
 
 

 :כלליות על החוגים ערותה
 

לוח זמנים , אם כך. ס או של המדריכים"ייתכנו שינויים קלים במערכת בהתאם לרישום ושינויים במערכת של ביה
 . בשבוע הראשון של החוגים מעודכן יצא

 
 תחרויות ,ל ביגודוכדומה יש לקחת בחשבון שיש הוצאות נוספות ע  כדור רגל  ,, קונג פו, , התעמלות קרקעבחוגי 

כל לילד ל₪  30 -יש תוספת של כ. לילד₪  120-130המדריך מזמין ערכות שעולות כ כדור רגל בחוג . ומופעי סוף שנה
 .הסעה למשחקי חוץ

 
 .לבנות מתקדמות תהיה אפשרות להירשם לחוגים בכפר האורנים השנה  :התעמלות קרקע

 
לא נוכל להבטיח השלמת שיעורים גם אם התלמיד יודיע . באחריות התלמידהגעה לשיעור שבועי   :שיעורי תופים

אם מורה נאלץ . גיע לשיעוריעל התלמיד להודיע מראש למורה ישירות אם הוא לא , בכל מקרה. עדרותיעל ה מראש
 .התלמיד יזוכה, ולא יצליח להשלים אותו, לבטל שיעור

 
תלמידים . ת הלימודיםכל שנשיעורים במהלך  קבלתל חייבותיקים להת מוסיקה אנו מבקשים מתלמידי ** שובח

 .אחרי החודש הראשוןהלימודים  תעד סוף שנ להמשיך ללמודחדשים יתבקשו להתחייב 
 

. לחודש ח"ש 155: מחיר. שעה –' דק 45 - משך החוג  (קבוצות גיל נפרדות) 'לגילאי גן חובה עד כיתה ג:  יצירה בכיף
בצק ,בצק מלח,צמר,חרוזים,דס,עיסת נייר,גבס) עם חומרים שונים וכיפיםנלמד מגוון טכניקות באמנות 

  .לחדר ולבית,לנו ,'וכו,קישוטים,מוביילים,בובות,תכשיטים,וניצור באמצעותם כלים (ועוד,סוכר
במפגשים נכיר ונתנסה   .המשלב מגוון נושאים מתחום האמנות הפלסטית העכשווית, חוג יצירה ייחודי :'ו-'לגילאי ד

 :בין הנושאים הנלמדים בחוג .וון רחב של טכניקות וחומרים חדישים ואיכותייםבמג
 בצק מלח ועוד, עיסת נייר, דאס:פיסול בחומרים שונים* 
 קישוטי עוגות מבצק סוכר*
 צביעה בשיטות שונות ועבודה עם שבלונות, הטבעת מפיות -נייר וצבע , יצירה בעץ* 
 יציקות גבס* 
 עיצוב בתחבושות גבס* 
 משך החוג כשעה            ח לחודש"ש 155: מחיר                 טכניקות חריזה שונות -תכשיטנות עם חרוזים *
 

לילד אפשרות ללמוד ולהתפתח דרך  .בייחוד כשהמצלמה זמינה מגיל צעיר,הצילום הוא חוויה בכל גיל:  צילום
 .סיפור בעזרת המצלמה ולדבר דרך התמונה ללמוד איך להשתמש במצלמה עצמה ומשם ללמוד כיצד לספר, הצילום

 .גם בפנים ובעיקר בחוץ, החוג הינו חוג מאוד חווייתי בו הלמידה נעשית דרך הצילום עצמו
נלמד על האור ונצלם איתו את החברים המשפחה , נספר סיפור דרך המצלמה, נלמד כיצד לתפעל את המצלמה

 .נדפיס תמונות ונצפה בהן ביחד,והסביבה
    'ו-'עד לילדי כיתה דהחוג מיו

 על כל ילד להביא מצלמה דיגיטלית ואלבום פשוט* - ח לחודש"ש 155 - מחיר      שעה –' דק 45 –משך החוג 
 

ז של "שלהם ולפי הלו הלימודים ייקבעו לפי שעות סיום' ח-ו' כיתות זהשעות של  ,אם יהיה ביקוש לחוג :פלאג פוטבול
עבור כך תהיה . פעם בשבוע משחקי חוץ במודיעיןיתקיימו , וסף להשתתפות בחוגבנ -לכל הקבוצות   .מגרשי הספורט

 .על ידו ס מודיעין"יועבר למתניגבה המדריך ותוספת תשלום ש
 
 

 .השנה ההרשמה לכל חוגי הכדור סל של הבנים תהיה דרך רועי שרוני:  חוגי כדורסל לבנים
החוג יתקיים אם נמצא זמן מתאים . ניתן להירשם –ציק אלישבע : (קבוצות נפרדות) 'ח–' חוג כדורסל לבנות ד*

 במגרש
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