
 

  מעלות משולםבית ספר 

 "במערכת שעות חוגים תשפ 

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

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

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

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

התלמידים ייקחו חלק בטכסי בית הספר ובמופעי  
 מחול שונים בעיר. 

 
 ' הימי פעילות: 

 14:30-13:30 ' ב-'כיתות א  שעות פעילות: 
 15:30-14:30  ' ד-'כיתות ג                     
 ₪   150מחיר לחודש: 

 

 בנים  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  •
 ות גופניות פיתוח יכול •
 קואורדינציה  •
 פעילויות העשרה בחופשות ובחגים  •

 
 ג'+ה' :  ימי פעילות 

 14:30-13:30 'ב -' יתות אכ שעות פעילות: 
 15:30-14:30    'ו -' כיתות ג                     
 ₪    210מחיר לחודש: 

 ₪  200ציוד: 

 כדורגל 
בביה"ס העירוני לכדורגל צוות מאמנים מוסמכים  

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

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

 
   'ד  א'+   :ימי פעילות 

 14:15-13:30 ' ב-'כיתות א שעות פעילות: 
   15:00-14:15   ' ו-'כיתות ג                      
 ₪   180מחיר לחודש: 

 ₪)כולל נעליים(  280ציוד: 

 כדורסל בנות  
 

 אינה בוטנקו   –ניהול מקצועי והדרכה 
 ענף כדורסל לבנות מתפתח משנה לשנה 

הבנות בבית הספר לכדורסל לומדות מושגים מקצועיים  
הביטחון העצמי דרך הספורט ופעילות  וערכיים, חיזוק 

 הגופנית. 
 

 ' ה :ימי פעילות 
 15:15-14:30  ' ג-'יתות א כשעות פעילות: 
 16:00-15:15   ' ו-'כיתות ד                     
 ₪   120מחיר לחודש: 

 ₪   150ציוד: 

 אומנות לחימה  - טאקוונדו  
 

הינו ענף אולימפי, אומנות לחימה נגד כל   טאקוונדו 
 מצבי התקיפה. 

החוג מפתח יכולות גופניות, קואורדינציה, ביטחון  
 עצמי, קשב וריכוז, סדר ומשמעת. 

 בהדרכת מדריכים מוסמכים. 
 

 ' א:  ימי פעילות 
 14:15-13:30 ' ב-': כיתות א שעות פעילות

 15:00-14:15   'ו -' כיתות ג                     
 ₪   145לחודש: מחיר  

 

   
 

          

 

 



 
 

 :לפרטים נוספים והרשמה

 hugim@ironitr.co.il -6320500-08מייל חוגים: ,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 

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

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

  בטופס ביטול חוג, הביטול ייכנס לתוקף חודש מיום הודעת הפרישה. 31.3.22ביטול חוגים יתאפשר עד לתאריך 

 

 נת לימודים מוצלחת ופורייה! ש
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