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3093/91320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרשמה –ד "חוגים תשע
 

.שלוםרבתושביםוחניכיחוגים


בכדי.מתעכבתלשנההקרובהוהחוגיםפעילויותהתרבותגעתהשלחוברתה,מסיבותשאינןתלויותבנו
עביריםאתתוכןלחוגיםובכדילהתחילבפעילותלאחרסוכותאנומלקייםתהליכיהרשמהמסודרים

לפניכםמידעעלהחוגיםוספחהרשמהאותוישלהעבירלמשרדימחלקת.החוגיםדרךתיבותהדואר
.החינוךעםהתשלום





.שנהטובהשתהיהלכולנו
 
 

 החוגים שיפעלו השנה
 

 תפעילויום  גילאים חוג
 'ג 'יב –צ "חט יטסו'יוג'ג, ודו'ג

 'ג 'יב-'ג כדורעף
 'ד 'ו-'א מאסטר שף
 'ד',ג 'ו –צ "חט להקת מחול

 'ד',ג 'יב-'א רכיבה
 'ד 'י-'ד תיאטרון
 'ב 'ו-'ב מוסיקה

 'ד 'ו-'א ציור אומנותי
 'ד 'ד-'ב כדורסל

 'ד',ב 'ו –צ "חט רגל-קט
 'ב 'ו-'ב אנסמבל מוסיקלי

 
 
 
 
 
 
 
 



ED  

  60-6609009פקס  60-6605666טל  66999, ןנ ערבות הירד.מועצה אזורית מגילות ים המלח ד
http://www.dead-sea.org.il 

:מידע כללי

רשימתהחוגיםמכילהמגווןפעילויות.המלח-שנתחוגיםנוספתבצפוןיםהקיץעברואנונערכיםלפתיחת

.העשרהוהשלמהלפעילויותהמתקיימותמדייוםבביתהספרהיסודימגילות

אנומקפידיםלהפעילחוגיםשאופייםעממיוקבוצתי קבתחוםהעשרהאנומצפיםמחניכיםמלבדהעיסו.

 .ישוביתמהנהומשתפת-וממדריכיםלהנותממפגשחברתיבלתיאמצעיולהתנסותבפעילותחברתיתחוץ

השבוע החוגיםפועליםבמהלך ג, בימי 'ד-'בעיקר ביתהספר. סביבתהפעילותהיאאזור אולםהספורט,

.הצמודוביתהספרלרכיבהבקליה

הלימודיםהפע סיום עם מתחילה ילות מוסעי, תשלוםוהתלמידים תוספת ללא סיומם לאחר הביתה ם

ים מגילות האזורית המועצה של מלא המלח-במימון שעות. את להתאים רבים מאמצים עושים אנו

יחדעם.התלמידיםהצעיריםיותרישתלבובפעילותהצמודהלסיוםהלימודים.הפעילותלגילאיהתלמידים

שיבוץלהסעותולהתאמתמקוםפעילותנוחובטוחישהשפעהעלשעותהחוגיםויש,לשיבוץבקבוצות,אתז

בחשבון זאת לב.לקחת שימו יותר: הצעירים לחניכים מתאימים לא מהחוגים חלק גילאי, הוגדרו ולכן

.ההרשמה

עלתחילתהפעילותשל.תאםבכדישנוכללהיערךבה,רשםבהקדםינאלה.החוגיםיחלולפעוללאחרהחגים

נאלהקפידלרשוםכתובתמיילוטלפוניםמעודכניםבדףההרשמהשיופץלקראת.כלחוגוחוגנודיעלהורים

.סיוםהחופשהגדול

.מזכירתביתהספר,בזמןהפעילותתלווהאתהתלמידיםאנטצנעני

:שימולב

 .קדםולכןישלהירשםמו,מספרהמקומותמוגבלבחלקמהחוגים .2

 .ישלשלוחעםהחניכיםמספיקאוכל,ימיהחוגיםהםימיםארוכים .1

 .בתשעהתשלומיםשווים,ההרשמההיאלתשעהחודשיפעילות .0

אמהלשעותיתכנועיכוביםבשלהת.מידעםסיוםהחוגבהכרחהסעותחזרהלישוביםלאיבוצעו .4

 .סעותלשעותהחוגיםחניכיםצעיריםיקבלוקדימותבהתאמתה.הסיוםשלחוגיםאחרים

 .חניכיהחוגיםנדרשיםלעמודבכלליהכבודוההתנהגותההולמת,כמובכלהמערכותשלנו .5

יתכנורקעדלסיוםהשנההאזרחיתב .6 ובאמצעותהודעה0292191320ביטולהרשמהוהחזרכספי

 .לאיבוצעהחזרכספילאחרמועדזה.433441/-31פקס:בכתבלמחלקתהחינוךבמועצה

 .ספחההרשמהיועברלתיבותהדוארבישוביםובדואראלקטרוניעםפתיחתשנתהלימודים .7

 .269/91320:המועדהאחרוןלהרשמהבמחירהרגיל .8

 .לחודשולפימקוםפנויבחוגובהסעות₪23רישוםמאוחריהיהבתוספתתשלוםשל ./

וההסעות .23 הפעילות בשעות שינויים יתכנו תמיד כמו ולדואר. הרגילות הדואר לתיבות לב שימו

.בעיקרבתחילתשנתהלימודים,האלקטרוני
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.

 יטסו'יוג'ודו ג'ג



ודו'ג

.ביטחוןעצמיוהנאה,קואורדינציה,קנהלילדיםמשמעתמ.ספורטשהפךלייצוגיולאומי

יטסו'ג-יו'ג

,ודו'ג:שיטתאומנויותלחימההמשלבתבתוכה!שיטתההגנההעצמיתהיעילהביותר

היכולות,המשמעת,הפעילותמשפרתאתהביטחוןהעצמי...אגרוףתאילנדיועוד,קראטה

.יכולתההתמודדותבמצבילחץאתוהגופניות

תהיהעלפיגילועלפיהתאמותולתחומיםהחלוקהלקבוצות.מתאיםלבניםולבנות

.שיבוצעועלידילירןהמדריך

בביתהספרהחצרהפנימית:מקוםפעילות

'יב–צ"חט:גילאים

'ג:יוםפעילות

:קבוצות

24:25–20:25:'ב–'א

25:33–24:25:צ"חט

26:25–25:33:'ו-'ג

27:03–26:25:'יב-'ז

 לירןנייגוז:מדריך

לחודש₪273:מחיר

.בסיוםהשנהיעברוהחניכיםמבחניעליתדרגהבתחוםהמתאים
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 חוג כדורעף

.יםהמלח-פעילותספורטיביתקבוצתיתהמתאימהלכולםוהפכהלמסורתרבתשניםבצפון

ומגיעיםלהישגים,השנהאחרישנ,התלמידיםמתנסיםבחוויתהכדורעףבאופןיסודיורציף

נראיםהיטברמתהמשחקוהחוויה.בטורניריםבהםמשתתפיםבתיספררביםוגדוליםמדהימים

.החוגמתקייםבאולםהספורט.מארוןהגביעיםשלביתהספר

אפיפיינטוך:מדריך

.'ג:ימיפעילות

'יב-'כיתותג:גילאים

:שעותפעילות

43:71–40:11–'יב-'ז40:11–41:41–'ו-'ג

לחודש₪441:מחיר



 מאסטר שף

השנהיפגשו.החוגבועוסקיםבהיכרותעםיסודותהבישולהיההצלחהגדולהבשנהשעברה

.אופניבישולחדשיםושילוביםמענייניםשלטעםוצבע,החניכיםוהחניכותתרבויותחדשות

.הפעילותמתקיימתבביתהספר

.רביעי:ימיפעילות

:שעותפעילות

41:11-41:41:'ב-'כיתותא

41:11-40:11:'ו-'כיתותג

.דקלהחנוכה:מדריכה

 לחודש₪421:מחיר
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 להקת מחול מגילות

.להקתהמחולשלנוהופכתמשנהלשנהחלקבלתינפרדמהנוףשלהפעילותהתרבותיתבמועצה

ביוםהעצמאותעלבמתאירועיהמועצהובסיום,בשנהשעברההופיעובנותהלהקהבביתהספר

.השנהבאירוערבמשתתפיםבמעלהאדומים

פעילותהמחולתתקייםיומייםבשבועבכדי.נוספתהשנהנרחיבאתהיקףהפעילותונפתחקבוצה

.לתתלכלהבנותאפשרותלהשתתףבחוויה

.חדרהמחולבאולםהספורט:מקוםהפעילות

.'ו-'כיתותד',ג-'כיתותב',כיתהא,צ"חט:חלוקהלקבוצות

:ימיפעילות

:'יוםג

'כיתהא–41:41-47:41

צ"חט–41:41-41:41

:'יוםד

'ג-'ב–41:41-47:41

'ו-'ד–41:41–41:41

.תהלהקהיעלטהרתדריךא

לחודש₪411:מחיר
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 .חוג רכיבה על סוסים

הלימודים.המלח-בביתהספרלרכיבהבקליהרוכביםדורותשלחניכיםוחניכותמישובצפוןים

.כולליםהתנסותבסיסיתופיתוחמיומנויותרכיבהברמתתחרויותארציות

.הרכיבהמפתחתיכולותמגוונותאצלילדיםצעיריםומבוגרים

.ואנונהניםממנהשניםרבות,חוותהרכיבהקרובהמאדלביתהספר

רשםכמהיחשובלה.הלמידהמתבצעתבקבוצותקטנותבהתאםלידעמוקדםולקצבהלמידה

,אתהשיבוץמבצעאיציקחנוכה.שיותרמוקדםבכדישנוכללסייםבמועדאתבניתהקבוצות

.מדריךומנהלביתהספרלרכיבה

.מספרהמקומותלחוגזהמוגבל:שימולב

'יב-'א:גילאים

שלישיורביעי:ימים

43:11–41:41:שעות

.שיבוץאישייקבעלאחרסיוםההרשמה

 לחודש₪481:מחיר
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 המלח-תיאטרון צעיר מגילות ים

וכברבסיומהראינומהיכולהלעשותעבודהרצינית,אטרוןיבשנהשעברההתחילהפעילותהת

היתהמרגשתוהשאירהאתהקהלמלאציפיותאטרוןיהצגתהסיוםשלבנותהת.התחוםהזה

.להמשךהדרך

ולהציגאתהעשיהיוחדתמדרמהמאפשרתלחניכיםולחניכותלבטאאתעצמםבצורההפעילות

.המשותפתשלהםבהצגהבסוףהשנה

(.'י-'גילאיז)אנומעונייניםלפתוחגםקבוצתתאטרוןלבנינוערבשנההקרובה

ביתהספרמגילות:מקוםפעילות

'ד:ימיפעילות

שטייןשלומיתוינ:מדריכה

.'י-'ז',ו-'ד:גילאים

:שעותפעילות

41:11-43:11:'ו-'ד

41:11–43:11:'י-'ז

 לחודש₪411:מחיר
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 :המלח-ס למוסיקה בצפון ים"ביה

-אנומעונייניםלנסותולהרחיבאתהיקףההתנסותהמוסיקליתשלילדיםובנינוערבצפוןים

.המלח

 :להלן תחומי הלימוד לשנה זו

  אקוסטית, קלאסית, חשמלית –גיטרה. 

 פסנתר/קלידים 

 תופים 

 :שימו לב

 .השוניםהפעילותתתאפשררקאםיהיומספיקנרשמיםלתחומים

 .ולכןכלהקודםזוכה,מספרהמקומותמוגבל

'ב:יוםבשבוע

ומעלה'ב:גילאים

41:11החלמ:שעות

ח"ש421:עורילשעלות

אתהפרוייקטינהלנירוינשטיין
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 ציור אמנותי

 .ציוראמנותי:אנופותחיםהשנהחוגחדש

 .הפעילותכוללתהתנסותולמידהרחבהבעולםהרישוםוהציור

 :תכנית הפעילות

 ציורי,מופשטופיגורטיבי,טבעדומם,אורוצל,קומפוזיציה:יסודותהרישוםוהציור 

 ההיסטוריה,טכניקותעבודהבמגוון,הכרותמעמיקהעםסוגיצבעיםשונים:הבנתהצבע

 שלהצבע

 אומנותמודרנית,מקלאסילעכשווי,תולדותהאומנות:הבנתהאומנות. 

 פיתוחיכולותההתבוננותואמירהאישית:יצירהאישית 

 .בסוףשנהיקיימוחניכיהחוגתערוכהבהיציגואתיצירותיהם

שיעמודלרשותהחניכיםבמקביללציודמתכלה,ההשתתפותבחוגמחייבתרכישתציודאישי

 .רשימתהציודהאישיתועברלקראתתחילתהפעילות.לאורךהשנה

 ביתהספר:מקוםהפעילות

 'ד:יוםפעילות

 'ו-'ה',ד-'ג',ב-'א:קבוצות

 :שעותפעילות

 41:41–47:41:'ב-'א

 41:11–41:41:'ד-'ג

 40:11–41:41:'ו-'ה

 .אומניתומדריכה,תדריךאתהחוגמריגולדמינץ

 .לחודש₪411:מחיר
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 כדורסל

.תהמשחקיקבוצתהכדורסלהצעירהשלנוממשיכהלהתנסותבלימודיסודותובחווי

.'ד',ג',השנהירשמולקבוצהחניכיםמכיתותב

יורםארז:מדריך

רביעי:יוםבשבוע

41:41–47:71:שעות

.לחודש₪471:מחיר



 רגל-חוג קט

אולםהספורט:בתנאיםאידאלייםלאזוריםהמלח,פעילותספורטיביתקבוצתיתמוכרתואהובה

.הממוזג

.שיתוףפעולהורוחספורטיבית,במהלךהפעילותלומדיםהחניכיםיסודותשליטהבכדור

.אולםהספורט:מקוםהפעילות

'ד',ב:ימיפעילות

:קבוצות

,41:41–47:41–'ג-'א:יוםב

41:21–41:41–צ"חט

41:41–41:41–'ו-'ד:יוםד

יורםארז:מדריך

לחודש₪471:מחיר
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 המלח-אנסמבל מוסיקלי מגילות ים

.תרומתושלהאנסמבללחניכיםולחניכותולאירועיביתהספרנראתהבמהלךהשנההאחרונה

ואנומעונייניםלשמורעלהפעילות,ההרכבהמוסיקלינפגשלשעותשלחוויהוהתנסותבמוסיקה

.ואףלהרחיבאותה

המורה,מוסקאי,ההשתתפותבאנסמבלתלויהבבדיקתהתאמהאותהמקייםנירוינשטיין

.למוסיקהמטעםקרןקרבבביתהספרומרכזהאנסמבלשלנו

ביתהספר:מקוםפעילות

'ב:יוםפעילות

41:11–47:41

נירוינשטיין:מדריך

 לחודש₪411:מחיר
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:שימולב

.המועצהיהבתוקףעדלתשלוםבמשרדההרשמהאינ

עלבסיסמקוםפנוי–לאחרמועדזהניתןלעבורחוג.0292191320ביטולהשתתפותאפשריעד

.בפעילותובהסעות

.לחודשועלבסיסמקוםפנוי₪23בעלותנוספתשל–(2693/91320)הרשמהלאחרהמועדהאחרון

.נאלהקדיםולהרשם.בחלקמהחוגיםמספרהמקומותמוגבל

 . 2205999-99: טלפון לבירורים



 :ספח הרשמה
 
 ____________ : החוג _________  ____: ישוב __ : כיתה ________________    ה/שם הילד

 
 ____________: החוג _____  ________: ישוב __ : כיתה ________________    ה/שם הילד

 
 ____________: החוג _  ____________: ישוב __ : כיתה ________________    ה/שם הילד

 
 :רפואיות רלוונטיות/אישיותבעיות /בקשות מיוחדות

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
  ________: תשלומים 6שנה כ ל"סה_____  : כ לחודש"סה

 
  __________: נייד ________ : בבית' טל_________    :   חתימה__________: שם הורה 




