
 

 
 
 

 להורים שלום,
 
 
 

 חוזרים לשגרה בהנאה
 
 

 אנו שמחים להציע לכם מגוון רחב וחדש של פעילות חוגים והעשרה.
מופעלת ע"י "תאגיד החינוך" בהצלחה רבה ולשביעות רצון  "עתכנית "חוויד

 התלמידים, לאורך השנים. 
גם השנה פעלנו ברוח החזון אותו אנו מובילים למתן מענה לצרכי הפרט והקהילה 

להארכת יום הלימודים. אני מזמינה אתכם להצטרף למעגל התלמידים שנהנו 
 מהתכנית לאורך השנים. 

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

 
 כל שאלה ועניין.צוות אגף חינוך וקהילה עומד לרשותכם ב

 
     

  
 

 ב ב ר כ ה         
 

 אופירה ביטון         
 מנהלת אגף חינוך וקהילה

 מנכ"לית תאגיד לחינוך שהם בע"מ                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נוהל רישום לחוגים לשנת הלימודים תשפ"ג

 

שלום יתבצע באינטרנט באתר המועצה המקומית שוהם.                 הרישום והת
ניתן להיכנס לאתר המועצה / תשלומים / חינוך / רישום לתאגיד                       

 "חווידע"לאחר פרטי משלם ותלמיד לבחור: 

 .בכרטיס דיינרסלא יתאפשר תשלום 

 התשלום עבור חומרים יבוצע ישירות למפעיל החוג.

 25.8.22 -הרישום יחל מ

 אנו ממליצים להקדים ולהירשם, מספר המקומות מוגבל בחוגים.

 

 נהלי ביטול:

לרכזת  הודעה בכתבניתן לפרוש מפעילות או לעבור לפעילות אחרת ע"י  .1
בכל חודש. הפסקת התשלום והפעילות תחל  1החוגים בביה"ס  עד לתאריך 

ם בגין  החומרים יוחזרו תשלו –מהחודש שלאחריו. במקרה של ביטול חוג 
 ע"י המפעיל באופן יחסי.

.                             1.3.23רק עד לתאריך ביטול השתתפות בחוג יוכל להיעשות  .2
גם אם יפסיק התלמיד להשתתף  לא יוחזרו התשלומיםלאחר תאריך זה, 

 .בחוג

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

 ביה"ס.

 תלמיד שלא הסדיר תשלום לא יוכל להשתתף בפעילות החוג. .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 :נהלים

ויסתיימו                                           הלימודים שנת של הראשון בשבוע יחלו מהפעילויות חלק .1
                                                                                2023ביוני  29 -ב

 .פעילויות תתקיימנה לא ביה״ס חופשות בתקופת    

 . נרשמים של מינימלי במספר מותנית קורס/  חוג כל פעילות .2

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

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

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

  חברת באתר למצוא ניתן לו״ז, ציבורית בתחבורה להשתמש ניתן הפעילות בתום. 6

.www.kavim-t.co.il – ״קווים״ 

 

 

 

 לכל שאלה ובירור אני לשירותכם !
 רכזת חווידע –אהובה זביב 

03-9791201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חוגים חדשים !!!

                                                                                    / בתיה שיאון  נות רב תחומיתומא
                                                           החוג מתקיים בקבוצות קטנות תוך מתן יחס אישי.

                                                               רגשית העדינה והמוטוריקה האת מחזק 
אומנות בעץ, פיסול עיסת נייר, פסיפס, פיסול  –הילדים מתנסים ביצירות מגוונות 

                                          בחוט ברזל, רקמה, תפירה, מגזרות נייר, חרוזים ועוד...
                                                               ו' )חלוקה לקבוצה דו גילאית(-א' :גילאי

                                                                                                         ד' 45משך המפגש: 
 חומרים לשנה₪  ₪280 +  190:  מחיר

                                                                                                בוריס קנלרשחמט / 
                                                   , ומתמטית קוגנטיבית מפתח חשיבה משחק השחמט 

 .והתמדה בדרך משפר את  הזיכרון, מטפח חשיבה יצירתית ומעודד עבודת צוות
ד'                                                                                                                   -גילאי: א'

  ד'                                                                                                                  45משך המפגש: 
 לחודש ₪  160מחיר: 

                                                                                                             חב' קורטקס /מבוכים ודרקונים 
                     גבול לדמיון.בו משחק אסטרטגי, מרתק שכולם נהנים בו. זהו עולם שאין 

 מיון.ות, פיתוח החשיבה והדכושר מנהיג ות, פיתוחולת התבטאהמשחק מקנה יכ

לחודש                                                     ₪  160   12:45-13:45ג'  מהשעה -גילאי: א' 
 לחודש ₪  175 13:45-15:15ו'   מהשעה -גילאי:  ד'

 

 חוגים ממשיכים שילדים אוהבים ...

                                                                                       / צחית אסתר גולדמן קומיקס
הילדים יתנסו בציור דמויות, גיבורי על, מפלצות ויצורי פנטזיה וילמדו את רזי 

                                                                                              כתיבת סיפורי הקומיקס.       
ו'                                                                                                                      -גילאי: א'

                                        ד'                                                                  45משך המפגש: 
 חומרים לשנה₪  120לחודש + ₪  150מחיר: 

                                                                                                               / יעל דותן זומבה
לם הלטיני ומשפר את חוג כייפי, חווייתי, אנרגטי וסוחף המשלב ריקודים מהעו

   הכושר הגופני.                                                                                                                
                                                                                                                           )חלוקה לקבוצה דו גילאית(ו'  -'אגילאי: 

                                                                                                                         ד' 45משך המפגש: 
     לחולצה ופעילות סוף שנה₪  100+  לחודש₪  150מחיר: 

 

                                                                                                



                                                                               אזולאי אלירן/  וקינוחים סיפורים
                                         .משעשעים סיפורים בליווי קינוחים ויכינו יכירו הילדים

                                                                                                                ד׳-א׳: גילאי
                                                                                                                 ד׳ 45: המפגש משך

 לשנה חומרים ש״ח 250+  לחודש ש״ח 160 :מחיר

 

                                                                             אפיק' חב/  אלקטרוניים שעשועים
דגמים                                                               בניית, ובאלקטרוניקה בחשמל בסיסי ידע
.                                                               יום היום בחיי אותנו משמשיםה יםטכנולוגי בעקרונות שימוש תוך

                                                                                                                     ' ו-'א: גילאי
                                                                                                    'ד 60: המפגש משך

 חומרים ש״ח 300+  לחודש ש״ח 150: מחיר

 

                                                                                                    ממריאים חב׳/  טיסנאות
 לפיתוח תורמותש גבוהות טכניות יכולות והמאפיין הנפוץ תחביב הינו הטיסנאות
                                                                                                                      ו׳-ב׳ :ילאיג    ...ועוד העדינה המוטוריקה שיפור, דיוק, ריכוז כושר: כמו מיומנויות

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

 

                                                                                               ממריאים חב׳/  טריק טכנו
. והמכניקה ההנדסה, הפיזיקה חוקי בנושאי תיאורטי לימוד המשלב חדשני חוג

 מכונית, מהלך רובוט, דינוזאור: כמו הרובוטיקה בתחום ייחודיים מודלים בניית
 .                                                                                                                    מנופיםו ,מונעת
                                                                                                               ו׳-א׳: גילאי

ד'                                                                                                                  60משך המפגש:  
 חומרים לשנה ₪  385לחודש + ₪  170מחיר: 

 

                                                              בבי"ס ניצנים              -  / רות צח משחקי כדור ותנועה

                                                                    , רביןאבני החושן, קשת, צוקים בבי"ס -אבי כהן                                       

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

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

                                                                                               לחודש₪  150מחיר: 

 

 



 העשרה 

    054-4791356 בת שבע בויהבכיף /  גליתנא

. הקניית ביטחון בשפה באמצעות האנגלית המדוברתחוג עם חוויה לימודית בשפה 
המותאמות גיל. רכישת אוצר מילים והגייה  משחקים, שירים, ריקודים ויצירה

             .                                                                                                                            נכונה
                                                                                                               ב'-גילאי: א'

                                                                                                                     ד' -ג' לאי:יג
ד'                                                                                                           45משך המפגש: 

 ₪  150+ חומרים  לחודש₪  250מחיר: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


