
בי”ס ע”ש זכרון יוסף

מערכת קהילתית רב תחומית
ביה”ס אחוזה “זכרון יוסף”

מומלץ לשמור!!!

חוברת חוגים
2018-2019

ות !
כשרונ

ומות ולפתח 
      בואו להגשים איתנו חל



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

	
בברכת שנה טובה ופורייה,

מרב בנימיני           ענת דניאל    
מרכזת	המערכת	הקהילתית מנהלת	בי”ס	אחוזה	-	זכרון	יוסף	

התחלות חדשות
 אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה 

וזה הזמן להתחלות חדשות.
התחלה חדשה, הינה דבר נפלא:

כשמתחילים משהו חדש חווים התרגשות באוויר,
תחושה שאנו בלתי מנוצחים, תחושה פנימית שאומרת לנו 

שהפעם, ה-כ-ל יהיה שונה מבעבר.
לכל אחד מאיתנו, יש תחום בחייו, שבו היינו רוצים 

“להתחיל מחדש”, “לפתוח דף נקי”.
התחושה של היום הראשון בבית הספר? 

 הריח של הספרים החדשים, העטיפות הנקיות
של המחברות, הילקוט החדש, הקלמר הצבעוני העמוס 

בצבעים החדשים? הפרפרים בבטן, התחלה עטופה 
בהתרגשות גדולה, שהינה חלק מהצמיחה האישית שלנו.

המערכת הקהילתית מברכת את הגב׳ ענת דניאל
עם כניסתה לתפקיד מנהלת בית ספרינו.

מאחלים לה בהצלחה רבה וכניסה נעימה לתפקיד.
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יריד חוגים
יום שני
03.09.18
17:00-18:30

בהנהלת דיאנה בן שיטרית  050-6722152ביה”ס אחוזה ”זכרון יוסף”מועדונית

2.9.2018תחילת הפעילות ביום א’ 

✯מקום חם ונעים בו הילדים אוהבים להיותביו השעות 12:50-17:00בימי א’-ה’  לכיתות א׳-ד׳
✯הכנת שיעורי בית במסגרת תומכת, תוך עבודה עצמית מבוקרת

✯היקף הפעילות 20 שעות שבועיות✯מגוון פעילויות חינוכית וחברתית✯צוות הוראה והדרכה מקצועי
✯קיימת אפשרות להשתתפות חלקית לכיתות ג׳, ד׳ בלבד



    דרמה
לי חן שירן 050-5744074

12:50-13:50 יום ב’  כיתות	א’ 
12:50-13:50 יום ד’  כיתות	ב’ 
13:50-14:50 יום ב’  כיתות	ג’ 
13:50-15:20 יום ד’  כיתות	ד׳-ו׳ 

     ג’אז והיפ-הופ
רותי סלומון 052-3496881

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

     זומבה לילדים
עדי כרמלי 050-8291040

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

     פסנתר
שולמית ברנר 054-6510940

ימים	ושעות	יקבעו	בתיאום	מראש	עם	המורה

     הגיטריסט הצעיר
שחר כהן 052-8897820
יום ב’ ויום ג׳ כיתות	א’-ו’	

השעות	יקבעו	לאחר	ההרשמה
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תיאטרון
תנועה 
ומחול

נגינה



    יצירה, פימו ותכשיטנות
שירי ברק 054-6312527

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

    בישול אפיה ועיצוב מבצק סוכר
אלי צור 054-4608168

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

    אמנות שימושית
ויצירות אופנה  

מיטל ימין 052-2352375    
12:50-14:00 יום ד’	 כיתות	א’-ב’	
14:00-15:10 יום ד’	 כיתות	ג’-ו’	

    סריגה
פולינה פוליאנובסקי 054-7989939

13:40-14:40 יום ד’	 כיתות	ג’-ד’	
14:40-15:40 יום ד’	 כיתות	ה’-ו’	

    קרמיקה )שריפה בתנור(
דגנית בר 052-3544016

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

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



    כדורסל - “מכבי חיפה”
050-9009952 זיו לוי  

12:50-13:35 יום א’ ויום ד’	 כיתות	א’	
13:35-14:20 יום א’ ויום ד’	 כיתות	ב׳	
14:20-15:05 ייום א’ ויום ד’	 כיתות	ג’	
15:05-15:50 יום א’ ויום ד’	 כיתות	ד’-ה’	

כדורסל - בנות
15:00-16:15 יום ב’	

    התעמלות אמנותית וקרקע
     ״אורות חיפה״

052-2305960 אורית כהן 
12:50-13:50 יום ב’	 כיתות	א’-ב’	
13:50-14:50 יום ב’	 כיתות	ג’-ו’	

    קראטה
050-5710829 ירון בן שחר 

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

    משחקי כדור לבנות - משחקי כדור אהובים
זאב 054-7375715, דובי 054-4875715 זאב ודובי ברק 

13:35-14:30 יום ד’	 כיתות	ב’-ד’	
11:50-12:50	-	בנות	ובנים יום ו’	 כיתות	ה’-ו’	

    התעמלות קרקע ומכשירים
     ״מעופפי חיפה״

052-4420607 קרן גרשגורן 
12:50-13:50 יום ה’	 כיתות	א’	
13:50-14:50 יום ה’	 כיתות	ב’-ג’	
14:50-15:50 יום ה’	 כיתות	ד’-ו’	

6

פעילות
ספורטיבית



     קפוארה
052-2631158 תום אפלמן 

			17:15-18:00	)מתחילים( 	 יום ה’  כיתות	א’-ב’	
			18:00-19:00	)מתקדמים( יום ב’ ויום ה’	 כיתות	ב’-ו’	

             אקרובטיקה
          תום אפלמן  052-2631158

				 יום ד׳					19:00-20:00 													כיתה	ד׳	ומעלה	 	 	

    טניס
054-4499244 שי הוטנר 054-2199244, ריקרדו 

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

    כדורגל
זאב 054-7375715 זאב ברק 

12:50-14:05 	 יום ב’	 	 כיתות	א’	
12:50-14:05 	 יום ג’	 	 כיתות	ב’	
13:35-14:50 	 יום ה’	 	 כיתות	ג’	
16:00-17:25 	 יום א’	 כיתות	ד׳,	ה’,	ו׳	

    קרב מגע
054-6313439 גיל לוי  

17:00-18:00 	 יום ג’	 כיתות	א’-ג’	
18:00-19:00 	 יום א’  כיתות	ד’-ו’	

    התעמלות קרקע ומכשירים
     ״מעופפי חיפה״

052-4420607 קרן גרשגורן 
12:50-13:50 יום ה’	 כיתות	א’	
13:50-14:50 יום ה’	 כיתות	ב’-ג’	
14:50-15:50 יום ה’	 כיתות	ד’-ו’	
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    משחקי חשיבה - דמקה, 4 בשורה ועוד.
בוריס פרוטקין 054-6536969

12:50-14:00 	 יום ב’	 כיתות	א’-ב׳	
14:00-15:15 	 יום ב’	 כיתות	ג’-ו’	

 - LAYBOTECH ליבוטק    
נתן ליבוביץ’ 054-7616488

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

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

חוג טכנולוגי משולב אלקטרוניקה, 
חשמל טיסנות, תעופה וחלל

    מבוכים ודרקונים
אורן מנלה 052-2797619

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

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

    שחמט
בוריס פרוטקין 054-6536969

12:50-14:00 	 יום ה’  כיתות	א’-ב׳	
14:00-15:15 	 יום ה’	 כיתות	ג’-ו’	

    מתכנתים צעירים
מרדכי אליגל 054-5938421

15:30-16:30 	 יום ג’  כיתות	ג’-ו’	
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חשיבה 
והעשרה



    וטרינר צעיר
ענבל יאיר 052-6348416

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

    אנגלית
אנה רייאז 053-4287189
יום ב׳ ויום ג׳	 כיתות	ב׳-ו׳	

השעות	יקבעו	לאחר	הרשמה

    אילוף כלבים
אילן פרומקין 055-8851841

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

    רובולגו
תכנית ייחודית של לימודי הרובוטיקה

עומר ששון 052-7805666
14:10-15:40 	 יום ה’	 כיתות	ג’-ו’	

    לגו אתגרי
לימודי פיסיקה חשבון והנדסה באמצעות לגו ממונע

עומר ששון 052-7805666
12:50-14:05 	 יום ה’	 כיתות	א’-ב’	

חדש

חדש

053-8411294
העשרה	במתמטיקה כיתות	א’-ג’	
תגבור	במתמטיקה	 כיתות	ד’-ו’	

קבוצות	לימוד	קטנות	3-6	תלמידים

מטיק
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    קפוארה
תום אפלמן 052-2631158

)4-6(				 יום ב’  			17:15-18:00 ילדי	גן	

    כדורגל
זאב ודובי ברק					זאב 054-7375715, דובי 054-4875715

גן	חובה				 יום ד’ 				16:45-17:30

    כדורסל - “מכבי חיפה”
זיו לוי     050-9009952

ילדי	גן				 יום ב’    	16:15-17:00				

    הכנה למחול
גפן סלובוצ’קי 052-6002007

17:00-17:45 	 יום ג’	 ילדי	גן		

    התעמלות קרקע ומכשירים
    קרן גרשגורן     052-4420607

				ילדי	גן					יום ה’ 				16:00-16:50 	 	

חוגים
לילדי

הגנים
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    קפוארה
תום אפלמן     052-2631158

נוער	12-16											יום ב’ ויום ה’					19:00-20:00
בוגרים	17-50								 יום ב’ ויום ה’					20:00-21:30

		20:15-21:15	)מתחילים( 	 בוגרים	21	ומעלה					יום ד’ 

  יום העצמאות  פורים  שבועות  ט״ו בשבט
 חנוכה  פסח  ל״ג בעומר  יום כיפור  ראש השנה 

תפזורת חגים
גאהכונחשחי

םפחחחחחבחו

ףסקחחחחופם

חחחחחחחעוה

רמועבגלורע

חחחחחחחתיצ

חטבשבוטחםמ

חהנשהשארחא

חחחחחחחחחו

רופיכםויחת

     אקרובטיקה
תום אפלמן  052-2631158

גילאי	10-18					יום	ד׳					19:00-20:00

חוגים
לנוער

ובוגרים
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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 לחוגים: 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 חדרים ואת 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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