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הפעילות במערכת הקהילתית הרב תחומית 
תפתח ביום רביעי כ"ד אלול 1/9/2021

ותסתיים ביום חמישי ב' תמוז 30/6/2022 
יתכנו שינויים במועד החוגים בהלימה למערכת לימודי הבוקר.

רויטל אפלבאום
מנהלת בית-הספר הממלכתי

בניהול העצמי ״תל-חי״

נשמח לראותכם לוקחים חלק בעשייה זו.

דליה הללי
מנהלת המערכת הקהילתית

הרב-תחומית ״תל-חי״

משפחת "תל-חי", קהילת נוה-שאנ� היקרה,
בשנתיים האחרונות למדנו להתנהל בצל הקורונה, מושגים כמו מסיכה , קפסולה וסגר הפכו למושגים שבשיגרה.

בעידן דינמי זה נהיה קשובים יחדיו לשינויים והודעות אשר יסופקו לנו ע"י הגורמים המוסמכים לכך,
בתוך כל זאת המערכת הקהילתית הרב תחומית ממשיכה להביא לפניכם תמהיל חוגים בתחומי דעת שונים

ומגוונים  מגיל גן ועד שיבה טובה.
היצע זה הינו תולדה של ניסיון רב-שנים שמטרתו העצמה-אישית, פיתוח-חשיבה ויצירתיות בדרך

של התנסות אישית ובהלימה לייחודיות הבית-ספרית שלנו.
בפתחה של שנה"ל תשפ"ב מבקשות אנו לשאת ברכה לשנת לימודים מוצלחת בריאה ומהנה.

דבר
ההנהלה

ביה״ס ״תל-חי״ פתוח לקהילה להשכרת אולם וחדרים לקבוצות ויחידים
www.schhly.co.il/telhai | 04-8225770 .2לפרטים דליה. 04-8233580 | פקס
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www.havruta.co.il הרשמה- באתר אינטרנט
ניתן ליצור אתנו קשר בדרכים הבאות:

e.mail: havrutao@gmail.com | 058-4732203 .טלפון
     חברותא חינוך בקהילה

עלות צהרון
לחמישה ימים מלאים

כולל ארוחת צהריים וארבע.

תלמידי כתות א׳-ב׳ 700 ₪
בסיבסוד ממשלתי.

כתות ג׳ ומעלה 900 ₪
*בכפוף לשינויים של משרד החינוך

צהרו�
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צהרו� חברותא לכיתות א�-ד�
אנו מזמינים אתכם ליהנות ממסגרת חינוכית וערכית בימים ראשון עד חמישי מסיום שעת הלימודים עד השעה 17:00.

הצהרון פועל במתחם בית הספר, בפיקוח משרד החינוך (תכנית ״ניצנים״ כיתות א׳-ב׳) ובפיקוח עיריית חיפה,
המחלקה לחינוך חברתי ערכי.

במהלך יום הפעילות הילדים ייהנו מארוחת צהריים חמה ומזינה (בפיקוח תכנית ״ניצנים״), יכינו  שיעורי בית,
יבלו בזמן חופשי, משחקי קופסה, עמדות יצירה וצביעה חופשית, פעילות מגרש, חדר מחשבים/ספריה ועוד.

בנוסף, במהלך השבוע נקיים פעילות חברתית בנושאים שונים (אומנות, כלכלת בית, מוסיקה ועוד).
העשייה החינוכית הברוכה הינה בהלימה לייחודיות הבית ספרית, הילד ילמד דרך למידה

מתוך חוויה והתנסות תוך שמירה על הייחודיות שלו והעצמתו כאינדיבידואל.
צוות חברותא מוכשרים ובעלי ניסיון רב בהדרכת ילדים ובעיקר קשוב וזמין לצורכיהם.

במהלך השנה הצוות עובר השתלמויות בנושאים שונים.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק ולהצטרף למשפחתנו.

המרכז לקפוארה Abadaקט-רגל
אומנות לחימה שמפתחת קואורדינציה, כושר גופני,

בטחון עצמי ויכולת מסוגלות.
באימונים רוכשים מיומנות של הגנה עצמית,

אקרובטיקה, נגינה, שירה והרבה עבודה בזוגות ובקבוצה.

לימוד יסודות משחק, שליטה בכדור, משחק קבוצתי לפיתוח
קואורדינציה, קשר עין-רגל, התמצאות במרחב.

ההתנסות הקבוצתית מעצימה את הילד ומחזקת
את בטחונו העצמי.

קטרגל גנים
יום שני, 17:00-17:45

מדריך: אמיר אולברג | נייד. 0506563688
e-mail: amir140271@gmail.com

חוגי�
לגני ילדי�
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ימים א׳+ד׳, גן חובה / טרום חובה, 16:30-17:15
מדריכה: נועה כחל צרפתי

נייד. 052-8346245
e-mail: noakts@gmail.com

הוקי-גלגיליות גני ילדי�+כתה א�
חוג ספורטיבי קבוצתי בו נתמקד בחיזוק הכושר הגופני,

שיפור קואורדינציה, התמצאות במרחב בשילוב
כייף שלא נגמר. אין צורך בידע מוקדם.

ניתן להשכיר גלגיליות
קסדה ומגינים-חובה! 

יום חמישי, 17:00-18:00
המדריך: אלון ויזמן, נייד: 052-8219821

www.galgaliot.co.il

חדש!
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תיאטרו� �יפור ענבלו�
לגני הילדי גיל 4-6

ברבי ג	אז גילאי 4-6
חוג קצבי ועכשווי, המכניס את הילדות לעולם הקסום של המחול.

נשים דגש על יסודות המחול ופיתוח גמישות, חוש קצב
ויציבה נכונה. בסוף השנה בנות החוג משתתפות, בהפקת

מופע סוף שנה ענק.

יום שלישי גילאי 5-6 16:45-17:30
                 גילאי 4-5 17:45-18:30

מדריכה: אגנס אלמוג | נייד. 052-6631750
e-mail: agnes4almog@gmail.com17:00-17:45 יום שני

ענבל אמר, נייד. 052-5900088
e-mail: inbalamar1909@gmail.com

הסיפור כמנוף להתפתחות קוגניטיבית רגשית וחברתית,
המפתח הוא הנאה, הנאה מספר המוצג בעזרת בובות תיאטרון,
תפאורה ואלמנטים מוזיקליים. ההפעלה הינה רב-חושית בעזרת:

תחפושות, מסיכות, אביזרים, תפאורה וקטעי-מוזיקה.
הילד יקבל במה לביטוי אישי לחיזוק ביטחון עצמי פיתוח

דמיון ויצירתיות.

חוגי
לגני ילדי
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vamos טני� מגרש

שישי, קבוצה ראשונה 13:30-14:15 | קבוצה שנייה   14:15-15:00
מנהל החוג: שי הוטנר | נייד. 054-2199244

המדריך ריקרדו הוטנר | נייד. 053-6229244
e-mail: shai@vamostennis.co.il

לימוד יסודות המשחק החל מאופן החזקת המחבט ועד
לחבטת הגשה. בחוג נשפר את הכושר הגופני.
הלמידה בקבוצה של עד 10 תלמידים בקבוצה.

חוג שהוא ספורט, כייף וחינוך.
הילד מתנסה בדרך חוויתית בחוקת המשחק ומועצם

מבחינת בטחון עצמי

חווית למידה חדשנית ומעשירה מבוססת משחק ומטרתה
חשיפה למקצועות העולם החדש באמצעות- מציאות מדומה,

עיצוב ותכנות סייבר ואבטחת מידע הגנת הפרטיות ברשת לימוד
אוצר מילים באנגלית ועוד.

יום חמישי:  כיתות ב׳-ג׳ שעה 13:30-14:30
                    כיתות ד׳-ו׳ שעה 14:30-15:30
לפרטים והרשמה משרד- 03-9612699

D&D  �מבוכי� ודרקוני
בשיטת �שושנת המדבר�

מיינקראפט - יזמות טכנולוגית

משחק הרפתקאות חוויתי המשלב דמיון ומסתורי המציאות.
הילד לומד לחשוב חשיבה אסטרטגית אותה יישם בפתרונות יצירתיים

למשחק תפקידים שיתבסס על סצנות הסטוריות.
כיתות א׳-ו׳ יום חמישי, 13:30-15:00

בהנהלת: אורן מנלה | נייד. 052-2797619
e-mail: orenmang@gmail.com
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חדש!
חוג ייחודי בו  נתנסה בתהליך עבודת המעצב, יחד ניצור,

נעצב ונכיר את עולם האופנה תוך כדי עשייה יצירתית,
שימוש בחומרים ומושגים מעולם זה.

החוג יעניק ידע נרחב, התנסות ותוצרים שונים, מגוונים
ומפתיעים מעולם האופנה והסטייל, תוך  שימת דגש
על פיתוח החשיבה היצירתית האישית של כל אחת.

יום שני: כיתות א׳-ג׳ שעה 13:00-14:30
              כיתות ד׳-ו׳ שעה 14:30-16:00

מדריכה: שגית צברי | נייד. 0527073742
e-mail: sagitxxxx@gmail.com

עיצוב ואביזרי אופנה

�חוגי
לתלמידי ביה��
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למידת אנגלית בשיטה מיוחדת במינה עם
מדריכים דוברי אנגלית שפת-אם. הכרת השפה דרך משחקים

אינטראקטיבים המשלבים
שיחה וסיפורים בדגש על האנגלית המדוברת, למידה איכותית

בקבוצות קטנות של 5-6 תלמידים בקבוצה בלבד.

יום רביעי,

בהדרכת אנה רייאז | נייד. 053-4287189
 www.speakup.co.il  :לפרטים והרשמה

e-mail: info@speakup.co.il

SPEAK UP אנגלית

כיתות ג'  13:00-13:45
כיתות ד'  13:45-14:30
כיתות ב'  14:30-15:15
כיתות ה'  15:15-16:00

כיתות  ו' - 16:00-16:45  הכנה לכיתה ז'  

כדור�ל - מכבי חיפה
הקניית יסודות הכדורסל, עמידות מוצא, מסירות חזה

וכתף קליעות, טכניקות משחק, כדורסל חופשי
והשתתפות בטורנירים.

למידה חוויתית המביאה להעצמה בתחום החינוך הספורטיבי
והמשמעת האישית.

יום ראשון כיתות א׳-ב׳ 13:00-14:00
                 כיתות ג׳-ו׳  14:00-15:30

המדריך: נאור מורן | נייד. 0507800501

חוגי�
לתלמידי ביה��
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vamos -מגרש �טני
תוכנית טניס שנתית המקיפה מותאמת לילדים, להתנסות חווייתית

במשחק הטניס דרכה הילד/ה שלך
מחזק את תחושת הביטחון העצמי, מעצים את תחושת

המסוגלות העצמית, מפתח התמדה לטווח ארוך משפר מיומנויות חברתיות
בדגש על שיתוף פעולה ועבודת צוות.

מנהל החוג: שי הוטנר
המדריך: ריקרדו הוטנר| נייד. 053-6229244

לפרטים והרשמה: 0526229244 | 054-2199244
e-mail: officevamos@gmail.com

קטרגל מגרשי� פתוחי�
לימוד יסודות ושיטות המשחק לפיתוח כושר, קואורדינציה, ריכוז,

התמצאות במרחב, הילד לומד לחשוב חשיבה אסטרטגית
לתהליכי המשחק של מקום היחיד בתוך הקבוצה ויישום חוקת

המשחק. משחק קבוצתי כולל יציאה לטורנירים של כלל
המערכת הקהילתית בעיר חיפה.

החוג פועל בימים שני וחמישי בהתאמה
כיתות א׳ 13:00-13:45
כיתות ב׳ 13:45-14:30

כיתות ג׳-ו׳ 14:30-15:15
מאמן: אמיר אולברג מורה לספורט ומאמן נוער

e-mail: amir140271@gmail.com | 050-6563688 .נייד

תיאטרו�- יעל אלול

יום שני, כיתות א׳-ג׳ 13:00-14:00
            כיתות ד׳-ו׳ 14:00-15:30
יעל אלול, נייד. 050-3477707

e-mail: yaelro1@gmail.com

לימוד יסודות התיאטרון: במה, שחקן, תפאורה, תחפושות,
מסכות, איפור, אביזירם ועוד.

יצירת הצגה בקבוצה, משחקי תיאטרון אימפרוביזציה, עבודה על
דמות, הבעה ויצירה דרך שפת גוף ותנועה, פיתוח קול ושיפור

הדיבור משחק מול מצלמה, עבודה על קשב וריכוז,
חיזוק דימוי עצמי. לכיתות הגבוהות: הכנה לאודישנים.

חוג יוטיוברי� צעירי� - לכיתות ג'-ו'

חוגי�
לתלמידי ביה�	
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העבודה בקבוצות של עד 10 תלמידים בלבד.
יום ראשון,  כיתות ג'-ד' 13:30-15:00
                   כיתות ה'-ו' 15:00-16:30

מדריך - בן אשכנזי , נייד : 0507948436
E mail : ashkenazi.ben@gmail.com

חולם על ערוץ יוטיוב משלך ? הצטרף אלינו ותלמד כיצד לפתוח ערוץ ביוטיוב, שפונה לעולם התוכןחדש!
של הילדים גיימינג וביוטי, נלמד צילום סרטונים, עריכתם  במחשב והעלאתם  ליוטיוב ,

יצירת תמונה לסרטון (טאמבנייל), העלאת חשיפה ביוטיוב.
התמקדות בנושא  סכנות ברשת והתייחסות לטוקבקים.
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אורג�

ציור ורישו�

יום חמישי כיתות א׳-ו׳  13:30-15:00
מדריכה: אורנה אוסטר 

e-mail: orna.auster@gmail.com | 052-8776722 .נייד

למידה חוויתית התנסותית ברישום בעיפרון, פחם וטכניקות צבע
אקריליק גואש צבעי מים ועוד.

ניתן להכין תיק עבודות למגמת אומנות בחט״ב רעות בנושאי 
קומפוזיציה צל ואור, פרספקטיבה, גוף האדם, פורטרט.

מיועד לתלמידי א' - ו'
הלמידה לפי תווים כולל היכרות מבנה האורגן המודרני 

פיתוח חשיבה מוסיקלית דרך מוטוריקה של אצבעות באמצעות
תרגילים מגוונים ביצוע שירים ויצירות קלאסיות בליווי מקצבים שונים.

מרכז האקרובטיקה
של �מעופפי-חיפה�

אקרובטיקה היא ענף של התעמלות המשלב אימון יכולות,
אלמנטים על הקרקע, אלמנטים עם מעוף, פירמידה בזוגות

ובשלשות הכנה למופע ראווה. למידה חוויתית המביאה להעצמה
בתחום החינוך הספרוטיבי והמשמעת האישית.

ביה״ס ״תל-חי״ הינו המרכז של מעופפי-חיפה
בשכונת נוה שאנן וסביבותיה

יום רביעי: כיתות א׳-ב׳  13:00-14:00
                 כיתות ג׳-ו׳    14:00-15:00

בהנהלת: קרן גרשגורן | נייד. 052-4420607
www.kereng.com

לגו

חוגי�
לתלמידי ביה��
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יום ראשון החל משעה 13
לבחירתכם-למידה בקבוצות קטנות או בשיעור פרטני של חצי שעה .

זמן השיעור נקבע רק בתיאום עם המדריך 
המדריך : ולדימיר בוגצינקו  | טל.054-8828150

יום שישי, כתות א'-ב' 12:00-13:00
                כתות ג'-ו' 13:00-14:00

להרשמה - משרדי אייבריק 0733733999

סקרנים? אוהבים לגו? 
הצטרפו אלינו לחוג לגו של אייבריק.

יחד נכיר את העולם שסביבנו דרך בנייה בלגו!
נבנה כלי רכב, בעלי חיים, מכונות ומתקני שעשועים

נגלה את עולמות המדעים ונראה במו עינינו
איך מכונות וחפצים שונים פועלים.

Abada המרכז של קפוארה
אומנות לחימה המפתחת קואורדינציה, כושר גופני,

ביטחון עצמי ויכולת מסוגלות. באימונים רוכשים
מיומנות של הגנה עצמית, אקרובטיקה, נגינה ושירה

והרבה עבודה בזוג ובקבוצה.
ABADA ביה״ס תל חי הינו המרכז של קפוארה

בשכונת נוה שאנן וסביבותיה

ג�ודו

יום שני  מתחילים 13:00-14:00
             מתקדמים 14:00-15:00

מדריך: יורי שוורצברג נייד 052-2827110

ג'ודו הנה אומנות לחימה יפנית בת מאות שנים הנמנית בין
ענפי הספורט האולימפיים המובילים והמרתקים בארץ ובעולם.

אימוני ג'ודו תורמים רבות לשיפור יכולת ריכוז, גמישות,
קואורדינציה, זריזות, שיווי משקל, הגנה עצמית, עמידה במצבי

לחץ וביטחון עצמי.
ומקנים ערכים של כבוד לזולת, משמעת עצמית וגיבוש חברתי

בהנאה ובכיף.

חוגי�
לתלמידי ביה�	
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החוג מתקיים בימים ראשון ורביעי בהתאמה
קבוצת תל חי 13:00-14:00

גני ילדים 16:30-17:15
כיתות א׳-ג׳ 17:15-18:15
כיתות ד׳-ו׳ 18:15-19:15

נוער 19:15-20:15
המדריכה: נועה כחל צרפתי נייד. 052-8346245

e-mail: noakts@gmail.com

יום ראשון החל מהשעה 15:00 בתיאום עם המדריך
המדריך: וולדימיר בוגצ׳נקו

נייד. 054-8828150
יום ושעת הפעילות ייקבעו בתיאום עם המורה.
מרכזת: סבטלנה גופמן | נייד. 0547959449

משרד מרכז יובל. 04-8629757
מחיר: בהתאם למסלול שייקבע

גיטרה ב�-ו�
למידה לפי תווים כולל היכרות הטבלטורה

רפרטואר מגוון: שירים בסיגנונות שונים ויצירות קלסיות.
נגינת אקורדים ותרגילים לפיתוח טכניקה

למתקדמים יש אפשרות שידרוג לגיטרה חשמלית.
הלמידה בשיעור פרטני של חי שעה בתאום עם המדריך

תזמורת מרכז יובל
תזמורת כלי נשיפה, כלי הקשה, כלי קשת, גיטרה.

לימודי נגינה הכוללים חינוך מוסיקלי והקניית יסודות הנגינה.
השאלת כלי נגינה וחזרות תזמורת קבוצתית.
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 �ק�מי מדע אטומיקX כיתות א�-ב

לפרטים והרשמה, אלכס מנהל ההדרכה: 0556696826
e-mail: info@atomix.co.il

השלב הראשון במסלול המדעים הרב שנתי של אטומיקס.
במסגרת תוכנית קסמי מדע הילדים מבצעים בעצמם ניסויים

מסקרנים, רוקחים תרכובות מסתוריות, בונים מתקנים מדעיים
מדליקים, ורוכשים, תוך כדי עשיה, את יסודות החשיבה המדעית.

38 פעילויות שונות לחלטין ולפחות 20 תוצרים שונים בשנה
שהילדים לוקחים הביתה.

בוגרי השנה הראשונה של קסמי מדע עולים כיתה ונהנים משנה
של ניסויים מדעיים חדשים לגמרי.

Xטכנו מדע אטומיק
השלב השני במסלול המדעים הרב- שנתי של אטומיקס.

במסגרת תוכנית טכנו-מדע הילדים בונים כ- 20 פרוייקטים שונים
המשלבים מכניקה ואלקטרוניקה.

אנו עובדים עם רכיבים, כלי עבודה וחומרים אמיתיים, כשאת
התוצרים אשר הילדים בנו הם לוקחים הביתה.

תוכנית טכנו-מדע היא הבסיס לתוכנית אלקטרו-קידס
(השלב השלישי במסלול המדעים).

חוגי�
לתלמידי ביה��
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יום שני,  קבוצה א׳ 13:00-14:00 
              קבוצה ב׳ 15:00-16:00

היפ-הופ, פאנקייום שני,  כיתות ג׳-ו׳ 14:00-15:00 
חוג קצבי ועכשווי המשלב את כל סגנונות הריקוד.

השיעורים מתנהלים בליווי מוזיקה מקפיצה
ואנרגטית. בנות החוג משתתפות במגוון טקסים

הפקת מופע סוף שנה ענקי.

שחמט
פיתוח חשיבה אנליטית, זיכרון ריכוז,

תכנון ואסטרטגיה לטווח זמן ארוך,
ספורט והגינות.

כולל השתתפות בטורנירים.
יום שישי מתחילים 12:00-13:00
              מתקדמים 13:00-14:30

מדריך: מארק גלייזר מורה בינלאומי מוסמך | נייד. 052-8293619
e-mail: glizers@yandex.ru

תרבות ואומנות יפ- רב גילי
החוג יעסוק בעבודות האומנות היפנית הנובעת

מהתרבות המיוחדת לה.
נעסוק בקיפולי- נייר ופיסול, כמו-כן

נלמד את סגנונות הציור היפני, אנימה,
איפור יפני וטקסים יפנים ייחודיים

לימוד יסודות הבלט בהדגשת יציבה נכונה, קואורדינציה
וחוש הקצב, התמצאות במרחב, עבודת צוות,

חיזוק הביטחון העצמי והעצמה אישית ומופעים מול קהל.
בנות החוג משתתפות במגוון טקסים והפקת מופע סוף שנה ענקי.

בלט

יום חמישי מתחילות  13:00-14:00
                מתקדמות 14:00-15:00

מדריכה: אגנס אלמוג מורה בכירה למחול | נייד. 052-6631750
e-mail: agnes4almog@gmail.com

חוגי�

לתלמידי ביה	

12

יום שלישי כיתות א׳-ב׳  13:00-14:00
                 כיתות ג׳-ד׳  14:00-15:00
                 כיתות ה׳-ו׳  15:00-16:00

מדריכה: אגנס אלמוג מורה בכירה למחול | נייד. 052-6631750
e-mail: agnes4almog@gmail.com

חדש!

יום שלישי, כיתות א׳-ו׳ 13:30-15:00
מדריכה: ארנה אוסטר | נייד. 052-8776722

e-mail: orna.auster@gmail.com



היפ-הופ, פאנקי
חוג קצבי ועכשווי המשלב את כל סגנונות הריקוד.

השיעורים מתנהלים בליווי מוזיקה מקפיצה
ואנרגטית. בנות החוג משתתפות במגוון טקסים

הפקת מופע סוף שנה ענקי.

שחמט
פיתוח חשיבה אנליטית, זיכרון ריכוז,

תכנון ואסטרטגיה לטווח זמן ארוך,
ספורט והגינות.

כולל השתתפות בטורנירים.
יום שישי מתחילים 12:00-13:00
              מתקדמים 13:00-14:30

מדריך: מארק גלייזר מורה בינלאומי מוסמך | נייד. 052-8293619
e-mail: glizers@yandex.ru

תרבות ואומנות יפ- רב גילי
החוג יעסוק בעבודות האומנות היפנית הנובעת

מהתרבות המיוחדת לה.
נעסוק בקיפולי- נייר ופיסול, כמו-כן

נלמד את סגנונות הציור היפני, אנימה,
איפור יפני וטקסים יפנים ייחודיים

לימוד יסודות הבלט בהדגשת יציבה נכונה, קואורדינציה
וחוש הקצב, התמצאות במרחב, עבודת צוות,

חיזוק הביטחון העצמי והעצמה אישית ומופעים מול קהל.
בנות החוג משתתפות במגוון טקסים והפקת מופע סוף שנה ענקי.

בלט

יום חמישי מתחילות  13:00-14:00
                מתקדמות 14:00-15:00

מדריכה: אגנס אלמוג מורה בכירה למחול | נייד. 052-6631750
e-mail: agnes4almog@gmail.com
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Y-Tek  רובוטיקה מצויינות של
חוג רובוטיקה מצוינות של Y-Tek בשיתוף המרכז לרובוטיקה
ע״ש לאומי בטכניון, בחוג מלמדים את הילד חשיבה מתמטית

מדעית  תוך התנסות פעילה בכתיבה תוכניות מחשב והפעלת
רובוט  בעזרת שלט רחוק, הלמידה חושפת בפני הילד מגוון

רובוטים שונים הרכבת דגמי מטוס וטלפון.
 Y-Tek הצטרפות לחוג מותנת בקבלת הזמנה אישית מטעם

�מל�ח האר�� שת�פ תיכו� עירוני ג
 ו�תל חי�
מפגש דו-שבועי בו תלמידי החטה״ב בתיכון עירוני ג׳  מסייעים

לתלמידי כתות ד׳-ה׳-ו׳ בהכנת שיעורי הבית, הנחייה כיצד לכתוב
עבודות והכנה למבחנים.

הלמידה בקבוצות קטנות מאפשרות העמקת הידע,
ותהליכי הלמידה הנכונים הפעילות בפיקוח משותף

של צוות עירוני ג׳ ו״תל-חי״

יום שלישי: כיתות א׳      13:00-14:00
                  כיתות ב׳-ג׳   14:00-15:00
                  כיתות ד׳-ו׳   15:00-16:00

�אלברט�ו�- אתגרי למידה בראש טוב
תכנית אלברט״ו מיועדת לילדים בעלי יכולות גבוהות,

הצמאים לסביבה שתיתן ביטוי ליכולותיהם.
במפגשים הילד ילמד לחשוב חשיבה אנליטית העמקת הידע והבנתו
לעומק לטיפוח יכולות קוגניטיביות גבוהות ולעידוד חשיבה עצמאית,
מתוך ידיעה שהכלים שרכשו אצלנו ישרתו אותם בכל היבט בחייהם.

הידע לא ישאר תיאורטי כי אם יתרחש לנגד עיניהם
באמצעות ניסוי וטעיה.

הפעילות בביה״ס ״תל-חי״ הינה על אזורית ומיועדת לרכס הכרמל,
נוה שאנן וסביבותיה

יום רביעי 16:30-19:40 כתות ב׳-ז׳

חוגי�
לתלמידי ביה��
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ימים ראשון ורביעי 16:30-19:00

אורגנית  מבוגרי�
נגינה באורגן בקבוצות קטנות עם אוזניות בשיטה מודרנית.
לימודים רק לפי תווים, היכרות מבנה האורגן, פיתוח חשיבה

מוסיקלית דרך מוטוריקה של אצבעות באמצעות תרגילים מגוונים
ביצוע שירים עכשווים ויצירות קלאסיות בליווי מקצבים שונים.

יום רביעי, 19:00-20:00
המדריך: וולדימיר בוגצ׳נקו 0548828150
e-mail: vladipiano2013@gmail.com

גיטרה
שיעור פרטני במשך חצי שעה, למידה לפי תווים להכרת

הטבלטורה, רפרטואר מגוון יצירות קלאסיות, שירים בסגנונות
שונים ועכשווים, נגינת אקורדים ותרגילים לפיתוח טכניקה,

למתקדמים  יש אפשרות שידרוג לגיטרה חשמלית.
החוג מתקיים בימי ראשון החל משעה 15:00 ובתיאום עם המורה.

המורה: וולדימיר בוגצ׳נקו | נייד. 054-8828150
e-mail: vladipiano2013@gmail.com

חוגי
תיכו� ומבוגרי�
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