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הורים וילדים יקרים,

אנו שמחים להציג בפניכם את חוברת החוגים והפעילויות של המערכת הקהילתית 
מטעם עיריית חיפה ובית הספר, לקראת שנת הפעילות הבעל"ט תש"פ.

מטרת החוגים הינה להעשיר את הילדים ולאפשר להם חוויות נוספות, מעניינות ומאתגרות 
בשעות שלאחר הלימודים הסדירים. 

שוטף  באופן  ומשולבת  ביה"ס  מהוויית  אינטגרלי  חלק  מהווה  הקהילתית  המערכת 
ורצוף בעשייה הבית-ספרית. 

אנו נשמח לקבל מכם הצעות לפעילויות נוספות, במידה ומספר הנרשמים יצדיק זאת

 ההשתתפות בחוגים אלה כרוכה בתשלום.

 חלק מהחוגים יחלו את פעילותם בחודש ספטמבר, וחלקם לאחר חופשת חג 
הסוכות. הודעה מפורטת על כך תשלח אליכם בתחילת שנה''ל.

 פעילות הצהרון תחל עם פתיחת שנה"ל ב-19\9\1 לשם נוחיותכם ההורים.

 אי"ה, ביום רביעי כ"ז אב 19\8\28, נקיים יריד חוגים בשעות:
17:00-18:00. כל ההורים והתלמידים מוזמנים – אנא רישמו ביומנים!

 קבלת פרטים בנוגע לחוגים, ניתן לקבל אצל מרכזת המערכת הקהילתית 
הגב' לאה פודולסקי, בטלפון 04-8244965 במועדים הבאים:

21-31/8/2019 בשעות 12:00-14:00, והחל מיום 1/9/2019 בשעות 13:00-16:00.

הנהלת המערכת הקהילתית שומרת לעצמה את הזכות לשנות פתיחת החוגים 
ומועדיהם על פי הצורך )ייתכנו שינויים בהתאם לתכנית הלימודים בביה"ס(.

בברכת שנת פעילות מהנה,

    לאה פודולסקי                                           גלית ראם רחמים

         מרכזת המערכת הקהילתית                                   מנהלת ביה"ס   

  

צהרון
של  הפדגוגית  בהנחייתו  המתקיימות  חברתיות-ערכיות  פעילויות  כוללת  הצהרון  פעילות 

מפעיל הצהרון ומתקיימת מיד עם תום הלימודים בבית הספר.                      

מוצלחים  צהרונים  בהפעלת  עשיר  נסיון  למתנ''ס  רמז.  רמות  מתנ''ס  יפעיל  הצהרון  את 
במספר רב של בתי ספר בחיפה. 

לתלמידי  ומיועד   12:45-17:00 השעות  בין  א'-ה',  בימים  יום,  מדי  יפעל   הצהרון 
כיתות א'-ג'. 

הבית  בשיעורי  עזרה  מתן  יצירתית,  פעילות  חברתית,  מפעילות  הילדים  נהנים  בצהרון 
ומגוון פעילויות העשרה נוספות. כמוכן מוגשת ארוחת צהריים. 

תחילת פעילות הצהרון  ב-19\9\1 

עלות הצהרון כולל הזנה וחופשות: 

עלותכיתה

 700 ש"ח א'-ב'
)מסובסד(

  900 ש"ח ג'
)לא מסובסד(

	
 * לכיתות א'-ב' ההרשמה תתבצע לחמישה ימים מלאים בלבד.

   לכיתות ג' ומעלה תיתכן תוכנית חלקית. 

* לא יינתן הנחות נוספות.

התשלום יתבצע מראש לכל השנה. 

את הרישום לצהרון ניתן לבצע באתר האינטרנט של המתנ''ס רמות חיפה 
www.ramothaifa.org.il ובמספר הטלפון של מתנ"ס רמות רמז טל' 04-8227127
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ספורט

ספורט

בית ספר לכדורסל - 
בית''ר אחוזה - "כרמל" בהדרכת אילן הרפז - מאמן מקצועי בוגר וינגייט.

שיפור  המשחק,  יסודות  ללימוד  מיוחד  דגש  ולהגינות.  ספורטיביים  לערכים  חינוך 
טכניקה אישית, הקניית ביטחון עצמי ומיצוי הפוטנציאל. בוא להנות, ללמוד ולהשפר 
השנה:  לכל  מראש  למשלמים  מהודרת  מתנות  ערכת  וספורטיוית!  תומכת   באווירה 
כדור מולטן, תלבושת דו צדדית דרי פיט עם סמל האגודה, תיק לבית הספר עם מקום 
יוענקו  בו  המשפחות  בהשתתפות  סיום  טקס  השנה  בסיום  שעות.  מערכת  לכדור, 

תשורות לכל המשתתפים. ייתכנו שינויים.

מיועד לכיתות א'-ו'

₪170  לחודש יום רביעי, 13:30–14:45 א'-ב'
₪170  לחודש יום רביעי, 14:45–16:00 ג'-ו'

כדורסל הכנה לליגה 
בהדרכת אילן הרפז.

להנות להשתפר ולהתגבש לקראת הליגה.
 מיועד לכיתות ב'-ג'

אימון נוסף לחוג

יום שני, 17:00 ב'-ג'

כדורסל ליגה
בהדרכת "בית"ר אחוזה" אילן הרפז ומאמנים בכירים:

אילן לביא, עידו לוי וצביקה סונין
 מיועד לכיתות ד'- ח' כולל

לפרטים ולהרשמה: 052-8901910 אילן הרפז.

חוץ.  למשחקי  ייצוגית  ותלבושת  בית  למשחקי  יצוגית  תלבושת  נוספות:   מתנות 
טרנינג לחורף. כיתות ז'-ח': מנוי שנתי חינם למועדון הספורט ליאובק!



כדורגל
 בהנהלתו של אילן הרפז. 

מאמנים: יותם בלבול ויותם וולך.

מתנות למשלמים מראש לכל השנה: כדור, תלבושת דו צדדית 
ותיק גב לבית הספר.
מיועד לכיתות א'-ו'  

₪160  לחודש יום ראשון, 17:00–16:00 א'-ב'
₪170  לחודש יום ראשון, 18:15–17:00 ג'-ו'

כושר גופני ומשחקים
בהדרכת מוטי צוקר: בוגר וינגייט, מורה לחינוך גופני.

מיועד לכיתות א'-ו'

בריא,  חיים  לאורח  וטיפים  ואישיים  קבוצתיים  אתגרים  בשילוב  ספורט  פעילויות 
וקואורדינציה  ועוד. אימוני כושר  גומיות, חישוקים  באמצעות אביזרים, משחקי כדור, 

והמון כיף!!!

₪170  לחודש יום שני, 14:30–13:30 קבוצה 1
₪170  לחודש יום שני, 15:30–14:30 קבוצה 2

ג'ודו
מוסמך  מדריך  ביטולייב,  איגור  ובהדרכת  אולימפי  ספורטאי  ארשנסקי,  טומי  בהנהלת 

מטעם וינגייט. חבר פעיל בנבחרת ישראל בג'ודו.

מיועד לכיתות א'-ו'

מוביל.  אולימפי  לספורט  בימינו  שהפך  עתיקה  יפנית  לחימה  אומנות  הוא  הג'ודו 
ומהירות.  כוח  קואורדינציה,  וריכוז,  קשב  בעיות  משמעותית  משפרים  ג'ודו   אימוני 

ובנוסף תכונות אישיות כמו ביטחון עצמי, משמעת עצמית, התמדה וכבוד!

להרשמה: 050-6658590 טומי

₪170  לחודש יום ראשון, 14:30–13:30 א'-ג'
₪170  לחודש יום ראשון, 15:30–14:30 ד'-ו'

ספורט

חדש

חדש



ספורט

התעמלות ואקרובטיקה )לבנות(
בהדרכתם של הגר וגיא יאיר – מורים לחינוך גופני, 

בוגרי וינגייט, מאמני התעמלות.

מיועד לכיתות א'-ו'.

וגמישות.  חיזוק  על  נעבוד  ההתעמלות,  מענף  מיומנויות  ירכשו  הבנות   בחוג 
נשתתף בתחרויות ובסוף השנה יהיה מופע שבו תשתתפנה כל בנות החוג.

קבוצת כיתות:

₪160  לחודש יום חמישי, 13:45–12:45 א'-ב'
₪170  לחודש יום חמישי, 15:00–13:45 ג'-ד'
₪170  לחודש יום חמישי, 16:15–15:00 ה'-ו'



מחול, אומנות ויצירה

 המרכז לאומנויות המחול בהנהלתם של אילנה ושירלי פסטרנק.
מיועד לכל הגילאים ובכל הרמות.

מחול קלאסי
 הכנה למחול ויצירה. דגש מיוחד על ביטחון ויציבה נכונה לגילאי 3 – 6.

בלט קלאסי למתחילים ומתקדמים כולל שיעורי פוינת.

מחול מודרני 
השיעורים כוללים קומפוזיציה ויצירה המעניקה לתלמידה יכולת ביטוי עצמית.

ג'אז והיפ-הופ 
ג'אז היפ-הופ משתמש בטכניקת ריקוד מודרני המפתחת קורדינציה, שמיעה מוסיקלית 

וחוש קצב.

עם השנים התפתח הג'אז היפ-הופ לסגנונות של היפ-הופ, סטרית ג'אז, פאנקי. הטכניקה 
הינה עכשוית, משפרת את הגמישות, היציבות והשליטה בגוף. ריקוד הג'אז היפ-הופ 

סוחף לצלילי מוסיקה קצבית ומקפיצה.

שיעורי הג'אז היפ-הופ ניתנים לילדים החל מגיל 10-9 ומומלץ לשלבם עם בסיס קלאסי.

טל' לפרטים ולהרשמה: 054-2025959  אילנה | 052-6770146  שירלי 

 www.pasternakdance.co.il

מחול, אומנות 
ויצירה



מחול, אומנות ויצירה

חוג תכשיטנות ויצירה
בהדרכת לליב קצירי, מעצבת תכשיטים בוגרת שנקר, צורפת ומדריכה במוזאוני חיפה.

מיועד לילדי כיתות א'-ו'

בחוג השנה נלמד טכניקות שונות במגוון רב של חומרים, מהם נכין תכשיטים, קישוטים 
ושלל אביזרים יפים, צבעוניים ושימושיים.

נעבוד עם פימו, חרוזים, חוטי מתכת, חבלים, חומרים ממוחזרים ועוד.

₪170  לחודש

כולל חומרים
יום רביעי, 14:30–13:30 א'-ו'

ציור ורישום )גרפיקה(
בהדרכת דמיטרי רבינוביץ' – מורה בעל ותק רב שנים בהוראת אומנות, 

בוגר האקדמיה לאומנויות מילאנו איטליה.

מיועד לכיתות א'-ו'

החוג כולל לימוד השימוש במגוון רחב של טכניקות ציור.

₪160  לחודש
יום שלישי, 14:00–13:00 קבוצה 1
יום שלישי, 14:30–13:30 קבוצה 2

חדש



מחול, אומנות ויצירה

חוג סריגה ותפירה 
בהדרכת פולינה פוליאנובסקי 

מיועד לילדי כיתה א'-ו', נוער ומבוגרים.

₪170
)כולל חומרים(

יום ראשון, 
13:30-14:45

א'-ג'

עיצוב אביזרי שיער, הכרת סריגה 
בשתי מסרגות ובמסרגה אחת, 

סריגת צעיף מחוט רשת ועוד. נלמד 
להשתמש במחט, נפתח מוטוריקה 

עדינה, ריכוז וסובלנות.

₪170
)כולל חומרים(

יום ראשון, 
13:30–14:45

ד'-ו'

נלמד את בסיס סריגה במסרגה 
אחת )קרושה(. נסרוג צעיף, כפפות 
ללא אצבעות, תיק, סלסלה מחוטי 

טריקו ועוד. נפתח מוטוריקה עדינה, 
חוש אסטטיקה ועיצוב באווירה 

תומכת ומפרגנת.

טל' להרשמה לקבוצות נוער ומבוגרים: 054-7989939.



אורגנית
 בהדרכתה של המורה מרים פולבוי, מורה בכירה, בעלת תואר שני עם ניסיון רב 

תחומי במוסיקה.

מיועד לילדי כיתות א'-ו'.

תיאוריה  למידת  נגינה,  של  שונות  טכניקות  הכרת  מוסיקה,  של  שונים  סוגים  למידת 
קואורדינציה  מוסיקלית,  שמיעה  חושי  פיתוח  שונים.  מלחינים  והכרת  ונגינה  בסיסית 

וקצב, זריזות האצבעות. 
הילדים ינגנו: בקבוצה, בטריו, בדואטים וסולו.

לפרטים והרשמה: 052-2978715 מרים.

₪220  לחודש
 לשיעורים באופן פרטני 

)אורך השיעור 30 דק'(
יום שלישי, החל מ-14:45 א'-ו'

תופים ומקצבים
בהדרכת זוריק לדיזינסקי, מורה לתופים בעל ניסיון מקצועי עשיר.

מיועד לילדי כיתות א'-ו'.

המוזיקלי,  לידע  מעבר  לילד  המקנה  אלקטרונית,  תופים  מערכת  על  נגינה   למידת 
והופעה  עצמי  בטחון  חיזוק  גבוהה,  ריכוז  ויכולת  קואורדינציה  קצב,  חוש   פיתוח 

בפני קהל.

לפרטים והרשמה: 053-8306141 זוריק.

₪160  לחודש יום חמישי, 13:00-13:45 א'-ג'

₪160  לחודש יום חמישי, 13:45-14:30 ד'-ו'

מוסיקה

מוסיקה

חדש



מתכנתים צעירים
בהדרכת: מרדכי אליגל

מיועד לכיתות ב'-ו', נוער

במסגרת החוג נבנה משחקי מחשב ואנימציות וגם נכיר יצירות של אחרים.
בשנת תש"פ ילמדו תלמידים לפי שלוש רמות:

2: דגש על תכנות עצמאי )לכיתות  ב'(. רמה  1: דגש על חווית התכנות )לכיתות  רמה 
ניסיון  2 או לילדים עם  )לבוגרי רמה  יצירת אלגוריתמים  3: דגש על  רמה  ומעלה(.  ג' 

בסקראץ(.
יהיה חשבון אישי בסקראץ,  ילד  כל קבוצה תהיה מעורבת מכל שלוש רמות. לכול 
שם ישמרו כול היצירות שלו. וגם דרך שם יקבל תלמיד את המשימות בהתאם לרמתו.

לפרטים ולהרשמה : 054-5938421 מרדכי

www.hugim.biz

₪160 יום רביעי, 16:00-16:50 קבוצה 1

₪160 יום רביעי, 16:50-17:40 קבוצה 2

העשרה ופיתוח
חשיבה

העשרה ופיתוח חשיבה



חוג טכנולוגי משולב )אלקטרוניקה, חשמל,טיסנים, תעופה וחלל(
בהדרכת: ''ליבוטק" חוגי העשרה טכנולוגיים לילדים ונוער.

מיועד לכיתות א'-ו'

בדרך של לימוד, בנייה והרכבה, נעסוק במקבץ נושאים טכנולוגים רבי עניין המכוונים 
לטעמם של הילדים. זהו חוג ייחודי שבמהלכו הילדים יבנו מספר דגמים ויקבלו אותם 

לביתם.
מטרת החוג היא לחבר את התלמידים לטכנולוגיה מוקדם ככל האפשר, בתקווה שיהיו 

שגרירים טכנולוגים בעתיד או לכל הפחות יהיו להם כישורי חיים הכרחיים

ליבוטק - מסחר אלקטרוני בינלאומי. חוגי העשרה טכנולוגים לילדים ונוער.
www.laybotech.info :נייד: 0547-616488 | אתר

₪190 )כולל חומרים( יום חמישי, 16:15-15:15 א'-ג'

₪190 )כולל חומרים( יום חמישי, 16:15-15:15 ד'-ו' ומתקדמים

תיאטרון
בהנהלת והדרכת יעל אלול, בוגרת החוג למשחק, אונ' חיפה, ומורה לתיאטרון.

מיועד לכיתות א'-ו'

₪160  לחודש יום שני, 14:30-13:30 א'-ג'

₪170  לחודש יום שני, 16:00-14:30 ד'-ו'

העשרה ופיתוח חשיבה



ה''כלבן הצעיר"
בניהולו של רועי ברמן, תואר BA מנהל עסקים, מאלף כלבים בכיר ומטפל התנהגותי 

מוסמך.

מיועד לכיתות א'-ו'

פעלולים  טריקים,  משחקים,  הבסיסי,  האילוף  הכלבים,  עולם  את  ולהכיר  ללמוד  בואו 
ועוד...

טל' להרשמה: 058-6660200 רועי

₪170  לחודש יום שני, 13:30-14:30 קבוצה 1

₪170  לחודש יום שני, 14:30-15:30 קבוצה 2

מיינדפולנס לילדים
בהדרכת רחל שלמו, בעלת B.A בתולדות האמנות ופסיכולוגיה. 

מוסמכת הנחיית מיינדפולנס לילדים ונוער.

מיועד לכיתות א'-ו'

פיתוח המיומנויות נעשה באמצעות הפניית הקשב בתוך פעילויות חווייתיות ודינאמיות 
של תנועה, משחק, דמיון מודרך והרפיה.

₪170  לחודש יום שלישי, 14:15-15:15 א'-ג' 

₪170  לחודש יום שלישי, 15:30-16:30 ד'-ו'

העשרה ופיתוח חשיבה

חדש

חדש



יריד חוגים

חוג כדורסל

חוג תיאטרון: הצגה של חוג תיאטרון 

רגעים מתוך המערכת הקהילתית שלנו 



בתחומים  התלמיד  כישורי  טיפוח  על  בנויה  הקהילתית  המערכת 
שונים, על תרומה לקהילה ופעילויות התנדבותיות.

נהלי הרשמה

והצהרון.  החוגים  פעילויות  על  גם  חלים  הספר  בית  תקנון  כללי  כל   .1 
הצטרפות ילד לחוג מותנית באישור הורים.

בכל חוג ההתחייבות הנה ל-4 מפגשים בחודש. חודש שיש בו פחות מפגשים -   .2
חג,  בימי איסרו  ומרכזת המערכת הקהילתית,  יושלם בתאום עם המדריך 

חנוכה ופסח )לא כולל חול המועד(.

נפרד  בלתי  חלק  הנם  וכד'  הקלטות  טורניר,  התנדבותית,  להופעה  יציאה   .3
ממערך השיעורים.

במידה והתשלום לא יוסדר בשיעור השני - לא תתאפשר המשך השתתפות   .4
התלמיד.

פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים.  .5

היעדרות  למעט  המשתתף,  היעדרות  בגין  כספים  או  שיעורים  יוחזרו  לא   .6
מסיבות רפואיות )שבועיים לפחות( בצירוף אישור רפואי מתאים.

ביטול השתתפות בחוג מחייב תשלום עד תום אותו חודש. הודעה על ביטול   .7
יש למסור בכתב למדריך )שבועיים מראש לפחות(.

יתכנו שינויים בימי ושעות החוגים לפי הצורך.   .8

בחגים וימי זיכרון לא מתקיימים חוגים, אלא אם כן נמסר אחרת.   .9

לערוך שינויים במערכת  הזכות  את  לעצמה  המערכת הקהילתית שומרת   .10
החוגים.

של  פעילותו  להפסיק  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הקהילתית  המערכת   .11
משתתף.

הנחות - זכאים להנחה 10% )רק בחוגים(: עובדי עירייה, ילד נוסף מאותה   .12
נכי צה''ל,  ילד  משפחה באותו החוג, משפחות חד הוריות )כולל אלמנות(, 
יתומי חללי צה''ל, עולים חדשים - עד שנה שלישית, משפחות ברוכות ילדים 

מארבעה ילדים ומעלה.



רח' דישראלי 54 א', חיפה 31074

טל. 04-8244965, פקס: 04-8344330

netivelliezer@gmail.com


