
 
    

 

 

קבוצות /  מחיר שנתי הערות

 כיתות

 חוג מדריך החוג שעות

 יום ראשון 

ספת תשלום חד פעמי ות

כולל נעליים ציוד₪  025  

 

1,600  ₪ 

פעמיים 

 בשבוע

 ג'-א'

 ו'-ד'

 ילדי צהרון

13:30-14:15 

14:15-15:00 

15:00-15:45 

ביה"ס העירוני 

 לכדורגל

 כדורגל

 

 קב' א ₪  1,650 כולל עלות חומרים ודגמים.

 קב' ב' 

13:30-14:30 

14:30-15:30 

 טיסנאות אייל רז-ממריאים

 יום שני 

תוספת תשלום חד פעמי 

ציוד ₪  150  

1,650  ₪ 

פעמיים 

 בשבוע

 'ג-ב'

 ו'-ד'

14:30-15:15 

15:15-16:00 

 כדוריד ביה"ס לכדוריד

 יום שלישי 

 ₪ 1,300 צה מתנה ל*חו

 

 'ב-א'

 ו'-ג'

 

13:30-14:30 

14:30-15:30 

 

ביה"ס העירוני 

 למחול ותנועה

 חולמ

 

תוספת תשלום חד פעמי 

ציוד ₪  150  

₪ (  1,200 -)פעם בשבוע  

1,900  ₪ 

פעמיים 

 בשבוע

 'ב-א'

 ו'-ג'

 

13:30-14:30 

14:30-15:30 

ביה"ס לכדורסל 

 העירוני

 כדורסל בנים

ערכת לגו  מבצע רישום

במקום ₪  80 -הנדסי ב

לנרשמים  ()רשות 130

 הראשונים

 

  -ד"ר לגו 14:30-15:30 ד'-א' ₪  1,450

 מיכה הירש

 הייטק לגו 

 כולל ערכה וחומרים

 

 

 ב'-א' ₪  1,670

 ו'-ג'

13:30-14:30 

14:30-15:30 

 אלקטרוניקה שילה נתן

 חמערכת שעות חוגים תשע"
 בית ספר רמון



 
 יום רביעי 

 150תוספת תשלום חד פעמי 

ציוד ₪   

1,650  ₪ 

פעמיים 

 בשבוע

 ג'-ב'

 ו'-ד'

14:30-15:15 

15:15-16:00 

 כדוריד ביה"ס לכדוריד

 אומנות משולבת חן שרון 13:30-14:45 ג'-א' ₪  1,250 

 מתחילים  ₪  1,650 כולל ערכה וחומרים

 מתקדמים

13:30-14:30 

14:30-15:30 

 טכנוטריק ממריאים

חומרים )ישולמו ₪  200 

 בנפרד לאומני החשיבה(

 מדעים אומני החשיבה 13:30-14:30 ד'-א' ₪  1,300

 יום חמישי

 ב'  –א'  ₪ 1,300 *חולצה מתנה

 ו'-ג'

13:30-14:30 

14:30-15:30 

ביה"ס העירוני 

 למחול ותנועה

 זומבה

 025תוספת תשלום חד פעמי 

כולל נעליים ציוד₪   

1,600  ₪ 

פעמיים 

 בשבוע

 ג'-א'

 ו'-ד'

 ילדי צהרון

13:30-14:15 

14:15-15:00 

15:00-15:45 

ביה"ס העירוני 

 לכדורגל

 כדורגל

 ג'-א' ₪  1,200 

 ו'-ג'

13:30-15:00 

15:00-16:30 

 פימו רחל רוזנפלד

חומרים )ישולמו ₪  250

 בנפרד לאומני החשיבה(

השף החושב  אומני החשיבה 13:30-14:30 ד'-א' ₪  1,250

 )בישול(

 יום שישי 

 150תוספת תשלום חד פעמי 

ציוד₪   

₪ (   1,200 -)פעם בשבוע  

1,900  ₪ 

פעמיים 

 בשבוע

 ב'-א'

 ו'-ג'

12:45-13:45 

13:45-14:45 

ביה"ס לכדורסל 

 העירוני

 כדורסל בנים

 :לפרטים נוספים והרשמה

 rehovot.co.il-www.ironit  אתר החברה העירונית

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

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

  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 

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

  בטופס ביטול חוג, הביטול ייכנס לתוקף חודש מיום הודעת הפרישה31.3.18ביטול חוגים יתאפשר עד לתאריך ,. 

  שנת לימודים פוריה ומוצלחת!                     058-4911114לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם רכזת החוגים מורן 

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

