
בצהרי היום

שוהם מצויינת     בחינוך!

תאגיד חינוך
לשהם בע“מ

פעילות המשך ליום הלימודים
לתלמידי בתיה"ס היסודיים

שנה"ל תשפ"ב



להורים שלום,        

חוזרים לשגרה בהנאה!

אנו שמחים לחזור לפעילות מלאה ולהציע לכם מגוון רחב וחדש של 
פעילות חוגים והעשרה.

תכנית "חווידע" מופעלת ע"י "תאגיד החינוך" בהצלחה רבה ולשביעות 
רצון התלמידים, לאורך השנים. 

לצרכי  מענה  במתן  מובילים  אנו  אותו  החזון  ברוח  פעלנו  השנה  גם 
הפרט והקהילה להארכת יום הלימודים. אני מזמינה אתכם להצטרף 

למעגל התלמידים שנהנו מהתכנית לאורך השנים. 

נעימה  חופשה  המשך  ולילדכם  לכם  מאחלת  אני  יקרים,  הורים 
ובטוחה.

צוות אגף חינוך וקהילה עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין.

בברכה,

    
   :

"ב
שפ

ם ת
מידע על תכניות נוספות לשנת הלימודי

אופירה ביטון
מנהלת אגף חינוך וקהילה

פלג רשף
חבר המועצה

מ"מ יו"ר תאגיד החינוך

תכניות בתחומי
מדע וטכנולוגיה 
ותגבור לימודי 

יפורסמו בהמשך 
בהודעה נפרדת



נוהל רישום לחוגים לשנת הלימודים תשפ"ב

אהובה זביב - רכזת חווידע

לכל שאלה ובירור אני לשירותכם!

טלפון: 03-6888160 | פקס: 03-6888182

http://www.shoham.muni.il
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חוגים

פעילות חווייתית ומשעשעת להכרת עולם המדע והתופעות המדעיות הסובבות אותנו.
בניית דגמים מדעיים שונים הנשארים ברשות המשתתפים/

כמו: פריסקופ, תוכי עומד על חוט, מסוק, חומצות ובסיסים ועוד...
גילאי:  א'-ב'

משך המפגש: 45 ד'
מחיר: 150 ₪ לחודש + 290 ₪ חומרים לשנה

כל מה שלא ידעתם ולא העזתם לשאול! כיצד הסבון מנקה? כיצד מטוס הופך לחמקן? בחוג זה
יהפכו המשתתפים למדענים צעירים, יחקרו תופעות טבע ויערכו ניסויים מגוונים...

החוג מיועד לסקרנים שאוהבים לחוות תחומי לימוד מרובים ומלווה בבניית דגמים ועריכת ניסויים.
אז מה עושים?  מכונית תנע, פולימרים, מערכת השמש, חללית בראשית, קסמי צבעים, שיווי משקל

ומרכז כובד, אור וגלים ועוד...
גילאי:  ג'-ד'

משך המפגש: 45 ד'
מחיר: 150 ₪ לחודש + 290 ₪ חומרים לשנה

תכנית איכותית ללימודי מצויינות בתחומי הסייבר, הטכנולוגיה והחדשנות 
המותאמת לכל הגילאים במטרה לגדל דור שיכיר וידבר את השפה הטכנולוגית מגיל צעיר

ויוכללהשתלב בתחומי העשייה בעתיד. 
החוג מעניק לתלמידים חשיפה והתנסות ביסודות המחשב וכניסה מוקדמת לעולם הטכנולוגיה!

התלמידים יכירו את עולם הגיימינג, תכנות, ילמדו סייבר ובינה מלאכותית.
גילאי:  א׳-ב׳ / ג'-ו'

משך המפגש: 75 ד' (בכיתת במחשבים)
מחיר: 2500 ₪ לשנה

פתיחת החוג מותנת במינימום נרשמים !
הרישום לחוג ישירות מול חברת סייבר באמצעות הליניק

 (/https://pisgacyber.co.il/f_school) למידע נוסף ולרישום
פרטים נוספים חב׳ פסגה : 03-9176666

ידע בסיסי בחשמל ובאלקטרוניקה, בניית פרויקטים תוך שימוש בעקרונות טכנולוגיים המשמשים
אותנו בחיי היום יום.

גילאי: א'-ו'
משך המפגש: 60 ד'

מחיר: 150 ש״ח לחודש + 300 ש״ח חומרים

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: 170 ש״ח לחודש + 385 ש״ח חומרים לשנה

Happy English מכינים את ילדכם לאנגלית של המאה ה 21 בשיחות אונליין בפרויקטים  בין 
לאומיים עם תלמידים דוברי אנגלית מ 50 מדינות ברחבי העולם, חדרי בריחה וירטואליים, 

אפליקציות מלהיבות, כתיבת בלוג אישי, תוכנות לימוד אינטראקטיביות וחווית למידה מעצימה 
ומלהיבה עם גלי לב ארי, בעלת 25 שנות ניסיון, מייסדת שיטת הלימוד החדשנית והמובילה 

בארץ.                                                                                           
גילאי:  א'-ו'

משך המפגש: 75 ד‘ (כל נרשם מקבל סיסמה לאתר תרגול ללא עלות)
מחיר: 65 ₪ לשיעור (הרישום מראש עבור כל שנת הלימודים ב-10 תשלומים שווים)

תשלום חודשי ממוצע כ- 250 ₪   החוג נערך באונליין!                                                                                                                                        
לפרטים והרשמה ישירות מול הספק: שי- 052-8878780 / 03-5047758                                                                                       

  www.happy-english2u.com : לשיעור ניסיון
הטבה - לנרשמים עד לתאריך 31/8/21  הנחה  של 130 ₪

(מותנה בהשתתפות של מינימום 18 שיעורים)
ניתן לפרוש מהחוג בכל תחילת חודש בהודעה מראש והחזר יינתן באופן יחסי. הקדימו להירשם 

מספר המקומות מוגבל!

אנגלית Happy English – גלי לב ארי

שעשועי מדע / חב' לדעת וחקר

חדש!

חדש!

מדע וטכנולוגיה / חב' לדעת וחקר

סייבר טכנולוגיה וחדשנות / חב׳ פסגה

שעשועים אלקטרוניים / חב' אפיק

טיסנאות / חב׳ ממריאים

טכנו טריק / חב׳ ממריאים

חדש!

חדש!

חוג חדשני המשלב לימוד תיאורטי בנושאי חוקי הפיזיקה, ההנדסה והמכניקה.
בניית מודלים ייחודיים בתחום הרובוטיקה כמו: דינוזאור, רובוט מהלך, מכונית מונעת, ומנופים.   

גילאי: א׳-ו׳
משך המפגש:  60 ד'

מחיר: 170 ₪ לחודש + 385 ₪ חומרים לשנה



משחק תפקידים בו הילדים בוחרים להיות דמויות בתוך עלילת פנטזיה קסומה ויחד
יוצרים את הסיפור שבו הם גיבורים. משחק עם מגוון רחב של דמויות ומשחקים בשיתוף

פעולה להשגת המטרה.
גילאי: ד‘-ו'

משך המפגש: 60 ד'
מחיר: 180 ₪ לחודש

חוג ריקוד אנרגטי וסוחף, בו נלמד צעדי ריקוד מכל הסגנונות: לטיני, היפ הופ, ברזילאי,
MTV ועוד.. החוג תורם לקואורדינציה ולכושר הגופני - וגם פתרון מעולה להעלאת הדימוי

והביטחון העצמי!                                          
גילאי: א‘-ו' (חלוקה לקבוצות לפי גילאים).

משך המפגש: 45 ד' | מחיר: 150 ₪ לחודש
לפרטים נוספים ובירור המועדים, ניתן לשלוח ווטסאפ עם שם וכתה: יעל 054-4580580

פעילות גופנית  המפעילה את השרירים, שיפור הקואורדינציה, שיווי המשקל ומיומנויות
חברתיות.

גילאי: א'-ד'
משך המפגש: 45 ד'

מחיר: 150 ₪ לחודש

חוג המשלב מגוון רחב של לימוד משחקי כדור, שיפור הקואורדינציה, מוטוריקה עדינה
וחיזוק הביטחון העצמי.

גילאי: א׳-ו׳  (חלוקת גילאים) 
משך המפגש:  45 ד'

מחיר: 150 ₪ לחודש

הילדים יכירו ויכינו קינוחים בליווי סיפורים משעשעים.  
גילאי: א׳-ד׳

משך המפגש: 45 ד׳
מחיר: 155 ש״ח לחודש + 250 ש״ח חומרים לשנה

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

גילאי: א׳-ו׳  
משך המפגש: 45 ד׳      

מחיר: 155 ש״ח לחודש + 250 ש״ח חומרים לשנה

זומבה / יעל דותן כהן

קומיקס / צחית אסתר גולדמן

הבשלן האומן / שלמה אבזוב

מבוכים ודרקונים / חן ארגמן

משחקי כדור ותנועה / משה בן ארי - בבי"ס צוקים, אבני החושן

משחקי כדור ותנועה / רות צח  - בבי"ס ניצנים

סיפורים וקינוחים / אלירן אזולאי

הילדים יתנסו בציור דמויות, גיבורי על, מפלצות ויצורי פנטזיה וילמדו את רזי כתיבת
סיפורי הקומיקס.

גילאי: א'-ו'
משך המפגש: 45 ד'

מחיר: 145 ₪ לחודש + 120 ₪ חומרים לשנה



1. חלק מהפעילויות יחלו בשבוע הראשון של שנת הלימודים ויסתיימו ב- 29 

ביוני 2022. 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 - יחויב בתשלום עבור שיעור זה.

 5. חשוב! הפעילות המוצעת 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״.

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

מערכת שעות מפורטת בית ספרית
תחולק בתחילת שנת הלימודים.

נהלים

מוקד 106 לרשותך 24 שעות
www.shoham.muni.il | מועצה מקומית שוהם

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


