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רקע
מבשרת ציון היא מועצה מקומית מאז שנת  1964כאשר אוחדו מעוז ציון א' ו-ב' (המכונים
הקסטל) ומבשרת ירושלים (שהוקמה בשנת  .)1956ב 1951-הגיעו עולים ראשונים למעברת
הקסטל (מעוז ציון א') ממרוקו ,עיראק ופרס ,ולמעוז ציון ב' הגיעו ב 1954-עולים מכורדיסטאן.
אופיו של היישוב החל את דרכו ככפרי ואוכלס ברובו משנת  1978על ידי אוכלוסייה חילונית
שיצאה מהעיר הגדולה – ירושלים ,שם מקום פרנסתם ושירותיה .בכניסה למבשרת מרכז קליטה
גדול ביותר בארץ הממוקם סמוך לקניון מבשרת ובו בעיקר עולים מאתיופיה.
נכון לשנת  2013אוכלוסיית מבשרת ציון מנתה  24,638איש .אחוז הילדים והנוער בגילים 14-0
עמד על  .23.8%אחוז העולים בהשתקעות ראשונה בשנה זו היה  ,50%מתוכם  34%הם ילדים
ונוער בגילי .17-0
מטרת הסקירה והיקפה
סקירת הפעילות החינוכית הבלתי פורמלית במבשרת ציון נועדה להציג את שלל הפעילויות
המתקיימות במועצה עבור פעוטות ,ילדים ונוער בני  14–0וכן להבין אילו מטרות נועדו לשרת,
באיזו תדירות הן מתקיימות ,מי מממן אותן וכמה ילדים או משפחות לוקחים בהן חלק .המטרה
בעת איסוף הנתונים הייתה לייצר תמונת מצב כמה שיותר מהימנה על פעילויות בלתי פורמליות
במבשרת ציון.
איסוף הנתונים התבצע במהלך חמישה שבועות ,בין התאריכים  24.3.2015ל .1.5.2015-המידע
נאסף מכ 35-ארגונים שמציעים פעילויות בתחום החינוך בלתי פורמלי .סך הכול נסקרו כ200-
פעילויות שהתקיימו בתקופת הסקירה .כדי לגלות מידע חבוי על ידי בחינת הקשרים בין
המשתנים השונים ,נַעשָׁ ה ניתוח נתונים פשוט ,בעזרת הצלבת נתונים בתכנת  Excelוהצגת המידע
בתכנת המידע הגיאוגרפית  .ArcGISתוצאות הסקירה יוצגו להלן בהתאם למשתנים השונים.
חינוך בלתי פורמלי – הגדרת עבודה
הגדרת העבודה של החינוך הבלתי פורמלי שהנחתה את איסוף הנתונים היא של חגית קליבנסקי
(" :)2008חינוך בלתי פורמלי פירושו פעילות חינוכית מאורגנת ,המתבצעת מחוץ למערכת החינוך
ומספקת דפוסים ייחודיים של חינוך לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות ,בני כל הגילים ,מתוך כוונה
להשיג מטרות חינוכיות מסוימות .זהו דפוס חינוך המתאפיין בקוד ייחודי ושיטת חינוך ייחודית,
המדגישה התאמה למשתתפים ודרכי פעולה ההולמות את המטרות .המאפיינים המרכזיים של
החינוך הבלתי פורמלי – בחירה חופשית בהצטרפות לפעילות ,גמישות ,גיוון ומרכזיות
המשתתפים – מאפשרים מתן ביטוי ומענה לצרכים המגוונים של פרטים וקבוצות באמצעות
התאמה בין צורכיהם לבין יעדי המסגרת החינוכית [".]...
איסוף הנתונים
אתרי אינטרנט ורשתות חברתיות :אתרי אינטרנט של מוסדות ,ארגונים ואנשים שיכולים לתת
מידע על המתרחש בתחום החינוך הבלתי פורמלי במבשרת ציון 2.החיפוש במרשתת שירת שתי
מטרות :הראשונה ,יצירת מפה של פעילויות בלתי פורמליות במבשרת שכוללת ארגונים הפועלים
בתחו ם ,המטרה שלשמה הם פועלים וסוג הפעילות שהם מציעים; השנייה ,איתור ה'שקופים';
כלומר ,איתור אנשים שבאמצעותם אפשר להגיע למידע שאינו נגיש במרשתת.
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כגון :אתר המועצה המקומית ,אתרי המתנ"סים ,האתר של יחידת הנוער היישובית ,אתר המוזיקון ,אתר הספרייה
הציבורית ,אתר המרכז לגיל הרך ,אתרי בתי הספר ,אתרי העיתונות המקומית.
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קשרים בין-אישיים :מלבד המרשתת והעיתונים המקומיים ,יצרתי קשרים בין-אישיים וכן
הגעתי לפעילויות ולמקומות בילוי ,כמו בתי קפה וקניון הראל .ביקשתי מאנשים אקראיים
שיספרו לי באיזה פעילויות ילדיהם משתתפים או האם מכירים פעילויות רלוונטיות .הסקירה
נערכה בימים של פעילות ,בימי חופש של הילדים (חופשת הפסח) ובימים רגילים .חלק מהתושבים
אמרו כי במבשרת אין מספיק פעילויות לשביעות רצונם.
תצפית במבשרת ורחובותיה :כדי "לחוש את רוח היישוב" ולצפות גם בפעילויות הבולטות באופן
פיזי סיירתי במבשרת במועדים שונים  -במהלך חופשת הפסח ( 7באפריל) ובטקסי יום הזיכרון
לחללי צה"ל ופעולות האיבה ( 22באפריל) .בעת התצפית והסיור "הרגשתי" את היישוב ,את
התחושות שהוא מעביר והמרחקים שצריך לעבור ממקום אחד לשני חיפשתי מודעות של אירועים
או פעילויות שונות מתחום החינוך הבלתי פורמלי .ניסיתי להבין את התכנון האורבני של המקום
ואיך משפיע המיקום של המוסדות השונים על התפקוד היומיומי .למשל ,הקשרים או אי
הקשרים שיוצרת הקרבה של מתנ"ס מרכז הפיס הקהילתי ,המוסיקון וחטיבת הביניים היובל
למרכז הקליטה ומקום מגוריהם של העולים מאתיופיה.
אתגרים באיסוף הנתונים:
אחד האתגרים בתהליך יצירת תמונת המצב היה איתור כל הפעילויות שמתקיימות בתחום
המועצה ,כולל חוגי בית ושיעורים פרטיים שניתן לפספס .גם ממד הזמן יצר בעיות וקשיים בעת
תהליך הסקירה .חופשת פסח יצרה נתק בגיבוש הרשת החברתית מכיוון שהרבה מאנשי הציבור
וצוותי בתי הספר לא היו זמינים .ניסיתי להתגבר על הקושי בעזרת שימוש ברשתות החברתיות
הזמינות כל העת .אבל מירב הפעילות הצטברה בשל כך רק לאחר חופשת הפסח .קושי אחר היה
חוסר נכונות לשיתוף פעולה שנפתר חלקית לאחר שנוצרו קשרים עם המועצה.
איסוף הנתונים נערך לאור הקטגוריות להלן:
השאלה/הקטגוריה
שם הארגון
שם התכנית
מטרות הארגון
מטרות הפעילות
תדירות הפעילות
האם יש גוף נוסף
המתערב בפעילות?
אם כן ,פרט מה
מאפיין את
ההתערבות שלו
מספר המשתתפים
הממוצע
האם ההורים הם
חלק מהפעילות?
עלות הפעילות
קהל היעד
מספר מדריכים
האם הם מתנדבים?

רציונאל
עבור אילו מטרות פועלים ארגונים המציעים פעילות בלתי פורמלית ,ומידת
ההלימה בין המטרות של הארגון למטרות של הפעילות
מטרות הפעילות עומדות לעיתים בפני עצמן ולעיתים הן חלק מהקשר של מטרות
גדול יותר .למשל ,חוג נגרות מטרותיו יהיו לימוד עבודה עם עץ ,וגם חיבור הילד
לעצמו ולכישורים שלו בדרך של עבודה עם עץ.
קבועה או חד פעמית
קשרים בין ארגונים ,מוסדות ,עמותות ואנשים .באיזה אופן נוצרים הקשרים,
האם בהקצאת מקום ,בקביעת תכני הפעילויות או גם במימונם וכו'.

נגישות לפעילות נבחנת גם בעלותה
מהי הלוגיסטיקה הנדרשת לביצוע הפעילות
להתנדבות יש ערך מוסף ובחינתו חשובה להבנת הפעילות
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מבשרת :טיפולוגיה מרחבית
המגיעים מכיוון ירושלים לתל-אביב על כביש מספר  1יוצאים במחלף מבשרת ציון אל הכניסה
הראשית (ראה מפה בנספח  .)1בצידה המערבי של המועצה סגנונות בנייה מגוונים המוגדרים
בשכונות .בשכונה א' בתי קרקע ומבני ציבור רבים כמו :מרכז קהילתי מפעל הפיס ,המוסיקון,
חטיבת הביניים "היובל" ,שבט הצופים "יונתן" וכן מגרש כדורגל .מולם ממוקם מרכז הקליטה.
3
מרכז הקליטה הוקם לפני כ 30-שנה ובו מתגוררות עדיין כ 450-משפחות יוצאות אתיופיה.
במרכז הקליטה סניף אחד מתוך שלושה של בני עקיבא ובית הספר היסודי "מולדת".
חלקה הצפון-מזרחי של מבשרת (שכונות ב' ,ד'-ו') מאופיין בתכנון עירוני חדש בסגנון מודרני,
שדרה מרכזית להולכי רגל ומשני צדיה כביש .באזור זה ממוקם בית הכנסת ומבנה קהילת קמ"ץ.
החלק הצפון-מזרחי (שכונות ג' ו-ט') של המועצה המקומית ישן יותר ובו מתגוררת האוכלוסייה
הוותיקה של מבשרת ציון והקהילה הדתית לאומית ומוסדותיה ממוקמים במקום זה .מצדו
המערבי של כביש מספר ( 1מעוז ציון א' ,ב') שכונת הוותיקים "הקסטל" מאופיינת בבנייה של
בתים פרטיים ואוכלוסייתה ,ברובה ,יוצאת כורדיסטאן ,מרוקו ,עיראק ופרס .באזור זה של
מבשרת ציון ממוקמים מבנה המועצה ,מתנ"ס והספרייה הציבורית .שכונה י"א ,הצמודה למעוז
ציון ,מתאפיינת בבנייה חדשה .הנגישות אל השכונה אינה ממעוז ציון ,אלא יש לעבור דרך כביש
מספר אחד ולצאת בדרך גישה ישירה אל השכונה הנבדלת.
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אלטמן ,י .הסוכנות היהודית תזרוק לרחוב  1,300עולים קשיי יום? .באתר :וואלה! .NEWSבתאריך  3במאי .2015
בכתובתhttp://news.walla.co.il/item/2746952 :
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הארגונים שנסקרו והפעילויות המוצעות בתחום החינוך הבלתי פורמלי:
ארגונים ומוסדות הפועלים בתחום החינוך הבלתי פורמלי במבשרת לגילאי ( 14-0מקושרים
לאתרי האינטרנט במידה וקיים):
תנועות נוער :שבט הצופים "יונתן" ,בני עקיבא (שני סניפים :מרכז הקליטה ומבשרת) ,נוער
תל"ם ,תנועת הנוער אריאל בנות ואריאל בנים.
מוסדות :חמישה מעונות יום;  30גני ילדים; בית ספר יסודי וחטיבת ביניים "אורות" [צלילי נעם]
– מעיין החינוך התורני; בית הספר היסודי ממלכתי הדרור תל"י; בית ספר יסודי ממלכתי דתי
תורני סביבתי חמדת השקד ; בית ספר יסודי וחטיבת ביניים תורני מדעי צלילי נעם; בית הספר
היסודי מולדת מופת ואמנויות ללימודי המתמטיקה והאומנויות; בית הספר היסודי קהילתי
סביבתי השלום; חטיבת הביניים הממלכתית היובל; המועצה המקומית מבשרת ציון הכוללת את
היחידות :יחידת הנוער היישובית ותכנית עיר ללא אלימות; מוזיקון ,הספרייה המקומית
המרכזים הקהילתיים :מתנ"ס מרכז הפיס הקהילתי ,מתנ"ס מבשרת ומתנ"ס מעוז ציון; המרכז
לגיל הרך; מועדוני נוער ,לנוער בסיכון ולבעלי צרכים מיוחדים.
עמותות :עמותת אמנים ,עמותת מוסיקון ,עמותת עתיד ,עמותת פוש ,קרן קרב ,הסוכנות היהודית
– במרכז הקליטה.
קהילות :קמ"ץ – תנועה רפורמית; קדם – תנועה אורתודוכסית; חב"ד – תנועה חסידית ברוח
הרבי מלובביץ'.
חברות פרטיות ואנשים פרטיים :סטודיו לבלט; אורות הבמה; עידו – מורה לגיטרה; אילוף
כלבים; אבירם – מורה לגיטרה; חנות היצירה "הובי"; פעוטונים; מועדון רכיבה על אופניים;
כלבים בכיף; איילת המבשלת ; פורום הורים מובילים קהילה ובנק הזמן.
עיתונים :זמן מבשרת (המקומון הנפוץ ביותר ,יוצא בכל יום שישי) ו"עיתון מבשרת".
דפי פייסבוק :לתושבי מבשרת יש מספר עמודי פייסבוק ,פרופילים וקבוצות חברים הרלוונטיים
לתושבי מבשרת ,ביניהם :המבשר – תושבי מבשרת פותחים את הפה! ,מועצה מקומית מבשרת
ציון ,איגוד הקהילות מבשרת ציון ,זמן מבשרת ,עיתון מבשרת ,בני עקיבא מבשרת ומבשרת ציון
היום שאחרי.
רשימת ארגונים ופעילויות בתקופה הנסקרת תופיע בנספח מס' .1
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ממצאים
פעילויות בתחום החינוך הבלתי פורמלי :סוגים ומטרות
סך הכל נסקרו עבור דוח זה כ 200-פעילויות .רובן הגדירו את עצמן כעוסקות בפעילויות
שמטרתן :לימוד; חוויה; חינוך
למוזיקה; ובנושא פסח[ 4בתדירות
הגבוהה ביותר בהופעה של המילים .בין
 15ל 44-פעמים בפעילויות שונות].
נתינה; סיוע; יהדות; וקהילתיות
[בתדירות המשנית בהופעה של המילים.
בין  10ל 13-פעמים]

תרשים א' :חלוקה יחסית של מילות המפתח שחזרו על
עצמן ברמה הראשונה והשנייה ,כולל מספר ההופעות

התרשים לעיל מציג את מספר ההופעה של המילים מהרמה הראשונה .ארבעת המילים שהופיעו
הכי הרבה הן" :לימוד" ( 44פעילויות" )24.4% ,חוויה" ( 26פעילויות" ,)14.4% ,מוסיקה" (17
פעילויות )9.4% ,ו"פסח" ( 15פעילויות .)8.3% ,ארגונים רבים מעוניינים לאפשר למידה בפעילויות
החינוך הבלתי פורמלי ,ורבים גם מעוניינים לאפשר חוויה .מכנה משותף לפעילויות המגדירות
"חוויה" כמטרה הוא בפעילויות חברתיות ,כמו בפעילות התנועתית הקבועה או מסע פסח של
תנועות הנוער ופעילויות סביב פסח בקהילת חב"ד – הקסטל ,ובתי הספר "מולדת" ו"אורות".
ה"חוויה" כמטרה הופיעה גם במטרות הפעילות בנושא יום השואה ויום הזיכרון בבית הספר
"אורות" ,בית הספר "חמדת השקד" ובתנועת הצופים .המילה "מוסיקה" חוזרת על עצמה רבות
בגלל הפעילויות המרובות של המוזיקון –  13במניין .בשתי פעמים נוספות בקהילת קמ"ץ
שמשתפת פעולה בקונצרטים עם המוזיקון – העמותה ,ובפעילות "מנהיגות יהודית צעירה" בה
משתמשת ביכולות המוסיקליות של החניכים בלימוד טעמי המקרא .בנוסף ,שני מורים פרטיים
בגיטרה מגדירים את מטרתם כעשייה מוסיקלית.
המילה "פסח" הוזכרה  15פעמים .שבע מהפעמים היא מופיעה בהקשר של מסע פסח שהתקיים
על ידי תנועות הנוער ופעמיים בפעילות כמו אפיית מצות שהתקיימה בבית הספר "חמדת השקד"
ובחב"ד – הקסטל .בבית הספר "מולדת" הכינו ערב ליל סדר לכיתות ג' יחד עם הוריהם בשבוע
שלפני החג ,בו אכלו ,שרו וצפו בהצגות .חב"ד – הקסטל בשיתוף עם המועצה ערכו ליל סדר בערב
החג יחד עם כעשר משפחות .בית הספר "הדרור תל"י" אספו תרומות "קמחא דפסחא" .המילה
"נתינה" מכילה בתוכה גם התנדבות ועזרה לזולת  .הסיבה לכך היא שהתנדבות ועזרה לזולת הן
פועל יוצא של נתינה .ב 11-מתוך  14פעמים מתוך המילה הופיעה בפעילויות מטעם בתי הספר.
תדירות הופעת מילים אלו מציירות תמונה לגבי המטרות ששמו להם הארגונים .מהמילים
שחוזרות על עצמן הכי הרבה ניתן לראות שכרבע מהפעילויות תופסות את עצמן כמטרות
לימודיות ,הרבה מהן מתיימרות להקנות חוויה כלשהי ורבות מעודדות נתינה .חזרה נשנית של
מילים במטרות מלמדות על התפיסה [של מפיקי הפעילויות] של החינוך הבלתי פורמלי ,ומה נכון
שחינוך זה ישרת.
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זוהי כמובן תוצאה ישירה של הזמן בשנה שבו נערכה תמונת המצב.
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קשרים בין ארגונים
הגרף הבא מציג את הקשרים בין
ארגון – מציע הפעילות ,ובין
ארגונים אחרים שפועלים במערך
החינוך הבלתי פורמלי ביישוב .לכל
ארגון בגרף ציון הכולל את היחס
בין סך כל הפעילויות שהארגון
מציע לסך כל הפעילויות בהן הוא
משתף פעולה עם ארגון אחר.
ארגונים בעלי ציון  ,1הם כאלו
שכל הפעילויות שמציעים ,קיומם מתבצע
בשיתוף פעולה עם ארגון אחר .הגרף מצביע על מגמתיות בעלת שונות מוסברת של  0.387לתנאי:
ככל שארגון מציע יותר פעילויות כך הוא משתף פחות פעולה עם ארגונים אחרים .ציון השונות
המוסברת הוא בין  0ל 1-ולכן המגמתיות קיימת אך אינה גבוהה .בתי הספר אורות ,חמדת השקד
ומוסיקון יוצאי דופן לתנאי ומתנ"ס מבשרת מוכיח את התנאי בציון גבוה ,כך מתוך  12הפעילויות
שהמתנ"ס מציע ,רק פעילות אחת דווחה כמתרחשת בשיתוף פעולה עם ארגון אחר .מתנ"ס אינו
יכול להתקיים ללא מימון של המועצה ,ולכן יכול להיות דיווח חסר על שיתוף פעולה שכזה .בתי
הספר היובל ומולדת דיווחו על שיתוף פעולה נמוך יחסית לכמות הפעילויות שמציעים.
התבוננות מן הצד ההפוך על שיתופי
הפעולה בין הארגונים ,כלומר איזה ארגון
משתפים איתו פעולה בהפקת פעילויות,
מראה שהמועצה היא הארגון עם הכי
הרבה משתפי פעולה .אחריו מתנ"ס
מבשרת עם  3פעילויות שמשותפות איתו,
עמותת מוסיקון –  ,2ומרכז הקליטה ,בית
הספר מולדת ,המרכז לגיל הרך וועד
ההורים בבית הספר השלום שמשתפים
פעולה כל אחד עם ארגון אחד .גודלם של
תרשים ב' :מגמת הקשרים בין הארגונים

הארגונים מבטא את היחס בין כמות הפעילויות
שמציע הארגון ,לכמות שיתופי הפעולה איתו .ניתן
להיווכח כי המועצה אינה מציעה הרבה פעילויות ,אולם משתפת פעולה עם הרבה ארגונים ,ועל כן
גודלה .בעוד מרכז הקליטה שמציע  17פעילויות ,אולם משתף פעולה עם ארגון אחד בלבד -
עמותת מוס יקון ,ועל כן גודלו ומיקומו על הגרף .ועד ההורים בבית הספר השלום ,משתף פעולה
בפעילות היחידה שמציע.
לכל קשר בין ארגונים יש מאפיין .מאפייני הקשרים הם :מבנה –
כלומר ,מיקום הפעילות; תקציב; קביעת תכנים לפעילות (כמו
במקרה של התערבות ועדי ההורים בפעילויות שבית הספר מציע,
ר' להלן); וקשר על בסיס אחר של שיתוף פעולה (למשל ,ציוד של
שולחנות וכסאות בשוק תן וקח שבנק הזמן היה אחראי לו ,עידוד
ומידע מצד הארגון לכל דרישה) .נראה שרבים שיתופי הפעולה
שמבוססים על תקציב .מירב שיתופי הפעולה על בסיס זה נעשים תרשים ד' :מאפייני הקשרים הנצפים ביותר
תרשים ג' :מגמת הקשרים בין הארגונים
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עם המועצה המקומית .פעילויות מתוקצבות הן למשל פעילויות של הקונסרבטוריון שהמועצה
מממנת את פעילויותיו.
מעורבות ההורים
ברוב הפעילויות המיועדות לילדים ונוער ההורים לא הוזמנו להשתתף .מתוך  190פעילויות,
נסקרים דיווחו על  57שמציעות להורים להשתתף בעוד שרובן 133 ,במספרן לא הציעו להם
להשתתף  .חריגות הן קהילות קמ"ץ וחב"ד שמציעות באופן יחסי יותר פעילויות שמערבות הורים.
כזו היא למשל ,פעילות אם ובת בקהילת קמ"ץ שמטרתה חיבור ושיח בין אם ובתה סביב גיל בת
המצווה.
המרכז לגיל הרך מציע פעילויות שבהן
ההורים לוקחים חלק פעיל ומעורב :חוג
מוכנות לכיתה א'; תכנית האתג"ר
המיועדת לבני  6-3תכנית הטף שמתאימה
לבני  3-1שעת הסיפור ,משחקיה .המרכז
לגיל הרך מציע גם הצגות ,אך בהן
ההורים משתתפים באופן פסיבי .בסוג
של פעילות ההורים משמשים כמפקחים
תרשים ה' :מידת השתתפות ההורים והאופן בו
לוקחים חלק

וכצופים מן הצד ,באופן דומה בטקסי יום
השואה ויום הזיכרון בבתי הספר ובטקס
המרכזי בערב יום הזיכרון ,וכן שעת הסיפור (או תיאטרון סיפור) בספרייה הציבורית.
ארגון הורים ייחודי הפועל במבשרת ציון נקרא "פורום הורים מובילים קהילה" .כך מגדירה את
הפעילות אחת מן האימהות שהייתה שותפה להקמתה:
"יזמה זו נוצרה מתוך התפיסה שקהילתיות והיצע גדול של פעילויות למשפחות צעירות הן
המפתח להצלחה ולשגשוג קהילתי של שכונות ושל יישובים .המטרה היא לקדם ביישוב
קהילתיות והתנדבות שתפעל לטובת המשפחות הצעירות ביישוב ותיזום פעילויות הווי ,תרבות
ופנאי טובות ואיכותיות למשפחות הצעירות בשכונה ללא תשלום ,בהתבסס על תושבים מתנדבים
ועל שיתוף פעולה של ארגונים ומוסדות בישוב .זאת תוך "ניצול" הכוחות המצוינים הקיימים
ביישוב .שילוב הכוחות של ההורים הצעירים והמעורבים ביישוב יחד עם שיתוף פעולה של
מוסדות היישוב יוכל בקלות להפוך את מבשרת לאטרקטיבית הרבה יותר עבור משפחות צעירות
וילדים ויקדם קהילתיות פורה ,תחושת אקטיביזם ואחריות חברתית והיצע רב יותר של
5
אפשרויות לילדינו בתרבות הפנאי המשפחתית".
הפעילות מתקיימת אחת לשבועיים עבור ילדי מבשרת .משתתפים בה כ 80-ילדים בכל מפגש.

5

הראל שירה ,הגדרות מטרות הארגון ,מתוך ראיון שנערך ב 19-באפריל 2015

9

תדירות הפעילויות
חמשת השבועות בהם נאספו הנתונים כוללים אירועים
ממלכתיים (יום השואה ויום הזיכרון) ואת חופשת חג פסח.
נתוני תדירות הפעילויות מאפשרים להפריד בין האירועים
שמתקיימים סביב אירועים חד-פעמיים ובין הפעילויות
השוטפות שאינן תלויות במועדי השנה .בחלוקה גסה,
הפעילויות שמתקיימות בתדירות נמוכה ,כוללות את
ההגדרות :אחת לשנה ,שלוש פעמים בשנה ופעם בשלושה
חודשים; בתדירות בינונית כלולות פעילויות שמתקיימות בין
פעם בשבועיים לפעם בחודשיים; ובתדירות גבוהה כאלו
תרשים ו' :מידת התדירות של הפעילויות

שמתקיימות מדי יום עד אחת לשבוע.
הסקירה מראה שיש במבשרת  55אירועים שמתקיימים אחת לשנה ו 49-פעילויות שבועיות.
הפעילויות הקבועות שמתרחשות בין מספר פעמים בשבוע לפעם אחת עומדות על  .71לעומתן ,רק
 13מתקיימות פעם או פעמיים בחודש.
בבתי הספר יותר פעילויות המתקיימות בתדירות נמוכה ,כך גם בתנועות הנוער .לעומת זאת,
בשאר הקטגוריות (קהילות ,חברה ,מוסדות חינוך בלתי פורמלי ופרטי) יותר פעילויות מתקיימות
באופן קבוע (ובתדירות גבוהה) .אחת לשנה מתקיים מסע פסח בתנועות הנוער ,וכן איסוף
תרומות ,אפיית מצות וליל סדר פסח ,הקשורים לפסח ,בבתי הספר .טקסים מתקיימים בתנועות
הנוער ,בבתי הספר והטקס המרכזי בערב יום הזיכרון מטעם המועצה בו היו שותפים כל תנועות
הנוער.
חוגים מתקיימים בתדירות הגבוהה ביותר במוסדות החינוך [הפורמאלי והבלתי פוראמלי] .בית
הספר אורות מציע מטעמו חוגים בעוד שאר בתי הספר מציעים זאת מטעם קרן קרב .ארגון קרן
קרב הוא יוזמה משותפת למשרד החינוך ,ומטרתו :שינוי חינוכי-חברתי המקדם צמצום פערים
ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית .6הארגון מציע בבתי הספר חוגים רבים בתחום
המוזיקה והלימוד ,אולם מידע על פעילותו לא נכנס לסקר זה משום שלא נמסר מידע מפורט
מהארגון או מבתי הספר שהחוגים פועלים במסגרתו ,זאת להוציא בית הספר "הדרור תל"י".
סוג הפעילויות ומספר המשתתפים
במבשרת פועלות תנועות הנוער הבאות :שבט "יונתן" של הצופים ( 800חניכים) ,תל"ם ,תנועת
הנוער של קמ"ץ ( 40חניכים) ,הנוער העובד והלומד ( 150חניכים)" ,אריאל" בנים ( 60חניכים)
ובנות ( 60חניכות) ותנועת "בני עקיבא" המפעילה במבשרת שני סניפים ,אחד במרכז הקליטה (70
חניכים) ואחד בבית ספר "חמדת השקד" ( 30חניכים) ותנועת הנוער עזרא במרכז הקליטה (50
חניכים) .פעולות הצופים והנוער העובד והלומד מתקיימות פעמיים בשבוע (בימי שישי ושלישי).
חניכי תנועת "אריאל" ו"בני עקיבא" נפגשים בימי שלישי ושבת .נוער תל"ם נפגש פעם בשבוע.
מועדון נוער בסיכון שמפעילה המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה פועל שלוש פעמים
בשבוע ומשתתפים בו  15בני נוער בכיתות ז'-ח' .ההשתתפות היא ללא עלות .המועדון מציע
הדרכה גם להורים.
6

אודות ארגון קרן קרב ,באתר האינטרנט שכתובתוhttp://www.karev.org.il/About.aspx?TypeMain=About:
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ביישוב מוצעים  37חוגים .מציעי החוגים הם בתי הספר "אורות" ו"חמדת השקד" ,המתנ"סים,
המוסיקון ,קרן קרב ועמותת פוש שפועלים בבתי הספר ,בית הספר למחול "אורות הבמה" ,תכנית
המצטיינים של אמירים בחטיבת הביניים "היובל"" ,כלבים בכיף" שפועל באופן עצמאי וכן
צהרוני צמרות בבית הספר "הדרור" .שני מורים פרטיים מציעים שיעורי גיטרה ומוזיקה .בית
הספר "אורות" לעומת זאת מתאפיין בריבוי יחסי של חוגים .הסיבה לכך היא שבית הספר מסיים
את לימודיו מוקדם ,ומאז ועד  16:00בית הספר מציע מערכת חוגים .החוגים זולים באופן יחסי
ועלותם החודשים היא  ₪ 100עבור פעילות יום יומית .החוגים המוצעים בבית הספר הם :ספורט,
התגוננות רחוב ,מחשבים ,דרבוקה ,אמנות-יצירה ,מחול ובישול.
במבשרת פועלים שני מתנ"סים ושניהם מציעים בעיקר פעילות חוגית לילדים ונוער .מרכז פיס
קהילתי מציע ,לדוגמה :חוג כדורגל ( 180משתתפים) ,כדורסל בנים ( 80משתתפים) ,כדורסל בנות
( 19משתתפות) קט-סל ( 72משתתפים) ,התעמלות קרקע ( 45משתתפים) ,אופניים ( 12משתתפים),
טניס ( 50משתתפים) .החוגים מתקיימים בין פעם אחת לשלוש פעמים בשבוע ,הם מיועדים לבני 5
ומעלה ועלותם נעה בין  140ל 445-ש"ח בחודש .במתנ"ס מבשרת היצע החוגים רחב יותר ,וכולל:
קוסמות ( 4משתתפים) ,אנגלית ( 12משתתפים) ,טיסנאות ( 14משתתפים) ,מבוכים ודרקונים (34
משתתפים) ,שומרי משקל לנוער ( 34משתתפים) ,טקוואנדו ( 130משתתפים) ,מועדון חינוך מיוחד
( 12משתתפים) ובלט ( 30משתתפים) .גם במתנ"ס זה החוגים מיועדים לבני  5ומעלה .טווח
המחירים הוא .₪ 235-160
מניין הפעילויות שהוצעו במהלך התקופה הנסקרת שקשורות לפסח הוא  .12בתנועות הנוער,
למשל ,יצאו למסע פסח ובבתי הספר אפו מצות ותרמו "קמחא דפסחא".
הארגון שפעילותו הקבועה מאגדת את הכי הרבה משתתפים הוא בנק הזמן המונה  500משתתפים
סך הכול .הארגון מבוסס על רעיון של החלפת זמן שעה בשעה ,כאשר חברי הפרויקט "מפקידים"
את זמנם בבנק הזמן על ידי מתן עזרה ו/או שירות לאחרים ו"פודים" את זמנם כאשר הם
מקבלים בתמורה עזרה ו/או שירות ממישהו אחר .כלל השירותים ניתנים כנגד "מטבע שעתי"
(שעת נתינה=שעת קבלה) וללא כל תמורה כספית .מטרת הארגון היא "בניית קהילה חזקה,
אקטיבית ותומכת המקיימת גשר בין אוכלוסיות מרקעים שונים ביישוב; חיזוק החוסן החברתי
והכלכלי של אוכלוסיית היישוב תוך שימוש בהון האנושי המקומי; יצירת במה לנתינה ותמיכה
הדדית ללא מטרות רווח ,המאפשרת לכל אחד להעניק מכוחו ומיכולותיו השונות למען האחר;
קידום המעורבות החברתית והקהילתית של אוכלוסיית היישוב; והעצמת אוכלוסיות מוחלשות
בקהילת היישוב".7
מרכז הקליטה מציע  17פעילויות (המספר הרב ביותר על ידי ארגון אחד) וסך כל המשתתפים הוא
 . 391המרכז מציע הרבה מאוד פעילויות המכוונות לאוכלוסיית העולים בלבד ,אוכלוסייה
המתאפיינת בקשיי קליטה חברתיים וכלכליים .למרות המיקום הקרוב של מגוריהם למתנ"סים,
לבתי ספר ולקונסרבטוריון ,נוכחותם במוסדות אלו אינה טבעית וקורית כאשר מוצעת פעילות
ייעודית להם .כך למשל ,עמותת מוזיקון מציעה שתי פעילויות מכוונות לאוכלוסייה זו :מקהלת
בנות ,במסגרת העצמת נערות ,והשנייה לימוד כלי נגינה אשר במסגרת זו העמותה נותנת מתנה
לנגן/ית המתחיל/ה את הכלי לאחר שנת לימוד אחת .סניף בני עקיבא ייחודי ממוקם בתוך מרכז
הקליטה ונוסף לו סניף עזרא ומשתתפים בו רק ילדי העולים ,כאשר מתקיימת במקביל פעילות
תנועתית בעוד שני סניפים שאינם רחוקים מהמרכז ,וכן שבט יונתן של הצופים נמצא בשולי
המרכז.

7

הגדרתה של עדי בוקאי ,מרכזת פרויקט בנק הזמן ,דוא"ל מתאריך 3.5.2015
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עלויות
מתוך סך כל הפעילויות שנסקרו97 ,
מהן מוצעות ללא עלות (מתוכן 35 ,על
ידי בתי הספר) 22 .מן מהפעילויות הן
טקסים – יום השואה ויום הזיכרון –
או קשורות לפסח ( .)17פעילויות
סביב נושא פסח שכרוכות בתשלום
נעו מתשלום סמלי ( )₪ 20-7בבתי
הספר כמו אפיית מצות וליל סדר
לימודי ,ועד יותר מ 500-שקלים במסגרת מסעות
פסח של תנועות הנוער.

תרשים ז' :התפלגות הפעילויות ללא עלות,
בארגונים השונים

כל מוסדות החינוך הבלתי פורמלי הציעו בתקופה הנסקרת  53פעילויות ,שמונה מתוכן בחינם.
בתוך כך מציעים סה"כ  40חוגים ,ושבעה מתוכם ללא עלות שהן אלו שמציע הקונסרבטוריון
ועמותת מוזיקון ,כל השאר בעלות של עד  500שקלים .אלו שאינם חוגים נכנסים לקטגוריית
הקורסים של המרכז לגיל הרך ,ופעילויות תרבות כמו תיאטרון ,הצגות וקונצרטים שמציעים
הספרייה הציבורית ,המתנ"סים ,מוזיקון והמרכז לגיל הרך .מתוך שמונה הפעילויות שהמועצה
הציעה ,רק אחת עלתה כסף (מופע של
מיכל ינאי) השאר הן פעילויות
שמתקיימות במסגרת חונכויות,
מועדונית לילדים בסיכון ,טקסי יום
הזיכרון ויום העצמאות.

הפעילויות הבאות מחולקות לטווחי העלות תרשים ח' :התפלגות המחירים בארגונים השונים
לכל פעילות

הבאים (בשקלים);500 – 200 ;200 – 50 ;50 – 0 :
 .4000 – 900 ;900 – 500כלל מוסדות החינוך הבלתי פורמלי מציעים  48פעילויות שעולות כסף19 .
בעלות שנעה בין  50ל ₪ 200-ו 18-בטווח שבין  200ל .₪ 500-הפעילויות היקרות ביותר [בין  900ל-
 4000שקלים] נמצאו בקהילת קמ"ץ (קורס בר/בת מצווה בעלות  ;)₪ 3,300תכנית האתגר במרכז
לגיל הרך ( )₪ 1,200שקל לשנה וחוג מוכנות לכיתה א' (.)₪ 1,200
בטווח המחירים בין  500ל :900-צהרון המנוהל על ידי עמותת אופק שפעיל בגן הילדים
ראשונים ,במחיר שנתי של  ;₪ 900דמי חברות שנתיים לתנועת הנוער הצופים  ₪ 540ולתנועת
הנוער העובד והלומד  ,₪ 630ומחנה הפסח בתנועת הנוער תל"ם עלה  ;₪ 520קורס בת המצווה
של אמהות ובנות בקהילת קמ"ץ עולה .₪ 540
בטווח המחירים שבין  200ל 18 ₪ 500-פעילויות ,מתוכן שלושה חוגים במרכז לגיל הרך
(תכנית הטף  ,₪ 500מרכז תגבורי למידה  ₪ 220ומהגן לבית הספר  .)₪ 220החוגים מתקיימים
במרכז הפיס הקהילתי :כדורגל ,התעמלות ,טניס וקט סל במחירים  ;₪ 445-235קורס מנהיגות
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יהודית צעירה בקהילת קמ"ץ  ;₪ 420וטיול פסח בתנועת הנוער העובד והלומד  ;₪ 400דמי
חברות שנתיים בתנועות הנוער אריאל ובני עקיבא הם  ₪ 250ובתנועת הנוער תל"ם ;₪ 390
בעסקים פרטיים ,הסטודיו לבלט מציע חוגי בלט ומחול מודרני ב 260 ,230-ו ,₪ 500-וקייטנת
בישול בפסח עלתה .₪ 400
בעלות שבין  50ל ₪ 200-מוצעות  35פעילויות .תשע מהן חוגים בבית הספר "אורות"
בעלות חודשית של ( ₪ 100ביניהם :דרבוקה ,מחול ,התגוננות רחוב ,יצירה ,מחשבים ,נגרות,
ספורט ו"צעדים קטנים במטבח") 13 .במתנ"סים ואחת במוזיקון.
במגזר הפרטי מוצעות חמש פעילויות בטווח שבין  80ל 200-שקל ,ביניהן שני מורים פרטיים
לגיטרה ,אבירם ( ₪ 80למפגש) ועידו ( ₪ 130למפגש) ,מועדון הרכיבה על אופניים  ₪ 150לחודש
וחוג אילוף כלבים ב"כלבים בכיף" ב ₪ 200-לחודש; חנות היצירה "הובי" מציעה חוג בעלות של
 ₪ 90לחודש .תנועת הנוער אריאל בנים גבו  ₪ 70עבור מסע פסח חד-יומי ובני עקיבא סניף
מבשרת גבו  ₪ 200לטיול של יומיים.
על הפעילויות במחירים הנמוכים נמנים גם אירועי התרבות בסבסוד המועצה ,כגון המופע
של מיכל ינאי ( ,)₪ 40הצגות במרכז לגיל הרך ( ,)₪ 25קונצרטים משותפים לקהילת קמ"ץ
ומוזיקון ( ,)₪ 30-35ושעת סיפור במרכז לגיל הרך ובספרייה הציבורית ב ;₪ 20-תנועות הנוער
העובד והלומד ,אריאל ובני עקיבא מציעים טיולי פסח ב ;₪ 10-30-בתי הספר "מולדת" ו"אורות"
מציעים פעילות בהקשר לפסח ב ₪ 7-ו ₪ 20-בהתאמה ,כמו אפיית מצות ולימוד סדר הפסח,
ו"חמדת השקד" לימוד תורה ב ₪ 50-למפגש.
סוגיית העלות מדגישה את המבנה הייחודי של המוזיקון המורכב מקונסרבטוריון ומעמותת
מוזיקון .הקונסרבטוריון מציע חמש פעילויות
מתוכן שלוש ללא עלות שהן האזנה ותיאוריה,
תזמורת ילדים ותיאוריה במוזיקה .שתיים
שעלותן  350ו ₪ 450-שהן מקהלת ילדים
והוראה אישית .עמותת מוזיקון מציעה שמונה
פעילויות ,ארבע בחינם :בית ספר מנגן ,מקהלת
בנות ושיעורים פרטיים במוזיקה .ארבע בעלות
של  180 ,30ו ₪ 220-שהן העשרה במוזיקה,
הרכבי רוק וטרום כלי .הקונסרבטוריון ממומן
תרשים ט' :השוואה בין עלויות הפעילויות
במוזיקון לעומת העמותה

ברובו על ידי המועצה ,ואילו העמותה ,שפועלת
בתוכו ,מרובה בשיתופי פעולה ואינה ממומנת על
ידי המועצה .פעילויות רבות מיועדות לקהילה ,ביניהן הקונצרטים יחד עם קהילת קמ"ץ; הרכבי
רוק עם בית הספר "היובל" ,ובית ספר מנגן ב"מולדת" ,במסגרת קרן קרב ויחד עם משרד החינוך;
שתי פעילויות שמתקיימות בשיתוף מרכז הקליטה הן שיעור פרטי במוזיקה (לימוד כלי) ומקהלת
בנות .מספר המשתתפים בפעילויות הקונסרבטוריון נמוך בהרבה מאלו בפעילויות עמותת
מוזיקון .הקונסרבטוריון מציע פעילויות לקהילה במבנה ,בעוד העמותה פונה אל הקהילה ופועלת
במבנה שלה.
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ככלל ,פעילויות שמוצעות ללא עלות מתקיימות
בתדירות נמוכה ( 52%מהמקרים שהם 49
פעילויות ,לעומת אלו בתדירות גבוהה44% :
מהמקרים ,שהם סה"כ  ,)42בעוד שאלו בתשלום
מתקיימות בתדירות גבוהה ( 77%מהמקרים
שהם  67פעילויות).

תרשים י' :השוואה בין תדירות הפעילות בתשלום
לאלו שבלא עלות

עלות לפי גיל
הסקירה התמקדה בפעילויות בלתי
פורמליות עבור ילדים ונוער בני  0עד ,14
כולל בבתי הספר .לכל פעילות הוגדר [על
ידי נציג הארגון] קהל יעד שחולק לפי
חמש קבוצות גיל השתתפות;5–3 ;2–0 :
 .14 – 12 ;11– 9 ;8 –6סך כול פעילויות
שמתאימות וייעודיות לכל הגילים יחד
( )14-0הן  ,16בין פעילויות אלו נמנות
אלו שמציעים את הפקתן :בנק הזמן,
פורום הורים והמועצה שמציעה במסגרת
תרשים י"א :השוואה בין גיל המשתתפים לעלות
זו טקסים קהילתיים [שהם ימי הזיכרון וחגיגות
הפעילות בה משתתפים
יום העצמאות] ואירועים שונים כמו יום המעשים הטובים .לכל טווח גילים בנפרד מוצע מספר
שונה של פעילויות :לגילאי  2–0נמצאו  21פעילויות סה"כ; ל ;53 ,5–3-ל ;8,128–6-ל;133 ,11 – 9-
ולגילאי  142 ,14 – 12פעילויות סה"כ.
ככלל ,מספר הפעילויות המוצעות ללא עלות גדל עם העלייה בגיל .השוואה בין נתוני עלות
הפעילות לפי גיל המשתתפים מצביעה על כך שהורים לילדים בגילאי  8–6מוציאים יותר כסף
עבור פעילויות החינוך הבלתי פורמלי .בני  11–6נהנים מהכי הרבה פעילויות בתשלום ואחריהם
בני  .14–12לבני  5–3נמצאו רק  30פעילויות ולבני  5 ,2–0בלבד.
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נספח:
רשימת ארגונים ופעילויות בתקופה הנסקרת( :8בהמשך תמונת תפרוסת הארגונים)
קטגוריה
בתי ספר

שם הארגון

שם התכנית

אורות

דרבוקה
התגוננות רחוב
יום הזיכרון
יום הניקיון
יום השואה
יצירה
מחול
מחשבים
ספורט
פעילות פסח
צעדים קטנים במטבח

הדרור תל"י

בית ילין  -אמץ אתר
זהירות בדרכים עם גני הילדים
טיול בית ספרי בעקבות לוחמים
פעילות ליל הסדר
פעילות עם הקהילה האתיופית
קמחא דפסחא  -עמותת שכן טוב

היובל

תרומת משחקים חדשים לילדים
חולים
טיול שנתי
טקס יום הזיכרון
טקס יום השואה
יום המעשים הטובים
מחויבות אישית
מניעת התמכרויות
סכנות האינטרנט
קבוצות מנהיגות
שבוע משואה לתקומה

הנהגת הורים "השלום"

שבוע הבריאות

חמדת השקד

אפיית מצות קהילתית
בשביל ליה
טקס יום הזיכרון
טקס יום השואה
מבצע ניקיון בוואדי עין מבשר
משמרות הזהב
מתנת השקד
נגרות
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חלק מבתי הספר ציינו את טקסי יום שואה ויום זיכרון כפעילויות חינוך בלתי פורמלי.
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תלמוד תורה
מולדת

אמירים
ועדות תלמידים
טקס יום הזיכרון
טקס יום השואה
יום המעשים הטובים
יום שיא באנגלית
ליל סדר פסח
סיור במוזיאון הרצל
שבוע חינוך גופני

עמותות

אופק

צהרון

בנק הזמן

בנק שעות
שוק קח ותן

עמותת דור למדע

העשרה מדעית

עמותת פוש

סיוע בלימודים

קרן קרב (הדרור תל"י)

אשכולות חשיבה
העולם המופלא
חקלאות וקיימות
שירי ארץ ישראל
רופאים צעירים
בעלי חיים

קרן קרב (השלום)

מחול
חקר בעלי חיים וסביבה
מוזיקה
זמר
מחשבים
דרמה

מוסדות
חינוך בלתי
פורמלי

המרכז לגיל הרך

הצגות
מהגן לבית הספר
מוכנות לאלף
מרכז תגבורי למידה
שעת סיפור והפעלה
תכנית האתגר
תכנית הטף

מוזיקון

בית ספר מנגן
העשרה במוזיקה
הרכבי רוק
טרום כלי
מקהלת בנות
קונצרטים
שיעור פרטי במוזיקה

מרכז הפיס הקהילתי

א .לאומית
אופניים
התעמלות אומנותית
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התעמלות באלאנס
התעמלות קרקע
התעמלות קרקע גן
טניס
טניס נבחרת
כדורגל
כדורגל ייצוגי ב
כדורסל
כדורסל בנות
קט סל ב
מתנ"ס מבשרת

אנגלית בתנועה
אקטיבי
בלט
הופעה של "מיכל הקטנה"
התגוננות רחוב
טיסנאות
טקוואנדו
לרקוד מהלב
מבוכים ודרקונים
מועדון חינוך מיוחד
קסמים
שומרי משקל

מתנ"ס מעוז ציון

אילוף כלבים
בישול
גורי מחפש חבר
טניס שולחן
טקוואנדו
מהנדסים צעירים
שמוליק הקיפוד

ספרייה ציבורית

תיאטרון/שעת סיפור

קונסרבטוריון

האזה ותיאוריה
הוראה אישית
מקהלת ילדים
תזמורת ילדים
תיאוריה במוזיקה

חברה

בנק הזמן

בנק שעות
שוק קח ותן

מרכז הקליטה

חוג אמנות
חוג דרמה
חוג חיות
חוג כדורגל
חוג מדע
חוג מחשבים
חוג מקהלה
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חוג קונדיטוריה
מוכנות לכיתה א
מועדון נוער
מצופים
מרכז לכיתה א
מרכז למידה
משחקייה
קבוצות חונכות
קבוצת העצמה לנערות
קייטנה

קהילות

פורום הורים מובילים
קהילה

פעילויות הווי לילדים

חב"ד הקסטל

אפיית מצות
ליל הסדר למשפחות
לימוד פסוקים להבאת הגאולה

חב"ד מבשרת

מפגש שבת בוקר
ספריית השאלה
פעילות בגנים בערב פסח

קמ"ץ

לקראת שבת
מנהיגות יהודית צעירה
קונצרטים לכל המשפחה
קורס בר/בת מצווה
קורס בת מצווה  -אמהות ובנות
שבת קט

תנועות
נוער

אריאל בנות

טקס יום הזיכרון
יום השואה
מסע פסח
פעילות תנועתית קבועה

אריאל בנים

טקס יום הזיכרון
מסע פסח
פעילות תנועתית קבועה

בני עקיבא א

טקס יום הזיכרון
מסע פסח
ניקיון לפסח
פעילות תנועתית קבועה

בני עקיבא ב

טקס יום הזיכרון
מסע פסח
פעילות תנועתית קבועה

הנוער העובד והלומד

טיול פסח
טיולי פסח מסורתיים
טקס יום הזיכרון
יום השואה
פעילות תנועתית קבועה

הצופים

טקס יום הזיכרון
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יום השואה
מסע פסח
פעילות תנועתית קבועה
תל"ם

טקס יום הזיכרון
יום השואה
מחנה פסח
פעילות תנועתית קבועה
קבלת שבת

מועצה

מועדון "הקסטלו"

מועדון נוער לנוער בסיכון

מועדון הפיס

מועדון הפיס

מועצה מקומית מבשרת ציון

מיכל ינאי  -מופע בידור לכל
המשפחה
חונכויות

מחלקה לשירותים חברתיים

מועדוניות לילדים בסיכון
מחלקת אירועים

טקס יום הזיכרון
יום העצמאות  -צופציק לילדים

עיר ללא אלימות

מיכל ינאי  -מופע בידור לכל
המשפחה
מדריכי מוגנות
סיירת הורים

פרטי

אבירם  -מורה לגיטרה

גיטרה ושירה

איילת המבשלת

קייטנה
קייטנת פסח של איילת המבשלת

כלבים בכיף

אילוף כלבים
כלבנות
כלבנות טיפולית

מועדון רכיבה על אופניים

פרחי ספורט

סטודיו לבלט

בלט בשמונה רמות
בלט לילדות
מחול מודרני

עידו  -מורה לגיטרה

שיעורים קצב מוזיקה וגיטרה

פעוטון חיבוקים

פעוטון

הובי  -רשת חנויות יצירה

אמנות
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