
 
 בן צביבית ספר 

 תשע"ט מערכת חוגי החברה העירונית

 כדורגל
וני לכדורגל צוות מאמנים מוסמכים בביה"ס העיר

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'
 ג': ימי פעילות

 14:15, 13:30: שעות פעילות
 תום דורון שם המדריך:

 052-4336867טלפון:
 ש"ח 100מחיר לחודש: 
 ש"ח 950מחיר לשנה: 

 )כולל נעליים(₪  250 ציוד:

 בימת הנוער
בימת הנוער רחובות היא מרכז עירוני לחינוך 

והכשרה בנושאי אומנויות הבמה לילדים, נוער 
 .ומבוגרים הגדול במדינת ישראל

מושגי יסוד  חוגבמהלך השנה לומדים המשתתפים ב
ועקרונות עבודה במסגרות אומנותיות 

להם כלים בסיסיים בעבודה על   מוקנים  ותאטרליות,
במה, ומפותח כושר הדמיון, היצירתיות והאלתור 

 גמרעבודה על פרויקט ישנה שלהם. במשך השנה 
 

 
 

 ו'-כיתות: א'
 ימי פעילות: א'
 14:30שעות פעילות: 
 ש"ח 160מחיר לחודש: 

 ₪ 1,520 מחיר לשנה:

 ביה"ס העירוני למחול ותנועה –זומבה
אימון גופני אירובי באמצעות ריקוד שמקורו 

 -נדרום אמריקה, שילוב ממגוון סגנונות הריקוד
 לטיני, 

 היפ הופ וכד'
שיטת זומבה קידס מותאמת במיוחד לילדים עם 

דגש על קצב, מוטוריקה, ביטחון עצמי ושיתוף 
 פעולה

 ו'-כיתות: א'
 ג': פעילותימי 

 14:30: שעות פעילות
 טלי גרינברג שם המדריך:

 050-5444194טלפון:
 ש"ח 130מחיר לחודש: 
 ש"ח 1,235מחיר לשנה: 

 כדורסל בנות
 אינה בוטנקו –ניהול מקצועי והדרכה 

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

הביטחון העצמי דרך מקצועיים וערכיים, חיזוק 
 הספורט ופעילות הגופנית.

 
 ו'-כיתות: א'

 ג': ימי פעילות
 14:30, 13:45: שעות פעילות
 אינה בוטנקו שם המדריך:

 052-4557644 טלפון:
 ש"ח 100מחיר לחודש: 
 ש"ח 950מחיר לשנה: 

 ש"ח 150ציוד: 
 

 :לפרטים נוספים והרשמה

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

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

  10, 5, 1לתאריכים  החברה העירונית רחובות"שיקים לפקודת " 10התשלום בשיקים יתבצע מול רכזת החוגים בלבד, יש להכין 

 לכל חודש.

 .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 

  ג, הביטול ייכנס לתוקף חודש מיום הודעת הפרישה., בטופס ביטול חו31.3.19ביטול חוגים יתאפשר עד לתאריך 

  3163343-054מאי איטח:  –לפרטים נוספים, יש להתקשר לרכזת החוגים  

 שנת לימודים מוצלחת ופורייה!                                                                          

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

