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דברי פתיחה 
תושבים יקרים,

שהקמנו  החדש  החוגים  מערך  את  בפניכם  להציג  מתכבדים  אנו  החדשה  השנה  בפרוס 
במינהל הקהילתי בית רוס, לרווחתכם.

המינהל הקהילתי זוכה בכל שנה להרחיב את פעילותו למען התושבים יותר ויותר. 
מערך החוגים שלפניכם הינו פרי של נסיון רב וחשיבה משותפת של צוות המינהל והתושבים 
על מנת לפתוח בפניכם עולם עשיר ומגוון המותאם לצרכי השכונה ומקווים שכל אחד ימצא 

את החוג המותאם עבורו.
ולהשתתף בתנופת העשייה לרווחת התושבים,  לייעץ  אני מזמין אתכם באופן אישי להגיב, 

בכל תחומי העשייה של המינהל הקהילתי.

בברכת שנה טובה ומבורכת

קבלת קהל ומענה טלפוני
• בימים א’-ה’- בשעות: 9:00-13:00, 15:00-18:00. בערבי חג ובחול המועד- אין קבלת קהל.

• רוב החוגים יחלו בחודש ספטמבר.
• החוגים יפעלו עד סוף חודש יוני 2017 )תשע״ז(, למעט חוגים שיפורסם לגביהם אחרת.

שכר לימוד
• השנה שילבנו חוגים חדשים רבים לבקשת התושבים והשתדלנו להוזיל את עלויות החוגים.

• מספר המפגשים המינימלי הוא 30 מפגשים לחוג שבועי, ו-60 מפגשים של חוג של פעמיים 
בשבוע. בלא להתחייב על כך, יתכן ויהיו אף יותר מפגשים.

• העלות השנתית של החוגים כוללת ימי חופשות בחגים. אי לכך אין קיזוז בתשלום החודשי 
ואין השלמות של ימים אלה. אי-לכך, הגביה החודשית לאורך כל השנה תהיה זהה.

לקבוצה,  הנ״ל  ויתקיימו פחות ממספר המפגשים  במידה  רק  יהיה  ככלל, החזר מפגשים   •
המפגשים יושלמו לפי התאריכים שיקבעו עם המדריך/ה.

• עם זאת, במקרים של אילוצים שאינם תלויים במינהל )כדוג’ שלג(, שומר המינהל הקהילתי 
היעדרות  )כולל  למשתתפים  החזר  ללא  השנה,  במשך  פגישות   2 עד  לבטל  הזכות  לעצמו 

מדריך מוצדקת(.
• שכר הלימוד החודשי ישולם באמצעות הוראת קבע/כרטיס אשראי/צ’ק/מזומן.

• המשתתף יחויב בתשלום חודשי גם אם השתתפותו במהלך החודש הייתה חלקית.

הנחיות להרשמה
יחויב  אזי  לחוג  ונרשמים  במידה  חוג.  בכל  אחד  ניסיון  בשיעור  להשתתף  ניתן  לידיעתכם,   •

המשתתף על שיעור זה.
• דמי הרשמה בסך 40 ש״ח ייגבו עבור משפחה. סכום זה כולל ביטוח אישי על כל משתתף 

בחוגים בכל שטח פעילות בו מתקיים החוג מטעם המינהל הקהילתי.
• פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים, בהתאם לשיקולים מקצועיים ותקציביים.

יחיאל שוסהיים, 
יו״ר המינהל הקהילתי

ניר דוד, 
מנהל המינהל הקהילתי ״בית רוס״



הקבע. הוראת  תופעל  לא  החיוב/אשראי  בנרשמים-יבוטל  חוסר  בשל  ייפתח  שלא  חוג   •

)למשלמים במזומן-יוחזר הכסף(.

הנחות
• 5% הנחה לנרשמים ביריד חוגים ועד לתאריך 30.9.

• ההנחה בתוקף רק למשתתפים בחוגים במשך כל השנה-עד סוף חודש יוני.
מהחוג   5% של  להנחה  זכאי  חוגים(  ל-2  שנרשם  משתתף  )או  במשפחה  שני  משתתף   •

שמחירו נמוך יותר.
• יש כפל הנחות.

• בקשות להנחות מיוחדות יידונו בוועדת ההנחות.

• טפסים ניתן לקבל במזכירות.

בקשה  לביטול השתתפות
• לידיעתכם, החל מ-1.1.17 אין ביטול השתתפות בחוג, ביטולים יתקבלו עד 20.12.

• יש למלא טופס ביטול חוג ולהגישו למזכירות עד ה-20 לכל חודש עבור החודש הבא אחריו.
• לא יאושרו ביטולים טלפוניים. ביטול רק בחתימת אחד ההורים )או המשתתף המבוגר(.

• אין ביטול חוג והחזר כספים רטרואקטיבי. הביטול יתייחס רק עבור מפגשים עתידיים שטרם 
התקיימו.

• הפעלת החוג לאורך כל השנה מותנית במספר המשתתפים.
• נוהל ביטול הרשמה לסדנא - ניתן לבטל הרשמה לסדנא עד שלב של 20% ממספר המפגשים 

בסדנא. לאחר מכן לא ינתן החזר כספי. ההחזר יהיה על יתרת המפגשים.

לוח חופשות חוגים
ימיםתאריך לועזיתאריך עבריהחג / האירוע

חמישי1/9/16כ”ח אב תשע”ופתיחת שנת הלימודים

ראשון-שלישי2-4/10כ”ט אלול-ב’ תשריר”ה

שלישי-רביעי11-12/10ט’-י’ תשרייום כיפור

ראשון-שלישי16-25/10י”ד-כ”ג תשריסוכות

שני-ראשון26/12/16-1/1/17כ”ו כסליו-ג’ טבתחנוכה

ראשון-שני12-13/3י”ד-ט”ו אדרפורים

ראשון-שלישי9-18/4י”ג-כ”ב ניסןפסח

שני24/4כ”ח ניסןיום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לחללי צה”ל 
ונפגעי פעולות האיבה

שני1/5ה’ אייר

שלישי2/5ו’ אייריום העצמאות

ראשון14/5י”ח איירל”ג בעומר

שלישי-חמישי30/5-1/6ה’-ז’ סיוןשבועות



זומבה / מיטל
להנות, להשתחרר ולהתחטב!

שיעור קיצבי מהנה וכיפי, עם מוזיקה סוחפת ומשחררת, בשילוב תרגילי 
כוח לחיטוב הגוף. שיעור לחיזוק הגוף והנפש!!

עלותשעהיוםקהל יעד

20:30-21:15120ראשוןנשים ונערות )+18(
אפשרות לכרטיסיה

פילאטיס / מיטל
להאריך ולחזק, להקל על לחץ ומתח.. 

ללמוד איך לנוע באיזון וזרימה ולשלוט על גופך.
שיטת פילאטיס מתאימה לכל הגילאים ולכל רמות הכושר.

היא יעילה במיוחד לאנשים שסובלים מכאב גב ופגיעות בשרירים. השיעורים 
מחזקים את השרירים תוך תנועות מתונות ובמטרה למנוע נזקים לגוף.

עלותשעהיוםקהל יעד

120 21:15-22:00ראשוןנשים ונערות )+18(
אפשרות לכרטיסיה

נשים

פסיפס / רותם קמינסקי 
פסיפס בכיף!

כל אחד יוצר לפי טעמו ולפי רמתו יצירות פסיפס מרהיבות. מגש, 
שלט לדלת, מראה וכו'.

עלותשעהיוםקהל יעד

280 כולל חומרים20:00-21:30שלישינשים ונערות )+18(



משחקי חשיבה / פיני זרביב 
בואו להכיר את משחק המלכים-השחמט וללמוד את יסודותיו וסודותיו. בחוג זה 

נשלב גם לימוד משחקי חשיבה אסטרטגיים וטקטים. החוג מקנה פיתוח מיומנויות 
חשיבה, חוויה מחשבתית במשחקים חברתיים, ניצול זמן פנוי והנאה לצד אתגר.

עלותשעהיוםקהל יעד

גן חובה-ו 
לפי קבוצות גיל

16:30-17:30150שלישי

הוקי רולר / דניאל רטנר )״מועדון הוקי ירושלים״(
בחוג נלמד מיומנויות ושליטה על רולר ומחלקיים, תוך כדי לימוד יסודות של 

משחק ההוקי. החוג מקנה קוארדינציה, שיווי משקל, שיפור כושר גופני.

עלותשעהיוםקהל יעד

17:30160שני / רביעיא-ו

ציור / ישראל סיתרי
עולם האומנות והציור ככלי לביטוי הרגש המרווה את הנפש ומשרה שלווה וסיפוק. 
כל אחד יכול לדעת לצייר רק צריך לשם כך את הכלים המתאימים, הכוונה ותרגול.

עלותשעהיוםקהל יעד

100 17:00-18:00שלישיגן חובה- ד
לא כולל חומרים

כללי



חיות / בנימין שפרן

גיטרה / חוי פולק

פעילות עשירה של טבע וחיות, במדרשי חז"ל ובמציאות.
חיות בפעולה, אוגרים במחילות, עופות במים. 

תעופת ציפורים, הכרת פרוות היונקים ועוד ועוד..

בחוג הילדים ילמדו תווים, אקורדים, שירים אהובים, פיתוח השמיעה המוזיקלית, 
נגינה לפי שמיעה ועוד.

עלותשעהיוםקהל יעד

16:00-17:00100שלישיגן-ב

עלותשעהיוםקהל יעד

120 ש”ח פרטיגמישרביעיד ומעלה
80 ש”ח לזוג

65 ש”ח לשלישייה 

שילוב אומנויות / רותם קמינסקי 
בחוג נעבוד בכיף ונתנסה במגוון חומרים: עיסת נייר, תחבושות גבס, פסיפס, 

עיטור על עץ ועוד ועוד. החוג בקבוצות קטנות וביחס אישי וחם.
מועבר ע“י מורה מוסמכת ומנוסה. 

עלותשעהיוםקהל יעד

ג-ו
ז-ט

180 כולל חומריםגמיששני



קפוארה / ישראל קדוש
אומנות לחימה ברזילאית המשלבת לחימה, מוזיקה ואקרובטיקה.

הקפוארה תורמת לשיפור הכושר הגופני, חיזוק שרירי הגוף,
שיפור ביטחון עצמי ובין השאר תורמת לאורח חיים שמח ובריא.

עלותשעהיוםקהל יעד

16:30120חמישי5-10 

טיסנאות / ישראל שלום
חוג טיסנאות מעשיר ומפתח.

בחוג נבנה מספר טיסנים וטיל מים במהלך השנה! את כל שיבנה לוקחים הילדים.
בחוג נשתמש במגוון חומרי גלם,כלי עבודה וכמובן, נטיס את הטיסנים!!!

עלותשעהיוםקהל יעד

א-ג
ד-ו

16:30-17:15שני
17:15-18:00

160

בנים

ג’ודו
אומנות לחימה מושלמות עם המאמן: סנסאי עקיבא טיילור דאן 4.

עתיר נסיון בהוראת ג׳ו ג׳יטסו לילדים. לימוד ואימון, חילוץ ושחרור ממצבים כמו 
תקיפה, כלים להתמודדות במצבים, תרגילי הגנה עצמית ושיפור רמת כושר גופני.

עלותשעהיוםקהל יעד

א-ג
ד-ו

16:30-17:30שני
17:30-18:30

130

סיירת לימוד תורה - פרטים בהמשך...



בנות

דרמה / נעמי קלייןבנות )עד גיל 18(
בואי לפתוח את עצמך לגלות את הכשרונות את העוצמות

ואת הדמיון. בחוג נצחק נשחק ונתגבש נגלה את האישיות שבכל אחת ואחת 
ונעלה הצגות מדהימות ומופע בנות לסוף שנה.

עלותשעהיוםקהל יעד

100 16:30-17:15ראשוןד-ו

מחול מודרני ובלט / יערה טיירי
בחוג נלמד את יסודות הריקוד מעולם הבלט בצורה חוויתית.

עבודה על זרימה, גמישות, חיזוק ויציבת הגוף. קואורדינציה מוסיקלית, 
רצף תנועתי ותנועה במרחב. מופע מרהיב יתקיים בסוף השנה.

עלותשעהיוםקהל יעד

140 15:45-16:30רביעי3-5 טרום מחול

16:30-17:15140רביעיא-ב מחול מודרני

17:15-18:15140רביעיג-ו מחול מודרני

18:15-19:15140רביעיז ומעלה 

פסיפס / רותם קמינסקי 
פסיפס בכיף!

כל אחד יוצר לפי טעמו ולפי רמתו יצירות פסיפס מרהיבות. 
מגש, שלט לדלת, מראה וכו'.

עלותשעהיוםקהל יעד

180 כולל חומרים16:00-17:00חמישיד-ח


