
 
 

 בית ספר הרצוג

 תשע"ח החברה העירוניתחוגי מערכת 

 כדורגל
וני לכדורגל צוות מאמנים מוסמכים בביה"ס העיר

שישלבו אימונים אטרקטיביים ומהנים לצד דגש 
 על חינוך וערכים תוך עבודה קבוצתית משותפת.

 בתוכנית שנתית:
 לימוד יסודות הכדורגל ✓
 פיתוח הקואורדינציה והתנועתיות ✓
 תוכנית אימונים מותאמת לילדים ✓
 טורנירים בחופשות ובחגים ✓

 ו'-כיתות: א'
 א'+ג': ימי פעילות

 14:15, 13:30: שעות פעילות
 אור דרימר שם המדריך:

 054-5543734 טלפון:
 ש"ח 160מחיר לחודש: 
 ש"ח 1,600מחיר לשנה: 

 )כולל נעליים(₪  250ציוד: 

 כדורסל 
ביה"ס העירוני לכדורסל בשיתוף אגודת הכדורסל 

מכבי עירוני רחובות שם דגש על ערכים, מחויבות, 
 מצוינות, עבודה קבוצתית, עזרה ותמיכה הדדית.

 בתוכנית השנתית:

 לימוד יסודות הכדורסל •
 פיתוח יכולות גופניות •
 קואורדינציה •
 בחופשות ובחגיםפעילויות העשרה  •

 ו'-כיתות: א'
 ב'+ד': ימי פעילות

 14:30, 13:30: שעות פעילות
 רז נחום שם המדריך:

 052-4048085 טלפון:
 ש"ח 190מחיר לחודש: 
 ש"ח 1,900מחיר לשנה: 

 ש"ח 150ציוד: 

 אומנות לחימה - טאקוונדו
טאקוונדו הינו ענף אולימפי, אומנות לחימה נגד 

 כל מצבי התקיפה.
מפתח יכולות גופניות, קואורדינציה, ביטחון החוג 

 עצמי, קשב וריכוז, סדר ומשמעת.
 בהדרכת מדריכים מוסמכים.

 
 

 ו'-כיתות: א'
 ד': ימי פעילות

 14:15, 13:30: שעות פעילות
 צמח  שם המדריך:

 052-2729700 טלפון:
 ש"ח 140מחיר לחודש: 
 ₪ 1,400מחיר לשנה: 

 כדוריד
פועל בשיתוף אגודת  בית הספר לכדוריד ברחובות

מכבי עירוני רחובות בניהולו של אמיתי דיין והינו 
 מהמובילים בארץ בענף הכדוריד.

 יד-לימוד יסודות הכדור •
 פיתוח קואורדינציה ותנועתיות •

 מעקב אחר התקדמות של כל ילד •

 טורנירים ותחרויות בחופשים ובחגים •
 ו'-כיתות: ג'

 א'+ג': ימי פעילות
 15:45, 15:00: שעות פעילות
 אמיתי דיין שם המדריך:

 054-4667652טלפון: 
 ש"ח 165מחיר לחודש: 
 ש"ח 1,650מחיר לשנה: 

 ש"ח 150ציוד: 

 ביה"ס העירוני למחול ותנועה  –מחול 
בית הספר העירוני למחול ותנועה מזמין אתכם 

להיחשף למגוון סגנונות מחול בחוג איכותי, 
 המורים.מקצועי, חוויתי ומהנה בהדרכת מיטב 

בשיעורי המחול אנו מקנים את יסודות הריקוד, 
פיתוח שמיעה מוסיקלית, פיתוח יכולות גופניות 

)גמישות, יציבה נכונה(, יכולות חברתיות, יכולות 
 אומנותיות ובימתיות.

התלמידים ייקחו חלק בטכסי בית הספר ובמופעי 
 מחול שונים בעיר.

 ו'-כיתות: א'
 , ב': ימי פעילות

  14:30, 13:30: פעילותשעות 

 ש"ח 130מחיר לחודש: 
 ש"ח 1,300מחיר לשנה: 

 בימת הנוער
בימת הנוער רחובות היא מרכז עירוני לחינוך 

והכשרה בנושאי אומנויות הבמה לילדים, נוער 
 .ומבוגרים הגדול במדינת ישראל

מושגי יסוד  חוגבמהלך השנה לומדים המשתתפים ב
ועקרונות עבודה במסגרות אומנותיות 

להם כלים בסיסיים בעבודה על   מוקנים  ותאטרליות,
במה, ומפותח כושר הדמיון, היצירתיות והאלתור 

 גמרעבודה על פרויקט ישנה שלהם. במשך השנה 
 

 ו'-כיתות: א'
 ימי פעילות: ג'

 13:30שעות פעילות: 
 שם המדריך: אודליה דדון

 ש"ח 160ש: מחיר לחוד
 ₪ 1,600מחיר לשנה: 



 
 

 קפוארה
קפוארה הינה אומנות לחימה ייחודית המשלבת 

 תנועה ומוסיקה.
מעבר לכך הקפוארה היא כלי מצוין לבניית אורח 

חיים בריא וחיובי בשל היותה אומנות עשירה 
 בתנועות ומרתקת באידיאולוגיה.

 הקפוארה בונה ומשפרת:
 כוח וגמישות ✓
 וקואורדינציה.זריזות, מוטוריקה  ✓
 ריכוז ובטחון עצמי. ✓

 .בהדרכת מדריכים מוסמכים מטעם מכון וינגייט
 ו'-כיתות: א'

 ימי פעילות: א'
 14:30, 13:30שעות פעילות: 

 שם המדריך: משה בר דוד
 050-6924923טלפון: 

 ש"ח 140מחיר לחודש: 
 ש"ח 1,400מחיר לשנה: 

 

 

     

 

 :לפרטים נוספים והרשמה

 rehovot.co.il-www.ironit  העירוניתאתר החברה 

 .ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי מערכת השעות של בית הספר, מספר הנרשמים לכל חוג ואילוצים אחרים 

 במפגש השני תבוצע גבייה. השתתפות בשיעור ניסיון בתיאום ורישום אצל הרכזת, עם הרשמה לחוג והשתתפות 

  שיקים לפקודת "החברה העירונית רחובות" 10התשלום בשיקים יתבצע מול רכזת החוגים בלבד, יש להכין 

  לכל חודש. 10, 5, 1לתאריכים 

 .בזמן המתנה לחוג הילדים מחויבים להישאר בשטח בית הספר ולהישמע להוראות רכזת החוגים 

 ות טופס אצל רכזת החוגים ורק לאחר אישורה.יתבצע רק באמצע -מעבר בין החוגים 

  בטופס ביטול חוג, הביטול ייכנס לתוקף חודש מיום הודעת הפרישה.31.3.18ביטול חוגים יתאפשר עד לתאריך , 

 

 

 6878454-050עידית סגל:  -םרכזת החוגילפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם 

http://www.ironit-rehovot.co.il/

