
 
 

 

 תש"פ  –חוגים בצהריים בבתי הספר  -מרכז אופק שמח להציג 

 אוהל שלום בית ספר 

 פרטים נוספים מחיר לחודש  שעה יום מה בחוג 
 ה -כתות ג  א' גיטרה בקבוצות

13:45 – 14:30 
 הגעה יש לתאם שיעור לפני  ש"ח 230

 050-2873816ייד:, נ  מורה :גיל דואקעם ה

 ד -ב לכתות  ב' כדורגל
15:15 – 16.00 

 050-8174241נייד: , מורה: מאיר שלמה ש"ח 145
 מתקיים במגרש

 :ד -כיתות א ד' לגו הנדסי ורובוטיקה
15:15 – 16:15 

 , לגו חברת הדרכה ד"ר ₪ 195
 054-4401136 –בנימין 

 1מתקיים בכיתה ה' 

 

 ביה"ס גוונים 

 נוספיםפרטים  מחיר לחודש  שעה יום מה בחוג 
 ג' –לכתות א'  א' אנגלית

14:00 – 14:45 
 מורה : ספיר כהן,  ש"ח 195

 0586820052נייד: 

 ד –כתות א  ג' לגו הנדסי ורובוטיקה
15:00 – 16:00 

 , לגו חברת הדרכה ד"ר ₪ 195
 052-5638882-גילי 

 

 

 ביה"ס פינס 

 פרטים נוספים מחיר לחודש  שעה יום מה בחוג 
 ה -כתות ג 'ה בקבוצותגיטרה 

 13:45 – 14:30 
 

 יש לתאם שיעור לפני הגעה  ש"ח 230
 050-2873816ייד:, נ  מורה :גיל דואקעם ה

 מתקיים במקלט

לגו הנדסי 
 ורובוטיקה

 ד -כתות א 'ב
 :1קבוצה 
12:50 – 13:50 
 :2קבוצה 
13:50- 14:50 

 , לגו חברת הדרכה ד"ר ₪ 195
 054-4401136 –בנימין 

 1מתקיים בכיתה ה' 

 ג' –לכתות א'  'ב אנגלית
12:50 – 13:35 

 מורה : ספיר כהן,  ש"ח 195
 058-6820052נייד: 

 3מתקיים בכיתה ב'

 כתה ב' ב' כדורגל
12:50-13:35 

 050-8174241מורה: מאיר שלמה, נייד:  ₪  145
 מתקיים במגרש

 'ו –כיתות ג'  א', ד' כדוריד
 15:15 – 14:30שעות: 

 

 מתקיים פעמיים בשבוע ש"ח 200
 מדריך: דוראל בן סעדון

 050-2645453נייד: 
 מתקיים במגרש

  א' טריקינג
16:30 – 19:30 

 יש לתאם שיבוץ לפני הגעה  
 עם עידן סרי 

050-4476699 

 יש לתאם שיבוץ  לפני הגעה   21:00 – 16:00 ב', ה' קפוארה
 052-3343688עם רונן יוסף 

 

 



 
 

 

 ביה"ס הבילויים 

 פרטים נוספים מחיר לחודש  שעה יום מה בחוג 
 ה -כתות ג  ג' גיטרה בקבוצות

 :1קבוצה 
13:45 – 14:30 
 :2קבוצה 
14:30 – 15:15 

 יש לתאם שיעור לפני הגעה  ש"ח 230
 050-2873816ייד:, נ  מורה :גיל דואקעם ה

 ג -כתות א א'  האקדמיה למדע
12:45 – 13:30 

 ₪  200עלות חומרים למדריך: ש"ח 185
 08-9359935–חב' הדרכה: אומני החשיבה 

 ':ד –כיתות א'  ד' לגו הנדסי ורובוטיקה
 1קבוצה 
12:45 – 13:45 
 2קבוצה 
13:45 – 14:45 

 , לגו חברת הדרכה ד"ר ₪ 195
 054-4401136 –בנימין 

 1מתקיים בכיתה ה' 

 ג' –לכתות א'  ג' אנגלית
13:00 – 13:45 

 

 מורה : ספיר כהן,  ש"ח 195
 058-6820052נייד: 

 3מתקיים בכיתה ב'

 ב-כיתות א ד' כדורגל
12:50 – 13:35 

 050-8174241מורה: מאיר שלמה, נייד:  ₪  145
 מתקיים במגרש

 

 ביה"ס רעות 

 פרטים נוספים מחיר לחודש  שעה יום מה בחוג 
 ד -כתות ג  ג' חלילית בקבוצות

 :1קבוצה 
13:45 – 14:30 
 :2קבוצה 
14:30 – 15:15 

 יש לתאם שיעור לפני הגעה  ש"ח 230
-050 ייד:, נ  אתי גלבוע מורה :עם ה

2175132 
 

 ג -כתות א א'  האקדמיה למדע
13:30 – 14:15 

 

 ₪  200עלות חומרים למדריך: ש"ח 185
 08-9359935–חב' הדרכה: אומני החשיבה 

 2מתקיים בקרוון ה'

 ד -כתות א 'ב' לגו הנדסי ורובוטיקה
 :1קבוצה 
13:00 – 14:00 
 :2קבוצה 
14:00 – 15:00 

 

 מיכה, לגו חברת הדרכה ד"ר ₪ 195
   050-5746331- דנה 

 3מתקיים בקרוון ה'

ב -כיתות א ב' כדורגל
12.50-13.35 

 

 050-8174241מאיר שלמה, נייד: מורה:  ₪  145
 מתקיים במגרש

 ו –כתות ג  א', ד' כדוריד
13:40 – 14:25 

 שני אימונים בשבוע ₪ 200
 מדריך: דוראל בן סעדון, נייד:

050-2645453 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ביה"ס קשת 

מחיר  שעה יום מה בחוג 
 לחודש 

 פרטים נוספים

 ה -כתות  ג  ב' גיטרה בקבוצות
14:30 – 15:15 

 יש לתאם שיעור לפני הגעה.  ש"ח 230
 050-2873816ייד:, נ  מורה :גיל דואקעם ה

 1מתקיים בכיתה ה'

 ג –כתות א  א'  האקדמיה למדע
14:45 – 15:30 

 ₪  200עלות חומרים למדריך: ש"ח 185
 08-9359935–חב' הדרכה: אומני החשיבה 

 2מתקיים בכיתה ה' 

 ג-כתות א ה' אנגלית
14:45 – 15:30 

 058-6820052מורה: ספיר כהן, נייד  ₪ 195
 1מתקיים בכיתה ה'

 ד –כתות א  א' לגו הנדסי ורובוטיקה
15:15 – 16:15 

 , לגו חברת הדרכה ד"ר ₪ 195
 052-5638882-גילי 

  

 ג –כיתות ב  ד' כדורגל
13:35 – 14:10 

 050-8174241מורה: מאיר שלמה, נייד:  ₪  145
 מתקיים במגרש.

ב' ,  כדוריד
 ה'

 ו –כיתות ג' 
 

 15:15 – 14:30שעות: 

 מתקיים פעמיים בשבוע ש"ח 200
 מדריך: דוראל בן סעדון

 050-2645453נייד: 
 מתקיים במגרש

 

 ביה"ס רימונים 

 פרטים נוספים מחיר לחודש  שעה יום מה בחוג 
 ה -כתות ג  ד גיטרה בקבוצות

 :1קבוצה 
13:45 – 14:30 
 :2קבוצה 
14:30 – 15:15 

 יש לתאם שיעור לפני הגעה  ש"ח 230
 050-2873816 ייד:גיל דואק  , נ מורה :ה

 1מתקיים בכיתה ב'

 ד –כתות ג  ג' חלילית בקבוצה
15:30 – 16:15 

 יש לתאם שיעור לפני הגעה עם  ש"ח 230
 050-2175132מורה: אתי גלבוע, נייד: ה

 ד-כתות א  ה' לגו הנדסי ורובוטיקה
  1קבוצה 
12:50 – 13:50 
  2קבוצה 
13:50 – 14:50 

 , לגו חברת הדרכה ד"ר ₪ 195
 054-4401136 –בנימין 

  

 ג-כיתות ב' 'א כדורגל
12:50 – 13:35 

 

 050-8174241מורה: מאיר שלמה, נייד:  ₪  200
 מתקיים במגרש

 ו -כתות ג  ה'ב', כדוריד
13:40 – 14:25 

 פעמיים בשבועהחוג מתקיים  ₪ 200
 בו סעדון אל: דור מדריך
 050-2645453נייד : 

א', ב',  אומנויות לחימה
 ד', ה'

מחיר בהתאם  21:00 -  16:00
 לתוכנית אישית

 מדריך : מעוז שרעבי
 052-5779907נייד: 

 

 הערות: 

 *הרישום פתוח לכל הילדים מכל ביה"ס 

 למערכת בית הספר *בחלק מהחוגים יש אפשרות לשינוי שעות בהתאם 

 *החוגים מתקיימים בהתאם ללוח החופשות של משרד החינוך 


