הורים וילדים יקרים
אנו שמחים להודיע לכם על פתיחת שנת פעילות של
המערכת הקהילתית בבית ספר דינור.
המערכת הקהילתית משלימה ומעשירה את התהליכים
החינוכיים  -חברתיים ורגשיים המתקיימים על פני רצף יום
הלימודים.
החוגים והפעילויות השונים מונחים ע’’י צוות מורים ומדריכים
מיומן ומקצועי המייצר התנסויות ייחודיות מותאמות לקהל
יעד.
השנה ,במסגרת חוגי המערכת הקהילתית ,זכינו לגלות
כישורים רבים בקרב תלמידי בית הספר .כישורים אלה,
היוו נקודות חוזק עבור תלמידינו ושימשו מנוף
לקידום הישגיהם הלימודיים.
אנו רואים בכם ההורים ,שותפים מלאים לעשייה החינוכית,
הערכית  -חברתית המגוונת ולטיפוח תרבות הפנאי של
ילדכם .אנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות הילדים
במערכת הקהילתית.
אתם מוזמנים להגיע לשיעור ניסיון ולבחור מבין מגוון רחב
של תחומים  ,את התחום הקרוב ללבכם.

בברכת שנה פורייה ופעילות מהנה!!
רונית ברזני
מנהלת בית הספר

יוליה לבשוב מולביץ’
מרכזת המערכת
הקהילתית

כיצד נרשמים
יש להירשם ביריד החוגים שיתקיים ביום שישי 13.9.19
בשעה  ,8:30או לחלופין אצל המדריכים באמצעות
הטלפון או מייל שפורסם.
לפרטים ובירורים יש לפנות ל :יוליה לבשוב מולביץ’
מרכזת המערכת הקהילתית הרב תחומית.
טלפון ,04-8225198 :בין השעות 12:00-16:30
או במיילlevshov@walla.co.il :

נהלי רישום
הצטרפות ילד לחוג מותנית באישור ההורים.
פתיחת החוג במספר מינימום של משתתפים.
התשלום לחוגים יתבצע מראש למדריך ב  10 -המחאות
דחויות ליום הראשון לכל חודש עוקב .במידה והתשלום
לא יוסדר בשיעור השני  -לא תתאפשר המשך השתתפות
התלמיד בחוג.
לא יוחזרו שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף,
למעט היעדרות מסיבות רפואיות בצירוף אישור רפואי
מתאים.
ביטול השתתפות בחוג מחייב תשלום עד תום אותו חודש.
משתתף שירצה לעזוב חוג ,יודיע כשבועיים מראש בכתב
ויקבל את יתרת ההמחאות החל מהחודש שלאחר מכן.
בכל חוג ההתחייבות היא ל 4-מפגשים בחודש.
חודש שיש בו פחות מפגשים  -ישולם בתאום עם המדריך
ומרכזת המערכת הקהילתית בימי איסרו חג ,חנוכה ופסח
(לא כולל חול המועד).
יציאה להופעה התנדבותית ,טורניר ,הקלטות ,תחרות,
וכו’ הם חלק ממערך השיעורים .ייתכנו שינויים בימים
ושעות של החוגים לפי צורך .בחגים וימי זיכרון לא
מתקיימים חוגים.
המערכת הקהילתית שומרת לעצמה את הזכות לערוך
שינויים במערכת החוגים.
המערכת הקהילתית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק
פעילותו של משתתף בחוג מסיבות מוצדקות.
השתתפות בשיעור ניסיון מותנה בעלות של .₪ 10

פעילות מוסיקה ומחול

חוגי ספורט
היפ הופ

כדורגל

מנהל ומאמן החוג  -אלעד לידור
052-8925353

בהדרכת נינה שגב
nina.segev@gmail.com

החוג מקנה לימוד יסודות הכדורגל ,עבודת צוות ,ערכי
הספורט ,מיומנויות חברתיות .במהלך השנה ילדים משתתפים
בתחרויות וטורנירים רבים.
ימי שלישי וחמישי:
כיתות א’ 12:50-13:35
כיתות ב’ 13:35-14:20
כיתות ג’-ו’ 14:20-15:10

כדורסל

בהנהלת אילן הרפז
052-8901910

החוג מלמד מיומנויות בסיסיות ,הקניית יסודות
משחק ,קליעות ,טכניקות ומשחק כדורסל חופשי.
יום שני:
א’-ב’ 12:50-14:00
ג’-ו’ 14:00-15:15

קראטה

בהדרכת יובל זית
050-5650309

קראטה היא אומנות לחימה יפנית עתיקה ,אשר מטפחת
ערכים נשכחים כגון :שליטה ,דיוק ,עוצמה ,התמדה ,יציבות
ושקט נפשי.
יום שני:
 12:50-13:35מתחילים
 13:35-14:35מתקדמים

רולר בליידס

בהדרכת לסיה שפרנסקי
052-3721487

החוג מפתח מיומנויות פיזיות ,התפתחות אישית וחברתית,
כושר גופני ,זריזות ,שיווי משקל .החוג מקנה שיטה ייחודית
לריקוד על רולר המשלבת מיומנויות החלקה.
יום רביעי:
 12:50-14:00רולר בליידס
 14:00-15:30החלקה אומנותית

בהדרכת ויקטוריה קושל
054-9842255

חוג ההתעמלות אומנותית מזמין בנות החל מכיתה א’
להתנסות בענף ספורט הכי יפה המשלב כיף ,משחקים,
אקרובטיקה ,מוזיקה ועבודה עם מכשירים .החוג מפתח
כושר גופני קואורדינציה ,כוח רצון ,גמישות והתמדה.
יום ראשון ושלישי
מתחילים 13:00-14:00
מתקדמים 14:00-15:00

האקדמיה לג׳ודו

בהדרכת אילנה קרטיש
054-7632054

רקדני הקבוצה יוכשרו בתחומי אמנויות הבמה ,טכניקה ,חיזוק
הגוף ,גמישות ,עמידת במה ,שיפור קואורדינציה ומתן ביטוי
לסגנון אישי .במהלך השנה הרקדנים ישתתפו בסדנאות
מורים אורחים ,הופעות ובכנסי מחול ארציים.
ימי שני וחמישי:
כיתות א-ב 12:50-13:50
כיתות ג-ו 13:50-14:50

ברייקדאנס

בהנהלת טליה אדלר
052-2823982

ברייקדאנס הוא סוג של ריקוד אקרובטי המהווה את אחד
מיסודות תרבות ההיפ הופ .הריקוד מאופיין בתנועות קטנות
וחדות המשלבות תנועות מגוונות זורמות וכמו
כן אקרובטיקת ריצפה.
יום רביעי13:35-14:35 :

להקת "צלילי דינור" חדש!!

בניהולה המוסיקלי של טליה אדלר
לפרטים והרשמה מוקדמת:
(טליה) 052-2823982

להקת זמר ייצוגית ברפרטואר שירים מגוון ובכוריאוגרפיה מקצועית.
במהלך השנה לומדים פיתוח קול ,שירה נכונה ,עמידה על במה
וריקוד בסגנונות שונים.
ילדים מוכשרים שמעוניינים נשלחים לאודישנים להפקות שונות.
בשנת הפעילות מקליטים את ילדי הלהקה באולפן הקלטות מקצועי.
החוג משלב בתוכו את כל תחומי אומנויות הבמה (שירה ,ריקוד,
משחק) תורם לחיזוק הביטחון העצמי ומגשים חלום לכל ילד
וילדה שאוהבים לשיר לרקוד ולהופיע...
יום ראשון13:35-14:35 :

חוג אורגנית

בהדרכה ולדימיר בוגצנקו
054-8828150

התעמלות אומנותית

UNIFIGHT -

052-4202320

חדש!!

אלופת ישראל מספר רב פעמים
 4פעמים ברציפות סגנית אלופת אירופה
השתתפה במשחקים האולימפיים בריו 2016
החוג מפתח ביטחון העצמי ,כושר גופני ,שיווי
משקל ,גמישות ,מהירות תגובה
יום ראשון ורביעי13:00-14:00 :

הנכם מוזמנים ל

יריד חוגים
עלון מידע

פעילות חוגים
לשנה"ל תש"פ

יום שישי 13.9.19
בשעה 9:30
במתחם בית הספר

למידה איכותית בקבוצות קטנות  ,לפי תווים להקניית יסודות
המוזיקה .לכול תלמיד יסופק כלי אישי לזמן השיעור.
יום חמישי:
12:50-13:50
13:50-14:50

ריקודים סלוניים-אקדמיה לריקוד ““OSCAR
בהנהלת פאינה רויזמן
בהדרכת יגאל 054-6972440

מתלבטים בין ספורט לבין אומנות? הכל משולב למען
התפתחות ב ” ” .OSCARלפתח ילדים בכיף  -זו המטרה
שלנו .אופי חזק ,בטחון ,מיקוד במטרה ,משמעת,
מיומנות תקשורת ,התמודדות עם אתגרים .
” ”OSCARאקדמיה לריקוד  -פקולטות
לגילאים שונים:
ימי שני וחמישי:
קבוצת מתחילים 17:15-18:00
קבוצת המתקדמים 18:00-19:00

הכרות עם צוות המדריכים
מידע ,הדגמות והרשמות

חוגי מדע וחשיבה
החוג למתכנתים צעירים

בהדרכת מרדכי אליגל
054-5938421
אתרmordechai-eligal.info :

האם ילדנו מפתחים את הכישורים
הנכונים למאה ה?21-
חוג התכנות מפתח את החשיבה
הלוגית ,את היצירתיות ,ואת הביטחון
בטכנולוגיה שהיא כרטיס הכניסה
לעתיד .נבנה אנימציות ,משחקי
מחשב ,ואפליקציות לילדים
המתקדמים משלב התכנון ועד המוצר המוגמר בסביבת
תכנות פשוטה וכיפית שנבנתה במיוחד לילדים.
יום שלישי
כיתה ב’ :תכנות לייט 12:45-13:30
כיתות ג’,ד’ :תכנות בסיס 13:30-14:30
כתות ה’,ו’ :תכנות מתקדם 14:30-15:30

חוג טכנוטריק חדש!!

בהדרכת איילת גרומן
054-7980522

חוג טכנולוגי חדש המשלב לימוד תיאורטי בנושאי
חוקי הפיזיקה ,ההנדסה והמכניקה.
במהלך השנה הילדים יבנו מודלים ייחודיים כמו :חללית
מונעת ,גלגל ענק ,קרוסלה ,רובוט מהלך ועוד .החוג משפר
את יכולות החשיבה ,תורם רבות לפיתוח המוטוריקה העדינה
ומקרב את הילדים לתחומי עניין טכנולוגיים מגוונים.
* במהלך השנה בונים כ 10-דגמים ואת כולם מקבלים הביתה!
יומ חמישי:
כיתות א-ב 12:50-13:50
כיתות ג-ד 13:50-14:50

פעילויות יצירה
חוג עיצוב ומלאכת-יד חדש!!

בהדרכת לליב קצירי–בוגרת שנקר בעיצוב תכשיטים,
מדריכה ומעבירה סדנאות במוזיאוני חיפה.
052-5987138
lalivka@gmail.com

ילדים האוהבים ליצור מוזמנים להתנסות בחומרי יצירה שונים
ולהיחשף לטכניקות שונות מעולם האומנויות:
רקמה ואריגה ,מקראמה ,עבודה עם עץ
וחרוזים ,הכנת בובות ,פיסול בפימו ועוד
יום שלישי
כיתות א’-ב’ 12:50-13:50
כיתות ג’-ו’ 14:00-15:00

חוג ציור ורישום

בהדרכת האומן סרגיי סיצנקו
054-5722617

הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות,
התלמידים לומדים טכניקות שונות של
ציור ורישום ,משתפים בתערוכות
עירוניות ובית ספריות.
יום שני:
מתחילים 13:00-14:00
מתקדמים14:00-15:00 :

חוגי העשרה
תיאטרון חדש!!

בהדרכתו של השחקן ,הבמאי והיוצר
בוגר בית צבי-גל זמיר
053-2803449

מה בתוכנית?
• עבודת קשב ריכוז ופיתוח הדמיון
• אימפרוביזציה ואלתורים  -זריזות מחשבה
• פיתוח קול ושיפור הדיבור והגייתם נכון (דיקציה)
• עבודה על דמויות וצורת התפתחותן
• ליצנות ופנטומימה
• יסודות התיאטרון
במהלך השנה ובסופה הילדים יעלו הפקות ויופיעו מול קהל
יום רביעי:
13:30-15:00

פעילויות לגנים

יוגה מבוגרים חדש!!

בייבי דאנס

בהדרכת אירית רימונד נחום -מורה בכירה ליוגה בעלת
ניסיון מעל  17שנים
054-6917771

בהדרכת נינה שגב
052-4202320
בחוג ילמדו את בסיס המחול בדרך יצירתית
המשלבת משחק וחוויה עם מושגי יסוד מעולם
הריקוד בדגש על יציבה נכונה ,גמישות ,שיווי
משקל וקואורדינציה.
יום חמישי17:00- :
17:45

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
?Ваш ребенок талантлив
?Любит играть, петь и танцевать
Сеть театральных студий под руководством
художественного руководителя Израильского
ТЮЗа Шауля Тиктинера открывает свои двери
для детей 4-15 лет. На занятиях дети научатся
правильно говорить, выражать свои мысли,
чувства и развивать артистические способности.
Также в программе подготовка ярких и
!красочных номеров в исполнении юных артистов
Занятия проходят на русском языке
По вторникам

17:00-18:00 4-5 лет
18:00-19:00 6-7 лет
19:00-20:30 8+ лет
ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ
Хотите раскрыть внутренний
?мир вашего ребёнка

Привить ему любовь к музыке и пению,
научиться красиво двигаться на сцене, не
волноваться при исполнении ярких, интересных
и творческих номеров. Ждём детей с 6-14 лет в
нашу студию на отделение «Актёрское пение».
Занятия проводятся на русском языке.
По средам
17:30-18:30
Информация и запись по телефону:
главный офис 03-68-33-33-4 / 054-257-22-11
Юлия: 054-445-5224
Сайт www.artik.show

היוגה היא מתנה לעצמך ומסע אל תוך הגוף.
מזמינה אתכם/ן להגיע ולהתחיל
• להניע את המפרקים.
• להגמיש את עמוד השדרה.
• להזרים דם וחמצן לכל איברי הגוף.
נלמד לנשום נכון ופשוט להרגיש טוב
יום חמישי:
19:00-20:30

חוג סטריצ’ינג

בהדרכת יאנה וורבה
053-2557060

בייבי כדורגל
בהדרכת אלעד לידור
052-8925353

תיאטרון ברוסית

חוגי ערב  /מבוגרים

מאמן כדורגל מוסמך בוגר וינגייט בעל ניסיון עשיר באימון
ילדים ונוער בחוגי כדורגל .החוג מיועד לבנים ובנות!
יום חמישי במגרש הספורט 17:00-17:45

Орион
Центр развивающего
обучения ‘’Орион’’-

חוג מתיחות לנשים ולגברים
מפתח קואורדינציה ,גמישות ,עיצוב הגוף.
האימונים מועברים באווירה ספורטיבית,
עם מתן יחס אישי לכל אדם ובכל רמת כושר גופני.
ימי ראשון ורביעי 19:00-20:30

)Стретчинг (растяжка

Тренировки направлены на растяжку и укрепление
всех основных групп мышц. В результате вы
!получите подтянутое, гибкое и здоровое тело
Подходит для мужчин и женщин.
Воскресенье и среда 19:00
Яна, 053-2557060

צהרון

это занятия на русском
и иврите, где дети от 3х
лет до 6 лет приобретают
необходимые знания и умения для их
возраста, с помощью квалифицированных
преподавателей.

לפרטים והרשמה:
מתנ”ס רמות  -רמז טלפון:
 04-8227127שלוחה .100
צהרון רמות מפעיל את צהרונים
בחיפה למעלה מעשור .הצוות
החם והאוהב מחכה לילדים
מיד בסיום הלימודים עם חיבוק
גדול ,ארוחה טעימה ומזינה ופעילויות העשרה מרתקות.

Разнообразная программа, включающая в себя

אנחנו רואים בכל ילד עולם ומלואו ועושים הכול כדי לתת
להם להרגיש בבית.
הצהרון מיועד לתלמידי א’-ד’ ופועל  5ימים בשבוע
בין השעות .12:50-17:00
התלמידים מחולקים לקבוצות לפי שכבת גיל.
חופשות-צהרון רמות פועל בחופשות מבית הספר במתכונת
קייטנה (בהתאם לימי הרישום במהלך השנה).

КУРС для детей 7-10 лет - английский и русский.

שיעורי בית ושיתוף פעולה עם ביה”ס  -צוות המדריכים האיכותי
שלנו ילווה את ילדכם בהכנת שיעורי הבית .שיתוף פעולה עם
בית הספר וצוות המחנכות מאפשר לנו לגבש תפיסה חינוכית
כוללת לקידום הילד.

предметы: математика, логика, русский язык,
английский, творчество, юный кулинар и т.д.
Занятие проходят в игровой форме и в
приятной для детей атмосфере.

Занятия проходят 2 раза в неделю:
Понедельник 17:00-19:20
Среда 17:00-19:20
054-7993090 Светлана

בטיחות  -בטיחות הילדים שלכם היא בראש סדר העדיפויות
שלנו .המדריכים עוברים השתלמויות בנושאי בטיחות.
תחילת פעילות המועדונית.1,9,2019 -

