לקחת את 

ניילה כבת חסותו על מנת לטהר את שמו. 
זוהי הזדמנות נדירה בשבילה לקבל את 

ההכשרה והידע שלהם היא זקוקה.

"סרט מצויין עם שחקנים מצויינים..."

סינמטק מס' 2

טעימה מהחיים
יום שני | 22.2.21

מרצה: אלברט גבאי

שחקנים: ויניציו מרצ'יוני, ולריה סולרינו,  
לואיג'י פדל 

בימוי: פרנצ'סקו פלאשי
תסריט: פילפו בולניה, אוגו צ'יטי

צילום: סטפנו פאליוונה
מוסיקה: פאולו ויואלדי

אורך: 92 דקות | שפה: איטלקית

ארתורו הוא שף מוכשר, אבל בעקבות 
התנהגות אלימה הוא נאסר, ומשוחרר 

כשעליו לקיים עבודות שרות. 
הוא נשלח לתת שיעורי בישול לצעירים 

עם צרכים מיוחדים, שחיים בהדרכתה של 
אנה. לגווידו יש אספרגר אבל גם תאווה 
גדולה לבישול ולמטבח. המפגש בין שני 
ההפכים האלו יוצר חברות בלתי אפשרית 

שתשנה את חייו של ארתורו.

"רגיש ומרגש..."

סינמטק מס' 3

בלון
יום שני | 12.4.21

מרצה: אלברט גבאי

שחקנים: רידריך מוקה, קרולינה שוך,  
דוויד קרוס,  אליסיה פון ריטברג,  תומס 

קרצ'מן
בימוי: מיכאל בולי הרביג 

תסריט: מיכאל בולי הרביג, תילו רושייזן, 
קיט הופקינס 

צילום: טורסטן ברוייאר
מוסיקה: מרווין מילר, ראף וונגנמאייר

אורך: 126 דקות | שפה: גרמנית

מבוסס על סיפור אמיתי. 1979, מזרח 
גרמניה. שתי משפחות הכמהות לחופש 
מתכננות לערוק בחשאי למערב. באומץ 

ותחכום, הם תופרים מפיסות בד כדור 
פורח, שיעביר אותם מעל חומת ברלין. 

לאחר שהניסיון הראשון נוחל כישלון חרוץ 
ומסכן את חייהם, הם מנסים שוב, אך 

הפעם המשטרה החשאית בעקבותיהם.
"עוצר נשימה..."

סינמטק מס' 4

ג'ודי מעבר לקשת
יום שני | 3.5.21

מרצה: אלברט גבאי

שחקנים: רנה זלווגר,  ג'סי באקלי,  רופוס 
סוויל,  פין ויטרוק,  מייקל גמבון

בימוי: רופרט גולד 
תסריט:טום אדג', פיטר קווילטר

צילום: אולה בראט בירקלנד
מוסיקה: גבריאל יארד

אורך: 118 דקות | שפה: בריטניה

זוכה האוסקר לשחקנית הטובה ביותר. 
רדופה על ידי זכרונות ילדותה כדורותי 
מ"הקוסם מארץ עוץ" ונעוריה שאבדו 

בהוליווד, מגיעה השחקנית והזמרת ג'ודי 
גארלנד להופיע בלונדון. קולה אמנם נסדק, 

אך נוכחותה הדרמטית מורגשת יותר מאי 
פעם. ג׳ודי נקרעת בין רצונה להיות בבית 

עם ילדיה לבין הצורך להתפרנס ולהיות 
נאהבת.

"מפגן עוצמה עוצר נשימה..."
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לידת הפניקס

יום: ד', 17.3.20, בשעה: 20:00

בסוף  ונעלמת  החול  כעוף  מתגלה  הפניקס  לידת 
המופע עד לבריאתה מחדש במקום אחר. 

בכל  המשתנה  דינמית  יצירה  היא  הפניקס  לידת 
אורבאנית  או  טבעית  פועלת  היא  שבה  סביבה 
הלב,  של  לפעימה  הקשבה  תוך  בפנים  או  בחוץ 

המקום והזמן.

“לידת הפניקס היא יצירה ייחודית, עשירה 
תוך  אל  החול  עוף  כמו  ממש  שצומחת  ומפתחת 

ynet ,הסביבה העוטפת אותה..."  מירב יודילוביץ

מופע שקיעה ברחבת היכל התרבות

האירועים יתקיימו בהתאם לתו הסגול, יתכנו שינויים בכפוף 
להוראות משרד הבריאות. 

מחול
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האירועים יתקיימו בהתאם לתו הסגול, יתכנו שינויים בכפוף להוראות משרד הבריאות. 

4 מופעים מנוי זהב
בשעה 11:00 בבוקר בהיכל התרבות | כולל קפה ומאפה

יאסו בוזוקי
חגיגה בניחוח אגן הים התיכון

המופע "יאסו בוזוקי" יסחוף אותנו למחוזות יוון 
והמוסיקה היפה שלה. במופע יצטרפו לאריק וללהקה 

הרכב "בוזוקי לייב" - שלושה בוזוקאים וירטואוזיים 
ברפרטואר נעימות אהובות מיוון, תורכיה, ישראל ועוד.   

גיל חובב - סופר, מו"ל ואיש טלויזיה, מספר על אוכל, 
ירושלים, אהבה, משפחה ועברית. בהרצאה קלילה בת 

שעה מספר חובב באילו תחבולות ניסו לפתות אותו, ילד 
ירושלמי כחוש ופוזל לאכול דגים. מדוע החליטה סבתו 

לאה אבושדיד לוותר על הנדוניה שלה כדי להינשא 
לאיתמר בן אב"י? מתי בדיוק גילתה לו בתו שהשפה 

העברית שיגעה אותו לחלוטין? כל זה בליווי סיפורים על 
אליעזר בן יהודה, משה חובב, חיל המודיעין הישראלי, 

ערוץ 2, מיטב מסעדות תבל וכמובן - בעברית צחה.

שרה, רוקדת ומצחיקה בטירוף!
שחקנית וקומיקאית ענקית! מדברת בתוכניתה החדשה 

על נפלאות הגיל,דיאטות, זוגיות, טבעונות והחיים 
בכלל. בשנה האחרונה נולד למיקי נכד ובעודה מתאמנת 
בלהיות סבתא היא רוכשת סמארטפון חדש. עכשיו היא 
סבתא עם סמארטפון ששרה, רוקדת ומצחיקה בטירוף.

כותב ראשי: שלמה משיח
במאי ועורך: מוטי אבירם

מנהל מוסיקאלי: אלדד שרים
הפקה: ציפי מייזלר

מחיר מנוי: 160 ש"ח | מחיר כרטיס בודד: 55 ש"ח 

יום: ב' | 16.11.20 | בשעה: 11:00

מתוק מדבש
מופע שירים של מיטב האמנים!

עיבוד בימתי מוסיקלי לתוכנית הרדיו המיתולוגית 
״צפיחית בדבש״ שכבשה את אוזניהם של אלפי 

מאזינים. דן כנר מנחה ומשתף בסיפורים מאחורי מיטב 
הלהיטים משנות ה- 50-70 שנצרבו עמוק בתודעה 

וסוחף את הקהל למסע בזמן עם שירי הפופ האלמותיים 
מאיטליה, ספרד, צרפת וארה״ב. 

במופע יבוצעו שירים של מיטב האמנים כגון ניל סדקה, 
ארבע הגבעות, ג׳ימי פונטנה, דין מרטין, פרנס גל ועוד 

רבים וטובים. 

יום: ב' | 1.3.21 | בשעה: 11:00יום: ב' | 25.1.21 | בשעה: 11:00

מיקי קם

יום: ב' | 24.5.21 | בשעה: 11:00

אוכל קטן ונשים גדולות
גיל חובב במפגש מלא בהומור!
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קובי פרץ במופע מיוחד!
יום ה' | 24.9.20 | 20:30 | מתחם הכוכבים

כרטיסים באתר ובשירות לקוחות בבית רחל:  08-6620862/3
matnaskg.smarticket.co.il

מחיר כרטיס:
30 ש"ח

בימות פיס
מפעל הפיס ועיריית קריית גת מזמינים אתכם!

מופעים מיוחדים

רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.

קבלת פנים חגיגית החל מהשעה 19:00 ברחבת היכל התרבות
האירועים יתקיימו בהתאם לתו הסגול, יתכנו שינויים בכפוף להוראות משרד הבריאות 

יום האשה

שירי מימוןאיתי לויישראל קטורזה

לכל אשה יש את הקסם שלה...
     את השיר שמתנגן רק בשבילה...

יום ד' | 10.3.21 | 20:30יום ג' | 9.3.21 | 20:30יום ב' | 8.3.21 | 20:30

3 ימים של חגיגות
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4 הצגות איכות לגילאי 4-6 בבית רחלמנוי תיאטרון בובות שוקו    
מנוי לילד 105 ש''ח | הורה מלווה חינם!

כולל שוקו ועוגיות

ספרה האהוב של רינת הופר מקבל 
לראשונה עיבוד בימתי מוסיקלי וסוחף 

שחקנים: נעמה בסון, אסף דגני

יום ג', 24.11.20, בשעה: 17:30

חנן הגנן

חנן הגנן מסתובב עם עגלת הפירות שלו ומכריז: 
"שסק משמש אפרסמון, קנו פירות באסימון, בתוכם 

חבוי מטמון"! 
סיון הקטנה שומעת אותו ומתמלאת בסקרנות: מהו 

המטמון המסתורי? האם זו תיבת אוצר? חנן נותן לסיון 
דובדבן ומבטיח לה שהמטמון חבוי בתוכו. חנן יראה 

לסיון ולילדים איך חרצן קטן הופך למטמון מופלא - עץ 
עמוס פירות מתוקים. בסוף המסע יגלו שעם חריצות 

וסבלנות, גם בזרע קטן יכול להסתתר מטמון גדול. 

עיבוד חדשני לסיפור הידוע המתאר את 
עלילותיה של בובת-עץ שובבה - פינוקיו

בימוי ועיבוד מקורי: עודד אהרליך 
שחקנים: מתן גורן / ניר אברשי 

פינוקיו

אבא ג'פטו מביע את רצונו שיהיה לו ילד אמיתי.
במהלך הלילה מבקרת פיה בבית המלאכה כדי למלא את 

משאלתו ומעניקה חיים לבובת העץ שהכין - פינוקיו.
הפיה מסבירה לפינוקיו שיוכל להיות ילד אמיתי רק 

במידה ויוכיח את עצמו כאמיץ, כנה ומסוגל להבחין בין 
טוב לרע על ידי האזנה למצפון ליבו. במהלך ההצגה 
נצא למסע קסום, דרך אנימציה צבעונית ואפקטים 

מיוחדים ובעזרת קהל הילדים, פינוקיו ילמד שתמיד 
צריך לומר את האמת וללכת בדרך הישר.

הצגת יחיד מוסיקלית על פי הקלאסיקה של 
ג'ונתן סוויפט  

מחזה ובימוי: יערה רשף נהור
שחקן: תומר הלדשטיין 

גוליבר

גוליבר חולם להיות רב חובל מגלה ארצות. כולם סביבו 
לועגים לו שהוא קטן וחלש בשביל להשיט אנייה.

הוא מבקש משאלה: להיות גדול כמו אוניה וחזק כמו 
הגלים, אבל לפני שהוא מסיים להביע את משאלתו 

פורצת סערה והאונייה נטרפת אל החוף. גוליבר מוצא 
את עצמו בליליפוט - ארץ משונה שתושביה זעירים. 
תושבי ליליפוט הקטנטנים מכתירים את גוליבר לענק 

המגן של ליליפוט. הוא מרגיש בודד ועצוב בעולם, אבל 
אז הוא מבין שהחוכמה היא להשתמש בכוחו לטובה.

עיבוד בימתי חדשני לספרו האהוב של 
מאיר שלו

מחזה, בימוי ומוסיקה מקורית: עדינה חיימיס

הכינה נחמה

אורי אוהב ללכת לגן, ולצייר ציורים ולשחק כדורגל, 
אבל יש דבר אחד שהוא מאד לא אוהב- טיפול נגד 

כינים. כשהכינה נחמה קופצת לביקור על ראשו, הוא 
מופתע לגלות שגם היא אוהבת לשחק כדורגל וממש 

לא אוהבת טיפול כינים. אורי מציע לנחמה לחפש ראש 
אחר, ויחד הם יוצאים למסע מפתיע ומצחיק למצוא 

לה בית חדש. 
הצגה מצחיקה ומוסיקלית, קופצנית ומלאת דמיון 

בשילוב תיאטרון בובות דיגיטלי חדשני.

יום ג', 1.6.21, בשעה: 17:30יום ה', 18.3.21, בשעה: 17:30יום ג', 12.1.21, בשעה: 17:30

הצגה
חדשה!

הצגה
חדשה!

רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.
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סיפור יוצא דופן על חברות אמיצה בין פרדי הכלב לבין 
עידו, ילד בן 10, שמבודד מחבריו. בין השניים נרקמת 

מערכת יחסים מיוחדת מלאת רגש והומור, חברות 
שמעניקה גם לעידו וגם לפרדי בטחון, אהבה, חברה 
ותחושת שייכות. מערכת יחסים זו תשנה את עולמם 

של השניים ואת עולמה של החבורה כולה. זוכת פרסי 
השחקנים הטובים ביותר, פסטיבל חיפה.

4 הצגות לגילאי 5-10מנוי מהספרים
הצגות קלאסיות שחובה לראות!

הצגה קסומה ומרגשת!
מחזה: אורלי ישועה ויהונתן שוורצברג

בימוי: משה קפטן
שחקנים: רווית יעקב-כהן, עודד מנסטר, ירדן מרחבי, 
אור משיח, דניאל סבג/בן אדם, גיא עקיבא, מתן שביט

יום ג', 17.11.20, בשעה: 17:30

הקוסם מארץ עוץ

עיבוד חדשני יוצא דופן ומלהיב למסעם המופלא של 
דורותי וחבריה לקוסם הגדול בארץ עוץ.

סיפור על חברות, אומץ, טוב לב, חכמה, בית 
ומשפחה.

סיפור הרפתקאות מסעיר!
מחזה ובימוי: משה בן שושן ורענן פררה

שחקנים: רועי קקון / ציון חורי, עדי אייזנמן / דודי 
גזית, ורקדני להקת המחול ענבל 

יום ג', 26.1.21, בשעה: 17:30

אלאדין ומנורת הקסמים

אלאדין, ילד עני ומלא קסם, שנופל למלכודת שמטמין 
לו ג‘אפר הרשע במערה, שם פוגש אלאדין שדון חביב 

הכלוא בתוך מנורת קסמים, שמבטיח להגשים לו 3 
משאלות אך הכול מסתבך כאשר המנורה מתגלגלת לידיו 

של ג‘אפר שמנסה לשלח אותו אל מצולות הים. סיפור 
הרפתקאות, שבמהלכו מגלה אלאדין את אומץ ליבו 

ומבין שלהיות עשיר זה לא בהכרח להיות מאושר.

החתול במגפי הקסם
סיפור הרפתקאות סוחף ומרגש!

כתיבה ובימוי: רענן ניסים פררה, משה בן שושן
שחקנים: דודי גזית, רועי קקון, עומר זימרי, מיכל נתן, 

גראו קבררה קאודרדו, הדס נסטל, מורן רון, איילת 
שחר, ליה שיינפל

יום ג', 20.4.21, בשעה: 17:30

החתול במגפיים - אב זקן הוריש לשלושת ילדיו את 
ירושתו, ולצעיר הוריש חתול אשר הפך לחכם וחזק 

בעזרת מגפי הקסם. 
העלילה מתרחשת במקביל בכפר צועני ובארמון ומשלבת 
ניחוחות מוסיקליים ומחול מגוונים. השילוב בין האגדה, 

המוזיקה, וסגנונות המחול העשירים, מביאים לילדים 
ניחוחות וטעמים מתקופה אחרת.

החבר הכי טוב שלי
מחזה מקורי המבוסס על סיפור אמיתי.

מחזה ובימוי: הדס קלדרון, עודד ארליך
שחקנים: תמר אלקן, מאיה גסנר, דני לשמן, חי מאור, 

אורי מזעקי, יניב סויסה

יום ג', 25.5.21, בשעה: 17:30

מחיר מנוי לילד 200 ש''ח | הורה מלווה 120 ש"ח

רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.



מנוי ילדים תרבוטף

ההצגות מתקיימות בהיכל התרבות ע"ש אדית פולק
5 הצגות לגילאי 2-5 | מחיר מנוי: 295 ש''ח לכל גיל

סל תרבות יישובי  
מגילאי גן ועד כיתה י"ב

סל תרבות ארצי היא תכנית של חינוך לאמנות הפועלת במסגרת
החינוך הפורמאלי. 

באמצעות התוכנית נחשפים כלל התלמידים ביישוב למופעים בתחומי האמנות השונים: 
אמנות פלסטית | מוסיקה | מחול | תיאטרון | קולנוע  | ספרות

מטרת התוכנית: 
הרחבת האופקים, העשרה רוחנית, הגברת המעורבות החברתית, פיתוח כישורי הערכה, 

טיפוח הטעם האישי, חוש ביקורת, סובלנות וקשב לזולת, תשתית תרבותית משותפת 
המהווה היכרות עם פניה הרבות של התרבות הישראלית.

המטרה העיקרית היא להכשיר את התלמיד שיהיה שוחר אמנות נוכחית בחייו הבוגרים. 
התלמידים נהנים ממופעי אמנות בתחומים שונים מידי שנה באופן מדורג ובתכנון רב 
שנתי. לפי מופע / הצגה מתקיימת פעילות חינוכית נלווית, כולל הכנה מראש ועיבוד 

הרשמים לאחר הצפייה.

מנהלת
מחלקת תרבות

וסל תרבות:
נורית אזרד
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ם! לי הגדו ם  לדי הי כבי  כו כל 

תאריכי ההצגות יפורסמו בהמשך
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זהבה ושלשת הדובים
הצגה לכל המשפחה! 

זהבה הסקרנית רוצה להישאר קטנה, היא מגיעה לבית משפחת דובים בלב 
היער. הדובים אינם בביתם, זהבה אוכלת את הדייסה של הדוב הקטן, כשהדובים 

חוזרים זהבה נבהלת ובורחת, ושוכחת מאחור את הבובה שלה שמעולם לא 
נפרדה ממנה. דוביבוני הקטן יוצא בעקבותיה כדי להחזיר לה את הבובה וכשהם 

נפגשים הוא עוזר לזהבה לגלות שיש כוח עצום בלהיות... ילדה גדולה.
מחזה: גיל צרנוביץ | בימוי וכוריאוגרפיה: עופר שפריר

שחקנים: נוי הלפרין/ עדי רביד, הראל מורד/ תומר הלדשטיין/ גיא רוזן, תום 
אנטופולסקי, אבתיר בר-דוד/ עידו יונה ימין, אלעד רביב

החל מהשעה 16:00 בבית רחל והיכל התרבות | ה- 8 

ד"ר דוליטל
הצגה צבעונית, מצחיקה ומרגשת! 

על פי ספרו הקלאסי של יו לופטינג 
דוקטור דוליטל הרופא האהוב יעשה הכול למען בעלי החיים,  רגע לפני סגירת 
המרפאה מציעה פולינזיה, התוכית שלו, רעיון מהפכני: דוליטל ילמד לדבר בשפת 
החיות ויהפוך לרופא החיות הראשון בעיר! דוליטל וחבריו מלמדים אותנו לדבר 

וגם להקשיב לחיות. 

מחזה: אורי אוריין | בימוי: אלדר גוהר גרויסמן |  דיבוב: טל דנינו
שחקנים: ענבר דנון, בל וענונו, יעל חיימובסקי, דני לשמן, אורי סממה, איתי 

פולישוק, זיו פלג.

יום ג' | 15.12.20 | בשעה: 17:30

לכל המשפחה!פסטיבל חנוכה ם  ומופעי ת  ו הצג ימים של   3

היפה והחיה 
הצגה חוויתית ורב חושית!  

מופע תיאטרון מרהיב וססגוני המביא את סיפור האגדה המוכרת והאהובה אודות  
הרפתקאותיה של בל נערה טובת לב, יפה וחכמה, המגיעה לטירה קסומה של 

החיה המסתורית. 
בין בל לחיה מתפתחת חברות אמיצה ונוגעת ללב וביחד הם לומדים את השיעור 

החשוב  מכל - אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו. 
מופע המשלב תיאטרון, מחול, מוזיקה, וידאו ארט עם עשרות תלבושות  ורגעים 

קסומים 
מחזה ובימוי: רענן ניסים פררה, משה בן שושן

יום ה' | 17.12.20 | בשעה: 17:30

קבלת פנים חגיגית | סדנאות | מופעים והצגות לכל המשפחה!

יום ד' | 16.12.20 | בשעה: 17:30
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-6ג'ימבורי ה  חצי שנ לאי  י בג ם  לדי י ו ת  טו לפעו ה  י ו חו עולם המים

חלל גדול וממוזג של ג'ימבורי המכיל אטרקציות לילדים ומגוון רחב של מתקנים 
שעות פתיחה: ימים א'- ה' בין השעות: 19:30 - 8:30

עלות כניסה: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ניתן לחגוג ימי הולדת במגוון סגנונות 

שותפות ביחד
קרית גת-לכיש-שפיר

שיקגו
שותפות ביחד

קרית גת-לכיש-שפיר
שיקגו
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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!

 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק
הקונסבטוריון העירוני בקריית גת 

גאה להציג:  
  לימודי נגינה, שירה ותאוריה למוסיקה!

אצלנו בקונסבטוריון העירוני בקריית גת לומדים בצורה חוויתית מושגים ויצירות 
מוזיקליות, פיתוח מוטוריקה וקאורדינציה במגוון רחב של סגנונות וכלים - פסנתר | פיתוח 

קול | אורגנית | כינור | גיטרה | מנדולינה | בללייקה | קלרינט | סקסופון | חליל-צד | 
תופים | כלי נגינה מזרחיים ועוד. 

אפשרות למכינה קדם לימודית מגיל 5
כלל צוות המורים בעלי תארים אקדמיים ונסיון רב:

מנהלת בית הספר תהילה שמואלוב: פיתוח קול, תאוריה למוסיקה, מקהלה 
בלה גרוזמן: אורגן וכינור

בוריס קרלין: גיטרה, מנדולינה, בללייקה
שמואל נתנאל: כלי נשיפה

סידיך ילנה, מרינה קוצוב, פנינה גושניץ: פסנתר 
ודים: דרבוקה 

כתובת: רח' הנרייטה סאלד 5 כרמי גת, במתחם בית הספר "שבזי"
לפרטים נוספים והרשמה: תהילה - 050-6518140

המחיר מסובסד  
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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.

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 |  

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

 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק

רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.
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 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק

המרכז לשירה
VOCAL

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

אלבז, ישראלה אסגו, שי רביזדה ועוד רבים וטובים.
להצלחה  להיות שותפים  אתכם  מזמין  לשירה  המרכז 

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'

רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.
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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!
וייחודית, לפיתוח חשיבה יצירתית מחוץ לקופסה ולהוציא את האומן שבנו החוצה,  חוויה מאתגרת 
בסטודיו  וגם  בחוץ  לצלם  נצא  טבע,  אורבניים,  בצילומים  השני,  של  והאחד  עצמי,  בצילום  נתנסה 

מקצועי. נלמד מושגים טכניים כמו ISO, צמצם ותריס ומושגים כמו עומק שדה וחדות מבדילה.
נעמיק ונקשר בין אמנות לצילום, נלמד מהי קומפוזיציה ואיך הצבע הוא מרכיב חשוב בתמונה, נלמד 

מה 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 ושהוא 

שונה מהאחר ונבין שזה כל היופי!

מרכז בריאות וכושר לדור הבא!
בניהולה של איזבלה חיימוב

 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק

חוג צילום בנייד: כיתות א'-ד' | בימי ג' | 16:00-16:50 
לומדים לצלם במצלמת הפלאפון הנייד, צילום תמונות ווידאו כולל 

עריכת תמונות וסרטונים. 

חוג צילום לבני נוער: כיתות ה'-ח' | בימי ג' | 16:50-17:40
לומדים לצלם במצלמת מקצועית משלב היסודות ועד צילומים 

מעשיים!

חוג יוטיוברים לבני נוער: כיתות ה'-ח' | בימי ג' | 17:40-18:30
לומדים להקים ולנהל ערוץ יוטיוב משלב הצילום, תאורה, סאונד, 

עריכה וניהול הערוץ!

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.

רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.

קבוצה

א'-ג'

ד'-ו'

ז' - ט'

קבוצת בנים

שעה

 17:30-18:20 

 16:30-17:20 

 18:30-19:20 

 17:30-18:30 

יום

ג'

א'

ג'

א'

חדר

E סטודיו רימון

E סטודיו רימון

E סטודיו רימון

E סטודיו רימון

יום

ה'

ה'

ה'

ד'

חדר

E סטודיו רימון

E סטודיו רימון

E סטודיו רימון

חדר ג'ודו

שעה

 17:00-18:00 

 16:10-17:00 

 18:00-19:00 

 17:00-18:00 
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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. 

המרכז לספורט
ועיצוב לנשים

 חוגים ופעילויות בבית רחל וישראל פולק

בניהולה של אסתר אברג'יל לוגסי

רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.
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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!



מתנ"ס קרית גת רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.

24

www.matnaskg.org.il   08-6620862/3 :מרכז שירות לקוחות

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 קבוצות גיל.
החוג מתקיים בימי ראשון:

ילדי כיתות א'- ב', בשעות: 17:30-18:30 
ילדי כיתות ג' - ו' בשעות: 18:30-19:30

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

אין להביא כלבים מהבית. 

המרכז לאומניות ויצירה חוג "האקווריום ה-1 שלי"חוג 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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ג'ודו הינה אומנות לחימה יפנית המחנכת לערכים של כבוד לזולת, סובלנות, 
משמעת ושליטה עצמית, תורמת לשיפור הכושר הגופני, הקואורדינציה, 

גמישות, זריזות, ביטחון והגנה עצמית.

בנוסף לחוג העשרתי - שבועי מתקיימת פעילות מועדון ללא הפסקה- 
"ג'ודו בר". במסגרת התוכנית השנתית מתקיימים מפגשים בין מועדונים, 

אימונים משותפים הורים וילדים, תחרויות ייחודיות, טיולים בארץ ובחו"ל, 
מחנות קיץ מקצועיים בשילוב אנשי מקצוע מובילים בתחומם, 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
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התעמלות אקרובטית המשלבת בין קואורדינציה, כוח, זריזות ושיווי משקל לבין גמישות 
ומרכיבים טכניים מענף ההתעמלות המתבצעים באופן עצמאי ובהסתמכות על חברי הצוות.
ולבנים כאחד, הם משלבים בתוכם מיומנויות מעולם  חוגי האקרובטיקה מתאימים לבנות 

ההתעמלות ברייקדאנס, פרקור והקפוארה.
יכולות הקואורדינציה, התמצאות  וחיזוק הגוף ומשפרים את  האימונים תורמים לגמישות 

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( 

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.

קבוצה

כיתות א'-ג' חדשים

כיתות א'-ג' מתקדמים

גילאי 4-5 )3 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' )פעמיים בשבוע(

ימי א' )פעמיים בשבוע(

פעם בשבוע ב',ד',ה'

יום ב'

יום א'

יום ב'

יום א'

יום ב'

יום א'

יום ג'

שעה

16:30-17:15

16:30-17:15

17:20-18:05

18:10-19:10

18:30-19:30

19:30-20:30

20:15-21:15

20:30-21:45

21:15-22:30

19:50-21:20

יום

יום ה'

יום ד'

פעם בשבוע יום א'

יום ה'

יום ד'

יום ה'

יום ד'

יום ה'

יום ד'

אולם

B אולם דקל

F אולם

B אולם דקל

B אולם דקל

F אולם דקל

B אולם

F אולם דקל

B אולם

F אולם דקל

ג'ודו

שעה

16:30-17:15

16:30-17:15

17:30-18:15

18:10-19:10

18:10-19:10

19:30-20:30

19:30-20:30

20:30-21:45

20:30-21:45

אולם

B אולם דקל

F אולם

F אולם דקל

B אולם דקל

F אולם דקל

B אולם

F אולם דקל

B אולם

F אולם דקל
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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

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 ב'-ו', בימי ד', בשעות: 18:45-19:45 

חוג צעדים
ראשונים למדע

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!
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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 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 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.

נגינה | כדורגל | כדורסל | ריקוד | קפוארה | טניס | 
אמנות ויצירה | שירה | תיאטרון ועוד...

מלגת 1,000 ש"ח לכל ילד/ה!
  לחוג איכותי של רשת המתנ"סים בקריית גת

מלגה  עד 1,000 ש"ח לחוג המתקיים פעמיים בשבוע. מלגה בגובה של 500 ש"ח 
לחוג המתקיים פעם בשבוע. 

מלגה תינתן עד גובה 50% מעלות החוג | ללא כפל הנחות | חוג אחד לכל ילד | תושב 
קריית גת | לילדי כיתות א' - ו'.

פרטים ברשת המתנ"סים, מרכז שירות לקוחות בית רחל: 08-6620862/3
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בניהולה של ויקה דינקין



חשוב לזכור    לא לשכוח לאחל שנה טובה למשפחה ולחברים!
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ספטמבר 2020
אלול תש"פ תשרי ה'תשפ"א
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כ"ב אלולי"ח אלולי"ז אלול כ"א אלול כ' אלול כ"ג אלולי"ט אלול

כ"ט אלולכ"ה אלולכ"ד אלול כ"ח אלול כ"ז אלול א' תשריכ"ו אלול

ז' תשריג' תשריב' תשרי ו' תשרי ה' תשרי ח' תשריד' תשרי

י"ב תשריי' תשריט' תשרי י"א תשרי
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י"ד אלולי"ג אלול י"ב אלול

צום גדליהראש השנה

ראש השנהערב ראש השנה

יום כיפורערב יום כיפור

קובי פרץ
20:30 | היכל התרבות
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הגברה ותאורה לכל אירוע
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...

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

לפרטים נוספים: 053-7447150 | 052-8929900

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 בטל': 08-6620862/3

תכניות ההיכל והאירועים מתחדשים ומתעדכנים
מדי חודש.

אנו נשמח לשיתוף פעולה!

היכל התרבות ע"ש אדית פולק

מתנ"ס קריית-גת 

מנהל היכל וטקסים דוד אבוחצירה
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אוקטובר 2020
תשרי- חשוון ה'תשפ"א
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ט"ו תשריי"ד תשרי

כ"א תשריי"ז תשריט"ז תשרי כ' תשרי י"ט תשרי כ"ב תשריי"ח תשרי

כ"ח תשריכ"ד תשריכ"ג תשרי כ"ז תשרי כ"ו תשרי כ"ט תשריכ"ה תשרי

ה' חשווןא' חשווןל' תשרי ד' חשוון ג' חשוון ו' חשווןב' חשוון

י' חשווןח' חשווןז' חשוון ט' חשוון

18192021222324

25262728

123

י"ג תשרי

ערב סוכות

293031

י"ג חשווןי"ב חשווןי"א חשוון

סוכות

שמחת תורההושענה רבהחול המועדחול המועדחול המועדחול המועדחול המועד

חשוב לזכור    

אסרו חג

סיום שעון קיץ
יום הזכרון 
ליצחק רבין
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הנוער מצעיד את העיר!
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  חלקת  מ
בעיר  ונוער  ילדים  בקרב  ואקטיבזם חברתי  מנהיגות  פעילה,  ומקדמת אזרחות  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 

שנת שירות וגרעין נח"ל הפועלים ברצף חינוכי מבוקר עד ערב, תרבות פנאי מיטבית,
אירועים רשותיים, פעילויות, וימי שיא, פרלמנט הילדים, מתן מענה לאוכלוסיות 

ייחודיות ועוד. 

באמצעות שולחנות  רשותית  מערכתית  מתפיסה  נגזרות  הנוער  מחלקת  הפעילויות של 
עגולים ונבנות כפלטפורמה 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 | 053-3413292 - 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
noarkgat@gmail.com | 050-6805199 - מזכירת המחלקה:  ענת תורג'מן ניסים
tomerspector7@gmail.com | 050-6442237 - דובר המחלקה:  תומר ספקטור

אנו במחלקת הנוער נשמח לעודד את בני הנוער 
לחבור לפעילויות חינוכיות מעשירות ומשמעותיות.  

כי להתפתח ולהוביל אפשר בכל גיל!
נמשיך לחרוט על דיגלנו את סיסמתנו: 

הנוער מצעיד את העיר!

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

"כל אחד יכול להשפיע, אבל ביחד אנו יכולים לשנות" 
   ברברה מיקולסקי

קריית גת שלי לפרטים: מחלקת נוער עירונית:  08-6620875



מתנ"ס קרית גת רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.

33

www.matnaskg.org.il   08-6620862/3 :מרכז שירות לקוחות

נובמבר 2020
חשוון- כסלו ה'תשפ"א

11

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
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כ' חשווןי"ט חשוון

כ"ו חשווןכ"ב חשווןכ"א חשוון כ"ה חשוון כ"ד חשוון כ"ז חשווןכ"ג חשוון

ד' כסלוכ"ט חשווןכ"ח חשוון ג' כסלו ב' כסלו ה' כסלוא' כסלו

י"א כסלוז' כסלוו' כסלו י' כסלו ט' כסלו י"ב כסלוח' כסלו

י"ג כסלו

22232425262728

29

567

י"ח חשוון

1234

י"ז חשווןט"ז חשוון ט"ו חשוון י"ד חשוון

חשוב לזכור    לרכוש מנוי להצגות!

י"ד כסלו

30

אימי הגנרלית
20:00 | היכל התרבות

חנן הגנן
17:30 | בית רחל

הסינפונייטה
ופטשקה

20:00 | היכל התרבות

המילים הפשוטות
20:00 | היכל התרבות

יאסו בוזוקי
11:00 | היכל התרבות

הקוסם מארץ עוץ
17:30 | היכל התרבות
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מועדון איבצן

מנהל: אורי אשכול
כתובת: אילון הזבולוני 4

טלפון: 050-6278466
עמותת וודפית

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: איתן כהן
כתובת: רח' הגבורה 11
טלפון: 054-6791163

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: 054-8449516

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
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כסלו- טבת ה'תשפ"א
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צום עשרה 
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חשוב לזכור  
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פיפטי פיפטי פיפטי
20:00 | היכל התרבות

אהבה
20:00 | היכל התרבות

ארגנטינה אהובתי
20:00 | היכל התרבות

ד"ר דוליטל
17:30 | היכל התרבות

זהבה ושלשת הדובים
17:30 | היכל התרבות

היפה והחיה
17:30 | היכל התרבות

חנוכה

חנוכה



מתנ"ס קרית גת רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.

36

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
נכויות וצרכים מיוחדים  מועדון "קרן אור" – מועדון למבוגרים עם 

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

מועדון "בית וקס" – מועדון חברתי פעיל המיועד למפגש ומשחקי 
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

www.matnaskg.org.il   08-6620862/3 :מרכז שירות לקוחות
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ינואר 12021
טבת- שבט ה'תשפ"א
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חשוב לזכור   

מתוק מדבש
11:00 | היכל התרבות

פינוקיו
17:30 | בית רחל

אלאדין
17:30 | היכל התרבות
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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

www.matnaskg.org.il   08-6620862/3 :מרכז שירות לקוחות
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פברואר 2021
שבט- אדר ה'תשפ"א
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www.matnaskg.org.il   08-6620862/3 :מרכז שירות לקוחות

יום המשפחה

משפחה חמה
20:00 | היכל התרבות

טעימה מהחיים
19:30 | היכל התרבות

הנכד
20:00 | היכל התרבות



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.

מתנ"ס קרית גת רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.
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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. 

לפרטים והרשמה:
08-6620862/3

ילנה: 054-7770286
לגילאי 4-17 ולמבוגרים 

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'

www.matnaskg.org.il   08-6620862/3 :מרכז שירות לקוחות

בניהולה של גילה צ'רניאק
האימונים מתקיימים באולם 

הספורט של תיכון גרוס

לפרטים והרשמה:
08-6620862/3

גילה: 050-4223844
מתאים לגילאי 4-12

בית ספר להתעמלות 
אומנותית
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מרץ 32021
אדר- ניסן ה'תשפ"א
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ת. שעון קיץ

רודף העפיפונים
20:00 | היכל התרבות

מיקי קם
11:00 | היכל התרבות

לידת הפניקס
20:00 | היכל התרבות

אדונים ומשרתים
20:00 | היכל התרבות

גוליבר
17:30 | בית רחל

ה' אדר

איתי לוי
היכל התרבות

ישראל קטורזה
היכל התרבות

שירי מימון
היכל התרבות



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. 

היצע הספרים בספרייה עשיר והוא כולל ספרים בשפות שונות כגון: עברית, רוסית, 
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. 
הספרייה מספקת לבאים בשעריה הזדמנויות למידה רבות לאורך כל תקופת החיים: 
ובני  והורים בגיל הרך, תלמידי בתי הספר, תיכוניסטים, סטודנטים, מבוגרים  ילדים 
גיל הזהב, כולם נמנים על קהל הבאים לספרייה, ולכל אחד מהם נותנת הספרייה מענה 

מקצועי בהתאם לצרכים ולתחומי העניין.

מתנ"ס קרית גת רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.
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רשת ספריות קריית גת

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

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

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

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 ו' בשעות:  יום   |10:00-18:45 ימים א'-ה' בשעות:  שעות פתיחה: 
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!

www.matnaskg.org.il   08-6620862/3 :מרכז שירות לקוחות
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י"ט ניסן

ערב ל"ג בעומר

חשוב לזכור   
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אפריל 2021
ניסן- אייר ה'תשפ"א

4

י"ד אייר

26

ט"ו אייר

27

ט"ז אייר

28

י"ז אייר

29

י"ח אייר

30
ל"ג בעומר
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שביעי של פסחה' חוה"מד' חוה"מ

אסרו חג

יום הזכרון
יום העצמאותלחללי צה"ל בלון

19:30 | היכל התרבות

החתול במגפי הקסם
17:30 | היכל התרבות

יום השואה
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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!
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החבר הכי טוב שלי
17:30 | היכל התרבות

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ברית מילה
20:00 | היכל התרבות
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מאי 2021
אייר- סיוון ה'תשפ"א

5

1

2345678

9101112131415

30

י"ט אייר

כ"ה איירכ"א איירכ' אייר כ"ד אייר כ"ג אייר כ"ו איירכ"ב אייר

ג' סיווןכ"ח איירכ"ז אייר ב' סיוון א' סיוון ד' סיווןכ"ט אייר

י' סיווןו' סיווןה' סיוון ט' סיוון ח' סיוון י"א סיווןז' סיוון

י"ט סיוון

י"ז סיווןי"ג סיווןי"ב סיוון ט"ו סיוון ט"ו סיוון י"ח סיווןי"ד סיוון

16171819202122

23242526272829

31

כ' סיוון
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חשוב לזכור    

יום ירושלים

אסרו חגשבועותערב שבועות

השתקפות
20:00 | היכל התרבות

גיל חובב
11:00 | היכל התרבות

ג'ודי
19:30 | היכל התרבות
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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.
הכרת מדיה ורשתות חברתיות - ימי ראשון, אחת לשבוע בין 10:00-12:00.

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.

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

 

 

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.

בניהולו של רימה
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

6789101112

13141516171819

כ"ה סיווןכ"ד סיוון

א' תמוזכ"ז סיווןכ"ו סיוון ל' סיוון כ"ט סיוון ב' תמוזכ"ח סיוון

ח' תמוזד' תמוזג' תמוז ז' תמוז ו' תמוז ט' תמוזה' תמוז

ט"ו תמוזי"א תמוזי' תמוז י"ד תמוז י"ג תמוז ט"ז תמוזי"ב  תמוז

י"ז תמוז

20212223242526

27

345

כ"ג סיוון

צום שבעה עשר 
בתמוז

חשוב לזכור    

י"ח תמוז

28

י"ט תמוז

29

כ' תמוז

30

יוני 2021
סיוון- תמוז ה'תשפ"א

6

כ"ב סיווןכ"א סיוון

12

הכינה נחמה
17:30 | בית רחל
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המרכז להשלמת השכלה
למבוגרים 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

 053-3413283

08-6883226
053-3413068

054-2049485

050-2123326

053-3413283

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

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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יולי 2021
תמוז- אב ה'תשפ"א

7

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

45678910

11121314151617

כ"ג תמוזכ"ב תמוז

כ"ט תמוזכ"ה תמוזכ"ד תמוז כ"ח תמוז כ"ז תמוז א' אבכ"ו תמוז

ז' אבג' אבב' אב ו' אב ה' אב ח' אבד' אב

י"ד אבי' אבט' אב י"ג אב י"ב אב ט"ו אבי"א  אב

ט"ז אב

18192021222324

25

123

כ"א תמוז

ערב תשעה באב

חשוב לזכור    

י"ז אב

26

י"ח אב

27

י"ט אב

28

כ' אב

29

כ"א אב

30

כ"ב אב

31

צום תשעה באב
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 עבורכם ובשבילכם!מגוון פעילויות
להב"ה – לימודי מחשבים חינם

מאיר.  אריה  ספר  בבית  פיס  בכותר  מופעל  הפרויקט  הישראלית.  בחברה  הדיגיטאלי  הפער  לצמצום  הפועלת  המדע  במשרד  חידה  י
בקריית-גת קיים המרכז הגדול ביותר בארץ עם כ-90 עמדות מחשב. 

הפעילות המוצעת בלהב"ה הינה עשירה ומגוונת בה נחשפת האוכלוסייה המקומית לטכנולוגיית המידע באמצעות קורסים וסדנאות 
להכרת המחשב והאינטרנט, אופיס, גרפיקה ועוד, על מנת לאפשר לאזרח לרכוש את הידע הנחוץ לו לצריכת מידע דיגיטלי. בכל 
מרכז צוות הדרכה מיומן ועמדות מחשב המחוברות לאינטרנט בפס רחב ומגוון תוכנות, לומדות, סדנאות, משחקים לימודיים, מילונים 

ואנציקלופדיות. המרכז פתוח לכולם מהגיל הרך ועד בכלל. לפרטים נוספים: 08-6886797

ריקודי עם
ריקודי עם במתנ"ס בכל יום שלישי, החל מהשעה: 20:00 בהדרכת רחל זעפרני | בכל מוצאי שבת בהדרכת עופר אלפסי. 

)Ptanque :פטנק - משחק צרפתי )בצרפתית
משחק כדור תחרותי שמקורו בצרפת. הספורט משלב טקטיקה, יכולות חשיבה וקואורדינציה.

בימים: א', ב', ג', ה', בשעות: 08:00-10:30 | במגרש הפטנק צמוד לבית רחל. מנהל, משה יצחק: 054-6262941

רוטרי
מועדון "רוטרי" מזמין אתכם להיות חברי רוטרי. זאת הזדמנות להכיר בעלי מקצוע ואנשי עסקים ושכירים מן המובילים בקהילה וממגוון 

תחומים כגון: רפואה, משפט, בנקאות, ביטוח ועוד. 
בואו להיות שותפים ומעורבים אקטיבית בחיי הקהילה ובעסקים ותקדמו מיזמים בארץ ובעולם. 
בימי ראשון בשעה 20:00 בבית "וקס" שד' העצמאות 68 |  יחזקאל בן יעקב: 054-6306915

חבורת הזמר שרית בגת
החבורה מופיעה באירועים שונים ברחבי הארץ וברחבי העיר. החבורה שרה בעברית שירים מכל הזמנים והסגנונות. החבורה תשמח 

לקלוט זמרים נוספים. ניהול מוסיקלי: אייל גלבוע | חזרות: בימי שני, בשעה 20:30, בבית וקס. 
לפרטים: ציפי עבו: 053-3413967 | אייל גלבוע: 052-3315106

מכללת הגמלאים
קריית גת

עכשיו זה הזמן שלנו!
מכללת הגמלאים בקריית גת קוראת לכם 

להשתתף לשירותינו וליהנות ממגוון
הרצאות | אקטואליה | יהדות פסיכולוגיה | 

טיולים | ימי כיף וגיבוש | בתי מלון. 
עלות לשנת פעילות - 400 ₪ 

)התשלום אינו כולל טיולים, ימי כיף וגיבוש, בתי מלון(.

בהיכל התרבות ע"ש אדית פולק
בימי רביעי, בשעות: 9:00-11:00

לפרטים נוספים: 
 יו"ר טובה רויף: 054-9548862 

מ"מ יו"ר, יצחק אטיאס : 050-2739094
עמותת גימלאים וגמלאיות בלתי מפלגתיים "קרית גת" )ע"ר(. מספר ארגון: 58-034-046-1

כתובת: שד' לכיש 1, קריית גת, 8211501 | ת.ד 468, קריית גת, 8210401
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צהרונים בבתי הספר
שעות  בתום  איכותיים  צהרונים  מתקיימים  העיר  ברחבי  היסודיים  הספר  בתי  ב

הלימודים הכוללים ארוחה בשרית חמה, מגוון חוגים ועזרה בשיעורי בית. 
את הצהרונים מלווה צוות מורות איכותי ומקצועי. 

שירות לקוחות בית רחל: 08-6620862/3 | מנהלת: מורן בן משה
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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

דבר הנהלת המרכז
מרכז מעל"ה פועל כמרכז האמון על הציבור הדתי-חרדי על מנת 
בהתאמה  ופנאי  תרבות  עירוניים,  שירותים  לו  ולהנגיש  ספק  ל
לכלל  רוחבי  שירות  מעניק  המרכז  חייו.  ואורח  השקפותיו  ל

הקהילות והמגזרים בעיר מתוך אכפתיות ורגישות לפרט.
תרבות  העשרה,  חוגי  מועדוניות,  מפעיל  המרכז  השירותים  ין  ב

ופנאי, תעסוקה והשכלה ועוד. 
במרכז מעל"ה שמחים להגדיל ולשפר את השירותים הניתנים בו 
מתוך חיבור לגופים עירוניים ופרטיים המוכנים לתרום במגוון רחב 
של פרוייקטים למען הקהילה. אנו קוראים למי שטרם זכה להכיר 
למשפחת  ולהצטרף  להתרשם  לבוא,  המרכז  משירותי  להנות  ו

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 הי"ו פועל במסגרת רשת המתנ''סים. 

המטרה לתת לתושבים מבוגרים, נערים וילדים את האפשרות 
ללמוד את שירת הפיוט בסגנונות שונים ומקאמים שונים. המרכז 
מקיים את שירת הבקשות 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 יד יצחק-נועם 
לשעבר( את החוגים מעביר הפייטן יהודי סבאג שמנחיל מורשת זו 

לדור הוותיק - המבוגר והצעיר. 
תלמידי החוג מעבירים עונג שבת בבית הכנסת - אחרי תפילת מנחה 

של שבת.

חוג פייטנות מתקיים:
בימים: א'-ג' בין השעות: 18:30-21:00

חוג חזנות מתקיים בימי:ד' בין השעות: 18:30-21:00
בחוג פייטנות לומדים: אלא אנדלוסית, מצרי שעבי, דג'ירי. 

פרטים בטלפון:
גב' גילה רביזדה: 08-6620887 | פקס: 08-6887185

gila6403@gmail.com

פרטים בטלפון: 054-5383025
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מרכז מעל"ה הכל בשביל כולם



מתנ"ס קרית גת רשת המתנ"סים בקריית גת - יש במה להתגאות.

54

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
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תיאטרון מבוגרים
6 הצגות קבועות + 1 הצגת בחירה + בונוס: מופע מתנה.

הצגות התיאטרון יחלו בשעה 20:00.
מקום הישיבה למנויים הוא קבוע מלבד בהצגת הבחירה.

בונוס-מתנה, ניתן לבחור מתוך הסדרות: סינמטק, קונצרטים, ילדים 5-9, תיאטרון שוקו ומופע מחול.
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 בכרטיס 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. קיימת גישה לנכים.

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

תעשייה אווירית | מרכז מריאן לגיל הרך ועוד.

מחיר מסובסד לגמלאים | סטודנטים ונכים )בהצגת תעודה( | הזכות לשינויים שמורה | בחירת ההצגות בהמלצת וועדת הרפרטואר. 
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הנחיות ומידע כללי

Matnaskg.smarticket.co.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
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