חוגים
רבבה
תשע“ה

קהילת רבבה
תושבים יקרים,
מערך החוגים בישוב הינו תוספת לחינוך אותו מקבלים ילדינו בבית ובבתי הספר.
בתלמוד תורה ילדינו לומדים תורה מתוך בחירה ובחוגים ילדינו רוכשים ידע ומיומנויות אותן
לא ניתן להקנות בחינוך הפורמאלי .גם השנה אנו מציעים מגוון רחב של חוגים:
חוגים לילדים ,לנוער ,לנשים ולגברים .כעת נשאר לנו רק להירשם לתלמוד תורה ולחוגים
וליהנות מהאפשרויות הרבות .כבכל שנה ,עשינו מאמץ גדול על מנת להשיג את המדריכים
הטובים באזור בכל תחום ובמחירים סבירים .היישוב השקיע ומשקיע סכומים ניכרים במבנים
ובציוד מתאימים ,יש לדאוג לכך שילדינו יקפידו על שמירת הציוד.
יישר כח גדול להילה פרידמן ,רכזת החוגים ,שעומלת כל השנה על קיומם השוטף של החוגים,
ותודות לה החוגים מגוונים ,מהנים וברמה גבוהה.
נעמה קליין
רכזת קהילה רבבה
אני שמחה להגיש לכם את חוברת החוגים לשנת תשע“ה.
בחוברת מגוון של חוגים לכל הגילאים :חוגי ספורט ,אומנות ,למידה ותלמוד תורה.
בבחירת החוגים הושקעה מחשבה ותכנון על מנת שיתאימו לצרכים הן מבחינת הגיוון
והן מבחינת המחיר .המדריכים שנבחרו הינם מדריכים מקצועיים ובעלי ניסיון.
בסוף החוברת מופיע התקנון ,אני מציעה לקרוא אותו בעיון רב.
הרישום לחוג מהווה ראיה לכך שקראתם והסכמתם לכתוב בתקנון.
אני מאחלת לכולם שנה מבורכת ופעילה,
הילה פרידמן
רכזת חוגים
054-7642637

1

חוגים
תשע“ה

עיצובים בחימר פולימרי )פימו(
בהדרכת הילה פרידמן
נכיר את החומר המדהים הזה איתו ניתן ליצור כמעט הכל!
נלמד טכניקות ליצירת גלילי המילפיורי איתם נכין ונעצב :חרוזים,
מחזיקי מפתחות ,מוביילים ,תכשיטים ,בובות ,ציפוי כלי זכוכית ועוד.
לפרטים נוספים  -הילה054-7642637 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

ראשון

16:15-17:15

בנות

ב‘-ד‘ מתחילות

ראשון

17:15-18:15

בנות

ה‘-ו‘ מתחילות

ראשון

18:15-19:15

בנות

מתקדמות

עלות החוג:
 150ש"ח לחודש 160 ,ש“ח למתקדמות ,המחיר כולל ציוד וחומרים.
הרשמה אצל הילה .חובה להירשם לשיעור ניסיון.

החוג מתקיים בארגז ההפעלות שלי

2

חוגים
תשע“ה

אמנות שימושית
בהדרכת חיה בורג
בחוג נעבוד עם מגוון רחב של חומרים בדגש על מיחזור.
ניעזר בחומרים שמסביבנו ונשתמש בהם להכנת יצירות מגוונות ושימושיות.
במהלך השנה נלמד ונתנסה בעיסת נייר ,עבודה עם עץ ,דאס ,גבס,
צבעי אקריליק ועוד ועוד.
לפרטים נוספים  -חיה054-4512270 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

רביעי

16:30-17:15

בנות

א‘-ב’

רביעי

17:30-18:15

בנות

ג‘-ד’

עלות החוג:
 ₪ 80לחודש ,המחיר כולל חומרים.
שיעור ניסיון  -הרשמה מראש חובה!
הרשמה אצל חיה

החוג מתקיים בבית משפחת בורג

3

חוגים
תשע“ה

חוג ציור לילדות
בהדרכת מיכל סיבוני
ציורי אתרים ונופים באמצעות צבעי מים ,ציור ושירטוט עם
פרופורציות נכונות ,לימוד צביעה בטכניקות שונות באמצעות צבעי
מים ,צבעי פחם ,בהמשך נצייר באקריליק על קנווס.
לפרטים נוספים  -מיכל054-6365477 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

שני

17:30-18:30

בנות

ג‘-ד’

שני

16:30-17:30

בנות

ה‘-ו‘

עלות החוג:
 ₪ 150לחודש ,המחיר כולל חומרים.
ההרשמה אצל מיכל

החוג מתקיים בבית של מיכל

4

חוגים
תשע“ה

חוגי תיאטרון
בהדרכת רות ברוק
"כשאני צופה בהצגה ,זה לוקח אותי לעולמות רחוקים בתקופות שונות..
אני מסתכלת על כל השחקנים והתפאורה ,וכל כך בא לי להיות שם על הבמה"
בואי איתי אל מאחורי הקלעים ,לגלות ,ללמוד ,ולהרגיש את הקסם
שבתיאטרון! בחוג נלמד להציג ,להתחפש ,להתאפר ,לרגש ,לרקוד
ולחוות מהו תיאטרון אמיתי .לפרטים נוספים  -רות054-9202824 :
יום בשבוע
שני
שני
שני
שלישי
שלישי
שלישי
שלישי
שלישי

משעה עד שעה
18:15-19:00
19:00-20:00
20:30-22:00
16:00-16:45
16:45-17:30
15:10-15:55
18:00-18:45
18:45-19:30

קהל היעד
בנות
בנות
בנות
בנות
בנות
בנים
בנות
בנות

עלות החוג:
 ₪ 120לחודש ₪ 130 ,לחודש לנשים ולהקה )ז‘-י“ב(
הרשמה אצל רות

החוג מתקיים בסטודיו לתיאטרון אצל רות

גיל
ו‘
ח‘-ט‘
נשים
חובה-ב‘
ג’
א‘-ג‘
ד‘-ה‘
ז‘
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חוגים
תשע“ה

מנגינות  -בית ספר למוזיקה
בהנהלת אביעד גזבר
הנכם מוזמנים להצטרף למאות התלמידים הלומדים בביה“ס “מנגינות“.
מטרת בית הספר להביא לידי ביטוי את היכולות המוזיקליות של התלמידים.
הלימוד הוא מקצועי ובאווירה ערכית עם יחס אישי הניתן על ידי מורים
בעלי נסיון רב )מעשי ואף תאורטי( .עיסוקיהם ונגינתם בהרכבים שונים
יוצרים מפגשים ייחודיים בין המורה לתלמיד תוך חיבור ושילוב בין עתיק
לחדש ,בין מסורתי לעדכני ובין קודש לחול.
בית הספר פועל במתכונת של מתן שיעורים פרטיים וקבוצתיים לכל
שכבות הגיל בכלים השונים כגון :קלרינט סקסופון ,חליל וחליל צד ,גיטרה,
פסנתר ,אורגן ,תופים ,כינור ופיתוח קול.
כ"כ ,מתקיימים מפגשים למקהלות והרכבי מוזיקה ברמות השונות
השיעורים מיועדים לגילאי כיתות א' ומעלה .ניתן לשכור כלי נשיפה.
ישנה אפשרות לבא ולהתאמן בחדר המוזיקה של מנגינות ביישוב.
מחירים:
יחיד
קבוצה 2
קבוצה 3
מקהלות
הרכבים

 30דקות  45דקות  60דקות
 65ש“ח  85ש“ח
 45ש“ח  55ש“ח
 45ש“ח
 40ש“ח
 50ש“ח
-

המחירים הם לתלמיד לשיעור

לפרטים והרשמה:
02-5606605
נייד054-5335812 :
אתרwww.manghinot.co.il :
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חוגים
תשע“ה

זומבטומיק
בהדרכת סוזי
כי גם לקטנים מגיע...
שיעור זומבה שעוצב במיוחד לילדים
משלב לימוד וחזרה על צעדי בסיס במקצבים לטיניים ובינלאומיים
שונים ,לימוד כריאוגרפיה ,משחקי תנועה ועוד.
כל זאת על מנת לעודד את הילדים לאורח חיים בריא ופעיל ,לפתח
קואורדינציה ,שיווי משקל ,זיכרון ויצירתיות ,ולהעניק ערכים של כבוד,
מנהיגות ,עבודת צוות ,ביטחון עצמי ואחריות.
לפרטים נוספים  -סוזי057-7259868 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

שלישי

16:00-16:45

בנות

א‘-ד‘

עלות החוג:
 ₪ 120לחודש
הרשמה באתר הישוב

החוג מתקיים במועדון חוגים
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חוגים
תשע“ה

התעמלות קרקע ומכשירים
בהדרכת איה גבור
האימונים בחוג כוללים עבודה על כל מרכיבי הכושר הגופני:
חיזוק ועבודה על קבוצות שרירים שונות ,גמישות ,החזקת גוף ויציבה
נכונה ,לימוד ותרגול של אקרובטיקה ואלמנטים התעמלותיים שונים.
לפרטים נוספים  -איה054-5490441 :
יום בשבוע
ראשון
ראשון
ראשון
ראשון
חמישי

משעה עד שעה
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:30
15:30-17:00

קהל היעד
בנות
בנות
בנות
בנות
בנות

גיל
א'-ו' מתחילות
גנים
ג'-ו' ממשיכות
נבחרת
ז' ומעלה בוגרות

עלות החוג:
 ₪ 120לחודש ₪ 160 ,לנבחרת
הרשמה באתר הישוב

החוג מתקיים במועדון חוגים
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חוגים
תשע“ה

התעמלות קרקע ומכשירים
בהדרכת קלאודיו
האימונים בחוג כוללים עבודה על כל מרכיבי הכושר הגופני:
חיזוק ועבודה על קבוצות שרירים שונות ,גמישות ,החזקת גוף ויציבה
נכונה ,לימוד ותרגול של אקרובטיקה ואלמנטים התעמלותיים שונים.
לפרטים נוספים  -איה054-5490441 :
יום בשבוע
שלישי
שלישי
שלישי

משעה עד שעה
17:00-17:45
17:45-18:30
18:30-19:15

קהל היעד
בנים
בנים
בנים

גיל
גנים
א‘-ד‘
ה‘ ומעלה

עלות החוג:
 ₪ 120לחודש
הרשמה באתר הישוב

החוג מתקיים במועדון חוגים
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חוגים
תשע“ה

מחול מודרני עכשווי
בהדרכ
ת
ז
ה
ר
ק
ינ
ד,
ס
טו
ד
יו
פ
עימה
המחול המודרני מקנה טכניקה לפיתוח גמישות ,כח ויציבה נכונה,
יחסי גומלין בין קצב לתנועה ,שימוש במרחב ,פיתוח הדמיון ושכלול היכולת
האישית והקבוצתית .בקבוצות הגיל הגבוהות נעסוק ביצירת כוריאוגרפיה אישית.
לפרטים נוספים  -זהר052-9284104 :
יום בשבוע
ראשון
ראשון
ראשון
ראשון
שלישי
שלישי
שלישי
שלישי
חמישי
חמישי

משעה עד שעה
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
17:00-18:00
18:00-19:00

גיל
קהל היעד
א'-ב'
בנות
ג'-ה'
בנות
ו'-ז'
בנות
ח'-ט'
בנות
ו'-ז'
בנות
ח'-ט'
בנות
י'-יא'
בנות
להקת בוגרות
בנות
י'-יא'
בנות
להקת בוגרות
בנות

עלות החוג:
ילדות ₪ 120 :לחודש ,בוגרות ולהקה₪ 170 :
לפעמיים בשבוע ,הרשמה אצל זהר

החוג מתקיים בסטודיו של זהר
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חוגים
תשע“ה

מחול מודרני
בהדרכת
ז
ה
ר
ק
ינ
ד,
ס
טו
ד
יו
פ
עי
מה
את שמחפשת מפגש אחר עם חוג מחול מודרני ,מפגש של קצב
תנועה גוף ונשמה .במהלך השנה נתחיל בהיכרות בסיסית עם הבלט
הקלאסי ובהמשך נתמקד במחול המודרני ,נעסוק בטכניקות לפיתוח
גמישות ,כח ויציבה ובעיקר נרקוד ....אין צורך בניסיון קודם.
לפרטים נוספים  -זהר052-9284104 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

ראשון

21:00-22:00

נשים

נשים

שלישי

20:00-21:00

נשים

נשים

שלישי

21:00-22:00

נשים

נשים מתקדמות

עלות החוג:
 ₪ 120לחודש
הרשמה אצל זהר

החוג מתקיים בסטודיו של זהר
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חוגים
תשע“ה

אירובי יוגה
בהדרכת
ז
ה
ר
ק
ינ
ד,
ס
טו
ד
יו
פ
עי
מה
פעילות אירובית מיועדת לשריפת שומנים ושיפור סיבולת לב ריאה,
המדרגה מוסיפה אלמנט של קושי וכל זה בשילוב צעדים בסיסים
של ריקוד וכיף.
יוגה נשית :בחציו השני של השיעור נעסוק בחיזוק שרירי רצפת אגן,
עבודה על שרירים מייצבים וחיזוק תנועת מפרקים כל זאת בשילוב
של טכניקות נשימה שמטרתן להפחית עומסים ,הרפיה של הגוף
וזרימה הרמונית .לפרטים נוספים  -זהר052-9284104 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

שלישי

 8:30-9:30בוקר

נשים

כל גיל

חמישי

 8:30-9:30בוקר

נשים

כל גיל

עלות החוג:
 ₪ 120לחודש ₪ 170 ,לפעמיים בשבוע
הרשמה אצל זהר

החוג מתקיים בסטודיו של זהר
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חוגים
תשע“ה

יוגה נשית
בהדרכ
ת
ז
ה
ר
ק
ינ
ד,
ס
טו
ד
יו
פ
עימה
יוגה נשית היא שיטת תרגול המשלבת בין היוגה לבין הבנת הפעולה
הייחודית של הגוף הנשי .אופי התרגול מותאם למחזוריות חיי האישה
ולשינויים המתחוללים בגופה בתקופות שונות בחייה :מחזור חודשי,
הריון ,לידה ואחרי לידה ,גיל המעבר ועוד.
תנוחות היוגה ממריצות את כל הגוף והאיברים הפנימיים ,ומאזנות את
המערכת ההורמונאלית ,מחזקות את רצפת האגן ,עובדות על שרירים
מייצבים ,ובכך מפחיתה עומס במפרקים השונים ,דרך היוגה הנשית
מזמינה את הנשים לשפר את איכות חייהם ולהקל על תסמינים שונים
המלווים אותה בחיי היום יום ,היא מציעה פסק זמן ממירוץ החיים
ומיועדת לכל אישה בכל גיל ובכל מצב גופני.
לפרטים נוספים  -זהר052-9284104 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

ראשון

20:00-21:00

נשים

כל גיל

עלות החוג:
 ₪ 120לחודש
הרשמה אצל זהר

החוג מתקיים בסטודיו של זהר
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חוגים
תשע“ה

בלט קלאסי
בהדרכת נטלי כרמי
טכניקת הבלט הקלאסי נלמדת בכל בתי הספר למחול
בכל רחבי העולם ומהווה בסיס ויסוד לכל טכניקות הריקוד האחרות.
שיטת הבלט הקלאסי מפתחת ומשפרת את היציבה ,את הגמישות
ואת חוש הקואורדינציה; מעניקה חוזק לשרירים; תורמת ליכולת
ההבעה והביטוי ולחיזוק הביטחון העצמי של הרקדנית.
בשיעור בלט קלאסי לנערות נרקוד ונשים דגש על פיתוח היכולות
הגופניות ,קואורדינציה ,חוזק ,גמישות וטכניקה.
לפרטים נוספים  -נטלי054-3972179 :
יום בשבוע
שני
שני
שני
שני
שני
שני
רביעי

משעה עד שעה
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30
20:30-21:45
21:00-22:00

עלות החוג:
 120לחודש ,הרשמה אצל זהר

החוג מתקיים בסטודיו של זהר

קהל היעד
בנות
בנות
בנות
בנות
בנות
בנות
נשים

גיל
גן-א'
ב'-ד'
ה'-ו'
מתקדמות
ז'-ט'
י'-יב'
נשים

14

חוגים
תשע“ה

פילאטיס
בהדרכת אורית מנחם
פילאטיס היא שיטת אימון דינאמית הכוללת :חיזוק מערכות
השרירים הפנימיים ,הארכת שרירים ,שחרור מפרקים ,נשימה נכונה,
טיפוח היציבה – חיזוק מרכז הגוף ,שיפור קואורדינציה ,עיצוב הגוף,
שחרור מתחים ולחצים יומיומיים ,טיפול בנזקי גוף ,פריצות דיסק
ופגיעות ספורט .ניתן להתאמן עד סמוך ללידה וזמן קצר לאחריה.
לפרטים נוספים  -אורית054-4916168 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

רביעי

19:30-20:30

נשים

כל גיל

עלות החוג:
 ₪ 160לחודש
הרשמה באתר הישוב

החוג מתקיים במועדון חוגים
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חוגים
תשע“ה

זומבה
בהדרכת סוזי
זומבה הוא מסיבה ספורטיבית ,שיעור שהוא חוויה ומסע בקצבים
בינלאומיים .זומבה יגרום ללב שלך לעבוד בדופק גבוה ,ישרוף עבורך
בין  500 - 800קלוריות וישפר את סיבולת לב-ריאה שלך.
בזמן הריקוד המוח משחרר סרוטונין ודופומין שגורמים לנו להרגיש
טוב במילים אחרות זומבה עושה הרגשה משמחת ומשחררת טבעית.
לפרטים נוספים  -סוזי057-7259868 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

שלישי

19:30-20:30

נערות

ז‘-י“ב

שלישי

20:30-21:30

נשים

עד 99

עלות החוג:
 ₪ 120לחודש
הרשמה באתר הישוב

החוג מתקיים במועדון חוגים
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חוגים
תשע“ה

סטודיו C
בהדרכת צפנת כהן
חוג לנשים לחיטוב ועיצוב הגוף:
הצרת היקפים ,חיזוק שרירים ,חיזוק ובניית עצם ,שיפור שיווי המשקל,
חיזוק שרירי קרקעית האגן ,הקניית הרגלי יציבה נכונים ,שיפור הקואורדינציה,
שיפור גמישות וטווחי תנועה ,מתאים גם לנשים בהריון או לנשים אחרי לידה.
החוג מותאם לכל הרמות ,מקנה גוף חזק ויציב יותר ,שרירים אסופים
וחטובים ,משפר יכולות תפקוד יומיומיות ואיכות חיים.
לאחר מספר שיעורים כבר תרגישי את ההבדל!
בהדרכת צפנת כהן  -מדריכה מוסמכת,
בעלת ותק בהדרכה בסטודיו סי ובמכונים אחרים.
לפרטים נוספים  -צפנת050 – 8551121 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

ראשון

21:15-22:00

נשים

כל גיל

עלות החוג:
 ₪ 130לחודש .להשתתפות בחוג נדרש אישור רפואי מרופא.
הרשמה באתר הישוב

החוג מתקיים במועדון חוגים
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חוגים
תשע“ה

חוג כדורגל
בהדרכת ישראל אסרס
תוכנית אימונים מקצועית למתאמנים אשר כוללת :לימוד יסודות המשחק
וחוקיו ושיפור יסודות משחק הכדורגל כגון :טכניקות כדרור ,מסירה,
עצירה ,נגיחה ובעיטה .האימונים מחזקים את הכושר הגופני ,יכולות
הקואורדינציה הכללית ,כוח המהירות והתגובה וזריזות הכדורגל נחשב
לענף הספורט הפופולארי ביותר בעולם.
שימת דגש מיוחדת ניתנת על ספורטיביות והמשחק בקבוצה מתוך
מטרה להבין את חשיבותה של הקבוצה.

לפרטים נוספים  -ישראל054-6602796 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

שלישי

15:00-15:45

בנים

חובה  -ג'

שלישי

15:45-16:45

בנים

ד'-ו'

חמישי

15:30-16:15

בנים

חובה -ג'

חמישי

16:15-17:15

בנים

ד'-ו'

עלות החוג:
 ₪ 160לחודש לפעמיים בשבוע )המחיר לא כולל הסעות למשחקים(
תלבושת וכדור לכל נרשם במחיר השתתפות בסך ₪ 115

הרשמה באתר הישוב

החוג מתקיים במגרש האולפנה
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חוגים
תשע“ה

חוג כדורסל – המרכז למצוינות בכדורסל

בהדרכת איתי מידן
איתי מידן ,מאמן כדורסל מוסמך ומקצועי ,בעל נסיון של  14שנים באימון
בכל הגילאים והרמות ,מכיתה א' בבי''ס לכדורסל ועד לבוגרים ,כולל נוער
לאומית במכבי מעלה-אדומים וכן מרצה בקורס מדריכי כדורסל.
במהלך השנה נעבוד ונשים דגש על פיתוח יכולות אישיות בכדורסל לכל רמת שחקן
והבאת הקבוצות למשחק תוך שמחת חיים ואהבת הכדורסל ,שיפור קואורדינציה
ומוטוריקה של השחקן ,הקניית ערכים ספורטיביים במסגרת קבוצתית ואישית,
מודעות לתזונה נכונה וחיים ספורטיביים ,התמצאות במרחב.
חוג נבחרות הכדורסל מיועד לכולם .לפרטים נוספים  -איתי054-5910455 :

יום בשבוע
שני+רביעי
שני+רביעי
ראשון
שלישי
רביעי

משעה עד שעה
15:15-16:00
16:00-16:45
17:00-18:30
18:30-20:00
16:45-18:15

קהל היעד
בנים
בנים
בנים
בנים
בנים

גיל
א‘-ג’
ד‘-ה‘
קסטל ו‘
קסטל ו‘
קסטל ו‘

עלות החוג:
 ₪ 110לחודש 120 ,ש“ח לז‘-ח‘  +תשלום חד פעמי בסך  120ש"ח
שייגבה ע"י המאמן לצורך קנייה מרוכזת של ביגוד  +כדור מקצועיים -
חובה לכל שחקן) .המחיר לא כולל הסעות למשחקים(
הרשמה באתר הישוב

החוג מתקיים במגרש האולפנא
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חוגים
תשע“ה

חוג טניס
בהדרכת יגאל לנין
טניס הוא משחק לכל החיים ומומלץ להתחיל לשחק כבר בגיל צעיר.
החוויות הראשונות על המגרש משפיעות על אהבתם של הילדים
למשחק והם מתקדמים בהדרגתיות על פי יכולתם.
הילדים יפתחו בעזרת החוג יכולות קואורדינטיביות ,יכולות גופניות,
למידת חוקי המשחק וכללי התנהגות ,למידת טכניקה בסיסית ויכולות
מנטאליות .במהלך השנה יתקיימו )בתשלום( תחרויות עם יישובים אחרים.
לפרטים נוספים  -יגאל050-8751125 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

חמישי

17:45-18:30

בנים

א'-ג'

חמישי

18:30-19:15

בנים

ד'-ו'

חמישי

19:15-20:00

בנים

ז'

חמישי

20:00-20:45

בנים

ח‘ ומעלה

עלות החוג:
 ₪ 120לחודש
הרשמה באתר הישוב

החוג מתקיים במגרש ספורט
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חוגים
תשע“ה

קפוארה
בהדרכת כפיר לוי
”הפוך מילים לתנועה ודבר באמצעות גופך“
הקפוארה מחזקת את הגוף ,משפרת את הקואורדינציה ,משלבת
מוזיקה ,לחימה ,אקרובטיקה )סלטות וכו‘( ,ריקוד ,תנועות על הריצפה.
עם הזמן מחזקת את הביטחון העצמי ,פורצת את גבולות המחשבה,
עוזרת לילד להתמודד עם הפחדים ומחדדת את האינסטינקטים של הילד.
וכל זה באווירה של כייף וחיוכים ,בואו להנות ולפרוץ את גבולות המחשבה...
לפרטים נוספים  -כפיר054-6999568 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

שני

17:00-17:45

בנים

א‘-ג‘

שני

17:45-18:45

בנים

ד’-ו‘

עלות החוג:
 ₪ 130לחודש  ₪ 85 +לטקס סיום
הרשמה באתר הישוב

החוג מתקיים במועדון חוגים
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חוגים
תשע“ה

ג‘ודו
בהדרכת דב גרונדמן
הג‘ודו הוא ספורט אולימפי המקנה למתאמנים כושר גופני,
בטחון עצמי ,מהירות ,זריזות ,כוח ,קורדינציה ,ויכולת התגוננות.
הג‘ודו מהווה שיטה לחינוך גופני ,ובפרט חינוך לכבוד הדדי ומשמעת
עצמית גבוהה .לפרטים נוספים  -דב054-4737273 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

רביעי

16:00-16:45

בנים

ב‘

רביעי

16:45-17:30

בנים

גן

רביעי

17:30-18:15

בנים

א’

רביעי

18:15-19:00

בנים

ג‘-ו‘

עלות החוג:
 ₪ 140לחודש.
הרשמה באתר הישוב

החוג מתקיים במועדון חוגים

22

חוגים
תשע“ה

תלמוד תורה “מאיר חיים“
מנהלת :אושרית באבאי
נפתחה ההרשמה לשנת תשע"ה!
הפעילות העיקרית של הת"ת הינה  2שיעורים בשבוע בהם לומדים
ילדי הת"ת חומר תורני מסודר ,ובסיומו של כל שיעור מקבלים הילדים
ממתק וצמיד .בשנת תשע"ה תתווספנה פעילויות העשרה תורניות
המיועדת לילדי התלמוד תורה בלבד .מטרת פעילויות אלו  -לפתח את
עולמו הפנימי של הילד/ה :חוג דרמה תורנית לבנים וחוג אומנות יהודית לבנות!
כבר במהלך השנה החולפת נהנו ילדי התלמוד תורה משלל פעילויות נוספות:
הצגות ,מופעים ,הפעלות ייחודיות ,פרסים והפתעות.
בשנת תשע"ה אף נוסיף ונחדש פעילויות חדשות ומגוונות.
בכל חודש ייצא עלון תלמוד תורה ובו מדורים לילדים ולהורים:
סיפור חודשי מאת איתן הוד ,תשבצים ,ילדים יוצרים:
שיר ,סיפור או ציור ,ובו יתעדכנו ההורים על הנעשה בתלמוד תורה.
בואו בשמחה!
לפרטים:
טלפון 9365361 :נייד 054-6663553 :מיילoshrit.adv@gmail.com :

ע“פ הוראתו של הרב
גנזל מותר לשלם ולתרום
מכספי מעשרות
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חוגים
תשע“ה

לו“ז שיעורים

גיל
טרום  -טרום
בנים
ובנות
טרום חובה
שיעורים
בנים
גנים בוגרים
כיתה א‘
כיתה ב‘
כיתה ג‘
כיתה ד‘
כיתות ה-ו
כיתות ז-ח*
חוג דרמה
גנים בוגרים
כיתה א‘
כיתה ב‘
כיתה ג‘
כיתה ד‘
כיתות ה-ו
שיעורים
בנות
גנים בוגרים
כיתה א‘
כיתה ב‘
כיתה ג‘
כיתה ד‘
כיתות ה-ו
כיתות ז-ח*
חוג אומנות יהודית
גנים בוגרים
כיתה א‘
כיתה ב‘
כיתה ג‘
כיתה ד‘
כיתות ה-ו
דף יומי בנים* כיתות ד-ו
דף יומי בנות* כיתות ד-ו
*תלוי במס' הנרשמים

המלמד/ת
הרב דוד
הרב דוד

ימי הלימוד
ה‘
ה’

שעת הלימוד
16:00-16:40
16:45-17:25

הרב חיים
הרב חיים
הרב חיים
הרב אלחנן
הרב אלחנן
הרב אלחנן
ר‘ דרור כהן

א‘,ד’
א‘,ד’
א‘,ד’
א‘,ד’
א‘,ד’
א‘,ד’

16:00-16:40
16:45-17:25
17:30-18:10
16:00-16:40
16:45-17:25
17:30-18:10

הרב יובל
הרב יובל
הרב יובל
הרב אלחנן
הרב אלחנן
הרב אלחנן

ג‘
ג‘
ג‘
ג‘
ג‘
ג‘

16:00-16:40
16:45-17:25
17:30-18:10
16:00-16:40
16:45-17:25
17:30-18:10

תמר
תמר
תמר
תמר

א‘,ה’
א‘,ה’
א‘,ה’
ב‘,ד’
ב‘,ד’
ב‘,ד’
ב‘,ד’

16:00-16:40
16:45-17:25
17:30-18:10
16:00-16:40
16:45-17:25
17:30-18:10
18:15-19:00

מורן
מורן
מורן
מורן
מורן
מורן
הרב דוד

ב‘
ב‘
ב‘
ה‘
ה‘
ה‘
ה‘

16:00-16:40
16:45-17:25
17:30-18:10
16:00-16:40
16:45-17:25
17:30-18:10
17:30-18:10

שעון קיץ ,יום ו' ,קבלת שבת 15:30-17:00
שעון חורף מוצ“ש ,מלווה מלכה ,שעה אחרי צאת שבת
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חוגים
תשע“ה

תלמוד תורה “מאיר חיים“
מנהלת :אושרית בבאי
מחירון תלמוד תורה:
שימו לב! המחירים המפורטים מטה הינם המחירים להרשמה
עד י' אב תשע"ד ) .(6.8.14הרשמה מ י"א אב ואילך )(7.8.14
תהיה כרוכה בעלות נוספת של  ₪ 30לילד.
התוכנית
גנים צעירים )פעם בשבוע(
ת“ת )פעמיים בשבוע(
ת“ת  +חוג ) 3פעמים בשבוע(
דף יומי )פעם בשבוע(
ת“ת  +דף יומי )  3פעמים בשבוע(
ת“ת  +חוג  +דף יומי ) 4פעמים בשבוע(

סה“כ לחודש
 35ש“ח
 65ש“ח
 100ש“ח
 45ש“ח
 100ש“ח
 130ש“ח

הנחה  ₪ 15לכל ילד מהשלישי ואילך.
מלגות למשפחות ברוכות ילדים מילד חמישי ואילך.
תשלום חד פעמי עבור חוברות לימוד:
כיתות א'  ,₪ 45כיתות ב'  ,₪ 70כיתות ג-ו ₪ 25
ההרשמה מתבצעת דרך האתר של רבבה www.revava.co.il

לבירורים :אושרית 054-6663553
talmudtorarevava@gmail.com
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חוגים
תשע“ה

ספריית ”החרוב” רבבה
בניהולה של רונית הירש
ספריית ”החרוב“ פעילה ברבבה כ  11 -שנים.
בספרייה ניתן למצוא ספרים לילדים בני  0-3שנים ,ספרים לילדי
הגנים ,ילדי בית הספר ,נוער ומבוגרים .ספרים תורניים וספרים
באנגלית ברמות שונות.
בספרייה אפשר לשבת בכיף על שטיח ,פוף או כיסא ולקרוא בנחת,
לפגוש את החברים והשכנים ולהנות מספר טוב
שעות פתיחה:
יום בשבוע משעה עד שעה
ראשון

15:30-18:30

שני

20:00-22:00 ,16:00-18:00

שלישי

16:00-19:00

חמישי

17:00-19:00

אפשר לעשות מנוי בשעות
פתיחת הספרייה.
טלפון בספרייה03-9060482 :

עלות מנוי:
 3ספרים  ₪ 10 -לחודש
 6ספרים  ₪ 16 -לחודש
 9ספרים  ₪ 22 -לחודש
 12ספרים  ₪ 28 -לחודש
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חוגים
תשע“ה

אלקטרוניקה
בהדרכת אסף דדש
החוג לאלקטרוניקה מהווה אשנב לעולם ההיי -טק.
בחוג לומדים המשתתפים את יסודות החשמל והאלקטרוניקה תוך
בניית דגמים מחומרים שונים.
המושגים שיילמדו :מוליך ,מוליך למחצה ,אלקטרון ,חוק אוהם ,נגד,
כבל ,טרנזיסטור,דיודה ,מעגל טורי ,מעגל מקבילי ,ועוד.
לפרטים נוספים  -אסף050-7868985 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

חמישי

15:30-16:30

בנים

א'-ג' מתחילים

חמישי

16:30-17:30

בנים

ד'-ו' מתחילים

חמישי

17:30-18:30

בנים

מתקדמים ב‘-ד'

חמישי

18:30-19:30

בנים

מתקדמים ה'-ו'

חמישי

19:30-20:30

בנים

מתקדמים שנה 2

עלות החוג:
 ₪ 150לחודש ₪ 160 ,לחודש למתקדמים ,המחיר כולל חומרים.
הרשמה באתר הישוב .חובה להירשם לשיעור ניסיון.

החוג מתקיים בארגז ההפעלות שלי
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ערבית מדוברת בניב פלסטיני
בהדרכת מיכל כהן
הקניית ידיעה מעשית של השפה הערבית המדוברת בארץ ישראל.
השפה הערבית המדוברת )בלהג פלסטיני( היא שפת היום יום שכל
ערבי בארץ ישראל מדבר בכל הזדמנות ,בחיק המשפחה ,בעבודה ,בשוק,
להבדיל מהערבית הספרותית )ספרים ,עיתונים (..והרשמית )רדיו ,נאומים(..
הלימוד נעשה בדרך חווייתית הכוללת שימוש בשיחות ,שירים ,סיפורים ופתגמים
לפרטים נוספים  -מיכל052-3516561 :
יום בשבוע
שלישי
שלישי
שלישי
שלישי
שלישי
שלישי
שלישי
שלישי

משעה עד שעה
15:00-15:45
15:45-16:30
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-18:45
18:45-19:30
19:30-20:15
20:15-21:00

עלות החוג:
 120לחודש
הרשמה אצל מיכל

החוג מתקיים בבית של מיכל

קהל היעד
בנים
בנות
בנים
בנות
נוער בנים
נוער בנות
גברים
נשים

גיל
א'-ג'
א'-ג'
ד'-ו'
ד'-ו'
ז'-יב'
ז'-יב'
גברים
נשים
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רישום וציור בשמן
הודיה רובין
"ציור טוב הוא תיעוד של החוויה החזותית שלך,
אבל ציור יפהפה הוא תיעוד של הרגשות שהעלתה בך
החוויה החזותית הזאת"
בשיעור נלמד את עקרונות הרישום וציור דומם
בנוסף ,נלמד מגוון טכניקות של ציור בשמן על פי גישות שונות
ולפי טעמך האישי .החוג מיועד לנשים ,ויתקיים בקבוצה קטנה.
לפרטים נוספים  -הודיה054-6474780 :
יום בשבוע

משעה עד שעה

קהל היעד

גיל

ראשון

20:00-21:30

נשים

כל גיל

עלות החוג:
 ₪ 200לחודש ,המחיר לא כולל חומרים.
ההרשמה אצל הודיה

החוג מתקיים בבית של הודיה
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תקנון ונהלי הרשמה
עם פתיחת שנת הפעילות תשע"ה ולפני ההרשמה לחוגי הישוב,
נא קראו בעיון רב את התנאים והנהלים המפורטים להלן,
רישום לחוג מהווה משום הסכמה מצידכם לאמור להלן.
כללי
 .1שנת הפעילות תפתח ב 1.9.14 -ותפעל עד ה30.6.15 -
 .2התשלום לחוגים הוא חודשי .חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב
העלות ומספר המפגשים .מצורף לוח חופשות שנתי.
 .3פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים.
 .4רכזת החוגים תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לבטל או לאחד חוגים.
 .5במקרה של ביטול חוג מיוזמת הרכזת ,יוחזר התשלום היחסי לנרשמים.
תנאי הרשמה
 .1הרישום לחוגים יעשה באמצעות רישום באתר רבבה.
 .2שיעור ניסיון – השתתפות בשיעור ראשון בחוג – יחשב כשיעור ניסיון.
משתתף שיצטרף להמשך הפעילות ,יחויב במלוא העלות,
רק במידה ולא הצטרף – לא יגבה תשלום עבור שיעור זה.
 .3בחוגים בהם יש חומרים – השיעור הראשון של השנה בלבד הוא חינם
ומחייב רישום מראש .שיעור ניסיון בכל מועד אחר –
יש לשלם עבור השיעור.
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 .4משתתפים המפריעים למהלך התקין של הפעילות ,לאחר שהמדריך/ה
מיצו את כל האפשרויות מולם  -יאלצו לעזוב.
 .5שיעור שיבוטל ע“י המדריך ,יתקיים במועד אחר .בכל מקרה בו יושלמו
שיעורים ,לא יוחזר תשלום למשתתפים.
שיעורים המתבטלים עקב מזג האוויר – יושלמו במהלך חודש יולי.
 .6משתתף שיעדר עקב מחלה ,שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת
לא יקבל החזר תמורת הפגישה בה לא השתתף.
 .7הפסקת השתתפות בחוג ללא הודעה מסודרת  -אינה משחררת מתשלום.
תשלום
 .1התשלום לחוגים יעשה דרך סל המיסים )למעט חוגים פרטיים בהם
התשלום הוא ישירות למדריך(.
 .2התשלום לחוג יגבה בחודש העוקב.
 .3לא יגבה תשלום עבור ביטוח.
ביטול הרשמה
 .1ביטול חוג יעשה במייל בלבד,argazhila@gmail.com :
אנא ודאו כי המייל הגיע ע“י שליחת  SMSלנייד.054-7642637 :
לא ניתן לבטל חוג באמצעות הודעה טלפונית  /סמס  /וואטסאפ  /פגישה ברחוב.
 .2ניתן לבטל השתתפות או לעבור לחוג אחר עד
לתאריך ) 30.10.14ללא תשלום דמי ביטול(
 .3החל מחודש דצמבר  2014ועד סוף שנת הפעילות,
הישוב יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג
בסך .₪ 50
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 .4ביטולים יתאפשרו עד תאריך ה ,31.3.2015 -לא יוחזרו כספים לאחר מועד
זה .וועד מקומי יעמוד בתוקף על סעיף זה ,לא יאושרו ביטולים!!!
 .5הודעה על הפסקת פעילות באמצע החודש תחייב תשלום על חודש
פעילות מלא.
הערות כלליות
 .1יש להקפיד על שעת הגעה ושעת סיום החוג ,על מנת לאפשר מהלך
רציף ותקין של השיעור.
 .2יתכנו שינויים בימים ובשעות הפעילות – יעודכנו בחוברת באתר ובמייל הישובי.
 .3לחוגי הספורט – יש להצהיר על כל בעיה רפואית העלולה להפריע להשתתפות בחוג.
)במידה וקיימת בעיה רפואית חובה להעביר הצהרת בריאות חתומה למזכירות היישוב(
לוח חופשות חוגים לשנת הפעילות תשע“ה:
ראש השנה – כט' אלול-א' תשרי )(24-25.9
חג סוכות – יד'-כב' תשרי )(8-16.10
חג חנוכה – כד'-א' טבת )(16-23.12
תענית אסתר  -החוגים מתקיימים עד השעה 19:00
חג פורים – יד' אדר ) (5.3
חג פסח – טז'–כ' ניסן )(5-9.4
ערב יום הזיכרון ויום הזיכרון – החוגים מתקיימים עד השעה 19:00
יום העצמאות – ד' אייר )(23.4
חג שבועות – ו' סיוון )(24.5
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