
      

מתחם הנגב 9 | הרשמה מקוונת באתר המועצה

נגרייה קהילתית גני תקווה

2022 פברואר – מרץ 
לוח פעילות



סדנה לבניית 
מעמד ירקות

נעבוד עם כלים ידניים וחשמליים ליד שולחנות הנגרים
במהלך הסדנה נלמד את כל תהליכי העבודה: 

הוצאת מידות וגזרות, שימוש נכון בכלי העבודה השונים, טכניקות חיתוך וניסור, 
בניית מחברים, גימור בחומרים מסורתיים ועוד..

?

מה בסדנה
הסדנה בת 2 מפגשים | 4 שעות למפגש

עד 8 משתתפים/ות
הסדנה מתאימה לגילאי 16 ומעלה

 עלות הסדנה: 350 ₪
כולל חומרים, ציוד וביטוח

מדריך: חיים ארביב
נגר אמן ויוצר, עוסק בלימוד והדרכה מעל 20 שנה.

בעלים של נגרייה
עובד בשיקום בבית הלוחם עם נכי צה"ל בסדנאות גילוף בעץ

ימי רביעי 
9.2 | 2.2

בשעות 21:00-17:00

מועדי הסדנה:

הרשמה לסדנה

https://bit.ly/33lD092


קורס נגרות למתחילים
נבנה ספסל נדנדה בלעדי וייחודי 

הכולל מסעד לרגליים

מדריך: חיים ארביב
נגר אמן ויוצר, עוסק בלימוד והדרכה מעל 20 שנה.

בעלים של נגרייה
עובד בשיקום בבית הלוחם עם נכי צה"ל בסדנאות גילוף בעץ

בקורס זה נלמד את הבסיס לעבודה בעץ מלא. 
נכיר את מבנה העץ ותכונותיו, נתמקד בעבודה עם כלים ידניים וחשמליים ליד שולחנות הנגרים, 

נרכש ידע חשוב ובסיסי להכרת צורות עבודה מקובלות ונכונות ע"י תרגול והתנסות. 
דרך תרגילים פרקטיים מובנים נלמד את כל תהליכי העבודה: 

הוצאת מידות וגזרות, שימוש נכון בכלי העבודה השונים, טכניקות חיתוך וניסור, 
בניית מחברים, גימור בחומרים מסורתיים.

אין צורך בידע קודם! 

מה כולל הקורס
הקורס כולל 5 מפגשים | משך כל מפגש 4 שעות

עד 8 משתתפים בקורס
הקורס מיועד לגילאי 16 ומעלה

 עלות הקורס: 1100 ₪
כולל חומרים, ציוד וביטוח

?

ימי שני
7.3 | 28.2 | 21.2 | 14.2 | 7.2

בשעות 21:00-17:00

מועדי הסדנה:

הרשמה לסדנה

https://bit.ly/33lD092


סדנאות הורים וילדים
אטרקציה ייחודית להורים וילדים, שהיא זמן איכות משותף בו אתם בונים ביחד מוצר מעץ 

מתחילתו ועד סופו!
בסדנה נתנסה בכלי עבודה שונים מעולם הנגרות. נלמד לשייף, לקדוח, להבריג, להרכיב, 

לצבוע, למדוד ונעבור יחד את כל תהליך הבנייה עד למוצר המושלם, אותו תקחו אתכם הביתה
אנו מזמינים אתכם לחוויה מעצימה ומגבשת אשר מאפשרת ביטוי ליצירתיות שלכם, לתחושת 

חיבור ועשייה משותפת שלכם ושל ילדיכם.

הסדנאות:

?
מהלך הסדנה

הסדנה בת 4 שעות
עד 8 זוגות )הורה + ילד/ה(

הסדנה מתאימה לגילאי 6 ומעלה

מדריך: חיים ארביב
נגר אמן ויוצר, עוסק בלימוד והדרכה מעל 20 שנה.

בעלים של נגרייה
עובד בשיקום בבית הלוחם עם נכי צה"ל בסדנאות גילוף בעץ

יום רביעי | 16.2 בשעות 21:00-17:00

מריצה צבעונית לצעצועים
ספסל נדנדה מותאם לילדים עם 

מסעד לרגליים

ניתן לבחור מוצר אחד מתוך השניים :

₪ 330 ₪ 330 ₪ 300 

הרשמה לסדנההרשמה לסדנההרשמה לסדנה

מגדל למידה

יום רביעי | 2.3  בשעות 21:00-17:00

יום שלישי | 1.2  בשעות 21:00-17:00
או

כיסאות ילדים בדמויות של חיות

יום ראשון | 6.3 בשעות 21:00-17:00

להורה וילד/ה
כולל חומרים, ציוד וביטוח

להורה וילד/ה
כולל חומרים, ציוד וביטוח

להורה וילד/ה
כולל חומרים, ציוד וביטוח

https://bit.ly/33lD092
https://bit.ly/33lD092
https://bit.ly/33lD092


מתחם "נגרייה פתוחה"
נשבר לכם רהיט בבית?

 מתחשק לכם לבנות משהו חדש לגינה?

בסדנה הפתוחה ניתן להגיע לנגרייה ולעבוד על מוצר אישי
בסדנה ניתנת האפשרות לעבוד עם מגוון כלי הנגרייה 

הידניים, תקבלו לשימושכם חומרים מתכלים
 )דבק עץ, מסמרים, ברגים, ניירות שיוף וכו'(

 ויש גם ביטוח על עבודתכם בנגרייה.
מלבד הכלים והחומרים תקבלו ליווי של מדריך מוסמך

אנחנו לא מספקים עצים
 יש להגיע עם חומרי גלם משלכם על פי הצורך

ההגעה היא בתיאום מראש

 עלות כניסה לעבודה חד פעמית: 
 ₪ 150

כולל חומרים, ציוד וביטוח

לבחירת תאריך והרשמה

https://bit.ly/3I5vwpV
https://bit.ly/3tnwbic


כללי בטיחות
לעבודה בנגרייה

הנגרייה הקהילתית

המתחם הוקם במטרה לגבש קהילה יוצרת ומשתפת סביב הנגרייה, שתשמש 
כמרחב פעילות ועבודה סביב נגרות ומלאכות יד מסורתיות.

הנגרייה מהווה מקום מפגש קהילתי בלתי פורמלי, בדגש על עבודה משותפת 
בין מגזרים שונים בקהילה.

הנגרייה מאפשרת ביטוי עצמי והתנסות בתחום הנגרות לכל מי שרוצה.
הפעילות בנגרייה היא ללא מטרות רווח, העלויות הן סמליות במטרה לקיים 

מודל שמחזיק את עצמו וחוזר לקהילה.

יש להישמע להנחיות 
המדריך והמתרגלים 

הפעילים בנגרייה

חל איסור מוחלט
להפעיל/לנגוע במכשירים 

החשמליים ללא ליווי של מדריך

יש להגיע עם נעליים סגורות 
בלבד, מכנס ארוך ושיער אסוף

בחלק מן העבודה נדרש לשים 
משקפי מגן )תקבלו בנגרייה(

?
מי אנחנו?

רוצים/ות להתנדב או להדריך אצלנו?
דברו איתנו!

מאיה  mayak@gantik.org.il | מיכאל לוין  054-5886375


