
עיר ללא הפסקה

מרכז קהילתי פלורנטין

בניין רבייעת פלורנטין - רח' אברבנל 74 א' בניין מס' 4
טל' 03-7247930  | פקס' 03-7242732

 ילדים, נוער, צעירים ומבוגרים



הנהלת המרכז  שמחה לבשר על פתיחת המרכז  הקהילתי  "פלורנטין"  שהוקם לרווחת התושבים. 

 פעילויות המרכז  ייתנו  מענה חברתי וקהילתי לפסיפס האנושי בקהילת פלורנטין.
הנהלת המרכז תשמח לקיים חיי קהילה תוססים בשעות הפנאי ותעודד את הפרט  לקחת חלק פעיל  בחיי  החברה 
והקהילה, כך תצמח סביבה תרבותית תוך כדי טיפוח הקשר עם  הקהילה מתוך מטרה  לשיתוף פעולה ומעורבות 

הדדית.
במרכז יופעלו מגוון של חוגים הכוללים חוגי העשרה, אמנות, ספורט, מחול  ואירועים קהילתיים  תרבותיים.

החוגים מיועדים לגילאים החל מהגיל הרך , ילדים, נוער, צעירים והגיל השלישי, ויועברו ע"י מיטב המורים בליווי מקצועי, ויערכו בחללי  עבודה 
וחדרי סטודיו חדישים, מרווחים וממוזגים.

הנהלת המרכז אף תשמח לשלב תושבים  אשר ירצו  לקחת חלק בפעילות המרכז. 
נשמח  לשלב במרכז הקהילתי החדש, אומנים מתחומי האומניות השונים , אשר ירצו לחשוף את  יצירותיהם , כגון תערוכות מתחלפות,

סדנאות אמן והרצאות.

שלכם,אני מאחלת לכולנו שנת פעילות פורייה ומשגשגת.
מאיה אלקובי

מנהלת המרכז הקהילתי פלורנטין

צבעים וקווים - הרפתקה באמנות לילדים והורים" חוג שבועי, החל מגיל 4.

סיפור הופך להצגה והילדים לשחקנים! בכל שבוע נצא להרפתקה חדשה.....

 

ההורה וילד בתנועה יחדיו לחיבור חם ואוהב.

בשילוב מדיטציה ואמנויות לחימה, החל מגיל 5.

בשילוב ההורים

מעצים את הקשר בין ההורה לילד, התנסויות מוטוריות, תחושת בטחון ובעיקר זמן איכות יחדיו.

שלכם, 
רון חולדאי 

ראש עיריית תל-אביב-יפו

לימוד יסודות הבלט הקלאסי באופן חוויתי, החל מגיל 3.

עבודה על בטחון, משמעת עצמית וגמישות, החל מגיל 3.

פיתוח רצפים התפתחותיים באמצעות  תנועה, שירה, סיפור ומשחק, מגיל לידה ועד גיל 5.
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 האמן הצעיר בשיתוף ההורים

 תכנית לטף לפעוטות והוריהם

 קפוארה קידס

 תנועה יצירתית - טרום בלט

 תיאטרון סיפור

 תיפוף יפני לקטנטנים

 ג'ודו

 סדנאות הורים

 תנועה יחדיו פעוטות והוריהם

 טרום מוסיקה

 התעמלות קרקע ואקרובטיקה

פיתוח היכולות הגופניות, קואורדינציה ועוד, החל מגיל 4.

חשיפת הילדים לאלמנטים מוסיקליים: צורה, מקצבים, ניגונים ועוד... החל מגיל שנתיים.

התמצאות במרחב ושיווי משקל, עבודה על מוטוריקה עדינה וגסה,
.Air floor ע"י ציוד מתקדם



עבודה על בטחון, משמעת עצמית וגמישות.

וקצב  טכניקה  על  מבוססים  אנרגיה,  ומלאי  תוססים  שיעורים 
ומשולבים בהרבה מוסיקה וכיף, החל מכתה א'.

יצירת בובות תאטרון ייחודיות עם ראש מפוסל מעיסת נייר ודאס, החל מכיתה א'.

שילוב מחול יחד עם דמויות ועולמות שונים, פיתוח יכולות תיאטרליות ותנועתיות.

עבודה במגוון חומרים וטכניקות שונות.

ריקוד בסגנון ספרדי המשלב משמעת, תרבות והמון הנאה, החל מכיתה א'.

עבודה על קואורדינאציה, ריכוז, שיווי משקל, החל מכתה ג'. 

קירות, לוחות עץ, מדרכות, משמשות כמצע ליצירה היוצאת מדף הנייר,
החל מכיתה ג'. 

אימפרוביזציה, משחקי דימיון ועוד....מכיתה א' ומעלה.

הרכב מוסיקלי העובד על תנועה, קואורדינציה, ביטחון עצמי ועוד.... מכיתה ג' ומעלה.

ספורט הלחימה הפופולארי בעולם המשלב הגנה עצמית, החל מגיל 14.

"אמנות ההנפשה" ציורים שמתעוררים לחיים... החל מכיתה ג'.
 

לימוד תכונות והתנהגויות של גזעים שונים. 

המרכז לאמנויות הקול, פיתוח קול ושמיעה, דיקציה, תיאוריה, מוסיקה והרמוניה, החל מגיל 14. 
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 דרמה

 התעמלות קרקע

 קפוארה

 היפ-הופ 

 זומבה לילדים

 גרפיטי לילדים

 להקת זמר פלורנטין 

Taiko Life 
אמנויות לחימה ומדיטציה.   
 

לימוד יסודות הבלט הקלאסי, יציבה נכונה, טכניקה והתמצאות במרחב, החל מכיתה א'.

התמצאות במרחב ושיווי משקל, עבודה על מוטוריקה עדינה וגסה,
.Air floor ע"י ציוד מתקדם

ריקוד אינטנסיבי שבונה יציבה נכונה, שרירים חזקים וכל זה בקצב מוטרף, החל מכיתה ג'.

קצב, תנועה, כוח, גמישות ופיתוח קואורדינציה, החל מכיתה א'.

תיפוף יפני

 ארכיטקט צעיר
 חשיפת הילדים לעולם הארכיטקטורה תוך כדי התנסות חווייתית ויצירתית.

 ג'ודו

 פלמנקו 

 אמנות

 "קפלה" 

 בובנאות

 ג'אז פאנקי

 תיאטרון מחול

MMA 

 בלט קלאסי

 אנימציה

 אילוף כלבים



בניית בובות תאטרון ייחודיות עם ראש מפוסל  מעיסת נייר ודאס.

ריקוד סוחף המרומם את הגוף והנפש.

חיים של שלווה, שקט, מיקוד, ריכוז ואיכות חיים נפלאה.

שיעור תיאטרלי ונוצץ, מלא בסטייל נשי וססגוני.

ספורט הלחימה הפופולארי בעולם המשלב הגנה עצמית.

אבחון ופתרון בעיות התנהגות בהנחיית מאלף מקצועי.

אמנות רב גונית, נמצא בה טכניקות שונות כגון: רישום, פיסול ועוד... שימוש בחומרים שונים 
ומשונים כמו ברזל, נחושת, חימר ועוד...

דרכי התמודדות עם תוקף וניתוק מגע )חוג קבוע לאורך השנה(.

נלמד לנוע ברכות ממנח למנח, נלמד להשתמש בקרקע כמקום ממנו 
אפשר להתרומם, להתארך, להתגמש ולהרפות מאמץ.

תרגול נעים, זורם, מדויק ורך. מתאים גם למתחילים
וגם למתקדמים.

המרכז לאומנויות הקול, פיתוח קול ושמיעה, דיקציה, תיאוריה, מוסיקה והרמוניה. 

בואו לרכוש את הכלים על מנת להפוך רעיון למציאות ולהקים את
הסטארט אפ שתמיד חלמתם עליו!

מזון צמחי חי- תזונת על, מקנה חיים הרמוניים עם הטבע באמצעות תזונה טבעית ובריאה.

ריקוד אתני בקצב וסגנון המזרח.

עבודה על קואורדינאציה, ריכוז, שיווי משקל.
 

ריקוד בסגנון ספרדי, המשלב משמעת, תרבות והמון הנאה.

 
Taiko Life 

המשלב אמנויות לחימה ומדיטציה.

 פלמנקו

 זומבה

 יוגה

  עצירת תנועה

 מדיטציה

 מחול מודרני

 ג'אז לירי

 קברט
  

תיפוף יפני
 מחול מזרחי

 קפלה 
 

 סדנת יזמות טכנולוגית 

Raw food סדנאת 
 

 ציור ורישום

 אילוף כלבים

 הגנה עצמית לנשים

 סדנת בובנאות

 MMA 
  

שפה ייחודית של שיטת גרינברג, משפר את הכושר
הגופני והבריאות, מגביר את התשוקה והרצון לזוז.
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דרכי התמודדות עם תוקף וניתוק
מגע )חוג קבוע לאורך השנה(.

ריקוד אתני בקצב וסגנון המזרח.

המרכז לאומנויות הקול, פיתוח קול ושמיעה,
דיקציה, תיאוריה, מוסיקה והרמוניה.

כתיבה, חקר, לימודי סיפורי התנ"ך ועוד..

למניעת כאבי גב וכאבי מפרקים באמצעות שליטה בגוף, חיזוק
עמוד השדרה, חיזוק שרירי הגוף והקפדה על יציבה נכונה.

שיעור תנועה דינאמי התורם לשריפת קלוריות, ירידה ושמירה על
המשקל, תפקוד יעיל של מערכות הגוף וכמובן אנרגיה טובה לאורך היום.

אף פעם לא מאוחר להתחיל לשמור על הגוף שלנו.

גורם לשיפור משמעותי בכאבים כרוניים
ומגבלות בתנועה, מכניס אנרגיה וחיוניות

לגוף בריא וחטוב.

 התעמלות בריאותית

 

 השכלת מבוגרים

 

 "קפלה" המרכז לאמנויות הקול

 

 אירובי

 

 עיצוב חיטוב

 

 פילאטיס

 

יצירת בובות תאטרון ייחודיות עם ראש מפוסל מעיסת נייר ודאס.

תרגול נעים, זורם, מדויק ורך. מתאים גם למתחילים וגם למתקדמים.

ריקודים באווירה קסומה בקצב של פעם.

במרכז יתקיימו פעילויות שונות להעצמת נשים
מתוך מטרה להקים מועדון נשים בשיתוף מחלקת

הרווחה שפירים, היחידה לעבודה קהילתית
ועמותת "מהפך".

 יוגה

 

 סדנת בובנאות

  

 מחול מזרחי

 

 ריקודי שנות ה-60, 70

 הגנה עצמית נשים

 "עוצמה פלורנטינאית" לנשים
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"עוצמה פלורנטינאית" לנשים
במרכז יתקיימו פעילויות שונות להעצמת נשים מתוך מטרה להקים מועדון נשים

בשיתוף מחלקת הרווחה שפירים, היחידה לעבודה קהילתית ועמותת "מהפך".

שירותים לקהילה   מנהלת רובע דרום טלפון: 03-7247955     

שיתופי פעולה עם הקהילה
ניתן לשכור חללים, חדרי סטודיו גדולים, סטודיו לאמנים ואפשרות לשיתופי פעולה

עם אמנים בתחומי האמנויות השונים.

אירועים קהילתיים
תערוכות מתחלפות, כיתות אמן, הופעות של הרכבים ועוד...

בעונות השנה והחגים )חנוכה, טו בשבט, יום המשפחה, קרנבל פורים, יום השואה /הזיכרון,
יום המעשים הטובים,  אירועי לילה לבן, יום כדור הארץ ,שבוע הספר ומגוון אירועים קהילתיים 

ברחבת הדק של רביעיית פלורנטין.

מרכז קהילתי פלורנטין
כתובת :  אברבנאל 74 א' )בנין מס' 4(

טלפון : 03-7247930   פקס : 03-7242732
שעות פתיחה: בימים א'-ה'  9:00-20:00

florentin4u10@gmail.com : דואר אלקטרוני
מנהל המרכז : מאיה אלקובי
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קבלת קהל במזכירות- בימים א'-ה' בין השעות 12:30-20:00
יש להצטייד בתעודת זהות/רישיון נהיגה.

כל משתתף חייב בדמי חבר חודשיים בסך 9 ש"ח,
המשולמים לשנת הפעילות מראש.

התשלום לחוגים יחויב לשנת הפעילות במלואה מראש, ולא תהיה
אפשרות לשלם חודש בחודשו.

העלות השנתית של החוגים כוללת בתוכה את ימי חופשת החגים
ואירועים קהילתיים, לפיכך אין השלמות ואין שינוי במחיר החודשי.

פתיחתו של כל חוג מותנת במספר מינימלי של משתתפים.

שיעור ראשון- התנסות בחינם, לאחר מכן יש להסדיר את התשלום
במזכירות. לא נוכל לאפשר כניסה ללא תשלום לאחר שיעור זה.

להנהלת המרכז הזכות להפסיק חוג או לאחד קבוצות במהלך השנה
על-פי שיקול דעתה.

התשלום לחוגים אפשרי במזומן, בהמחאות ובכרטיסי אשראי.
ניתן לפרוס לתשלומים.

הנחות )לתושבי תל-אביב-יפו בלבד(
לבן משפחה שני )מקרבה ראשונה( ולנרשם ליותר מחוג אחד –

הנחה בסך 15% מדמי החוג שתעריפו נמוך יותר.
לחיילים בשירות חובה, לנכים, לגמלאים ולעולים- הנחה בסך 50%

מדמי החוג )בהצגת תעודת מתאימה(.
 

לכל המצטרפים לפעילות במרכז קהילתי פלורנטין ברוכים הבאים!
למשפחות ברוכות ילדים  הנחה של 33%

מדמי החוג החל מהילד הראשון )בהצגת תעודת זהות(.

למשפחות עצמאיות- הנחה של עד %25 מדמי החוג
)בהצגת תעודת זהות(.

הזכאי ליותר מהנחה אחת ייהנה מהנחה אחת בלבד,
בשיעור הגבוה יותר.

ההנחות אינן תקפות לקורסים וסדנאות ייחודיים.

החזרים וביטולים
בקשה לביטול השתתפות בחוג תטופל רק לאחר מילוי טופס

"בקשה לביטול חוג" שניתן לקבל במזכירות. אין ביטול והחזר כספים
רטרואקטיבית, אלא רק מתאריך מילוי הטופס )עד שבוע מאי ההגעה

לחוג(. אי מתן הודעה בכתב על עזיבת או ביטול חוג אינה מזכה
בהחזר כספי.

היעדרות המשתתף/ת מהחוג מסיבות אישיות או בריאותיות מחייבת
אישור רפואי/מכתב הסבר. הנהלת המרכז תדון בבקשה בהתאם

לנסיבות.

החזר יינתן בניכוי 10% מהסכום להחזר )הסכום ששולם בניכוי:
דמי חבר ותקופת השתתפות(.

מה-1 בחודש אפריל 2016 לא יוחזרו כל דמי השתתפות.

בכל מקרה של ביטול מפגש עקב מחלת מדריך/ה, תנאי מזג אוויר וכו'
יינתן שיעור חלופי במהלך השנה או בחודש יולי.

לפרטים והרשמה: 03-7247930

הנהלת המרכז שומרת לעצמה  את הזכות לשינויים, חלק מהחוגים ייפתחו לאחר רשימת המתנה של 
מינימום משתתפים, יש להירשם במזכירות המרכז.



המרכז הוקם במטרה לאפשר פעילות חווייתית ואיכותית לילדים ,
החל מגיל לידה ועד גיל 5.

 משחק חוויתי חופשי ,הפעלות בתחום המוסיקה, אמנות ותנועה,
בסביבה חדשנית ומעוצבת המותאמת להתפתחות

תינוקות ופעוטות תוך עידוד אינטראקציה בין הורה  וילד.
במקום יתקיימו הצגות לגיל הרך,  שעות סיפור, הרצאות וסדנאות בתחום ההורות .

ימים א'-ה'
בוקר 9:30-12:00

אחה"צ 16:30-18:45


