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כפי  הנוכחית.  הארגון  הנהגת  כהונת  של  שנים  כשלוש  נמצאים  ואנו  בפתח,  עומדת  חדשה  שנה 
שהתחייבנו, אנו עומדים ביעדים ובאתגרים ובראשם הטיפול בזכויות נכות ונכי צה"ל והרחבת מעגל 
ידידי הארגון והתורמים בארץ ובעולם. בתוך כך, אנו ממשיכים לדאוג ליישומה המלא של רפורמת 

נפש אחת שאושרה בממשלה והביאה בשורה ביחס ובטיפול בנכי צה"ל ובני משפחותיהם.
לצד זאת, אנו ממשיכים בעשייה הענפה בבתי הלוחם ולפנינו שנה עשירה בתוכן ובפעילויות לרווחת 
החברים ובני המשפחה. צוות העובדים המקצועי והמסור של בית הלוחם שהפך מזמן למשפחה 
רחבה עומל על מנת להציע מגוון רחב של חוגים ופעילויות בתחומי הספורט, האומנות וההעשרה, 
תוך שהוא קשוב משך השנה כולה לבקשות ולצרכים המשתנים, מעדכן ומתעדכן תדיר. כך, נפתחים 

גם השנה חוגי ספורט מגוונים לצד סדנאות וחוגים בתחומים שונים.
לו. אנו  יכול למצוא את הפעילות המתאימה  ואחד  ובטוחני שכל אחת  היקף הפעילויות כה רחב 
יודעים, כי כל פעילות ספורטיבית, חברתית ויצירתית היא חלק נוסף בפסיפס השיקומי להשתלבות 
מלאה בחיי יצירה, עשייה ועבודה. קצרה היריעה מלהכיל את הנעשה בבתי הלוחם ואת חשיבותם 
לחברי הארגון ולחברה הישראלית בכלל, אך בסופו של יום, הכל קם ונופל על הגורם האנושי. אתם 
חוסנו האמיתי של הארגון היפה הזה. בתי הלוחם קמו במטרה להעניק לכם את היכולת להגשים 

את עצמכם בכל דרך שתבחרו.
לסיום, ברצוני להודות ליו"ר הנהלות הבית ולחברי ההנהלה, למנהלי הבתים, למנהלי האגפים ולצוות 
העובדים על עבודה ברוכה, מקצועית, נאמנה ומסורה ולברך אתכם בברכת שנה טובה, שנת שגשוג 

וביטחון, שנה של בריאות איתנה, עשייה פורייה משותפת ומוצלחת.
שלכם,

עו"ד עידן קלימן
יו"ר הארגון 

פתיחה

דבר יו”ר הארגון
עו"ד עידן קלימן
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חוזרים בגדול לחגוג, עונת הקיץ החלה ומחכה לנו שנת פעילות מגוונת לשנת 2023 
לכל המשפחה ולכלל הגילאים, צפויות בשנה הקרובה בבית הלוחם ומחוז באר-
שבע אטרקציות מיוחדות, הפעלות וטיולים ועד סדנאות לכל הגילאים. צוות בית 
הלוחם והמחוז יצר עבורכם עשרות הפעלות תרבות ובידור לכל הגילאים במהלך 

כל ימות השנה, המעניקות הנאה וערך מוסף.

התוכנית לשנת תשפ"ג כוללת מגוון חוגים לגילאים השונים וכן פעילויות ופרויקטים 
חברתיים ותרבותיים, בין התוכניות ניתן למצוא פעילות כגון: להקת מחול המשלבת 
רקדנים עם "כסאות גלגלים", פעילויות לילדים, נוער ומבוגרים, טיפול באוכלוסיות 
שונות, מדובר בעשייה מגוונת ועשירה פרי מאמץ משותף של כל צוות בית-הלוחם, 

מחוז דרום וארגון נכי צה"ל.

אני מזמין את כלל חברי המחוז לקחת חלק במגוון הרחב של הפעילויות.
הצוות המקצועי של בית הלוחם ימשיך לתת מענה לכל רצון, טעם וצורך. 

בהזדמנות זו אני מוצא חובה נעימה להודות לכל העוסקים במלאכה.
רק בבית-הלוחם תקבלו יותר מכל מקום אחר.

מאחל לכולכם שנה טובה והמשך פעילות פורה ומהנה.

בברכה,
שמעון מלול

יו"ר מחוז ב"ש והנגב

פתיחה

דבר יו”ר המחוז
שמעון מלול
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חברים יקרים,
כמידי שנה, גם בשנה זו, אנו נערכים לפתיחת החוגים והפעילויות השונות לשנת 2022-2023.
המידעון שלפניכם מפרט מגוון רחב של חוגים ופעילויות כפי שהוכנו על ידי הצוותים 

המקצועיים ומאפשר לכל אחד למצוא את התחומים החשובים והמעניינים עבורו.

בית הלוחם שלנו, מהווה את חלון הראווה של ארגון נכי צה"ל בדרום וחרט על דגלו את ערכי 
התמיכה והעשייה למען שיקומו ורווחתו של הנכה, תוך הקצאת משאבים רבים לשם כך.
השנה האחרונה עמדה ברמה גבוהה של חוגים ופעילויות שאת תוצאותיהן ניתן לראות 
על קירות הבית כמו גם ייצוג נרחב של קבוצות ספורט, להקות זמר ומחול בתחרויות 
ובהופעות בארץ ובחו"ל. על כך תודתנו ליובל, מירה וכל הצוות המקצועי שלא חוסך כל 

מאמץ לקידום ופיתוח הפעילויות.

תודה מיוחדת ליו"ר הארגון עו"ד עידן קלימן, ליו"ר המחוז שמעון מלול ולחברי הנהלת 
הבית אשר משקיעים זמן רב ומשאבים רבים לפיתוח יוזמות, יצירתיות ובעיקר שקיפות 

לגבי כל הנעשה, יישר כוח.

בברכת המשך פעילות פורייה ומהנה
אילן פרץ – יו"ר הנהלת הבית

ובשם כל חברי ההנהלה.

דבר יו"ר הנהלת הבית
אילן פרץ
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חברי בית הלוחם יקרים ואהובים שלום רב.
ראשית תודה לכם על הזכות הגדולה שאתם 
מעניקים לצוות ולי לעשות למענכם ובשבילכם.

בית הלוחם באר שבע, עבר שינויים גדולים והתחדש 
בתחומים רבים בשנתיים האחרונות. האגפים 
השונים בבית: תרבות, ספורט, מחלקת חברים, 
המחלקה הטיפולית שיקומית ומחלקת האחזקה 
ממשיכים בעשייה המבורכת, הענפה והמגוונת 
בחדוות יצירה תמידית, תוך למידה מתמדת 
והקשבה לצרכים שלכם. דלת משרדי ודלת צוות 
המנהלים והעובדים תמיד פתוחה עבורכם לפידבק, 
ולכל רעיון שיוכל לתרום לבית ולחבריו. אני גאה 
להציג בפניכם את קטלוג הפעילות, החוגים 
והסדנאות לשנה הקרובה. השקענו בהכנתו זמן 
וחשיבה רבים על מנת לתת מענה רחב לכם ולבני 

המשפחות שלכם.
יש לי חלום וגם חזון :

האחד הקמת סיירת מתנדבים של פצועי ופצועות 
צה"ל שתהיה זמינה בכל שעה עבור כל פצוע 
ופצועת צה"ל, חבורת אנשים ונשים, ובני ובנות נוער 
שיגיעו לכל קריאה ובכל זמן ולכל מקום שיידרש – 

'לא משאירים פצועים בשטח'!

באהבה ובהערכה גדולה
יובל כהן

מנהל בית הלוחם באר שבע

דבר מנהל בית הלוחם
יובל כהן

והשני הקמת רשת חברתית של חברי וחברות הבית 
שם נוכל להיעזר אחד בשנייה, ללמוד, להסתייע 
ולייצר חיבורים חברתיים ועסקיים אשר יסיעו 

במעגל השיקומי שלנו.
אתם מוזמנים להיות שותפים לחלום ולהגשמה.

אני מזמין אתכם\ן להגיע וליהנות מהמתקנים 
השונים בבית: הבריכה החצי אולימפית, חדר 
הכושר, פעילויות הספורט והתרבות המגוונים 
וכמובן לנצל את מגוון הטיפולים המשלימים 

והמרגיעים שפיתחנו עבורכם בשנה זו.

"עלו למעלה עלו יש בכם כנפי רוח כנפי נשרים 
אבירים אל תכחשו בם ויימצאו לכם מיד". )הרב 

קוק זצ"ל(.
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מהווה צוהר להיכרות מעמיקה של בית הלוחם, על 
כל שירותיו, ורואה בשביעות רצון חבריה - ערך עליון.
אנו במחלקת חברים שואפים לחיזוק הקשר עם כל 
חבר בבית הלוחם וערוכים לסייע ולהתאים ממיטב 
פעילויות ואירועי הבית, וזאת על פי צרכיו האישיים 

והחברתיים של החבר.

מתפקידי המחלקה והשירותים הניתנים בה:
• הרשמה וחברות לבית הלוחם
• הרשמה לחוגי תרבות וספורט

• טיפול בפניות / תלונות חברי בית
• רכישת כרטיסים לאירועים, כרטיסי אורח וטיולים

• צילום והנפקת תעודת חבר ועדכון פרטים אישיים
• קביעת פגישות ייעוץ מול רופא בית הלוחם,

ד"ר סיבירסקי
• קול סנטר- שרות מידע ושיחות לחברי המחוז ובית 

הלוחם

רישום לחוגי תרבות וספורט
הרישום לחוגי התרבות והספורט מתבצע במחלקת 
חברים. יש למלא טופס רישום, הצהרת בריאות, וכן 
להצטייד בכרטיס חבר. ניתן לשלם בכרטיס אשראי, 

מזומן, וצ'קים.
פרטים אישיים

במידה וחל שינוי בכתובת, בטלפון או במספר הרכב 
יש לעדכן את מחלקת חברים. 

 שעות פעילות מחלקת חברים ומענה טלפוני
       יום א' | 12:00-19:00
ימים ב'-ה' | 08:00-19:00

     ווטסאפ לעדכונים ושאלות | 052-2967283
טלפון במשרד | 08-6251108
פקס במשרד   | 08-6374851

BH-BS.inz.org.il בקרו באתר בית הלוחם     

      חפשו אותנו בפייסבוק "בית הלוחם באר שבע"

beithalochem באינסטגרם     
    Haverimbs@inz.org.il :לפניות למחלקת חברים

7מחלקת חברים

מחלקת חברים
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צעירים

בבית הלוחם באר שבע פועל מזה 12 שנים פורום נכי צה"ל צעירים. 
מטרת הפורום היא לקרב את נכי צה"ל הצעירים אל ארגון נכי צה"ל 
בכלל ולבית הלוחם בפרט. הפורום עשיר בפעילויות ואירועים ייחודיים 

לכם ומותאם לצרכים ולרצונות שלך!!

לאורך השנה, מתקיימות מידי חודש פעילויות רבות ומגוונות, תוך מטרה 
ליצור קבוצת צעירים מגובשת ואיכותית. 

בשנה הקרובה, נוסיף לתכנן פעילויות אטרקטיביות ייחודיות לכם -  טיול 
צעירים ארצי, טיולי משפחות, הופעות סטנדאפ, טיולים אתגריים, סדנאות 

בישול ועוד... אני מזמינה אתכם להגיע אלינו ולהיות שותפים. 

לצד הפעילויות הרבות, נוסיף גם השנה לפתח את הקשר האישי מולכם 
חברינו הצעירים, להוות אוזן קשבת, לייעץ, להכווין בתחומי לימודים, 
תעסוקה,  ובעיקר למקסם את הפוטנציאל האישי הטמון בכל אחד ואחת 

מכם ולהביאו לידי מימוש בכל תחומי החיים.

אנחנו כאן בשבילך!

כל הפעילויות מעודכנות באינסטגרם, קבוצות ווטסאפ ובדף הפייסבוק 
שלנו ובנוסף התמונות מהאירועים מועלות לשם!
לפרטים נוספים:כנסו אלינו – "צעירים ארגון נכי צה"ל באר שבע".

רכזת צעירים - רחלי סקירה 
נייד - 052-3685138

racheli@inz.org.il - מייל

פורום צעירים
נכה/ת צה"ל עד גיל 40?!

העמוד הזה מיועד בדיוק בשבילך!!!
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גמלאון

פעילות הגימלאון מהווה מפגש חברתי קבוע לחברינו הגמלאים חברי 
בית הלוחם. הפעילות כוללת העשרה חברתית ותרבותית, כאשר החברים 
נהנים ממגוון רחב של הרצאות בנושאים שונים, כגון: אקטואליה, בריאות, 
יהדות, כלכלה, ביטחון, קולנוע, ספרות, אומנות ועוד...  ההרצאות ניתנות 

על ידי מיטב המרצים בארץ. 

כמו כן, במסגרת הגימלאון, מתקיימים טיולים מגוונים ברחבי הארץ. 
השנה ביקרנו בתל אביב, ירושלים,  ים המלח ועוד.. בנוסף, השנה השקנו 
שירות חדש עבורכם - "בריאות עד הבית", אשר במסגרתו מגיעים אלינו 
רופאים בכירים, ממגוון רחב של דיסיפלינות אשר מקדמים את כל נושא 
המניעה, טיפול ראשוני ובכך מקדמים את המודעות לנושא הבריאותי. 

אז אם אתם בני 60 ומעלה, אנו בבית הלוחם רוצים להקדיש זמן 
ופעילויות ייחודיות המתאימות רק לכם.

ההרצאות הינן ללא עלות 
ציבור החברים מוזמן! 

מועדון הגמלאון   

9

לפרטים נוספים:
רכזת הגימלאון - רחלי סקירה 

נייד - 052-3685138
racheli@inz.org.il - מייל
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קבוצת אחווהפתיחה

קבוצת אחווה

10

פצועי צה"ל אשר הוכרו על פציעה רגשית והתמודדות נפשית במסגרת 
השירות ומוכרים בסוג פציעה זו על ידי אגף השיקום של משהב"ט.

יעדי הקבוצה
גיבוש קבוצה חברתית אינטימית, הנותנת דגש על חיזוק תחושת השייכות 

והתמיכה ההדדית בין חברי הקבוצה.
חיזוק והעצמה של החברים בקבוצה במסגרת המשפחה והקהילה.

מטרת הפרויקט
פעילות חברתית משותפת לטובת תמיכה הדדית וגיבוש.
הפעילות מתקיימת בתוך בית הלוחם ומחוצה לו וכוללות
טיולים, ימי גיבוש, סדנאות, הרצאות ומפגשים חברתיים.
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קבוצת אחיעד
פצועי פוסט טראומה אשר חוו טראומה במהלך השירות במערכות 

ישראל ומוכרים בסוג פציעה זו ע"י אגף השיקום של משהב"ט.

יעדי הקבוצה
גיבוש קבוצה חברתית תוך חיזוק תחושת השייכות והתמיכה ההדדית 
בין חברי הקבוצה. חיזוק והעצמה של החברים בקבוצה במסגרת 

המשפחה והקהילה.

מטרת הפרויקט
פעילות חברתית משותפת לטובת תמיכה הדדית וגיבוש.
הפעילות מתקיימת בתוך בית הלוחם ומחוצה לו וכוללות
טיולים, ימי גיבוש, סדנאות, הרצאות ומפגשים חברתיים.

11קבוצת אחיעדפתיחה
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אמנות פיסולית
שלישי | 18:00-20:00
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ציור ורישום בוקר
שלישי | 10:00-12:00

לא כולל חומרים- תינתן
רשימת ציוד אישית 



14

קרמיקה
ערב        | ראשון | 17:00-20:00 

בוקר       | שני     | 09:00-12:00
מבוגרים | רביעי  | 09:00-11:00



15

אנגלית
17:30-19:00 | מתקדמים  | ראשון 
מתחילים   | שלישי | 09:30-11:00



16

צרפתית
חמישי | 10:00-11:00



17

ערבית - מתחילים
שלישי | 17:00-18:30



18

ספרות ותרבות
חמישי | 11:00-12:30

ללא תשלום



19

אורגנית מבוגרים
ראשון | 19:30-20:30

*אורגניות חדשות באחריות     
בית הלוחם



20

גיטרה מבוגרים
רביעי | 19:00-20:00

*יש להצטייד בגיטרה אישית



21

חבורת הזמר הייצוגית
שני | 18:00-21:00

*מחייב אודישנים טרם קבלה



22

להקת המחול הייצוגית
בכיסאות גלגלים

ראשון, רביעי | 18:00-21:00
*מחייב אודישנים טרם קבלה



23

ריקודי עם
שלישי | 18:30-20:30

ריקודי עם למתחילים מהצעד 
הראשון באוויריה כיפית



24

סריגה
שלישי | 10:00-12:00



25

יצירות מופת בקולנוע
שלישי | 10:00-12:00

10 מפגשים



26

תפירה ועיצוב אופנה 
רביעי | 17:00-19:00

10 מפגשים



27

סדנת פיזיקה
שלישי | 17:00-19:00

6 מפגשים



28

סדנת שילוב אומנויות
שלישי | 08:30-10:00

6 מפגשים



29

סדנת עיצוב
בחוטי ברזל

רביעי | 17:30-19:30
6 מפגשים



30

סדנת אפייה
חמישי | 17:30-19:30

10 מפגשים



31

סדנת רוקחות טבעית
ראשון | 17:30-19:00

 4 מפגשים



32

סדנת פיוזינג
ראשון | 17:30-19:30

8 מפגשים



33

קרמיקה
נכים קשים )מעל 50% נכות(

רביעי | 11:00-13:00

חוגי נכים קשים



34

אמנות פיסולית
נכים קשים )מעל 50% נכות(

רביעי | 09:30-11:00

חוגי נכים קשים



35

שילוב אומנויות
נכים קשים )מעל 50% נכות(

שני | 10:00-12:00

חוגי נכים קשים



36

מחשבים - נכים קשים חוגי נכים קשים
נכים קשים )מעל 50% נכות(

רביעי | 10:00-12:00



37

אורגנית - נכים קשים חוגי נכים קשים
נכים קשים )מעל 50% נכות(

שלישי | 09:00-11:00



38

עיסת נייר ועיצוב
מוצרי נוי - נכים קשים

חוגי נכים קשים

נכים קשים )מעל 50% נכות(
חמישי | 10:00-12:00



39

סדנת אפייה
נכים קשים

חוגי נכים קשים

נכים קשים )מעל 50% נכות(
חמישי | 10:00-11:30



40

אורגנית ילדים
16:30-17:30ראשון |

17:30-18:30
18:30-19:30

חוגי ילדים



41

גיטרה מתחילים
רביעי | 16:00-17:00 | 17:00-18:00

חוגי ילדים



42

גיטרה מתקדמים
רביעי | 19:00-20:00 | 18:00-19:00

חוגי ילדים



43

מחול ילדים
גיל הרך | שלישי | 17:00-18:00

כיתות א'-ג' | שלישי | 18:00-19:00

חוגי ילדים



44

סדנת אפייה לילדים
שני | 17:00-18:15

10 מפגשים, מיועד לגילאים 4-7

חוגי ילדים



45

סדנת סייבר לילדים
רביעי | 17:30-18:30

חוגי ילדים



46

סדנת ריקומים לילדים
חמישי | 17:00-18:30

6 מפגשים

חוגי ילדים



47

מרכז למידה וסיוע
שיעורי עזר בקבוצות קטנות

לילדים, במסגרת פרויקט פר״ח

חוגי ילדים



48

חוג אילוף
שלישי | 17:00-18:30

הפעילות מחולקת לעיוני ומעשי

חוגי ילדים



49

ליווי ילדי כיתה א' 
חמישי | 17:00-18:00

בקבוצת הלמידה נעניק להם
הזדמנות להתפתח ולהצליח 



50

מנוי חוגי סטודיו
99₪ לחודש פעילות



51

עיצוב וחיטוב
ראשון | 12:00-13:00
רביעי  | 10:05-11:05

במסגרת מנוי חוגי סטודיו



52

יוגה
ראשון | 17:00-18:00

שני     | 18:00-19:00, 09:00-10:00
רביעי  | 19:00-20:00 

 במסגרת מנוי חוגי סטודיו



53

פילאטיס מזרן
שני    | 10:00-11:00

שלישי | 09:30-10:30, 19:00-20:00
שישי   | 07:45-08:45

במסגרת מנוי חוגי סטודיו



54

פעילות גופנית
לנכים קשים

שלישי | 11:00-12:00
במסגרת מנוי חוגי סטודיו



55

צפיפות בונה עצם
רביעי | 09:00-10:00

במסגרת מנוי חוגי סטודיו



56

תנועה לחיזוק העצם
ושיפור שיווי משקל

חמישי | 08:30-09:30
 במסגרת מנוי חוגי סטודיו



57

יוגה-לאטיס
חמישי | 11:00-12:00

במסגרת מנוי חוגי סטודיו



58

פעילות גופנית
לגיל הזהב

שישי  | 09:00-10:00
ראשון ורביעי | 16:00-17:00



59

מתיחות והגדלת
טווח תנועה

ראשון | 20:00-21:00
במסגרת מנוי חוגי סטודיו



60

פלנדקרייז
שני | 17:00-18:00

במסגרת מנוי חוגי סטודיו



61

יוגה מתקדמים
שני | 19:00-20:00

במסגרת מנוי חוגי סטודיו



62

זומבה
שני    | 20:00-21:00
רביעי | 18:00-19:00

במסגרת מנוי חוגי סטודיו



63

קרוספיט
שלישי, חמישי | 20:00-21:00

במסגרת מנוי חוגי סטודיו



64

חוג MMA מבוגרים
ראשון וחמישי | 19:00-20:00



65

טניס שדה
שני-רביעי | 08:30-10:00

  80₪ לחודש פעילות



66

חץ וקשת מבוגרים
שני | 17:30-18:30



67

כדורסל עמידה
שני | 18:30-20:00



68

ברידג'
חמישי | 13:30-15:30



69

הנפת משקולות תחרותי
ודחיקת משקולות
ייפתח בהתאם לביקוש



70

טיפוס לצעירים
ייפתח בהתאם לביקוש



71

קליעה פראלימפי
ייפתח בהתאם לביקוש



72

שחייה למתחילים
למבוגרים

חמישי | 18:00-19:00



73

לימוד שחייה
פרטי   •  זוגות

ילדים  •  מבוגרים
שעות בתיאום מול המדריך



74

מים שקטים
שני | 18:00-19:00

ללא עלות, לנכים בלבד!



75

התעמלות במים
חמישישני

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

18:00-19:00
19:00-20:00



76

חוג שחייה ילדים

מתקדמיםמתחילים
ראשון עד רביעי

16:30-17:15
17:15-18:00

18:00-18:45



77

חוג MMA ילדים
ראשון, חמישי | 18:00-19:00



78

חץ וקשת ילדים
שני | 16:30-17:30



79

זומבה ילדים
שני | 17:00-18:00



80

טניס שדה ילדים
חמישי | 17:00-17:45



81

אימונים אישיים
בחדר כושר

שעות בתיאום מול המדריך



82

נבחרת בדמינטון
ראשון,שלישי | 16:30-18:00

נכי צה"ל - חינם



83

נבחרת קט רגל
ותיקה ראשון, רביעי | 19:30-21:00
צעירה שני, חמישי   | 19:30-21:00

נכי צה"ל - חינם



84

נבחרת ברידג'
שני | 13:30-15:30

נכי צה"ל - חינם



85

נכי צה"ל - חינם

נבחרת כדורסל
בכיסאות גלגלים

שני, רביעי | 20:00-22:00



86

נבחרת פטאנק
ראשון, שלישי | 16:00-20:00

נכי צה"ל - חינם



87

נבחרת ביליארד
שני | 16:30-18:30

נכי צה"ל - חינם



88

נבחרת ריצה
שני | 18:45-20:00

נכי צה"ל - חינם



89

נכי צה"ל - חינם

נבחרת טניס
בכיסאות גלגלים

שני, רביעי | 20:00-22:00



90

נבחרת שש-בש
שלישי | 18:00-20:00

נכי צה"ל - חינם



91

נבחרת אופני יד
שלישי | 17:00-20:00

נכי צה"ל - חינם



92

נבחרת טניס שולחן
שלישי, חמישי | 18:00-20:00

נכי צה"ל - חינם



93

נבחרת אופניים
רביעי | 17:00-20:00

נכי צה"ל - חינם



94

נבחרת באולינג
שני   | 11:00-13:30
שישי | 10:00-15:00

נכי צה"ל - חינם



95

נבחרת שחייה
ראשון  | 19:30-20:30
חמישי | 19:00-20:00

נכי צה"ל - חינם



96

ספורט ימי
ימי שישי

בשיתוף



97

קורס סקיפרים
פרטים ורישום מול מועדון השיט

09-7908900

בשיתוף מועדון תשוט

בכפוף לתקנון הארגון



98

שייט יאכטות
ייפתח בהתאם לביקוש



99טיפולים משלימים

עיסוי רפואי טיפולים משלימים



100טיפולים משלימים

טווינא, דיקור סיני טיפולים משלימים



101טיפולים משלימים

רפלקסולוגיה טיפולים משלימים



102טיפולים משלימים

פלדנקרייז טיפולים משלימים



103טיפולים משלימים

שיאצו טיפולים משלימים



104טיפולים משלימים

וואטסו טיפולים משלימים



105טיפולים משלימים

טיולי מורשת
פעילויות המחוז 
בפריפריה ואילת

08-6230111פעילויות המחוז
105מחוז באר שבע והנגב



106טיפולים משלימים

פעילות ימית באילת
פעילויות המחוז 
בפריפריה ואילת

106פעילויות המחוז 08-6230111
מחוז באר שבע והנגב
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נהלי רישום

תאריכים לפתיחת חוגים:
שנת פעילות החוגים לילדים - באגף הספורט ובאגף 

התרבות תפתח ביום ראשון בתאריך 04.09.2022. 
שנת פעילות החוגים למבוגרים - באגף הספורט 
בתאריך  ראשון  ביום  תפתח  התרבות  ובאגף 

.30.10.2022
ההרשמה לחוגי אגף הספורט ואגף התרבות  תחל 
ביום ראשון בתאריך 14.08.2022 החל מהשעה 

 .12:00
הרישום לחוגים הינו לחברי בית הלוחם ולנכדים של 
חברי בית  בלבד- הקדימו להירשם בכדי להבטיח 

מקומכם. 
פתיחת כל חוג מותנית במספר נרשמים מינימאלי, 

הנקבע ע"י מנהלי האגפים.
הרישום לחוגים יבוצע במחלקת חברים באמצעות 
מילוי טופס רישום, אותו ניתן לקבל במחלקת חברים 
ו/או במזכירות האגפים. נבקשכם להקפיד על מילוי 

כל הפרטים הנדרשים, בדיוק מרבי. 
חוגי אגף הספורט הינם ללא עלות לנכי צה"ל 
שהינם חברי בית בלבד וכן לנפגעי פעולות איבה 
מעל 50% נכות. סדנאות אגף הספורט בתשלום 

מוזל לנכים. רישום בני משפחה בתשלום.
בשנת הפעילות הבאה, לרווחתם והנאתם של חברי 
הבית  ולטובת קידום בריאותם- אנו מציעים מנוי חוגי 
סטודיו עם מגוון רחב של שיעורים עם המדריכים 
המובילים בדרום, ללא הגבלה, בעלות של 99 ₪ 

.1

    
.2

.3

.4

.5

.6

נהלי רישום
לחודש בהתחייבות לשנת פעילות מראש. 

תוכלו למצוא בחוברת זו, מגוון רחב של שיעורים 
המתאימים לכל אחד ואחת עפ"י רמת הקושי והעניין 
בימים א'-ו'. השירות יינתן לחוגי הסטודיו בלבד. הרישום 

 RBOX לחוגים מתבצע עצמאית  דרך אפליקציית
חוגי אגף התרבות  

נכי צה"ל חברי בית, באחוזי נכות של 50% ומעלה זכאים 
להשתתף ללא עלות, ב- 6 חוגים שנתיים מתוך רשימה 
ייעודית . משתתף אשר לא יגיע ל-3 שיעורים בחוג בו 
הוא נוטל חלק, ללא הודעה מוקדמת וללא סיבה –ייגרע 

אוטומטית מהחוג.   
שאר החוגים השנתיים האחרים, שאינם כלולים ברשימה 
כאמור, תינתן הנחה בשיעור של 20% , ללא קשר למספר 

החוגים הכולל אליהם נרשם החבר. 
נכי צה"ל חברי בית, באחוזי נכות של עד 49%, זכאים 
להנחה של 30% לכל חוגי התרבות השנתיים, ללא 
קשר למספר החוגים הכולל אליהם נרשם נכה צה"ל 

חבר הבית.   
תשומת לבכם, המועד הקובע לעניין אחוז הנכות לשם 
קבלת ההנחה בחוגי התרבות, יהיה המועד בו נרשם 
החבר לראשונה לכל חוג שהוא באותה שנת חוגים )ואף 
אם ביטל רישום לחוג זה בהמשך(. לא יבוצע שינוי באחוז 
ההנחה או פטור מתשלום בשל הגדלה או הפחתה של 
אחוזי נכות במהלך שנת החוגים. שינוי באחוזי נכות 
יהיה רלוונטי  מתחילת שנת החוגים העוקבת שלאחר 

השינוי באחוזי הנכות. 
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.7

.8

.9
.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

נהלי רישום
לחבר בית, אשר אינו נכה צה"ל, המעוניין להירשם 
ל- 2 חוגים ומעלה, תינתן הנחה בשיעור של 10% 
בעת הרישום בלבד לשני החוגים יחד- ההנחה 
תינתן עבור החוג הזול מבניהם. במידה והחבר 
יירשם לחוג אחד בלבד ולאחר מס' ימים/חודשים 
יבקש להצטרף לחוג נוסף, תינתן הנחה ע"ס 5% 
מערך החוג החדש בלבד! סדנאות ולימודי שחייה, 

אינם מזכים בהנחת חוג שני. 
לבית הלוחם שמורה הזכות להכניס שינויים בתכנים 
הנלמדים בחוגים ו/או לבטל חוג/סדנה בנסיבות 

המצדיקות זאת. 
יש אפשרות לבצע רישום טלפוני לחוג. 

כל החוגים מוגבלים במספר המשתתפים בהם. 
לאחר שנסגרה קבוצת חוג, ניתן יהיה להירשם 
ברשימת המתנה במזכירויות האגפים. במידה ויפתח 
חוג או יתפנה מקום בקבוצה, יוזמן החבר להשלמת 

הרישום ולהסדרת התשלום לחוג.
יש לשים לב בעת הרישום, כי ישנם חוגים, בהם 
מצוין ספציפית, כי החומרים הינם בעלות נפרדת 
ויירכשו בתחילת החוג על ידי המשתתפים, וזאת 
על פי המלצת המדריך. כמו כן, ישנם חוגים, בהם 
התשלום הכולל בעבור החוג, כולל את חומרי 

הלימוד הנדרשים. פירוט בעמודים הרלוונטיים. 
50% נכות,  המשויכים  חוגי נכים קשים, מעל 
לפרויקט ללא עלות, מחייבים רישום כמקובל 

במחלקת חברים. 

ההשתתפות בחוג הינה עבור חבר הבית, שעל שמו בוצע 
הרישום בלבד. אין אפשרות לבצע החלפת השתתפות 

בין בני המשפחה.
לבית הלוחם שמורה הזכות להחליף קבוצה למשתתף/ 
לבטל חוג, באם החבר אינו מתאים לרמת הלימוד 

הנדרשת בקבוצה אליה נרשם.
התשלום לחוגים/סדנאות יבוצע מראש לכל תקופת 
החוג/סדנא. מובהר כי התשלום יבוצע באמצעות צ'קים 
ו/או כרטיס אשראי ו/או תשלום במזומן במחלקת חברים 
בלבד. מזכירות האגפים אינן רושמות לחוגים ו/או גובות 

כספים.
לא ניתן לשריין מקום לחוג ללא תשלום מראש על החוג. 
הצהרת בריאות-  כל משתתף בחוגי אגף הספורט מחויב 
במילוי הצהרת בריאות בעת הרישום במחלקת חברים.
שימו לב, חובה לציין בטופס הרישום את קוד החוג- 

ללא קוד זה לא ניתן להירשם לחוג.
פרטים מלאים נוספים ומעודכנים על החוגים השונים, 
ניתן למצוא בקטלוג החוגים המעודכן, אשר ניתן לקבל 
בכל עת במחלקת חברים ו/או במזכירות אגף הספורט 

ו/או במזכירות אגף התרבות.
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נהלי ביטול
ביטול החוגים ייעשה על גבי טופס ביטול בלבד!

או  חברים  במחלקת  למלא  יש  הטופס  את 
במזכירות האגפים בצירוף סיבת הביטול ומסמכים 
רלוונטיים. החזר כספי מותנה באישור מנהל הבית, 
מנהלי האגפים, ומחלקת חברים. במידה והזיכוי 
יאושר, ניתן יהיה לקבל החזר במחלקת חברים, 

על פי הנוהל המקובל.
תאריך ביטול הרישום לחוג יחשב מיום בו התקבל 
טופס הביטול במחלקת חברים. ביטול חוג עד 
ה-15 לחודש קלנדרי ישלם החבר תשלום בגין 
מחצית החודש. ביטול לאחר ה-15 לחודש קלנדרי, 
ייגבה תשלום עבור חודש מלא. היעדרות מפעילות 
בחוג מבלי שהוגש טופס ביטול בכתב במחלקת 
חברים, אינה פוטרת את המשתתף מתשלום מלוא 

עלות החוב. 
במידה וחוג מסוים לא ייפתח, יקבל החבר את 
כספו חזרה באמצעות צ'ק או העברה בנקאית  
וזאת עד כחודש ימים מיום הודעת ביטול החוג. 
במידה והחבר יבצע תשלום באשראי, הזיכוי יהיה 

מול חברת האשראי.
לא ניתן לבטל השתתפות בסדנאות. 

במקרה של ביטול החוג על ידי המשתתף , יהיה 
המשתתף זכאי להחזר לפי הפירוט להלן:

יהיה  ימים לפני מועד פתיחת החוג-   10 עד 
המשתתף  זכאי להחזר מלוא עלות החוג, למעט 

30 ₪ דמי ביטול.

מ- 10 ימים לפני מועד פתיחת החוג ועד -31/03/2023 
מהמחיר המלא של החוג יופחת החלק היחסי בגין 
התקופה בה השתתף בחוג ומסכום מופחת זה, יהיה 
זכאי המשתתף  להחזר של 75% בקיזוז דמי ביטול 

בסך 30 ₪  
יוחזרו כספים  -31/03/2023 לא  לאחר התאריך 

לחברים בגין ביטול השתתפות בחוגים.
לא יוחזרו כספים בגין חופשות והיעדרויות מפעילות 

בחוגים.
לא ניתן להשתתף בשיעורי השלמה בקבוצות אחרות 

של חוג ספציפי בגין היעדרות משיעור.
ביטול השתתפות בחוג עקב מקרים/אירועים חריגים- 
חבר הבית יגיש בקשה מיוחדת למנהלי אגף הספורט 
והתרבות, ובה פירוט הבעיה וכן מסמכים רלוונטיים 
מצורפים. בקשה זו תועבר להחלטת מנהל הבית.  
במידה ואכן ביטול זה יאושר, יוחזר  התשלום לחבר 
בקיזוז החלק היחסי של תקופת הפעילות בחוג וללא 

קיזוז דמי ביטול. 
חבר, המבטל את המינוי לבית הלוחם ו/או לא מסדיר 
תשלומיו לבית הלוחם בחודש ינואר 2023 תופסק 
השתתפותו והשתתפות בני משפחתו בכל החוגים בהם 
הם נוטלים חלק. הביטול יבוצע ע"פ נוהל ביטול חוגים.

רישום נכדים לחוגים- הרישום יבוצע באמצעות טופס 
רישום מיוחד ובהצגת תעודת זהות של המנוי )סבא/ 
סבתא( ותעודת זהות של הילד/ה. המנוי חייב להיות 
נוכח במעמד הרישום. במידה והסבא/סבתא יבטלו 
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את המינוי במהלך שנת פעילות, תופסק באופן 
מידי השתתפות הנכדים בחוגים. הביטול יבוצע 
ע"פ הנוהל האמור לעיל. השתתפות הנכד הינה 
בחוג בלבד ולא תתאפשר השתתפות הנכד בשאר 

פעילויות הבית.  
חבר, המבטל השתתפותו בטיול בן יום אחד ומודיע 
על הביטול עד יומיים לפני מועד הטיול, יהיה זכאי 
להחזר מלוא עלות הטיול, למעט 30 ₪ דמי ביטול, 

אלא אם כן צוינו תנאי ביטול אחרים.  
חבר, המבטל השתתפותו יום לפני הטיול או ביום 

הטיול עצמו, אינו זכאי להחזר כספי. 
חבר, המבטל השתתפותו בטיול בן למעלה מיום 
אחד ומודיע על הביטול עד 4 ימים לפני מועד 
הטיול, יהיה זכאי להחזר מלוא עלות הטיול, למעט  
30 ₪ דמי ביטול. חבר המבטל השתתפותו פחות 

מ- 4 ימים לפני מועד, אינו זכאי להחזר כספי.
במקרים בהם בוצעה הזמנה לשהייה בבית מלון, 
יהיה החבר הביטול כפוף לתנאי ביטול, כפי שנקבע 
מחברת הנסיעות, ויחויב  בנוסף גם בדמי ביטוח 

בסך של 50 ₪.
חבר, המבטל פעילות ספורט, בגינה שילם בית 
כגון מרוצים, תחרויות  הלוחם דמי הרשמה, 
אופניים, טריאתלון, ספורטיאדה וכדומה, עליו 
יהיה לשאת בעלות הישירה של בית הלוחם בדמי 
ההרשמה, )במידה שלא ניתן לקבל החזר בגין 
דמי הרישום ששולמו עבורו(. למעט במקרים 

של אשפוז המשתתף בבית החולים )מותנה בהצגת 
אישורים רפואיים(.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר בית הלוחם באר 
שבע. 

מה עליי להביא להרשמה?
טופס רישום מלא בפרטי הנרשם –  את הטופס ניתן 

להוריד מאתר האינטרנט/פייסבוק/מחלקת חברים
תעודת חבר בית – בעת הרישום יש להציג תעודת 

הנרשם בלבד
אמצעי תשלום: כרטיס אשראי/ מזומן/ שיקים -

בעת הרישום יש לשלם את מלוא הסכום השנתי, 
בחלוקה לתשלומים.
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111ספר טלפונים

ספר טלפונים

מייל טלפון תפקיד שם
yuvalc@inz.org.il 08-6251102 מנהל בית הלוחם יובל כהן

mirav@inz.org.il 08-6251102 עוזרת מנהל מירה וקנין

keren.nahon@inz.org.il 08-6251108 מנהלת מח' חברים קרן נהון

Haverimbs@inz.org.il 086251108 מחלקת חברים טוהר, תמרה, הילה

oshrit@inz.org.il 08-6251107 מנהלת אגף חברה ותרבות אושרית בן שושן

chenk@inz.org.il 08-6251107 רכזת אגף חברה ותרבות חן קדוש

08-6251106 מנהלת אגף ספורט מרינה אוכמן

simha.hayun@inz.org.il 08-6251106 רכזת אגף ספורט שמחה חיון

liatr@inz.org.il 08-6251112 מנהלת אגף אחזקה ליאת דובקין רובין

 racheli@inz.org.il 08-6251128 רכזת צעירים רחלי סקירה

08-6251121 חדר כושר

08-6251122 מרפאה

08-6251123 בריכה

08-6251119 משחקיה סברינה נגב

08-6251117 קפיטריה איציק אוחיון

08-6251124 מנהל מכון טיפולים מודי ברמן

08-6251124 מזכירות פיזיותרפיה סבין לוי

08-6251129 מזכירות הידרותרפיה עדן אלבז

08-6251113 קב"ט מקסים לוי



בית הלוחם באר שבע
הבית שלכם להגשמת חלומות
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