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דבר ראש המועצה
כמדי שנה, אנו עומדים בפתחה של שנת פעילות חדשה, מגוונת ואיכותית.

בשנת הפעילות תשע”ז  )2016-2017( נפתח למעלה מ-20 חוגים לילדים, חוגים למבוגרים וכמובן, 
נמשיך להפעיל בהצלחה ארצית את מרכז הספורט.

ספורטיבית  ולפעילות  בכלל,  הפנאי  לתרבות  רבה  חשיבות  מייחסת  סביון  המקומית  המועצה 
בפרט. לצד חוגים ממשיכים לילדים כמו מרכז המחול, קפוארה, פרוגרס ודרמה, ואלה דוגמאות 
בלבד, יושם השנה דגש על חוגי התכנות, חוגי מדע, ומגוון חוגים המעודדים משחק במרחבים כמו 

חוג מת”ח )משחק תפקידים חי(, הישרדות וטיפול בכלבים.
בטוחני כי בני כל הגילאים בסביון בפרט ובבקעת אונו בכלל, ימצאו בחוברת את פעילות הפנאי 

המתאימה להם. 

שנה טובה, שנת פעילות פוריה,
מוטי לנדאו, ראש המועצה



צעדים מוסיקליים:
הקשבה,  יכולות  מגוון  לפיתוח  חווייתי  לימוד 
פיתוח  תוך  שונים,  בכלים  התנסות  ריתמיקה, 
ככלי  ובתנועה  בגוף  ושימוש  קואורדינציה 

לנגינה ולהבעה. בהדרכת אלה אבני.
לגילאי הגנים טרום חובה וחובה.

מחיר:  250 ₪

קפואירה:
טובה,  ברזילאית  מוזיקה  מאתגרים,  תרגילים 
והנאה.   כושר  ספורט  חברתיים,  מפגשים 
הקפוארה מפתחת יכולות מוטוריות,קואורדינציה, 
חגורת  וחיזוק  יציבה  משקל,  שיווי  כוח,  ויסות 
לזולת  וכבוד  עצמית  משמעת  מקנה  כתפיים. 

ודוגלת בערכים של כבוד האדם. 
לגילאי גן טרום חובה ועד כיתה ג

מחיר: 200 ₪ + 100 ₪ חומרים )חד פעמי(

לנגינה  חדשנית  לימוד  שיטת  פסנתר: 
בפסנתר, המותאמת לכל תלמיד, בכל גיל.

מחיר בהתאמה אישית: אפרת פלד : 054-4430800

אמני המדע:
חקר עולם המדע על ידי ניסויים וקסמים- נבצע 
מחברת  ננהל  שיעור,  בכל  מרהיבים  ניסויים 
המופלאות  הטבע  תופעות  את  נחקור  מעבדה, 
המדע  עולם  על  נלמד  מדע.  קסמי  וניצור 
)פיזיקה-כימיה-ביולוגיה(  בעבר, בהווה ובעתיד. 

לגילאי בית הספר היסודי
מחיר: 220 ₪ + 200 ₪ חומרים )חד פעמי(

החלקה אמנותית על גלגיליות:
שיווי  הקואורדינציה,  לפיתוח  מיוחדת  חוויה 
גן  לגילאי  עצמי.  וביטחון  תנועתיות  משקל, 

טרום חובה ומעלה.
מחיר: מתחילים- 220 ₪, מתקדמים- 250 ₪

עד 3  שיעורים ראשונים יסופקו גלגיליות בהשאלה 
)יש למסור את מידת הנעלים בהרשמה( לקראת 
של  בעלות  גלגיליות  לרכוש  יש  הרביעי  השיעור 
285 ₪. תלבושת אחידה- 170 ₪ )רכישה ישירות 

מהמדריכה(
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השף החושב:
מדוע  חיינו,  על  משפיע  המזון  כיצד  נבין 
ויטמינים  נחקור  המזון,  לאבות  זקוקים  אנו 
בדרך  בתבונה  לבשל  איך  ונלמד  ומינרלים 
תבשיל  נכיר  מפגש  בכל   . ומהנה  חווייתית 
קליני  תזונאי  ע”י  פותחה  התוכנית  חדש. 

בהתאמה לילדים לגילאי בית הספר היסודי
מחיר: 220 ₪ + 250 ₪ חומרים )חד פעמי(

הישרדות:
מהי הישרדות וכיצד היא באה לידי ביטוי בחיי 
השטח  אתגרי  עם  להתמודד  נלמד  היומיום. 

ומצבים לא צפויים. לגילאי בית הספר היסודי
מחיר: 230 ₪

יצירה:
פיתוח הדמיון והביטחון העצמי בסגנון אמנות 
הצבעים.  של  בתדרים  שמתמקד  ייחודי 
התנסות בחומרים שונים, עבודת יחיד ועבודת 

צוות. לגילאי טרום חובה ועד ב
מחיר: 200 ₪ + 60 ₪ חומרים )חד פעמי(

תיאטרון:
וצבירת  להתבטא  יכולת  יצירתית,  חשיבה 
משחק,  תנועה,  ידי  על  עצמי  ביטחון 
ליצנות,  פנטומימה,  סדנאות  אימפרובזציה, 

תיגוף ופיתוח קול. לגילאי בית ספר יסודי
מחיר: 280 ₪

סינית:
מספר  יש  המדובר,  הניב  מנדרינית,  בסינית 
מוגבל של הברות. נלמד את הצלילים וההברות 
וכך הבנת הנשמע תהיה הרבה יותר קלה. נתרכז 
בביטויים יומיומיים ונתנסה בדיבור שפת הרחוב 
בסין לגילאי גן חובה ועד ו’ )גן חובה- א’ בשילוב 

לימודי קונג פו(
מחיר: סינית + קונג-פו 210 ₪, סינית- 230 ₪ + 

100 ₪ חומרים )חד פעמי(

קנדמה:
המחייב  משחק  הוא  ביפן  הפופולרי  הספורט 
תיאום  מיקוד,  משקל,  שיווי  ומשלב  יצירתיות 

עין-יד וריכוז. לגילאי גן חובה ועד כיתה ו’
מחיר: 180 ₪
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חי:  תפקידים  מת”ח-משחק 
ועלילת  ותחפושת  תפקיד  מקבל  משתתף  כל 
והמשתתפים.  המנחים  ידי  על  נוצרת  המשחק 
מפתח עבודת צוות, כתיבה יוצרת, יוזמה, יכולת 

אלתור וכישורי מנהיגות. לכיתות ב’-ו’
מחיר: 240 ₪ + 150 ₪ חומרים )חד פעמי(

מפגש אחת לשבועיים

פרוגרס:
חוג אתגרי ומהנה לילדים הלומדים להתמודד 
באמצעות  ומשחקים  מוטוריות  משימות  עם 
חשיבה ופעילות פיזית הכוללת טיפוס, תנועה 

ופיתוח קואורדינציה. לילדי הגן 
מחיר: 220 ₪

מבוכים ודרקונים-עולם הפנטזיה: 
אינטראקציה  מפתח  וצורה,  פנים  מקבל 
פעולה,  שיתוף  ומתן,  משא  יכולות  בינאישית, 

פיתוח חשיבה ואסטרטגיה. לגילאי הגן ועד תיכון
מחיר: דרקונים צעירים- 180 ₪, מבוכים ודרקונים- 
180 ₪ + 90 ₪ חומרים )חד פעמי( מבוכים ודרקונים 
ועולם הפנטזיה- 230 ₪ + 90 ₪ חומרים )חד פעמי(

:SCRATCH תכנות
קודם,  ניסיון  מצריך  אינו  יסודות  מניח  החוג 
גישה  ומאפשר  התכנות  בעקרונות  מתרכז 
נוחה ומהנה לעולם התכנות ויוצר את העניין 
מתבסס  הקורס  המשך.  לקורסי  והתשתית 
על תכנות משחקי מחשב בסיסיים שהילדים 
להנאתם  בתוצריהם  וישחקו  בעצמם  יפתחו 

בשעות הפנאי. לכיתות ג’-ד’
מחיר: מתחילים )4 חודשים( 230 ₪ מתקדמים 

)6 חודשים( 300 ₪ 

 :#C שפת
הקורס יחשוף את התלמידים לכללי התכנות 
עבודה,  סביבות  עילית:  בשפה  הבסיסיים 
קיימות  פונקציות  של  ספריות  פרויקטים, 
תאימות  הידור,  זיכרון,  ניהול  חדשות,  ויצירת 
יצירת  מסכם:  פרויקט  הפעלה.  לסביבות 
מערכת  על  והרצתו  בסיסי  מחשב  משחק 

הפעלה windows. לכיתות ה’-ט’
מחיר: יסודות )3 חודשים( 300 ₪ מתקדמים 

)7 חודשים( 300 ₪
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עיצוב גרפי:
ככלי  מעשיים  וכלים  בסיסי  רקע  מתחילים: 
ובניית  פוטושופ  דוגמת  ממוחשבת  גרפיקה 
לסביבות  הסרטונים  התאמת  פלאש.  סרטוני 
ורשתות  סלולר  דוגמת  פופולאריות  הפעלה 
ועריכה  תסריט  עקרונות  ולמידת  חברתיות 
בסיסיים. פרויקט הסיום: יצירת סרטון פלאש 
תלת  תוכנות  מתקדמים:  ליוטיוב.  והעלאתו 
ממד מתקדמות, פיתוח דמויות תלת ממדיות, 
מובי מייקר ועוד. פרויקט הסיום: יצירת סרטון 

תלת ממד והעלאתו ליוטיוב. לכיתות ג’-ח’
מחיר: מתחילים )4 חודשים( 230 ₪ מתקדמים )6 

חודשים( 300 ₪

ג’יו-ג’יטסו:
במיוחד  בברזיל  שפותחה  לחימה  אומנות 

למטרות הגנה עצמית לגילאים 4 עד 18. 
יכול  הטכניקות בנויות כך שהלוחם קטן הגוף 

לגבור על יריבים גדולים וחזקים ממנו . 
האימונים מועברים ע”י רון כהן , אלוף העולם 
בג’יו-ג’יטסו לשנת 2014 וספורטאי השנה של 
באימון  ניסיון  שנות   10 בעל  הספורט,  משרד 

ילדים ונוער . לגילאי גן טרום חובה ועד תיכון
בשבוע  פעמיים    ;₪  190 בשבוע  פעם  מחיר: 
 .₪ 50 - 280 ₪. תלבושת 150 ₪. מבחן שנתי 

התשלומים יועברו ישירות למדריך

חוויה פיננסית:
כישורי  פיתוח  שימושיים,  פיננסיים  כלים 
עם  להתמודדות  אישית  ומנהיגות  יזמות 

אתגרים כלכליים ואישיים. לכיתות ה’ -ט’
מחיר: 280 ₪

קרמיקה:
לעוד  ממשיך  בסביון  והאהוב  הותיק  החוג 
טכניקות  ומגוון  החומר  הכרת  פעילות!  שנת 
פיתוח  תוך  ופסלים  כלים  יצירת  בו,  השימוש 

הכישורים המוטוריים והקואורדינציה.
לגילאי גן חובה ועד תיכון

מחיר: גן-א’ 240 ₪ כתות ב’-יב 290 ₪ תוספת 
100 ₪ חד פעמית עבור חומרים

רובוטיקה:
ערכות  באמצעות  חכמים  רובוטים  תכנות 
משמש  החוג  קבוצתית.  ובעבודה  הדרכה 
חשיבה  יכולת  טכנולוגי,  ידע  לקידום  מנוף 

ופיתוח מיומנויות. מגיל גן ועד תיכון
מחיר: 220 ₪ + 250 ₪ חומרים )חד פעמי(

חוגים 2016/17



טיפול בכלבים:
בואו ללמד את הכלב לעבור מסלול מכשולים 
בתוך  זחילה  חישוקים,  מעל  קפיצה  שכולל 
מנהרה וישיבה על כיסאות תוך למידת טריקים 

מעניינים לכלב ולכם. לכיתות ג׳-ט׳ 
מחיר: 250 ₪

שחמט:
משחק המלכים ידוע כמפתח מיומנויות למידה, 
לוגית.  וחשיבה  ריכוז  זיכרון,  כישורי  חשיבה, 
שיטות ההדרכה מותאמות גם לילדים צעירים.

לגילאי גן חובה ומעלה
מחיר: גן- 180 ₪, מתחילים/מתקדמים- 200 ₪
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פילאטיס:
פילאטיס מכשירים איכותי ומקצועי. שיעורים 
בהדרכת  וטיפול  שיקום  שיעורי  פרטיים, 

אביטל קדוש.
מחיר, פרטים והרשמה: 052-8877111 

סינית: 
הסינית  בשפה  הסינית -  השפה  יסודות 
הברות  של  מוגבל  מספר  יש  מנדרינית 
הופכת  הנשמע  הבנת  אותן,  וכשלומדים 
לקלה. בחוג נלמד את הצלילים וההברות של 
השפה. ודרך דיבור, קריאה וכתיבה נכיר את 

יסודות השפה הסינית.
בהתבטאויות  נתמקד  מדוברת –בקורס  סינית 
דו-שיח  ומערכי  שיחות  ובעזרת  יומיומיות, 
הרחוב  שפת  בדיבור  נתנסה  מראש  מוכנים 
בשפה  להתמקדות  אפשרות  תינתן  בסין. 
)ההשתתפות  אנשי עסקים.  מוכוונת  הסינית 
“יסודות  בקורס  בהשתתפות  מותנית  בקורס 

השפה הסינית”(
יסודות השפה הסינית- 400 ₪ + 150 ₪ חומרים 

)חד פעמי(
יסודות השפה + סינית מדוברת - 600 ₪ + 220 ₪ 

חומרים )חד פעמי(

קפוארה: 
קפוארה  מפעילות  נהנים  ההורים  גם  השנה 
לגברים  )מיועד  ומהנה  ספורטיבית מאתגרת 

בלבד(.
מחיר:  200 ₪ לחודש + 100 ₪ חומרים )חד פעמי(

ברידג’:
משחק קלפים חברתי נפוץ המעורר סקרנות, 
מועדון  החשיבה.  בכוח  ושימוש  התלהבות 
הברידג’ סביון- קרית אונו בהדרכת שירי פאור 

אלופת הארץ וכותבת טור הברידג’ ב 7 ימים. 
 ,10:30-12:30 ד׳,  יום  קורס ברידג’ למתחילים: 

שיעור ניסיון חינם ב- 07/09/16. 
תחרויות בימים א’, ג’, ה’ מ-20:00-23:00 

 ,054-7999781 שירי  והרשמה:  פרטים  מחיר, 
שורה 052-8802656

וורהאמר משחק אסטרטגיה 
מבוסס מניאטורות:

חשיבה  ריכוז,  יכולות  מפתח  המשחק 
אסטרטגית, סבלנות וחשיבה מעמיקה. עד כה 
צבא  להפעיל  בואו  יחידה,  כדמות  שיחקתם 

מניאטורות שלם על מנת להביס את היריב!
מחיר: 230 ₪ לחודש +  90 ₪ לחומרים )חד פעמי(
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משחקי כדור: 
חשיפה ולימוד חוויתי של יסודות המשחקים 
היכולות  שיפור  על  עבודה  תוך  השונים, 
עם  העבודה  והקואורדינציה.  המוטוריות 
הילדים פרטנית, בהתאם לרמתו האישית של 
הביטחון  טיפוח  על  דגש  שימת  תוך  ילד,  כל 

העצמי והיכולות החברתיות.

כדורסל:  
תוך  הפופולרי,  המשחק  וחוקי  יסודות  לימוד 
מפתח  החוג  צוות.  עבודת  על  דגש  שימת 
ושיתוף  הדדי  כבוד  השגיות,  של  ערכים 
בליגת  הקבוצות  ישולבו  ו’  מכיתה  פעולה. 

איגוד הכדורסל. 

התעמלות:
פעילות ענפה לאורח חיים בריא פעיל ומגוון 
והגמשת  חיזוק  העצם  חוסן  היציבה,  טיפוח 
המפרקים. בהדרכת  דפנה כהן ואורלי בן חמו 

כדורגל: 
מפגש עם הענף המצליח, שיפור טכניקה אישית, 

תרומה ליכולת הפיזית מוטורית של הילדים

 

כדוריד:
לימוד יסודות משחק הכדוריד וחיזוק היכולת 
במשחקי כדור אחרים. אימוני ליגת הכדוריד 

מתחילים בכיתה ו’ 

חדר כושר:
פתוח בכל בוקר לרווחת התושבים

חוגי ספורט 2016/17
לוחות הזמנים ומחירי חוגי הספורט יפורסמו ב-1 בספטמבר באתר המועצה המקומית 
סביון www.savyon.muni.il  ובדף הפייסבוק מרכז הספורט סביון, וזאת לאחר 

תיאום סופי עם מערכת בית הספר.
לצד הבחירה בפעילות גופנית כמחזקת גוף ונפש בכל הגילאים, גם השנה ימשיך מרכז 
הספורט סביון להוביל בכל הענפים עם המאמנים והשחקנים הטובים ביותר ולהתאמן 
המאמנים  בצוות  המועצה.  לרשותם  שמעמידה  והמצויינים  החדשים  במתקנים 

הותיקים: אוהד הרשברג, שני כהן, אביעד צ’רניחובסקי, ליאור פרץ ורון מרקוס.



התעמלות אמנותית:
ועד  גן  בגילאי  ילדות  בחוגים  יתאמנו  גם השנה 
נון,  בן  אוקסנה  המאמנות  של  בהובלתן  תיכון 
ובהדרכת חברת  לריסה פרדקין  אוקסנה ספיר, 
פולינה   -  2012 בלונדון  האולימפית  הנבחרת 
בסביון  האמנותית  ההתעמלות  מועדון  זקלוז’ני 
ופרסים  מדליות  האחרונות  בשנתיים  צבר 
עצמו  ומיצב  ובינלאומיות  ארציות  בתחרויות 
כאחד החזקים והתחרותיים בישראל.  הנבחרת 
מקומיות  תחרויות  בסביון  באולם  מארחת 

וארציות במהלך השנה. 

התעמלות קרקע ומכשירים:
תרגילי קרקע מרהיבים ותרגילי מכשירים כמו 
הדורש  ענף  וחמור.  קורה  טרמפולינה,  מתח, 

משמעת עצמית לצד יציבה וקואורדינציה,
נבחרת  חבר  לשעבר  יעקב,  דוד  בהדרכת 

ישראל בהתעמלות קרקע.

“בדרכי ספי”:
רק:  ולא  הארץ,  בכל  לצבא  הכנה  קורסי 
בקבוצה שמים דגש על ספורט, ערכים, אתגר 
לבנים  נפרדות  קבוצות  נפתחות  ומצויינות. 

ולבנות. לגילאי תיכון.
לפרטים נוספים: 050-8271500

AIR-ON החוג לקרקס אווירי: 
של  בניהולן  האווירית  לאקרובטיקה  החוג 
חישוקים,  טרפזים,  אלנקוה.  וקרן  דודאי  דנה 
ומעופים שונים. השיעורים  טישואים  חבלים, 
ומתקיימים  וכוח  תנועה  גמישות,  מפתחים 
 / קודם  בנסיון  צורך  אין  הכדוריד.  באולם 

הקבוצות מחולקות לפי רמות
גילאים: כיתות א’ עד יב’ )בנים ובנות(

 ₪  70  + תשלומים   X 9 לחודש   ₪  303 עלות: 
ביטוח שנתי )תשלום חד פעמי(

למחול  “המרכז  דרך  מתבצעת  *ההרשמה 
מקום  לשריין  חובה   .03-5368881 סביונים” 
דודאי  דנה  נוספים:  פרטים  ניסיון.  לשיעור 

054-4605646

ג’ודו:
נכונה,  יציבה  המשלבת  הלחימה  אמנות 
צוות  העצמי.  הביטחון  וחיזוק  קואורדינציה 
ערכים  להקניית  זמן  מקדיש  המדריכים 
לאימונים הסדירים  בנוסף  ופיזיים.   מנטליים 
מפגשים  קרבות,  ימי  תחרויות,  מתקיימות 

חברתיים ועוד. גן חובה עד ו’
מחיר: 230 ₪
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מידע  כללי והרשמה
 כל החוגים מתחילים ב-1 בספטמבר 2016 ומסתיימים ב- 30 ביוני 2017, אלא אם צויין אחרת. המחירים 
המצויינים הם מחירים לחודש וישולמו חודש בחודשו בתשלום קבוע באמצעות כרטיס אשראי. התשלום 

האחרון לשנת החוגים תשע"ז יועבר לא יאוחר מחודש יוני 2017.
 בחלק מהחוגים יתבקשו המשתתפים לתשלומים נוספים חד פעמיים בגין ביטוח, תלבושות )חוגי מחול 

וספורט( או חומרי יצירה.
 התשלומים הנוספים ייגבו בתשלום אחד, ועד נובמבר 2016. 

 פתיחת החוגים מותנית במספר הנרשמים כפי שייקבעו על ידי מנהלי המרכזים.
 ניתן לבטל את ההשתתפות בחוג עד ה-25 בכל חודש קלנדרי באמצעות מילוי טופס "ביטול השתתפות 

בחוג". לא יתאפשר ביטול אחרי 25 במרץ 2017.
 הרישום הוא לשנת פעילות מלאה, אלא אם צוין אחרת.

 הנחות לחוגים: חוג שני ואילך במשפחה- 10% הנחה על כל חוג 
 בחוגי הספורט:

 חוג שני רגיל )או שניים של פעמים בשבוע או אחד של פעמיים ואחד של ליגה( - 10% הנחה על חוג שני.
 משתתפים בשני חוגי ליגה - מחויבים בחוג ראשי וחוג משני- חוג משני ב 10% הנחה. 

 אין כפל מבצעים 
 ההרשמה לחוגי המועצה תתבצע על בסיס מועד הרישום )"כל הקודם זוכה"(

 אם מספר הנרשמים לחוג יהיה נמוך מהמספר המינימלי שנקבע לחוג על ידי המועצה או לחילופין מספר 
המשתתפים ירד מתחת למינימום במהלך השנה, תעמוד הזכות למועצה שלא לקיים את החוג.

 למועצה תעמוד הזכות, במהלך שנת החוג לשנות את ימי ו/או שעות ביצוע החוגים, מיקומם, לאחד חוגים 
או לפצל אותם בהודעה מראש.

 משתתף ייחשב כמי שרשום לחוג אך ורק לאחר הסדרת התשלומים.
 בתחשיב עלות החוג נלקחו בחשבון חופשות וחגים שיחולו במהלך שנת החוג ולפיכך מפגשים שיתבטלו 
תתאפשר  ישראל  חגי  חופשות  בשל  יתקיימו  שלא  התרבות  בית  חוגי  זאת,  עם  יושלמו.  לא  אלו  בגין 
השלמתם במועדים נוספים במהלך השנה ובחודש יולי 2017 בתאריכים שייקבעו על ידי המדריכים )חוגי 

בית התרבות בלבד(.
 חופשות בית הספר חלות על החוגים. בחגים הלאומיים - ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה וערב יום הזיכרון 
לחללי צה"ל ופעולות האיבה ייפסקו החוגים בשעה 16:00. ביום הזיכרון וביום העצמאות לא יתקיימו חוגים 

ומועדיהם לא יושלמו על ידי המדריכים )חוגי הספורט בלבד(.
 לא יינתנו זיכויים בגין אי השתתפות במפגש/ים של החוג או בגין השתתפות חלקית בחוגים מכל סיבה 
שהיא. לא יינתנו זיכויים בגין פרישה בדיעבד מחוג. עזיבת חוג תחייב את המשתתף בתשלום מלא עבור 

החודש אשר במהלכו עזב. אין החזרים כספיים עבור חצאי חודשים או היעדרויות בודדות.
 בכל מקרה בו נאמר במסמך זה "משתתף" הכוונה היא גם, לפי העניין, להורי המשתתף בחוג במידה 
והמשתתף הוא קטין.לכל משתתף זכות לשיעור ניסיון אחד חינם בכל חוג. והיה והמשתתף הגיע לשיעור 

נוסף באותו החוג, הוא יחוייב בחודש מלא, קרי החל מהשיעור הראשון.
 בתחילת כל חודש יקבל מדריך החוג טופס נוכחות ובו רשומים הילדים אשר הסדירו הרשמה. ילד אשר לא 

מופיע בטופס הנוכחות לא יורשה להיכנס לחוג.
 ט.ל.ח
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הערות נוספות:
   עיצוב גרפי / SCRATCH- משך הקורס למתחילים הוא 4 חודשים ולאחריו קורס מתקדמים במשך 
6 חודשים. המשתתפים בקורס למתחילים אינם מחוייבים בחוג למתקדמים המחייב  הרשמה נוספת. 
הקורס למתקדמים יתאפשר רק למי שלמד בקורס למתחילים. תיתכן עלות נוספת בגין רכישת תוכנה.  

חודשים   7 הקורס  משך  מתקדמים-  ולאחריו  חודשים   3 הקורס  משך  וחזרה:  מתחילים   -#C שפת   
הקורס  נוספת.  הרשמה  המחייב  למתקדמים  בחוג  מחוייבים  אינם  למתחילים  בקורס  המשתתפים 

למתקדמים יתאפשר רק למי שלמד בקורס למתחילים.
 יסודות הסינית - השתתפות בקורס סינית יסודות הינו תנאי הכרחי ללימוד הקורס בסינית מדוברת.

חודשים.   5 במשך  מתקדמים  קורס  ולאחריו  חודשים,   5 למתחילים  הקורס  משך   - פיננסית  תוכנית   
הקורס  נוספת.  הרשמה  המחייב   למתקדמים  בחוג  מחוייבים  אינם  למתחילים  בקורס  המשתתפים 

למתקדמים יתאפשר רק למי שלמד בקורס למתחילים.
 חוג מת"ח- משחק תפקידים חי יתקיים אחת לשבועיים. משך כל מפגש 3 שעות.

 חוג יצירה -  יפתח בתאריך 13 בספטמבר 2016. במהלך השנה יתקיים מפגש נוסף להשלמת השיעור 
החסר.

 חוג ג'יוג'יטסו - תינתן אפשרות לבחור פעם או פעמיים בשבוע . משך החוג 11 חודשים והוא יסתיים ב- 
31/7/17

 חוג פרוגרס  יסתיים ב- 31/7/17
 בחוג קרקס אווירי התשלום עבור אוקטובר יהיה יחסי לפי כמות השיעורים שיתקיימו בו.

 ילדים עד כיתה ה' המשתתפים בשני חוגי כדור שאחד מהם הוא כדוריד יקבלו הנחה על ההשתתפות 
בחוג כדוריד

www.savyon.muni.il הרישום לחוגים מתבצע באתר המועצה 
 פרטים נוספים בעניין חוגי בית התרבות 03-7509947

 פרטים נוספים בעניין חוגי הספורט 03-7370926
 ט.ל.ח


