
 

 
 

 בית ספר סמילנסקי

 תשע"ח מערכת חוגי החברה העירונית

 כדורסל בנות
 אינה בוטנקו –ניהול מקצועי והדרכה 

 ענף כדורסל לבנות מתפתח משנה לשנה
הבנות בבית הספר לכדורסל לומדות מושגים 

חיזוק הביטחון העצמי דרך מקצועיים וערכיים, 
 הספורט ופעילות הגופנית.

 ו'-כיתות: א'
 ד': ימי פעילות

 14:15, 13:30: שעות פעילות
 אינה בוטנקו שם המדריך:

 052-4557644טלפון:
 ש"ח 100מחיר לחודש: 
 ש"ח 1000מחיר לשנה: 

 ש"ח 150ציוד: 

 מועדון ג'ודו רחובות-ג'ודו
הספורט האולימפי שמחנך למצוינות משפר כושר 

גופני, חוסן גופני, ביטחון עצמי, חיזוק חגורת 
 הכתפיים וקוארדינציה
  ,בהדרכת: גבי לאופולד

, מאמן מוסמך, שופט בינלאומי ואלוף ישראל 7דאן 
 בעבר.

 ו'-כיתות: א'
 ימי פעילות: ג'

 14:15, 13:30שעות פעילות: 
 שם המדריך: גבי לאופולד

 054-7614428לפון:ט
 ₪ 140מחיר לחודש: 
 ₪ 1,400מחיר לשנה: 

 כדורגל
בביה"ס העירוני לכדורגל צוות מאמנים מוסמכים 
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'
 ב'+ד': ימי פעילות

 14:15, 13:30: שעות פעילות
 ירון דרורי שם המדריך:

 052-2269797 טלפון:
 ש"ח 160מחיר לחודש: 
 ש"ח 1,600מחיר לשנה: 

 )כולל נעליים(₪  250ציוד: 

 כדורסל 
אגודת הכדורסל ביה"ס העירוני לכדורסל בשיתוף 

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

 בתוכנית השנתית:

 לימוד יסודות הכדורסל •
 פיתוח יכולות גופניות •
 קואורדינציה •
 פעילויות העשרה בחופשות ובחגים •

 ו'-כיתות: א'
 א'+ה': ימי פעילות

 14:30, 13:30: שעות פעילות
 יונתן אוסטפלד שם המדריך:

 054-4885390טלפון:
 ש"ח 190מחיר לחודש: 
 ש"ח 1,900מחיר לשנה: 

 ₪ 150ציוד: 

 –בית הספר להתעמלות ואקרובטיקה 
 "ג'ימנסט" 

החוג להתעמלות ואקרובטיקה מקנה מיומנות 
בהתעמלות קרקע, מכשירים ואקרובטיקה, דגש 

נכונה, שיווי רב על שיפור הכושר הגופני, יציבה 
משקל, ביטחון בתנועה, קואורדינציה, חיזוק 

 חגורת כתפיים וגמישות.
הפעילות מועברת ע"י מדריכות מנוסות 

 .ומוסמכות
 ו'-כיתות: א'

 ב': ימי פעילות
 14:15, 13:30: שעות פעילות
 ש"ח 140מחיר לחודש: 
₪ 1,400מחיר לשנה:   

 כדוריד 
בית הספר לכדוריד ברחובות פועל בשיתוף אגודת 

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'

+הג': ימי פעילות  
 14:15, 13:30: שעות פעילות
 תום אדטו שם המדריך:

 ש"ח 165מחיר לחודש: 
 ש"ח 1,650מחיר לשנה: 

 ₪ 150ציוד: 

 



 

 
 :לפרטים נוספים והרשמה

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

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

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

  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 

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

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

 

 שנת לימודים מוצלחת ופורייה!                                                                                                  

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

