
 
  בית ספר פרחי המדע  טשע"תמערכת שעות חוגים 

 חוג מדריך החוג שעות כיתותקבוצות /  מחיר שנתי הערות

 יום ראשון

 -ו הנדסי בערכת לג מבצע רישום
( )רשות 130במקום ₪  80

 לנרשמים הראשונים

 קב' א ₪ 1,280

 קב' ב

13:30-14:30 

14:30-15:30 

 הייטק לגו ד"ר לגו

 מתקדמים

₪  150תוספת תשלום חד פעמי 
 ציוד

1,567.5 ₪ 

 פעמיים בשבוע

 ד-ב'

 ו'-ה'

13:30-14:15 

14:15-15:00 

 כדוריד ביה"ס לכדוריד

 ב'-א' ₪ 1,235 

 ד'-ג'

 ו'-ה'

13:30-14:15 

14:15-15:00 

15:00-15:45 

 זומבה ביה"ס למחול

 יום שני

חומרים )ישולמו בנפרד ₪  180

 לאומני החשיבה(

 1ג' קב' -א' ₪ 1,150

 2ג' קב' -א'

13:30-14:30 

14:30-15:30 

 מדעים אומני החשיבה

₪  250תוספת תשלום חד פעמי 
כולל נעליים ציוד  

 

1,520 ₪ 

פעמיים 
 בשבוע

 ב'-א'

 ו'-ג'

 ילדי צהרון

13:30-14:15 

14:15-15:00 

15:00-15:45 

 כדורגל ביה"ס העירוני לכדורגל

 

 ב'-א' ₪ 1,200 

 ו'-ג'

13:30-14:45 

14:45-16:00 

 אומנות משולבת חן שרון

 ב'-א' ₪  1,550 

 ד-ג'

13:30-14:30 

14:30-15:30 

 טכנוטריק ממריאים

 יום שלישי

 ציוד₪  150תשלום חד פעמי 
₪ ( 1,235  -)פעם בשבוע  

1,900 ₪ 

 פעמיים בשבוע

 ב' –א' 

 ו' –ג' 

13:30-14:30 

14:30-15:30 

ביה"ס העירוני 
 לכדורסל

 לרסכדו

 -ערכת לגו הנדסי ב מבצע רישום
( )רשות 130ום במק₪  80

 לנרשמים הראשונים

 קבוצה א' ₪ 1,280

 קבוצה ב'

13:30-14:30 

14:30-15:30 

 -ד"ר לגו

 מיכה הירש

 הייטק לגו

 מתחילים

 1,520 ₪ 

 

 ג'-א'

 ו'-ד'

13:30-14:45 

14:45-16:00 

 תאטרון בימת הנוער

 מתחילים ₪ 1,150 

 מתקדמים

13:30-15:00 

15:00-16:30 

 פימו רחל רוזנפלד

 

 



 

 חוג מדריך החוג שעות כיתותקבוצות /  מחיר שנתי הערות

 יום רביעי

₪  250תוספת תשלום חד פעמי 

כולל נעליים ציוד  

 

1,520 ₪ 

פעמיים 

 בשבוע

 ב'-א'

 ו'-ג'

 ילדי צהרון

13:30-14:15 

14:15-15:00 

15:00-15:45 

  ביה"ס העירוני לכדורגל

 כדורגל

 

₪  150תוספת תשלום חד פעמי 

 ציוד

 

1,567.5 ₪ 

פעמיים 

 בשבוע

 ד'-ב'

 ו'-ה'

13:30-14:15 

14:15-15:00 

  ביה"ס לכדוריד

 כדוריד

 

 

 כיתות א' ₪ 1,330

 כיתות ב'

 כיתות ג'

13:30-14:20 

14:20-15:10 

15:10-16:00 

  משה בר דוד

 קפוארה

 ב'-א' ₪  1,050 

 ו'-ג'

13:30-14:30 

14:30-15:30 

 ציור ויולטה

 יום חמישי

₪  150תוספת תשלום חד פעמי 

 ציוד

₪( 1,235 -)פעם בשבוע  

1,900 ₪ 

פעמיים 

 בשבוע

 ב' –א' 

 ו' –ג' 

13:30-14:30 

14:30-15:30 

ביה"ס העירוני 

 לכדורסל

 

 לרסכדו

 ג' -ב' ₪ 1,600 כולל ערכה וחומרים

 ו' -ד'

13:30-14:30 

14:30-15:30 

 אלקטרוניקה 

 ב'-א' ₪  950 

 ו'-ג'

13:30-14:15 

14:15-15:00 

 כדורסל בנות אינה בוטנקו

 חולצה מתנה*

 

1,235 ₪ 

 

 ב' –א' 

 ד'-ג'

 ו-ה'

13:30-14:30 

14:30-15:30 

15:30-16:30 

ביה"ס העירוני למחול 

 ותנועה

 

 מחול
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 התשלום בשיקים יתבצע מול רכזת החוגים בלבד 

 חובה להגיע לשיעור הראשון עם מלווה -תלמידי כיתות א',ב' אשר נרשמו לחוגים ואינם בצהרון. 
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