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רח' מגידו  ,7חיפה • טלפון 04-8382538

קהילה יקרה,
אנו שמחים לפתוח את פעילותה של המערכת הקהילתית עם מגוון גדול
של חוגים המונחים ע"י מדריכים מקצועיים.
המערכת הקהילתית מציעה מגוון רב של חוגים ,בתחומי הספורט ,המוסיקה,
האומנויות ותחומי תרבות ופנאי נוספים לכל הגילאים .כל הפעילויות נבחרו
בקפידה ובתשומת לב מרובה על מנת לגרום לכם חוויה והנאה.
השנה ,נוספו חוגים חדשים למערכת כדי לאפשר לכל ילד וילדה להשתלב
בתחום שהכי קרוב ללבם ומתאים לכישוריהם ורצונותיהם.
אנא עודדו את ילדיכם להצטרף וליהנות ממגוון פעילויות החוגים וזאת
על מנת ללמדם לעשות שימוש מושכל בזמנם הפנוי .לחוגים הפועלים
בביה"ס יש ערך מוסף  -הם משולבים באירועים בית ספריים וזוכים לחשיפה
ולהערכה של הצוות הבית ספרי והחברים לכיתה.

בואו להתרשם ולהירשם ביריד החוגים
שיתקיים ביום שישי07/09/2018 ,
בין שעות .08:45-11:00

בברכת שנה טובה ופורייה
יאנה אלוין

מנהלת המערכת
הקהילתית בביה"ס

אילנית מועלם
מנהלת בית הספר
"דוד ילין"

צהרון "צבעוני בדויד ילין"
לקראת פתיחת שנת הלימודים אנו שמחים להזמין אתכם להיות חלק
מצהרון "צבעוני בדויד ילין" הצהרון מופעל ע"י צוות מסור ואוהב הכולל אנשי
חינוך ומדריכים בעלי ניסיון ואהבה לתחום.
הצהרון מופעל בימים א-ה משעות סיום הלימודים ועד השעה  17.00אחה"צ.
הילדים מקבלים ארוחה טרייה ,חמה ומזינה בכל יום.
צוות הצהרון ילווה את ילדיכם בהכנת שיעורי בית במטרה לסייע לכל ילד לפי
צרכיו ,במהלך היום הילדים ייהנו ממגוון פעילויות חווייתיות ומהנות בתחומים
שונים :יצירה ,ספורט ,מוסיקה ,דרמה ,אפייה ,משחקים חברתיים ועוד.
במהלך הפעילות נשים דגש על ערכים חברתיים כמו תקשורת בין אישית,
מתן כבוד הדדי ,שיתוף ועוד.

מתרגשים ומצפים לפגוש את ילדכם
צוות צהרון "צבעוני בדויד ילין"
מחירון:
• השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים עד השעה 17:00
עלות של  ₪ 700לחודש כולל ארוחת צהריים לילדי כיתות א-ב
(לאור חוק סבסוד הצהרונים).
• השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים עד השעה 17:00
עלות של  ₪ 900לחודש כולל ארוחת צהריים לילדי כיתות ג' ומעלה.
ניתן ליצור קשר איתנו בדרכים הבאות:
מיטל גשינסקי – מנהלת הצהרון
בטלפון050-7708688 :
אימיילtulipdyafsp@gmail.com :

שנה טובה ומוצלחת לכולנו!
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חוגי ספורט
כדורסל  -הפעול חיפה
פרטים והרשמה :מתנ"ס ליאובק 04-8300505

במהלך השיעורים ,נעבוד על שיפור היכולת האישית של כל שחקן,
מוטוריקה עדינה וגסה ,חיזוק חגורת הכתפיים ,שיפור קואורדינציה יד/
רגל ,התמצאות במרחב והגברת הביטחון העצמי של השחקן.
במהלך השנה יתקיימו טורנירים ,תחרויות ומשחקי הורים וילדים.

כיתות א'-ב' ימי ב',ד' 12:45-13:30
כיתות ג'-ו' ימי ב',ד' 13:30-14:15

כדורסל בנות  -מכבי חיפה
פרטים והרשמה :זיו לוי 050-9009952

כיתות ג'-ו' יום ו' 11:45-13:15

כדורגל
פרטים והרשמה :ארז ישראל054-6253888  

החוג מלמד יסודות המשחק ,משפר את הכושר הגופני ,מפתח ביטחון
עצמי ,עבודת צוות ומשמעת .הילדים ישתתפו בתחרויות וטורנירים.

כיתות א'-ב' ימי א',ה' 12:45-13:30
כיתות ג'-ד' ימי א',ה' 13:30-14:15
כיתות ה'-ו' ימי א',ה' 14:15-15:00

בית ספר לטניס Vamos Tennis
פרטים והרשמה :שי הוטנר 054-2199244

בית הספר לטניס  Vamos Tennisמזמין את ילדכם ליהנות מאימוני טניס המכילים
שילוב מנצח של ספורט ,כיף וחינוך! אימוני הטניס מתקיימים בתוכנית ייחודית ובשיטה
 .Play@stayבאימונים נשתמש במחבט החל מהאימון הראשון ,נלמד על אופן
החזקת המחבט ,עמידת מוצא ,כושר גופני וחוקי המשחק.
לימודי הטניס יתקיימו בקבוצות קטנות תוך כדי משחק ,כיף ואווירה נעימה!

כיתות ג'  -ו'
כיתות א'  -ב'

ח

דש!

יום ב'
יום ב'

14:30-15:15
15:15-16:00

קבוצת ילדי גן (גילאים )4-5
יום ב' 16:00-16:45
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חוגי ספורט
בי"ס לקראטה (ילדים ונוער)
פרטים והרשמה :יובל זית 050-5650309

 S.K.Iישראל הינו מהוותיקים והמובילים בארץ! ביה"ס הוא
חלק מארגון בינלאומי מהגדולים בעולם ותלמידיו זוכים
לקראטה המשובח בעולם ומהדרכה ברמה בינלאומית.
ביה"ס לקראטה  S.K.I Israelנוסד בשנת  1984בקריית
טבעון ,ע"י אוהד רשב"א לוי ,מותיקי המורים לקראטה בארץ.
קראטה הוא אימון גופני מושלם ,מהבודדים מענפי הספורט
המפתחים את כל מרכיבי הכושר הגופני ,דוגמת סבולת
לב ריאה ,סבולת שרירים ,מהירות ,זריזות ,כוח ,שיווי משקל,
קואורדינציה ,התמצאות במרחב וגמישות.

מתחילים
יום ב' 14:30-15:30
יום ד' 14:15-15:15

מתקדמים
יום ב' 15:30-16:30
יום ה' 16:15-17:15

בוגרים
יום ב' ,ה' 17:15-18:45

"קראטה קיד" בדוד ילין
ממשיכה קבוצה עבור ילדי גן חובה!
המטרה לפתח מיומנויות מוטוריות חשובות ,להקנות הרגלי עבודה,
משמעת המהווים דרך נפלאה להכין את הילד לכיתה א'.

יום ב' 16:30-17:15

מעופפי חיפה – התעמלות קרקע
מכשירים ואקרובטיקה
פרטים והרשמה :קרן גרשגורן 052-4420607

חוג אקרובטיקה והתעמלות מקצועית מתאים לבנים ובנות .בחוג הילדים ילמדו
אלמנטים שונים בהתעמלות קרקע ,אלמנטים עם מעוף ועבודה על פירמידות.
החוג מקנה שיפור גמישות ,כוח ,יציבה ויכולות הגוף.

כיתות א'  -ב' יום ג' 13:00 – 14:00
כיתות ג'  -ו' יום ג' 14:00 – 15:00
כיתות ג' -ו' יום ג' ( 14:30 – 15:30מחוננים)
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תנועה ומחול ,מוסיקה ותיאטרון
התעמלות אומנותית
פרטים והרשמה :קטי אביגדור 052-6320030

החוג מפתחת יכולות מוטוריות מתקדמות ,כושר ,יציבה וגמישות.

כיתות א'-ב' ימי א' ,ה' 12:45-13:45

היפ הופ
פרטים והרשמה :קטי אביגדור 052-6320030

שיעורי ריקוד מקצועיים וסוחפים בליווי מוזיקה עדכנית והמון אנרגיות חיוביות!

כיתות ג'-ו' ימי א' ,ה' 14:00-15:00

תיאטרון "שחקן מלידה"
פרטים והרשמה :יעל אלול 050-3477707

החוג יפתח את הדיבור הנכון על הבמה ,קשב וריכוז ,יצירתיות
ודמיון .במהלך השנה נעלה הצגות והפקות גדולות.

כיתות א'  -ב' יום ה' 12:45-14:00
כיתות ג'  -ו' יום ה' 14:00-15:15

תופים ומקצבים
פרטים והרשמה :זוריק לדיז'נסקי 053-8306141

למידת תיפוף באופן חוויתי למתחילים ולמתקדמים לבנים ובנות.
החוג יתקיים ביום ב'.

מכיתה א' 14:30–15:15

חבורת הזמר הייצוגית של דוד ילין
פרטים והרשמה :איתן גינזבורג 052-6868995
קבוצה א'  -יום ג' 13:30-14:30
קבוצה ב'  -יום ג' 14:30-15:30
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תנועה ומחול ,מוסיקה ותיאטרון
בית הספר לברייקדאנס

פרטים והרשמה :טליה אדלר 052-2823982

ברייקדאנס  -הוא סוג של ריקוד אקרובאטי המשלב
בתוכו  -ריקודי רצפה ,תרגילי כוח ,פריזים ,אקרובטיקה ,ריקודי רחוב והיפ הופ.
החוג מתקיים בהדרכת אלופי הארץ.

כיתות א'  -ב' יום ג' 16:30-17:15
כיתות ג'  -ו' יום ג' 17:15-18:15

ח

דש!

פופינג

פרטים והרשמה :טליה אדלר 052-2823982
סגנון ריקוד שהתפתח בארה"ב

הריקוד מבוסס על טכניקה של הקפצת המפרקים (אמות ,זרוע ,כתף,
צוואר ,רגליים וכו') באמצעות כיווץ ושחרור השרירים היוצרים טלטול או קיפוץ בגוף
הרקדן .החוג מתקיים בהדרכת ליאל כהן  -הרקדן של סטטיק ובן אל תבורי.

כיתות א'  -ג' יום ד' 13:45-14:45
כיתות ג'  -ו' יום ד' 14:45-15:45

ריקודים סלוניים
פרטים והרשמה :אלוירה גולדקין 054-7353422

ריקודים סלוניים הינו ספורט תחרותי המיועד לבנים ולבנות .הריקודים
סלוניים מפתחים קואורדינציה ,ביטחון עצמי ותקשורת בין אישית.

כיתות א'  -ב' יום ד' 12:45-13:45

להקות מחול הייצוגיות של עיריית חיפה
פרטים והרשמה :זהבה טברו 053-7548353

מרכז יובל למוסיקה ותזמורות נוער
פרטים והרשמה:
קרין שטרן רכזת מרכז יובל 054-6657413
מרכז יובל04-8629757 -

מרכז יובל למוסיקה הינו הקונסרבטוריון העירוני המקצועי בתחום המוסיקה,
הפועל בפיקוח משרד החינוך ומטרותיו לקדם את החינוך המוסיקאלי בעיר
חיפה .צוות המורים והמנצחים במרכז כולל מוסיקאים \ מורים מנוסים וותיקים
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יצירה אמנות ועיצוב
עולם בצבעים  -אומנות פלסטית
פרטים והרשמה :אנה ורקין 054-5356702

"עולם בצבעים" הינו חוג המשלב מספר תחומים באמנות הפלסטית :ציור,
פיסול ,הדפס ,עיצוב ויצירה בטכניקה מעורבת .הילדים בחוג ,יוצרים מחומרים
מגוונים ,מקצועיים ואיכותיים כגון :חמר ,גבס ,צבעי אקריליק ,צבעי הדפס ,פלסטלינה
ורבים נוספים .החוג מעודד חשיבה יצירתית ,מקנה ידע מקצועי בתחומי האמנות
הפלסטית ומפגיש עם עבודות של ציירים ידועים .כל ילד מקבל יחס אישי ,בהתאם
לייחודיות ויצירתיות שלו.

כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ו'

יום ה'
יום ה'

12:45-13:45
14:00-15:00

סדנת ציור
פרטים והרשמה :פרידה ברינבאום 052-4629995

בעלת תואר שני וניסיון בהוראת אומנות ,מפתחת שיטה ייחודית לפיתוח יצירתיות
אצל ילדים .השתתפות בחוג תקנה לילדים יכולת חשיבה יצירתית אשר תסייע
בכל תחומי חייו .באמצעות הציור ,הילדים יכולים לבטא את הרגשותיהם ותחושותיהם.
במהלך השנה ,יתקיימו סדנאות ייחודיות בגלריות ובמוזיאונים.

כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ו'

יום ג'
יום ג'

12:45-14:00
14:00-15:00
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יצירה אמנות ועיצוב
פימו – פיסול בחומר אטרקטיבי
פרטים והרשמה :רווית רגב 050-7772817

חוג יצירתי חוויתי ומהנה ובו יתנסו הילדים בעיצוב בפימו,
שהוא חומר פיסולי וצבעוני המתקשה בחום התנור.
הילדים יצרו במהלך השנה :דמויות חמודות ,תכשיטים,
תמונות קנבס ,שלטים ,מגנטים ומגוון יצירות יפות.

כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ו'

יום ב'
יום ב'

12:45-13:45
14:00-15:00

הגשמת חלומות
פרטים והרשמה :אופיר אברהם 050-5905935

חוג הנדסה  -עיצוב ומחזור צעצועים הינו חוג ייחודי וחדשני.
מיועד לילדים שאוהבים לחקור ,לתכנן ,לפרק כדי להבין ולבנות כדי ליצור מוצרים
וצעצועים שתמיד רצו ולא ידעו כיצד לעשות זאת .בחוג ישתמשו הילדים בחפצים
קיימים ,משחקים ומכשירים שנתרמו או נאספו בחינם.
במהלך החוג הילדים נחשפים למגוון רחב של יצירות ,משחקים ,רעיונות ואפשרויות
ייצור ,תוך מחזור של חומרי גלם קיימים.

כיתות ב'-ו' יום ב' מ13:30-

מגשים החלומות

חוג הנדסה עיצוב ומחזור צעצועים
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מדע וטכנולוגיה
טכנולוגי משולב

(אלקטרוניקה ,חשמל ,טיסנים ,תעופה וחלל)

בהדרכת "ליבוטק" חוגי העשרה טכנולוגיים לילדים ונוער
פרטים והרשמה 054-7616488 :אימיילlaybotech@gmail.com :
אתרwww.laybotech.info :
בדרך של לימוד ,בנייה והרכבה ,נעסוק במקבץ נושאים טכנולוגים רבי
עניין המכוונים לטעמם של הילדים .זהו חוג ייחודי שבמהלכו הילדים
יבנו מספר דגמים אישיים ויקבלו אותם לביתם.
מטרת החוג היא לפתח את החשיבה והיצירתיות ולחבר את התלמידים
לטכנולוגיה מוקדם ככל האפשר ,בתקווה שיהיו שגרירים טכנולוגים
בעתיד או לכל הפחות יהיו להם כישורי חיים הכרחיים.

מתקדמים
כיתות ג'  -ו' יום ד' 13:45 - 14:45

מתחילים
כיתות א'  -ב' יום ד' 12:45 - 13:45

החוג למתכנתים צעירים
פרטים והרשמה :מרדכי אליגל 054-5938421
בחוג נלמד את המיומנויות החשובות למאה ה.21-
ההתכנות מפתח את החשיבה הלוגית ,את היצירתיות ואת
הביטחון בטכנולוגיה שהיא כרטיס הכניסה לעתיד.
רמה ( 1תכנות לייט) דגש על חווית התכנות (לכיתות ב)
רמה ( 2תכנות בסיס) דגש על תכנות עצמאי (לכיתות ג ומעלה)
רמה ( 3תכנות מתקדם) דגש על יצירת אלגוריתמים (לילדים
עם ניסיון בסקראץ)
לכול ילד יהיה חשבון אישי בסקראץ
שם ישמרו כול היצירות שלו
הקבוצות יהיו מעורבות מכול הרמות
החוג יתקיים בימי א'
 12:45קבוצה ראשונה
 13:45קבוצה שניה
 14:45קבוצה שלישית
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מדע וטכנולוגיה
האקדמיה לצעירים מבית אטומיקס

פרטים והרשמה :באתר kismey.atomix.co.il
לשאלות :אלכס ,מנהל ההדרכה  055-6696826וגם ב-

קסמי מדע
תלמידי חוג 'קסמי מדע' מבצעים בעצמם ניסויים
מדעיים ,רוקחים תרכובות מסתוריות ,בונים מתקנים
מדליקים ,ורוכשים תוך כדי עשיה את יסודות החשיבה
המדעית!
זהו חוג לימודי דו-שנתי שבו החומר מועבר באמצעות
בניה ,משחק והנאה ,כאשר כל מה שילדיכם יוצרים
בחוג נשאר שלהם! חוג קסמי מדע הוא השלב הראשון
במסלול המדעים של אטומיקס.

כיתות א'  -ב' יום א' 12:45 - 13:45

טכנו מדע
ילדי טכנו-מדע בונים פרויקטים אישיים שמשלבים
מכניקה עם אלקטרוניקה .אנו עובדים עם רכיבים,
כלי עבודה וחומרים אמיתיים ,כשכל תלמיד בונה 16
פרויקטים שונים בשנה אחת ,והם שלו לקחת הביתה!
טכנו-מדע הוא חוג לימודי שבו החומר מועבר באמצ־
עות בניה והתנסות אישית ,והוא השלב השני במסלול
המדעים של אטומיקס.

כיתות ג'  -ו' יום א' 13:45 - 14:45
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העשרה ושפה
בהדרכת בוריס פרוטקין

פרטים והרשמה054-6536969 :

משחקי חשיבה
הילדים ילמדו לחשוב נכון ,לחשוב בהיגיון ,להבין נכון נתונים וחוקים
של כל משחק ומשימה תוך חוויה .הילדים יוכלו להרחיב אופקים,
לגבש מיומנות חשיבה וליישם אותן ביום יום .הבנת החשיבה
הנכונה תתרום להם בהמשך דרכם ,בלימודים ובחיים בפרט.

כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ו'

יום ד'
יום ד'

12:45-13:45
13:45-14:45

חוג שחמט
החוג מפתח חשיבה אסטרטגית וטקטית ,מסייע בניתוח בעיות
ומפתח חשיבה ודמיון ,מעלה ביטחון עצמי והבנה עמדתית.
השחמט הוא משחק עתיק מאוד ,שהשפעתו על יכולת הלימוד
של שאר תחומי הלימוד כבר הוצגה והוכחה במחקרים רבים.
אז בואו להיות חלק מהנבחרת שחקני שחמט.
בתוכנית נלמד איך לחשוב נכון על בעיות ,ובעזרתה נוכל לשפר
זיהוי פרטים ותשומת לב ,ריכוז ,תהליכי חשיבה וקבלת החלטות.

כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ו'

יום ג'
יום ג'

12:45-13:45
13:45-14:45
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העשרה ושפה
מבוכים ודרקונים
פרטים והרשמה :בניהול דור יונה 052-2979707

"מבוכים ודרקונים" הוא משחק תפקידים דמיוני,
שבו כל שחקן ושחקנית יוצרים לעצמם את הדמויות
אותן היו רוצים לשחק .ביחד עם שאר חברי הקבוצה
יוצאים הרפתקנים למסעות פלא ביערות קסומים,
בלב הים או מתחת לפני הקרקע ,בשימוש כלי כתיבה,
דפים וקוביות בלבד" .מבוכים ודרקונים" מפתח את
הדמיון ,חשיבה פתוחה ,עבודת צוות ,אסטרטגיה ,בטחון
עצמי בנוסף להיותו מהנה ביותר.
לכיתות ג' ומעלה.

חטיבה  -יום ד'
14:30 - 16:00

מתחילים  -יום א'
כיתות ג'  -ד' 13:30 - 15:00
15:00-17:00
חטיבה

ח

דש!

חוג אילוף כלבים

פרטים והרשמה :רועי ברמן 058-6660200

האם מעניין את ילדכם ללמוד איך לאלף את הכלב?
איך לשחק ולחנך אותו? להבין למה הוא מכשכש בזנבו?
אם עולם הכלבים מסקרן אותו? מקומו בהחלט אתנו והוא
מוזמן להצטרף אל קבוצת המאלפים הצעירים .בואו ללמוד
ולהכיר את עולם הכלבים ,האילוף הבסיסי ,משחקים ,טריקים.
החוג מועבר על ידי רועי ברמן תואר  – A.Bמנהל עסקים ,מאלף כלבים בכיר ומטפל
התנהגותי מוסמך ,מרצה ומדריך מוסמך בתחום האילוף כולל במסגרות חינוכיות ,בתי
ספר ,תיכונים ופנימיות.

יום ה13:45-14:45 ,
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Speak Up English
פרטים והרשמה לכל הקבוצות:
www.speakup.co.il/david-yellin

שיעורי אנגלית לילדים כיתות ב'-ה'
פרטים והרשמה :אנה ריאז 053-4287189
השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות בצורה חוויתית
ומהנה .השיעורים יתקיימו בהדרכה של מורים מוסמכים,
דוברי אנגלית שפת אם .הילדים מחולקים לקבוצות לפי
רמה(לאחר מבחן רמה) .התוכנית מעשירה את אוצר
המילים של הילד ומפתחת שפה מדוברת.

ח

דש!
לימודי אנגלית -הכנה לכיתה ז'
לימודי אנגלית מותאמים לילדים
העומדים לעלות לחטיבה

מיועד לתלמידי כיתות ו'
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כדורגל

כיתות א'-ב'

כיתות א'-ב'

16:00-23:00

להקות המחול

אנגלית לפי קבוצות

מבוכים ודרקונים

מתחילים (ג'-ד') 13:30-15:00
15:00-17:00
חטיבה

כיתה ב'
כיתות ג'-ד'
כתות ה'-ו'

תכנות ואנימציה
12:45-13:45
13:45-14:45
14:45-15:45

לכיתות ג'-ד' 13:45-14:45

טכנו  -מדע

12:45-13:45

קסמי מדע

כיתות ג'  -ו'

14:00-15:00

היפ הופ

ה .אומנותית

12:45-13:45

כיתות א'-ב' 12:45-13:30
כיתות ג'-ד' 13:30-14:15
כיתות ה'-ו' 14:15-15:00

פימו

אנגלית לפי קבוצות

כיתות ב'-ו'

מ13:30 -

הגשמת חלומות
הנדסת צעצועים

תופים
מכיתה א' 14:30–15:15

אנגלית לפי קבוצות

שחמט

כיתות א'-ב' 12:45-14:00
כיתות ג'-ו' 14:00-15:15

כיתות א'-ב'16:30-17:15 :
כיתות ג'-ו' ומתקדמים:
17:15-18:15

ברייקדנס

מעופפי חיפה

כיתות א'  -ב' 13:00 – 14:00
כיתות ג'  -ו' 14:00 – 15:00
14:30 – 15:30
מחוננים

13:30-14:30
14:30-15:30

חבורת הזמר

כיתות א'  -ב' 12:45 – 14:00
כיתות ג'  -ו' 14:00 – 15:00

חוג ציור

יום שלישי

16:00-23:00

להקות המחול

כיתות א-ג'
כיתות ג'-ו'

13:45-14:45
14:45-15:45

פופינג

אנגלית לפי קבוצות

יום רביעי

קראטה  -מתחילים

14:15-15:15

כיתות א'-ב' 12:45-13:45

ריקודים סלוניים

חטיבה 14:30-16:00

מבוכים ודרקונים

כדורסל

כיתות א'-ב' 12:45-13:30
כיתות ג'-ו' 13:30-14:15

טכנולוגי משולב

כיתות א'  -ב' 12:45 - 13:45
כיתות ג'  -ו' 13:45 - 14:45

כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ו'

משחקי חשיבה

12:45-14:00
14:00-15:15

יום רביעי

כדורגל

ה .אומנותית

אנגלית לפי קבוצות

כיתות א'  -ב' 12:45 - 13:45
כיתות ג'  -ו' 14:00 – 15:00

עולם בצבעים  -אומנות
פלסטית

מתקדמים
בוגרים

16:15-17:15
17:15-18:45

קראטה

כיתות א'  -ג' 12:45 – 14:00
כיתות ג'  -ו' 14:00 – 15:30

"השחקן מלידה"
תיאטרון

13:45-14:45

אילוף כלבים

כיתות ג' -ו'

14:00-15:00

היפ הופ

כיתות א'-ב' 12:45-13:45

כיתות ג'-ו'

כדורסל בנות

11:45-13:15

יום חמישי

יום שישי

כיתות א'-ב' 12:45-13:30
כיתות ג'-ד' 13:30-14:15
כיתות ה'-ו' 14:15-15:00

רח' מגידו  ,7חיפה • טלפון 04-8382538

קראטה
14:30-15:30
מתחילים
מתקדמים 15:30-16:30
17:15-18:45
בוגרים
קראטה קיד (גן חובה)
16:30-17:15

כדורסל

כיתות א'-ב' 12:45-13:30
כיתות ג'-ו' 13:30-14:15

טניס

כיתות א'  -ב' 15:15-16:00
כיתות ג'  -ו' 14:30-15:15

כיתות א'  -ב' 12:45 - 13:45
כיתות ג'  -ו' 14:00 – 15:00

יום ראשון

יום שני

המחלקה לחינוך יסודי

המערכת הקהילתית הרב תחומית בית הספר “דוד ילין“ 2018-2019

נהלי הרשמה לחוגים:

= הצטרפות ילד לחוג מותנת באישור הורים.
= בכל חוג התחייבות היא ל 4 -מפגשים בחודש .השלמות בתאום עם המדריך והמרכזת
המערכת הקהילתית ,בימי איסרו חג ,חנוכה ופסח (לא כולל חול המועד).
= יציאה להופעה התנדבותית ,טורניר ,הקלטות וכו' הם חלק ממערך השיעורים.
= התשלום יבוצע מראש למדריך ב –  10המחמאות דחויות ליום הראשון לכל חודש עוקב.
= במידה והתשלום לא יוסדר בשיעור השני לא תתאפשר המשך השתתפות התלמיד
= פתיחת חוג מותנת במספר מינימום של משתתפים.
= לא יוחזרו שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף ,למעט היעדרות מסיבות
רפואיות (שבועיים לפחות) בצירוף אישור רפואי מתאים.
= ביטול השתתפות בחוג מחייב תשלום עד תום אותו חודש .הודעה על ביטול
יש למסור בכתב למדריך.
= יתכנו שינויים בימי ושעות החוגים לפי הצורך .בחגים וימי זיכרון לא מתקיימים חוגים.
= המערכת הקהילתית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת החוגים.
= המערכת הקהילתית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של משתתף.
= הנחה (רק בחוגים) :זכאים ל 10%-הנחה  -עובדי עירייה ,ילד נוסף לאותה משפחה
באותו חוג ,משפחות חד הוריות  ,כולל אלמנות( ,ילדי נכי צה“ל ,יתומי חללי צה“ל,
עולים חדשים-עד שנה שלישית ,משפחות ברוכות ילדים ומעל מארבעה ילדים).

מועדי הרשמה:

יריד חוגים ייערך ביום שישי ,ה  -07/09/2018החל משעה  08:45בהתאם
לחלוקה לכיתות .ביריד החוגים יעמדו לרשותכם מדריכי החוגים,
אשר ישמחו להכירכם ולענות על השאלות.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מדריכים או במזכירות בית הספר
בימי א'-ה' בין שעות 15:00-17:00

