
אנגלית / מרכז העדשה
English Fun  - מהיום גם הילד שלך 

שולט בשפה האנגלית. 
חוויה ייחודית לילדים באמצעות 

משחקים, שירים ומנגינות.
גילאי: א׳-ג׳       

משך המפגש: 45 ד׳      
מחיר: 150 ש״ח לחודש + 120 ש״ח

ל-2 חוברות עבודה

משחקי תפקידים חיים / בן רוקבן  
ניכנס למשחקי חיים ספורטיביים ומשחקי 

אתגר, נתאמן בעזרת נשקי  ספוג, חרבות, 
מגנים, קשתות, חיצים ועוד...

גילאי: ג'-ו'
משך המפגש: 45 ד'

מחיר: 150 ש״ח לחודש
 

אומנויות לחימה - בשיטת ישראל 
הישרדות ג'יוג'יצו / אורטל יועד

בשיטה זו נלמד קרטה, ג'ודו, ג'יוג'יצו וקרב 
מגע.מתוך מתן דגש על לימוד ערכים והעלאת 

הביטחון העצמי.
גילאי: א'-ו'

משך המפגש: 45 ד'
מחיר: 150 ש״ח לחודש + 150 ש״ח לחליפת קרטה

טיסנאות / חב׳ ממריאים
הטיסנאות הינו תחביב הנפוץ והמאפיין 

יכולות טכניות גבוהות אשר תורמות לפיתוח 
מיומנויות כמו: כושר ריכוז, דיוק, שיפור 

המוטוריקה העדינה ועוד...
גילאי: ב׳-ו׳

משך המפגש: 60 ד׳
מחיר: 165 ש״ח לחודש + 325 ש״ח חומרים לשנה

 
טכנו טריק / חב׳ ממריאים

זהו חוג חדשני המשלב לימוד תיאורטי בנושאי 
חוקי הפיזיקה, ההנדסה והמכניקה.

בניית מודלים ייחודיים בתחום הרובוטיקה 
כמו: דינוזאור, רובוט מהלך, מכונית מונעת, 

מנופים ועוד...
גילאי: א׳-ו׳

משך המפגש: 60 ד׳
מחיר: 170 ש״ח לחודש + 385 ש״ח חומרים לשנה

 
אומנות שימושית / אירית לב זוהר      

החוג מלמד טכניקות עבודה עם הידיים 
בעולמנו הטכנולוגי תוך שימת דגש על פיתוח 

חשיבה מקורית.
צביעה בעץ, עבודה בגבס, פיסול בחוטי ברזל 

ועוד...
גילאי: א׳-ו׳

משך המפגש: 60 ד׳
מחיר: 160 ש״ח לחודש + 270 ש״ח חומרים לשנה

 
ג'גלינג / יואב הניג

דרך לימוד כלי הג'גלינג השונים יחווה ויגלה 
הילד את המקום השקט שבתוכו, את הלימוד 

מתוך שחרור, קורדינאציה וקשר עין וכמובן 
שמחת חיים וכיף בלתי רגיל.

גילאי: א׳-ו׳
משך המפגש: 45 ד׳

מחיר: 145 ש״ח לחודש + 200 ש״ח לערכת כלים 
)לא חובה(

  

טניס / בלה אפשטיין
אימוני טניס בכל הרמות. בשיטת אימון מהנה, 

מאתגרת ומקצועית.
גילאי: א'-ו'

משך המפגש: 45 ד'
מחיר: 165 ש״ח לחודש

 
משחקי כדור ותנועה / רות צח

חוג המשלב מגוון רחב של לימוד משחקי 
כדור, שיפור קואורדינציה, מוטוריקה עדינה 

וחיזוק הביטחון העצמי.
גילאי: א׳-ו׳ )חלוקת גילאים(

משך המפגש: 45 ד׳
מחיר: 140 ש״ח לחודש

לנרשמים חולצת אימון במתנה!

שחמט לכל / חזי אלמוג
גילאי: א׳-ו׳ )לפי רמות(

משך המפגש: 45 ד׳
מחיר: 120 ש״ח לחודש

 
הבשלן האומן / חב׳ אפיק

העשרה וחשיפה בתחום הבישול. הכרת ערכים 
תזונתיים של מאכלים שונים, אבות מזון ועוד...
הילדים יכינו מגוון רחב של תבשילים וניחוחות

גילאי: א׳-ו׳
משך המפגש: 45 ד׳

מחיר: 145 ש״ח לחודש + 250 ש״ח חומרים לשנה.
 

מבוכים ודרקונים / עידו ברגמן
משחק דמיון בעל עלילה מרתקת ואינסופית, 
שנערך סביב שולחן. המשחק מחייב שיטוף 

פעולה למען השגת מטרה משותפת.
התנסות בדינמיקה קבוצתית, שיפור יכולת 

הריכוז, התמודדות עם מצבים מורכבים ופתרונם.
גילאי: ד׳-ו׳

משך המפגש: 75 ד'
מחיר: 150 ש״ח לחודש

 
שעשועים אלקטרוניים / חב' אפיק
ידע בסיסי בחשמל ובאלקטרוניקה, בניית 

פרויקטים תוך שימוש בעקרונות טכנולוגיים 
במשמשים אותנו בחיי היום יום: מחולל 3 אורות 
וצלילים, מופע אורות קצים, מגבר  לרכב ועוד...

גילאי: א'-ו'
משך המפגש: 60 דקות

מחיר: 140 ש״ח לחודש + 270 ש״ח חומרים לשנה
 

בקסם הצבע / זהבה קפלן
בבי"ס אבן חן ורבין

חשיפה לעולם הקסום של צורה וצבע.
עיסוק בטכניקות שונות של קו והכרת

אמנים יחודיים.
גילאי: ב'-ו'

משך המפגש: 50 ד'
מחיר: 160 ש״ח לחודש + 200 ש״ח חומרים לשנה

קומיקס / צחית אסתר גולדמן
הילדים יתנסו בציור דמויות, גיבורי על, 

מפלצות ויצורי פנטזיה וילמדו את רזי כתיבת 
סיפורי הקומיקס.

גילאי: א׳-ו׳
משך המפגש: 45 ד׳

מחיר: 145 ש״ח לחודש + 120 ש״ח חומרים לשנה
 

זומבה / יעל דותן
חוג כייפי, חווייתי, אנרגטי וסוחף המשלב 

ריקודים מהעולם הלטיני ומשפר את  הכושר 
הגופני.

גילאי: א׳-ו׳
משך המפגש: 45 ד׳

מחיר: 140 ש״ח לחודש
 

סיפורים וקינוחים / אלירן אזולאי
הילדים יכירו ויכינו קינוחים בליווי סיפורים 

משעשעים.
גילאי: א׳-ד׳

משך המפגש: 45 ד׳
מחיר: 145 ש״ח לחודש + 200 ש״ח חומרים לשנה

חדש!

נוהל רישום לחוגים לשנת הלימודים תשע״ט

הרישום והתשלום יתבצע באינטרנט באתר המועצה המקומית שוהם שכתובתו:
http://www.shoham.muni.il/ בלשונית רישום חוגי חווידע.

קישור לתשלום: 
https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=61&gotorishum=yes

ניתן להיכנס גם לאתר מועצת שוהם / תשלומים / חינוך / רישום לתאגיד חינוך
לאחר פרטי משלם ותלמיד לבחור: "חווידע".

לא יתאפשר תשלום בכרטיס דיינרס.

התשלום עבור חומרים יבוצע בנפרד וישירות למדריך החוג.

הרישום יחל מתאריך 20.8.18.

אנו ממליצים להקדים ולהירשם, מספר המקומות מוגבל בחוגים.

חדש!

אהובה זביב - רכזת חווידע 
טלפון: 03-6888160   פקס: 03-6888182  

נהלי ביטול:
1. ניתן לפרוש מפעילות או לעבור לפעילות אחרת ע״י הודעה בכתב לרכזת

    החוגים בביה״ס עד לתאריך 1 בכל חודש. הפסקת התשלום והפעילות תחל
    מהחודש שלאחריו. במקרה של ביטול חוג - תשלום בגין חומרים יוחזרו ע״י

    המפעיל באופן יחסי.

2. ביטול השתתפות בחוג יוכל להיעשות רק עד לתאריך 1.3.19.
    לאחר תאריך זה, לא יוחזרו התשלומים גם אם יפסיק התלמיד להשתתף בחוג.

3. במקרה והפסיד התלמיד שיעור אחד בשל מחלה או כל פעילות אחרת לא יקבל
    פיצוי. במקרה של מחלה שנמשכת יש להציג אישור רפואי לרכזת ביה״ס.

4. תלמיד שלא הסדיר תשלום לא יוכל להמשיך ולהשתתף בפעילות החוג.

    קראתי ומסכים לנהלים.                   

חתימת ההורה:



פעילות המשך ליום הלימודים
            לתלמידי בתיה״ס היסודיים

                   שנה״ל תשע״ט

להורים שלום,

תוכנית חווידע מופעלת ע״י תאגיד החינוך בהצלחה רבה ולשביעות רצון 
התלמידים, כפי שתוכלו לראות לראות החוגים כוללים מגוון פעילויות, חוגי 
העשרה ותגבור לתלמידים על רצף הגילאים. במשוב שהתקיים בסוף שנת 

תשע״ח השיבו כ-97% כי הם מרוצים, למדים ונהנים מהפעילות בתכנית.

גם השנה פעלנו ברוח החזון אותו אנו מובילים למתן מענה לצרכי הפרט
והקהילה להארכת יום הלימודים, חידשנו ורעננו את היצע החוגים 

והקורסים.אני מזמינה אתכם להצטרף לכ-620 תלמידים שנהנו במסגרת 
התכנית בשנת הלימודים שהסתיימה.

הורים יקרים, אני מאחלת לכם ולילדכם המשך חופשה נעימה ובטוחה,
שנת לימודים מהנה ומאתגרת.

צוות אגף חינוך וקהילה עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין.

בברכה,

אופירה ביטון
מנהלת אגף חינוך וקהילה

בכל בית ספר תתכן פעילות המשך ליום הלימודים
עד 3 ימים בשבוע )בכפוף למינימום נרשמים(.

מערכת שעות מפורטת בית ספרית
תחולק בתחילת שנת הלימודים.

נהלים
1. חלק מהפעילויות יחלו בשבוע הראשון של שנת הלימודים תשע״ח, ויסתיימו

    ב-27 ביוני 2019. בתקופת חופשות ביה״ס לא תתקיימנה פעילויות.
2. פעילות כל חוג / קורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

3. מספר המקומות בכל חוג / קורס מוגבל. הצטרפות במהלך השנה הינה על בסיס
    מקום פנוי.

4. ניתן להשתתף בשיעור אחד לניסיון. היה והתלמיד בחר להמשיך להשתתף בחוג -
    יחוייב בתשלום עבור שיעור זה.

5. חשוב! הפעילות במרכזים הינה בחירה. תימנע השתתפות תלמידים אשר
    התנהגותם אינה הולמת.

6. בתום הפעילות ניתן להשתמש בתחבורה ציבורית, לו״ז ניתן למצוא באתר חברת
.www.kavim-t.co.il - ״קווים״    

אגף חינוך וקהילה, רח׳ האודם 63, שהם
טל׳ 03-6888160, פקס: 03-6888182

מרכז
תגבור

פרטים בהמשך...

קורסים בתחום המדעים:
מידע יתפרסם באתר המועצה - אגף חינוך

החל מתאריך 19.8.18


