
  

מערכת קהילתית רב תחומית

ביה”ס אחוזה
“זכרון יוסף”

חוברת חוגים
תשע”ז - 2016-2017

בואו נעוף
      לעולמות הדימיון והכייף...

מומלץ
!!! לשמור
מומלץ

!!! לשמור

בי”ס ע”ש זכרון יוסף



ביה"ס "זכרון יוסף, אחוזה" בשיתוף המערכת הקהילתית הרב תחומית, מממש 
 את חזון ההשקעה בחינוך לאורך כל שעות היום ומעניק רצף חינוכי, חברתי

ותרבותי לתלמידי ביה"ס ולתושבי השכונה.
החוגים והפעילויות השונות, אשר מונחים עלי די מדריכים מיומנים ומקצועיים, 
מהווים כר לביטוי עצמי לכל ילד/ה ומאתגרים תלמידים מוכשרים בתחומים 
השונים. כך צוות בית הספר נחשף ומכיר את התלמידים בהיבטים נוספים על 

מגוון כישרונותיהם.
אנא עודדו את ילדכם להצטרף וליהנות ממגוון פעילויות החוגים וזאת על מנת 

ללמדם לעשות שימוש מושכל בזמנם הפנוי.
לחוגים הפועלים בביה"ס יש ערך מוסף - הם משולבים באירועים בית ספריים 

וזוכים לחשיפה ולהערכה של הצוות הבית ספרי והחברים לכיתה.
המערכת  של  ולהצלחתה  המגוונת  לעשייה  מלאים  שותפים  ההורים  אתם 

הקהילתית.
נשמח לראותכם ממשיכים להיות מעורבים בעשייה הברוכה.

כי כאן בבית - תקבלו את הטוב ביותר.
 

בברכת שנה טובה ופורייה,

מרב בנימיני           גילה דור    
מרכזת המערכת הקהילתית מנהלת בי"ס אחוזה - זכרון יוסף 

המערכת הקהילתית הרב תחומית הינה בית חם למשתתפים ורואה 
ומשמעותית,  מעשירה  חיים  איכות  שמטרתה  לדרך  שותפים  בכם 
כישוריו,  את  ביטוי  לידי  להביא  גיל  ובכל  אחד  לכל  המאפשרת 

במסגרת סביבת פעילות חברתית מהנה.
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יריד חוגים
יום שישי

02.09.16
10:00-12:30

מועדונית
ביה”ס אחוזה ”זכרון יוסף”

בהנהלת דיאנה בן שיטרית  050-6722152

תחילת הפעילות ביום ה’ 
1.9.2016

כיתות א’-ד’
ימי א’-ה’

ביו השעות 12:45-17:00
 מקום חם ונעים בו הילדים אוהבים להיות

 הכנת שיעורי בית במסגרת תומכת, תוך עבודה עצמית מבוקרת
 צוות הוראה והדרכה מקצועי

 מגוון פעילויות חינוכית וחברתית
 היקף הפעילות 20 שעות שבועיות

 קיימת אפשרות להשתתפות חלקית
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דרמה
לי חן שירן 050-5744074

12:50-13:50 ימי ד’  כיתות א’-ב’ 
13:50-14:50 ימי ד’  כיתות ג’-ד’ 
14:50-15:50 ימי ד’  כיתות ה’-ו’ 
12:50-13:50 ימי ב’  כיתות א’-ב’-ג׳ 

ג’אז
רותי סולומון 052-3496881

12:50-13:50 ימי א’  כיתות א’ 
13:50-14:50 ימי א’  כיתות ב’-ג’ 
14:50-15:50 ימי א’  כיתות ד’-ו’ 

היפ הופ
רותי סולומון 052-3496881

12:50-13:50 ימי ה’  כיתות א’ 
13:50-14:50 ימי ה’  כיתות ב’-ג’ 
14:50-15:50 ימי ה’  כיתות ד’-ו’ 

אמנות הבמה

אורגן ופסנתר
שולמית ברנר 054-6510940

ימים ושעות יקבעו בתיאום מראש עם המורה

הגיטריסט הצעיר
שחר כהן 052-8897820

ימי ב’  כיתות א’-ו’ 
השעות יקבעו לאחר ההרשמה

נגינה

חדש
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אמנות ויצירה

ציור, גרפיקה, רישום, גואש ואקריל
דימיטרי רבינוביץ’ 054-7361973
12:50-13:50 ימי ה’  כיתות א’-ב’ 
13:50-15:05 ימי ה’  כיתות ג’-ו’ 

פימו ותכשיטנות
שירי ברק 054-6312527

12:50-13:50 ימי ג’  כיתות א’-ב’ 
13:50-14:50 ימי ג’  כיתות ג’-ו’ 

בישול בריא ופיסול מבצק סוכר
אלי צור 054-4608168

12:50-13:50 ימי א’  כיתות א’-ב’ 
13:50-14:50 ימי א’  כיתות ג’-ו’ 

אמנות שימושית
מיטל ימין 052-2352375

12:50-13:50 ימי ד’  כיתות א’-ב’ 
13:50-14:50 ימי ד’  כיתות ג’-ו’ 

סריגה
פולינה פוליאנובסקי 054-7989939

13:40-14:40 ימי ד’  כיתות ד’-ו’ 

קרמיקה
דגנית בר 052-3544016

12:50-13:50 ימי ג’  כיתות א’-ב’ 
13:50-14:50 ימי ג’  כיתות ג’-ו’ 

אמור להיפתח אחרי החגים, פרטים בהמשך.

חדש

חדש
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פעילות ספורטיבית
כדורסל - בחסות “מכבי חיפה”

050-9009952 זיו לוי  
12:50-13:35 ימי א’ וימי ד’  כיתות א’ 
13:35-14:20 ימי א’ וימי ד’  כיתות ב’-ג’ 
14:20-15:05 ימי א’ וימי ד’  כיתות ד’-ה’ 

כדורסל - ליגה
ימי א’, ג’, ד’ אחה”צ - פרטים בהמשך

כדורסל - בנות
15:00-16:00 ימי ב’ 

קראטה
050-5710829 ירון בן שחר 

12:50-13:50 ימי ד’  כיתות א’-ב’ 
13:50-14:50 ימי ד’  כיתות ג’-ו’ 

התעמלות מכשירים וקרקע - מעופפי חיפה
052-4420607 קרן גרשגורן 

12:50-13:50 ימי ה’  כיתות א’ 
13:50-14:50 ימי ה’  כיתות ב’-ג’ 
14:50-15:50 ימי ה’  כיתות ד’-ו’ 

התעמלות אמנותית - אורות חיפה
052-2305960 אורית כהן 

12:50-13:50 ימי ב’  כיתות א’-ב’ 
13:50-14:50 ימי ב’  כיתות ג’-ו’ 

משחקי כדור לבנות - משחקי כדור אהובים
054-7375715 זאב ודובי ברק 

13:35-14:20 ימי ד’  כיתות ב’-ד’ 
12:30-13:30 ימי ו’  כיתות ה’-ו’ 
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קפוארה
052-2631158 תום אפלמן 

17:00-18:00 )מתחילים( ימי ה’   כיתות א’-ב’ 
18:00-19:00 ימי ב’ וימי ה’  כיתות א’-ה’ 
19:00-20:00 ימי ב’ וימי ה’  נוער +12 
19:00-21:00 ימי ד’   בוגרים  

טניס
054-4499244 שי הוטנר 054-2199244, ריקרדו 

12:50-13:40 ימי א’   כיתות א’-ב’ 
13:40-14:30 ימי א’   כיתות ג’-ה’ 

כדורגל
054-7375715 זאב ברק 

12:50-14:05 ימי ב’   כיתות א’ 
12:50-13:35 ימי ג’   כיתות ב’ 
11:50-12:35 ימי ו’       
13:35-14:50 ימי ה’   כיתות ג’ 
16:00-17:30 ימי א’   כיתות ד’-ו’ 

קרב מגע
054-6313439 גיל לוי  

17:30-18:30 ימי א’   כיתות א’-ג’ 
17:00-18:00 ימי ג’   כיתות ד’-ו’ 

חדש
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משחקי חשיבה - דמקה, 4 בשורה ועוד
בוריס פרוטקין 054-6536969

12:50-13:50 ימי ב’   כיתות א’ 
13:50-15:00 ימי ב’   כיתות ב’-ו’ 

שחמט
בוריס פרוטקין 054-6536969

12:50-13:50 ימי ה’   כיתות א’ 
13:50-15:00 ימי ה’   כיתות ב’-ו’ 

חשיבה והעשרה

 - LAYBOTECH ליבוטק
נתן ליבוביץ’ 054-7616488

12:50-13:50 ימי ג’   כיתות א’-ב’ 
13:50-14:50 ימי ג’   כיתות ג’-ו’ 

13:50-14:50 )מתקדמים( ימי ג’   כיתות ב’-ו’ 

חוג טכנולוגי משולב אלקטרוניקה, 
חשמל טיסנות, תעופה וחלל

מבוכים ודרקונים
אורן מנלה 052-2797619

D&D
12:50-13:50 ימי ה’   כיתות ב’-ג’ 
13:50-15:20 ימי ה’   כיתות ד’-ו’ 

מג’יק
13:50-15:20 ימי ה’   כיתות ג’-ו’ 

חדש

חדש

אקדמיה למצטיינים צעירים
עידן  וילבך 052-3305433  וליאור יוגב 050-6464636

13:40-14:40 ימי א’-ה’  כיתות ג’-ו’ 
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וטרינר צעיר
ענבל יאיר 052-6348416

12:50-13:50 ימי א’   כיתות א’-ג’ 
13:50-14:50 ימי א’   כיתות ד’-ו’ 

אילוף כלבים
אילן פרומקין 055-8851841

12:50-13:50 ימי ב’   כיתות א’-ב’ 
13:50-14:50 ימי ב’   כיתות ג’-ו’ 

לגו אתגרי - לימודי פיסיקה חשבון והנדסה באמצעות לגו ממונע
עומר ששון 052-7805666

12:50-14:05 ימי ה’   כיתות א’-ב’ 
14:05-15:20 ימי ה’   כיתות ג’-ה’ 

חדש

... מוזמנים לצבוע את הציפורים 
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קפוארה
תום אפלמן 052-2631158

17:15-18:00 ימי ב’   ילדי גן  

כדורגל
זאב ודובי ברק 054-7375715

16:45-17:30 ימי ד’   גן חובה 

התעמלות מכשירים וקרקע - מעופפי חיפה
052-4420607 קרן גרשגורן 

16:00-16:50 ימי ה’   ילדי גן  

כדורסל - בחסות “מכבי חיפה”
050-9009952 זיו לוי  

16:15-17:00 ימי ב’   ילדי גן  

הכנה למחול
גפן סלובוצ’קי 052-6002007

17:00-17:45 ימי ג’   גילאי 3-4  

חוגים לגיל הרך )גנים(
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קפוארה
תום אפלמן  052-2631158

19:00-20:00 ימי ב’ ד’ ה’  נוער 12-16 
20:00-22:00 ימי ב’ ד’ ה’  בוגרים +17 

חוגים לנוער ובוגרים

1

3

4

6

5

7

2

ְמֻאָזּן )ִמָיִּמין ִלְשֹמאל(
2. ְפִּרי ַקִיץ ָיֹרק ַּבחּוץ ְוָאדֹם ִּבְפִנים   

4. ִנְמָצא ַעל רֹאׁשֹו ֶשל ַהֶמֶּלְך
5. ְרצּוַעת ֲאָדָמה ִלְשַפת ַהָיּם

6. נֹוֵשר ֵמָהֵעץ ַבַּשֶלֶּכת
7. ְיֵשִנים ּבֹו ְבִּטּיּוִלים

ְמֻאָנְּך )ִמְלַּמְעָלה ְלַמָטּה(
1. ִסּפּור ָקַצר ּוַמְצִחיק

2. ֶמֶלְך ַהַחּיֹות
3. ַמְשֶקה ָמתֹוק ָעׂשּוי ִמָקָּקאֹו

תשבץ
קיץ
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כללי

נוהלי הרשמה
הצטרפות ילד לחוג מותנית באישור ההורים.  

כל חוג יפתח בהתאם להתארגנותו. הודעה על יום ושעה תתקבל ע”י מדריך החוג.  

פתיחת החוג מותנית במספר מינימום של משתתפים שנקבע ע”י כל מדריך.  

התשלום יתבצע מראש למדריך ב-10 המחאות דחויות ליום הראשון לכל חודש עוקב.  

במידה והתשלום לא יוסדר בשיעור השני - לא תתאפשר המשך השתתפות התלמיד.  

תשלום לחודש פעילות - שווה ל-4 שיעורים.  

חוג שמתקיים פעמיים בשבוע, שווה ל-8 שיעורים. יציאה להופעה התנדבותית, חזרות להופעה, טורניר,   

הקלטות וכו’ הם חלק ממערך השיעורים.
חודש שיש בו פחות שיעורים - יושלם בתאום עם המדריך ומרכזת המערכת הקהילתית. ימי אסרו חג,   

חנוכה ופסח )לא כולל חול המועד(.
לא יוחזר תשלום בשל היעדרות הילד מהחוג בגין מחלה או אירוע אחר מטעמו, למעט היעדרות מסיבות   

רפואית )שבועיים לפחות( בצירוף אישור רפואי מתאים.
ביטול השתתפות בחוג מחייב תשלום עד תום אותו חודש. הודעה על ביטול יש למסור בכתב למדריך.   

היתרה ששולמה מחודש חדש שבו הילד לא היה - תוחזר להורה.

יתכנו שינויים בימי ושעות החוגים לפי הצורך.  

בחלק מהחגים ובימי זיכרון לא מתקיימים חוגים.  

המערכת הקהילתית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת החוגים.  

המערכת הקהילתית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של משתתף.  

הנחות: זכאים להנחה של 
10%: עובדי עירייה, ילד נוסף 
מאותה משפחה באותו החוג, 

משפחות חד הוריות )כולל 
אלמנות(, ילדי נכי צה”ל, 
עולים חדשים - עד שנה 

שלישית, משפחות ברוכות 
ילדים מארבעה ילדים 

ומעלה.

ביה”ס אחוזה “זכרון יוסף”
שדרות סיני 13, חיפה

טל’:  04-8242169 ,04-8111796 פקס’: 04-8246744
pschools.haifanet.org.il  zicronyosef@walla.com :אימייל

ניתן לשכור את אולם הספורט בבית הספר לחוגי מבוגרים,

סדנאות או הרצאות על בסיס קבוע או חד פעמי.

בימים א’-ה’ בלבד ובשעות הערב בתאום מראש.

האמור לעייל בכפוף לאישור עיריית חיפה והנהלת ביה”ס.

פרטים נוספים במזכירות ביה”ס

או אצל מרב - מרכזת המערכת הקהילתית.

meravbz1@walla.com :אימייל ליצירת קשר

השכרת אולם
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