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רכזת: בר עמרם

תחום- פיתוח קהילה
"כל רעיון כביר הוא מרתק עד מאוד וחסר תועלת עד 

מאוד. עד שאתה מחליט ליישם אותו".  
                                 )ריצ'ארד באך - ספר עזר למשיח(

תושב/ת יקר/ה
שיפור חייך וחייך וחיי הסביבה חשובים לך? חושב/ת 

על פרויקט חברתי /קהילתי ומחכה לממש אותו? 
רוצה להיות שותף/ה לתכנון אירועים בקהילה?

אם כן, אז בוא/י נעבוד ביחד.
שמי בר עמרם, רכזת פיתוח קהילה במרכז קהילתי יבור. 

אני מאמינה כי קהילה חזקה היא מפתח לחיים טובים 
יותר של הפרט ושל המשפחה. קהילה חזקה, זו קהילה 

חושבת, יוזמת ויוצרת. 
אני מזמינה אתכם לחשוב, ליזום וליצור  יחד איתי 

במטרה לשפר את איכות חיינו בסביבת מגורינו. 
השמיים הם הגבול!!!

להלן פירוט המיזמים, התכניות והפעילויות הקהילתיות:
 

"בנק הזמן" תן שעה מזמנך, קבל שעה בשבילך!
בנק הזמן של קהילת ויצמן נפתח במרץ 2015 ומנוהל על 

ידי 10 אנשי צוות, תושבי הקהילה. 
בבנק הזמן אנו  "מפקידים" את זמננו על ידי מתן שירות 

ובתמורה לכך זכאים לקבל שירות. כל חבר יכול לתת 
ולקבל. כחלק ממאגר השירותים הגדול של הבנק תוכלו 
למצוא שירותים כגון: עיסוי, בישול ביתי, רפלקסולוגיה, 

שיעורי מחשב, קיפול כביסה ועוד. כל מה שצריך 
לעשות זה ליצור קשר עם הבנק.

מחכים לכם!
פרטי התקשרות: טלפון: 09-9543574  

bankzman.weizman@gmail.com :מייל
בנק הזמן ויצמן ב-

מועדון הנשים של ויצמן
מועדון הנשים מונה כ 15 חברות ופועל מידי שבועיים 

במסגרת פעילויות חברתיות ותכניות העשרה.  ניתן 
ליהנות ממגוון התכנים בעלות חד פעמית ללא 

התחייבות. 

מתנדבים בקהילה - בואו להצטרף לתנועת של"מ! 
של"מ היא תנועה הפועלת בפריסה ארצית במתנ"סים 
ומרכזים קהילתיים באמצעות מתנדבים בגיל פרישה 

שיצאו ממעגל העבודה. התנועה מפעילה מגוון תכניות 
אשר נועדו לענות על צרכי הקהילה לגווניה.

כחלק ממגוון התכניות שמפעילה התנועה:
זה"ב בגן, של"מ בחינוך, קהילה מטיילת ועוד.

אם יצאתם ממעגל העבודה ואתם מרגישים רצון להיות 
חלק בעשייה משמעותית וחשובה - הגעתם למקום 

הנכון, הצטרפו לתנועת של"מ במרכז יבור!
פרטי התקשרות: טלפון: בר 09-9543574 , 

רכזת מתנדבים: רחלה 052-2491289 

הגינה הקהילתית של שכונת ויצמן
הגינה הקהילתית בשכונת ויצמן הוקמה בסוף שנת 

2011 על ידי היחידה לאיכות הסביבה והיחידה לעבודה 
קהילתית. עד אז הייתה זו עתודת קרקע ריקה במרכז 

השכונה, מלאה בעיקר בפסולת בניין וזבל. בט"ו בשבט של 
סוף 2011, החל השינוי - העזובה הפכה לפינת חמד ירוקה 
ופורחת, בה נפגשים אנשי הקהילה כדי להכיר, לעבוד את 

האדמה ולקיים אירועים קהילתיים במהלך השנה.
הגינה הקהילתית ממוקמת ברחוב בן סרוק 35 ומופעלת 

ע"י תושבי האזור בסיוע וליווי משותף של המרכז 
הקהילתי והיחידה לעבודה קהילתית, כל זאת במטרה 

לחזק את תחושת הקהילתיות דרך עולם הטבע והצמחייה 
וליהנות מתוצרי הגינה )סלרי, חציל, סלק תבלינים ועוד(.

במהלך השנה יתקיימו בגינה פעילויות מדליקות להורים 
ולילדים וכן אירועים קהילתיים לקראת החגים.

הגינה פועלת בימים ראשון וחמישי בשעה 16:30, 
ההשתתפות היא ללא תשלום.

בימים אלו אנו מגייסים פעילים אשר מעוניינים לקחת חלק 
פעיל בניהול הפעילות השוטפת של הגינה הקהילתית. 

פרטי התקשרות: 
   ,bara.javor@gmail.com ,09-9543574 בר

או ליחידה לעבודה קהילתית 09-9705233
לכל שאלה ובקשה אני זמינה עבורכם,

בר עמרם- רכזת פיתוח קהילה, מרכז קהילתי יבור.                                            

פיתוח
קהילה

ברכות
תושבות ותושבים יקרים,

החוגים והקורסים האיכותיים שמרכז 
קהילתי יבור מציע לכם הם ביטוי לרצון 

שלנו ליצור עבורכם מסגרת מעשירה 
ומלאה בתוכן ועניין. 

כאן תוכלו למצוא מגוון רחב של 
אפשרויות המכוונות לכל אחת ואחד מכם בכל גיל - ילדים, 

בני נוער, מבוגרים וגמלאים, וליהנות משפע של פעילויות 
ולימודים מרתקים. 

 
אני מזמין אתכם לבוא ולקחת חלק בפעילות היפה הזו.

באיחולי שנה טובה, פורייה ומלאת עניין

בברכת שנה טובה לכם ולבני ביתכם,

משה פדלון

ראש העירייה

תושבי שכונת ויצמן-בטיש,

בפרוס בשנה הבאה עלינו לטובה, חברי הועד מברכים אתכם שתהיה לכם שנה טובה ומבורכת.
אנו מברכים את צוות מרכז "יבור" על מרצם והשקעתם, זאת בכדי להעשיר את הפעילות והתרבות 

לנוער ולתושבים.
לראש העיר, מר משה פדלון, על הליווי, המעורבות  והאכפתיות בנעשה בשכונה בכלל ובמרכז 

הקהילתי בפרט.
ליהודה בן עזרא, יועץ ראש העיריה  לענייני תרבות ומנהל המחלקה לתנו"ס וצוות העובדים הרבה 

ברכות ובריאות.
למירה ונז'ינסקי, מנהלת מתנ"ס נווה ישראל, שנה טובה.

ליעל פלג, מנהלת מרכז יבור, תודה מכל הלב על המסירות ואכפתיות , ברכות והצלחה רבה בהמשך הדרך.
שנה טובה לכל אגפי העיריה והעובדים

בברכת שנה טובה

מרים פילו
יו"ר ועד שכונות ויצמן-בטיש

וחברי הועד

תושבים יקרים,
בשמחה רבה, אנו מסיימים את חופשת 

הקיץ, נפרדים מהקייטנות אשר נחלו 
הצלחה רבה, מסכמים שנה של פעילות 
ענפה ומסתכלים קדימה, אל עבר שנת 
פעילות חדשה. בשנה החולפת הרחבנו 
את הפעילות הקהילתית שלנו. השקנו 

את מיזם "בנק הזמן" אשר מבוסס 
על הרעיון הפשוט של החלפת זמן - שעה שווה שעה. 

המיזם יוצר קהילה מגובשת של שווים בין שווים - נותנים 
ומקבלים. שמחנו לגלות יחד עם החברים החדשים בבנק 

את תחומי הנתינה והקבלה הרבים והמגוונים שמצביעים על 
ההון האנושי הרב של חברי קהילת ויצמן.  

נוסף על מיזם בנק הזמן, פתחנו מוקד קהילתי בבית ספר 
"ויצמן". המוקד מורכב ממרכז למידה שמטרתו לסייע 

לתלמידי קהילת ויצמן בהקניית כישורים ומיומנויות למידה 
ולהוות מנוף לשיפור הישגיהם הלימודיים. השנה אנו 

עתידים לפתוח מספר חוגים אטרקטיביים ביותר במוקד 
שבבית הספר. מועדון הגמלאים שלנו צמח והתרחב, וכך 
גם הפעילויות, ההרצאות והסדנאות שאנו מציעים לגיל 

השלישי. אנו מזמינים את גמלאי קהילת ויצמן להגיע אלינו 
ולהצטרף למועדון! אל כל אלו מצטרפים כמובן חוגי הילדים 

וחוגי המבוגרים השונים, אשר מודרכים על ידי מדריכים 
מקצועיים, כל אחד על פי תחומו ונבחרים על ידינו בקפידה. 

צוות המרכז הקהילתי ואנוכי שמנו לעצמנו כיעד לשאוף 
למקצוענות ומצוינות תוך שמירה על תחושת משפחתיות 

המורכבת מתחומי הילדים והחוגים, הנוער, הגמלאים 
והקהילה וכל תחום חדש נוסף אשר נגלה יחדיו. 

כל מי שיצטרף אלינו יבורך.
מאחלת לכם שנה טובה, של עשייה- כל אחד למען עצמו, 

משפחתו וקהילתו! 

יעל פלג

מנהלת המרכז הקהילתי 
ע"ש מרקוס ורוז יבור



נוער
גיל הרך 

וילדים

רכזת: נועה צדרבוים

פתיחהעלות חודשיתמדריךיום ושעהגילאיםחוג

ליעד שמירד' 17:30-19:00ז'-יב'אומנות- ציור
170 ₪ כולל 

חומרים
2.9

11031.8 ₪ לינדזי קניוקסב' 18:00-18:45ז'-יב'היפ הופ

ה' 18:00-18:45ז'-יב'זומבה
מריאלה 
מרטינס 

 ₪ 1103.9

דרמה
Spoken word'אודליה ד' 18:15-19:00ז'-יב

1107.10 ₪גולדרט

ללא תשלוםב'-ג'-ד' 17:00-20:00כתות ז' ומעלהמועדון נוער
אחרי 

החגים

מד"צים 
)אזרחות פעילה(

23.10ללא תשלוםד' 17:00-18:30כתה ט'

מד"בים
)מחויבות אישית(

21.10ללא תשלוםב' 17:00-18:30כתה י'

מדריךיום ושעהגילאיםחוג
עלות 

חודשית
פתיחה

אומנויות 
לחימה

ג'יאוג'יצו

ילדי גן +א        
כיתות א-ג

כיתות ג-ו   

ג' 16:45-17:30 
ג' 17:30-18:15
ג' 18:15-19:00

בית הספר "שוגון" 
לאומנויות לחימה

 ₪ 1501.9

11030.8 ₪ איילת עוזריא' 16:45-17:30גילאי 3-4ספורטף

טרום בלט 
וג'אז

ג'אז כיתות ג-ד
ג'אז כיתות א-ב

בלט  גן טרום חובה
בלט גן חובה

א' 15:30-16:15
א' 16:15-17:00
א' 17:00-17:45
א' 17:45-18:30

11030.8 ₪ קרן כהן

דרמה
גן חובה+א

ילדי בית ספר 
ד 16:45-17:30
ד 17:30-18:15

1102.9 ₪ אודליה גולדרט

שילוב 
אומנויות

גן חובה + א
ילדי בי"ס ומתקדמים

ד' 16:30-17:30
ד' 17:30-19:00

ליעד שמיר
 ₪ 140
₪ 170

2.9

רובוטריקים- 
לגו הנדסי 

ורובוטי

כיתה א-ב
כיתה ג-ה

ב' 17:00-18:15
ב' 18:15-19:30

מהנדסי דור 
העתיד

₪ 15531.8

היפ הופ

כיתה ד-ו )לציבור הדתי(
נערות

כיתות א-ג 
ממשיכים

ב' 17:30-18:15
ב 18:15-19:00

ה' 17:30-18:15
ה' 18:15-19:00

לינדזי קניוקס

 ₪ 110
 ₪ 140

לפעמיים 
בשבוע

31.8

משחקי ילדות
כיתות א-ב

גן חובה
א' 16:00-16:45
א' 17:30-18:15

11030.8 ₪איילת עוזרי

גיטרה
גיטרה בס

כתות ב  ומעלה
ב ' מ-15:00 )30' 

דק(
יובל פיק

פרטני: 280 
₪  לחודש

31.8

התעמלות 
קרקע

גן +א
כיתה ב-ג

)cheer-leading( כיתות ג-ו

ג' 16:45-17:30
ג' 17:30-18:15
ג' 18:15-19:00 

11031.8 ₪ אנה פדקו

מבוכים 
ודרקונים

כיתות ד-ו
כיתות ב-ג 

ג' 15:30-16:45
ג' 16:45-18:00

1651.9 ₪תגלית העשרה בע"מ

זומבה
כיתות ב-ה
גן חובה+א

נערות

ה' 16:30-17:15
ה' 17:15-18:00
ה' 18:00-18:45

1103.9 ₪ מריאלה מרטינס

קורס מכון 
אדלר 

אוקטובר400 24₪ מפגשיםב' 20:30-22:30הנחיית הורים



מבוגרים

רכזת: שוש שלזינגר

פתיחהעלות חודשיתמדריךיום ושעהחוג

התעמלות בריאותית לגיל השלישי
א', ד' 8:00-8:45

א' , ד' 8:45-9:30 
א', ד' 9:30-10:15

7530.8 ₪ליאורה אלתר

7530.8 ₪ליאורה אלתרא', ד' 10:15-11:00התעמלות בריאותית על כסא

4031.8 ₪חנה דוכנהב' 8:45-9:45אנגלית מתקדמים +

4031.8 ₪חנה דוכנהב' 9:45-10:45אנגלית מתקדמים

751.9 ₪ שרה דשכנזיג', ה'  8:30-9:15התעמלות לגיל השלישי

טניהד'  11:30חוג תכשיטנות חדש!
85 ₪  לא כולל 

חומרים
9.9

אודי לוסטיגד'  17:00-19:00ברידג' מתקדמים ב'
300 ₪ דמי חבר 

לשנה
2.9

356.9 ₪ לשיעוראודי לוסטיגא' 18:30-20:30משחקים ברידג' 

ניר בן נוןג' 16:30שירה בליווי פסנתר
10 ₪ ח"פ,

חינם לחברים
6.10

5 ₪ שושב' 17:00בינגו
אחת 

לחודש

כניסה חינם לחברי א', ד' 17:00-20:00משחקי שולחן- רמי, רמיקוב ועוד 
מועדון

אחת לחודש בתאריכים שזירת פרחים
נבחרים

258.9 ₪ויויאן איינשטיין

"לב העניין" 
מפגש חברתי

ה' 10:00-12:00 אחת 
לשבועיים

2.9

ב' 17:00"מועדון" שוחרי בריאות
היחידה לבריאות 

עירונית
חינם

אחת 
לחודש

ג' 11:30יידיש - מועדון "צוזאמען" 
מיכל ורמז 
זינה שרגא

13.10

ב'  17:00הרצאות 
20 ₪ ח"פ חינם 

לחברים
אחת 

לחודש

פעמיים בשנה בתאריכים נבחריםנופשונים

4 פעמים בשנה בתאריכים נבחריםטיולים

מועדון הגמלאים מזמין אתכם להצטרף אליו ולהנות ממגוון פעילויות, חוגים, סדנאות, הרצאות, 
טיולים ומפגשים חברתיים. בואו  לקחת חלק פעיל בחשיבה ובתכנון ויחד נהפוך את הזמן הפנוי 

לאיכותי ומהנה!
דמי חבר: 300 ₪ לשנה  )25 ₪ לחודש( 

פתיחהעלות חודשיתמדריךיום ושעהחוג

16030.8 ₪ נעמה הרגשא', ד' 18:30-19:15בונה עצם

16030.8 ₪ נעמה הרגשא', ד' 19:15-20:00עיצוב

380 ₪נעמה הרגשא', ד' TRX20:15-21:00 חדש!

א', ד' 18:45-19:30פילאטיס
ב', ד' 20:15-21:00

160 ₪ לידיה דסירסונסקי
30.8
31.8

16031.8 ₪ לידיה דסירסונסקיב', ד' 19:30-20:15גברים בלבד

16031.8 ₪ לידיה דסירסונסקיב', ה' 18:45-19:30ארובי

עיצוב בשילוב תרגילי 
1601.9 ₪ שרה דשכנזיג', ה' 19:00-19:45פילאטיס חדש!

19030.8 ₪אורית אופירא', ג' 8:15-9:15יוגילאטיס

19030.8 ₪אורית אופירא', ג' 9:30-10:30וינאסה יוגה

דליה נקרג' 17:30     )אחת לשבועיים(  סדנה " דור הסנדוויץ"*
₪ 280

עבור 6 מפגשים
27.10

גמלאים

רכזת: שוש שלזינגר

חדש!
סדרת הרצאות לבני דור הביניים - דור הסנדוויץ'

מחצית החיים השניה מלווה בארועים שונים הדורשים הסתגלות והתארגנות שונה.
קונפליקטים מתעוררים, ריבוי מחויבויות לדור שמעלינו, לדורות מתחתינו ולבני משפחה נוספים.

איך מתמודדים עם הרגשות, הגבולות, המחויבות )הורים ילדים ונכדים(.



מוקד קהילתי 
בבית ספר 

"ויצמן"

מרכז הלמידה נועד לסייע לתלמידים בהקניית כישורים 
ומיומנויות למידה כמנוף לשיפור הישגיהם הלימודיים. צוות 

ההוראה מתווה דרך להעצמת תחושת המסוגלות וחווית 
ההצלחה בקרב התלמידים. כל זאת ע"י שיתוף פעולה בין 

ההורים, בית הספר ומרכז הלמידה, כתנאי לקיום תהליך חינוכי 
חיובי. במרכז הלמידה צוות הוראה מגוון, מקצועי פדגוגי, 

מורים צעירים, מתנדבים וסטודנטים. 

תכניות הלימודים כוללות:
• הכנה לכיתה א'

• תגבור לימודי כיתות ג'-ט':
• לימוד בקבוצות הטרוגניות או ליווי אישי  

   )במקצועות: מתמטיקה, אנגלית ואוריינות( 
• ליווי, תמיכה ותגבור מואץ במסלולי מעברים:  

   מעבר מיסודי לחטיבה; חטיבה לתיכון   
• למידה בקבוצות קטנות לאורך כל השנה

מרכז הלמידה יתחיל לפעול מיד לאחר חג סוכות. 

מרכז למידה-להצטיין זה לא חלום

כחלק מהתפישה הקהילתית המונהגת בעיר ובקהילת "ויצמן" בפרט, נפתח בשנה הקרובה מוקד 
קהילתי בבית הספר, אשר יהווה אבן שואבת לעשייה קהילתית וחברתית, ייתן מענה לפעילות 

צהריים עבור ילדי בית הספר וייתן מענה גם בתחום הלימודי על ידי  מרכז הלמידה בחסות העירייה. 
בנוסף, ייבנה תהליך הכירות ועבודה רציף עם קבוצת הורי בית הספר בשיתוף ההנהלה, אשר מטרתו 

לפתח פרויקטים קהילתיים בליווי המרכז הקהילתי ותושבי השכונה.  
להלן תכנית החוגים לשנה הקרובה: 

bara.javor@gmail.com :לפרטים ולהרשמה: טלפון: 09-9543574 בר, מייל

מדריךיום ושעהגילאיםחוג
עלות 

חודשית
פתיחה

אומנויות 
לחימה 

טיקוואנדו

כיתות א-ב   
כיתות ג-ו        

יום ה
14:00-14:45
14:45-15:30

1503.9 ₪ סיני רז

ג'אז בסגנונות 
כיתות א-ב   
כיתות ג-ו     

יום ב
14:00-14:45
14:45-15:30

אוקטובר140 ₪ מירב שרוני

קולנוע
כיתות ג-ד

כיתות ה-ו     

יום ב
14:00-14:45
14:45-15:30

אוקטובר120 ₪ צליל בן ארי


