
תכנית חוגים
תשפ״ב

After School Clubs
2021-2022



הורים יקרים, 

סולומון  קינג  של  החוגים  תכנית  את  בפניכם  להציג  שמחים  אנו 
לשנת הלימודים התשפ"ב!

וכן חוגים חדשים שאנו  בחוברת תמצאו את החוגים האהובים שלנו, 
המערכת  והסיף.  האקרובטיקה  בתחומי   - יאהבו  שהילדים  מקווים 
כוללת חוגים מגוונים בתחומים שונים: יהדות, שפות, כישורי חשיבה, 

ספורט, אומנויות לחימה ואומנויות הבמה.

לנציגי  מודים  אנו  ההורים.  הנהגת  עם  פעולה  בשיתוף  נבנה  המערך 
ההנהגה שהשקיעו מזמנם לטובת שיפור מערך החוגים.

תכנית החוגים תחל לפעול ב-1 באוקטובר ותימשך עד ל-15 ביוני 2022, 
לפי המערכת המופיעה בהמשך החוברת. בשבוע הראשון של חודש 
אוקטובר ייערכו שיעורי ניסיון, וניתן יהיה להשתתף בהם ללא הרשמה. 
החל מיום ראשון, 10 באוקטובר, יוכלו להשתתף בחוגים רק תלמידים 

רשומים שהוסדר עבורם תשלום.

על מנת להירשם, יש למלא את טופס ההרשמה המקוון.
אנא קראו קודם את התקנון המופיע בחוברת זו. מס׳ המשתתפים בכל 

חוג הינו מוגבל, ופתיחת כל חוג מותנית במס׳ נרשמים מינימלי.

בברכת שפע הנאה והצלחה, 

צוות החוגים של קינג סולומון
clubs@kingsolomonschool.org

Dear parents,

We are thrilled to present to you our selection of after school 
clubs (chugim) for the academic year of 2021-2022!

In the following catalogue you’ll find a selection of our most 
popular chugim; as well as new ones which we believe the 
pupils will like, such as acrobatics, and fencing. The timetable 
includes a diverse selection of lessons in Judaism, languages, 
thinking skills, martial arts and performing arts. 

The programme was built in collaboration with the parent 
leadership. We thank the leadership representatives who 
invested their time in improving the chugim program.

The chugim will start on the 1st of october and will run till 
the 15th of June 2022 according to the timetable. In the first 
week of October, pupils will be able to try out all the different 
options free of charge and without registering. From the 10th 
of October only pupils who have pre-registered will be able 
to participate.  

Please register via the online registration form. Please note 
the number of places in each chug is limited.

Wishing much joy and success,

King Solomon’s Chugim Team 

clubs@kingsolomonschool.org
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פירוט בנוגע לכל חוג ומחירו מופיע בחוברת זו.  .1

החוגים יחלו בתחילת אוקטובר 2021.  .2

שיעורי ניסיון ייערכו מיום ראשון 3 באוקטובר ועד יום חמישי 7 באוקטובר. ניתן להשתתף   .3
בשיעורים אלה ללא הרשמה.

החל מיום ראשון 10 באוקטובר, לא יהיה ניתן להשתתף בחוגים ללא הרשמה ותשלום   
מראש.

חלופי  מפגש  נציע  מפגש,  ביטול  של  במקרה  )כולל(.   2022 ביוני   15 עד  ייערכו  החוגים   .4
בשבועיים שבין 16 ביוני ועד 29 ביוני, ככל שיתאפשר.

המחיר לחוג הינו מחיר חודשי וייגבה באופן מלא מאוקטובר 2021 ועד ליוני 2022, ללא   .5
תלות במספר המפגשים שייערכו בפועל, או במספר המפגשים בהם הילד/ה נכח/ה.

להירשם  אפשרות  אין  בלבד.  המקוון  הטופס  דרך  מראש  מתבצעת  לחוגים  ההרשמה   .6
בהודעה טלפונית או באמצעות דוא״ל. 

אמצעי תשלום: התשלום עבור החוג יתבצע באופן אוטומטי באמצעות כרטיס האשראי   .7
הנמצא במערכת בית הספר או דרך הוראת הקבע המוגדרת אצלנו. 

לחילופין, ניתן לשלם בהעברה בנקאית, בתנאי שהתשלום עבור כל השנה מתבצע עם   
ההרשמה. לא ניתן לשלם עבור החוגים בצ׳קים או במזומן. 

במידה ולא קיים במערכת ביה״ס כרטיס אשראי פעיל או הוראת קבע ולא תבוצע העברה   
בנקאית עד ל-8 באוקטובר, לא יהיה ניתן להשתתף בחוג עד להסדרת התשלום.

פרישה מחוג הינה אפשרית אך ורק בשתי תחנות יציאה: ב-31 באוקטובר 2021 או ב-31   .8
בינואר 2022.

ביטול ההרשמה נעשה על ידי שליחת הודעה על כך לכתובת הדוא״ל:  
.clubs@kingsolomonschool.org  

במידה ותתקבל הודעה כזו בכתובת הדוא״ל שלעיל, הגבייה עבור החוג תיפסק לאחר   
תחנת היציאה הבאה. ולא, החיוב עבור החוג יימשך כרגיל.

במספר  מותנה  החוג  וקיום  מוגבל,  חוג  בכל  המקומות  מספר  משתתפים:  מספר   .9
בית  נרשמים,  מספיק  יהיו  ולא  במידה  הספר.  בית  ידי  על  שנקבע  מינימלי  משתתפים 

הספר שומר לעצמו את הזכות לבטל את החוג.

בית הספר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערכת החוגים, במדריכים ובתוכן   .10
החוגים, בהתאם לצורך. 

.clubs@kingsolomonschool.org :כתובת דוא״ל להודעות  .11

1. Details on each chug and price is stipulated in this booklet.
2. The chugim will start at  the beginning of October 2021.
3. Trial lessons will take place from Sunday, October 3rd, until Thursday, 

October 10th. No registration will be necessary for the trial lessons. 
 As of Sunday the 10th of October it will no longer be possible to attend a 

lesson without pre registering. 
4. The chugim will run until June 15th (inclusive). In the case a lesson is 

cancelled, we’ll offer an alternative lesson in the two weeks between June 
16th and June 29th, if possible.

5. Prices are monthly and will be charged in full from October 2021 to June 
2022, regardless of the number of lessons that will be held in practice, or 
the number of lessons in which the child participates.

6. Registration is ONLY via the online form. We will not be able to register 
anyone via email or a telephone call. 

7. Payment method: Payment will be done automatically on your registered 
credit card or a bank debit order. 

 If you would like to do a bank transfer you can prepay for the year. We will 
be unable to accept cash or checks. 

 If there’s no valid credit card or debit order in the school’s system, and not 
bank transfer is made till October 9th, it will not be possible to participate 
in a chug until payment is settled.

8. Exiting a chug is possible only at two exit points: on October 31st 2021 or 
January 31st 2022. 

 If you would like to leave at either of these exit points, please notify us by 
email to clubs@kingsolomonschool.org.

 If we receive such email, payment will stop at the next exit  point. Should 
we not receive an email from you, payment will continue as normal.

9. Number of participants: The number of places in each chug is limited, 
and there is a minimum amount of pupils required for us to run a chug. In 
the event that we do not have the minimum number of participants, we 
reserve the right to cancel a chug. 

10. King Solomon reserves the right to make changes to the chugim schedule, 
their content and staff, if necessary. 

11. Please note that the email for chugim is clubs@kingsolomonschool.org.

Chugim agreementתקנון החוגים
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Years Day Chug Page No.

Years 1-3

Sunday

French 16

Krav Maga (for girls) 46

Challenging Mind Games 26

Monday
Next Generation Engineering (Lego) 24

Dance - Hip Hop 30

Tuesday

Creative Thinking 18

Fencing  (Years 2-3) 38

Soccer With Omri Afek (Years 1-2) 36

Wednesday

Biblical Kings and Leaders - with Rav Gal 12

Performing Arts 32

Acrobatics 48

Ninjutsu (for boys) 44

Thursday

Junior Cyber 22

Ninja 42

Chinese  (Year 3) 14

Soccer With Omri Afek (Year 3) 36

Basketball 40

Years 4-6

Sunday

Ninja 42

Acrobatics 48

Ninjutsu (for boys) 44

Monday

The Journey of the Mishna - with Rav Gal 12

Junior Cyber 22

Performing Arts 32

Tuesday
Dance - Hip Hop 30

Basketball 40

Wednesday
French 16

Fencing 38

Thursday

Krav Maga (for girls) 46

Chinese  (Year 4) 14

Soccer With Omri Afek 36

List of Chugimרשימת חוגים
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מערכת חוגים

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳כיתה

קרב מגע צרפתיתכיתה א׳
)לבנות(

משחקי 
חשיבה

מהנדסי 
הדור הבא 

)לגו(
היפ הופ

פיתוח 
חשיבה 
יצירתית

אומנות כדורגל-
נינג׳יטסו אקרובטיקההבמה

כדורסל--נינג׳הג'וניור סייבר)לבנים(

קרב מגע צרפתיתכיתה ב׳
)לבנות(

משחקי 
חשיבה

מהנדסי 
הדור הבא 

)לגו(
היפ הופ

פיתוח 
חשיבה 
יצירתית

אומנות כדורגלסיף
נינג׳יטסו אקרובטיקההבמה

כדורסל--נינג׳הג'וניור סייבר)לבנים(

קרב מגע צרפתיתכיתה ג׳
)לבנות(

משחקי 
חשיבה

מהנדסי 
הדור הבא 

)לגו(
היפ הופ

פיתוח 
חשיבה 
יצירתית

אומנות -סיף
נינג׳יטסו אקרובטיקההבמה

כדורסלכדורגלסיניתנינג׳הג'וניור סייבר)לבנים(

נינג׳יטסו אקרובטיקהנינג׳הכיתה ד׳
)לבנים(

ג'וניור 
סייבר

אומנות 
קרב מגע -סיףצרפתיתכדורסל-היפ הופהבמה

-כדורגלסינית-)לבנות(

נינג׳יטסו אקרובטיקהנינג׳הכיתה ה׳
)לבנים(

ג'וניור 
סייבר

אומנות 
קרב מגע -סיףצרפתיתכדורסל-היפ הופהבמה

-כדורגל--)לבנות(

נינג׳יטסו אקרובטיקהנינג׳הכיתה ו׳
)לבנים(

ג'וניור 
סייבר

אומנות 
קרב מגע -סיףצרפתיתכדורסל-היפ הופהבמה

-כדורגל--)לבנות(

Chugim Schedule
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* חוגי היהדות בהנחיית הרב גל אינם מופיעים במערכת.
   הם ייערכו בין השעות 7:30-8:00 בימי שני )לכיתות ד׳-ו׳(

   ובימי רביעי )לכיתות א׳-ג׳(.



הפקולטה
למדעי הרוח

The Faculty
of Humanities
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Morning Chugחוג בוקר

מתחברים למקורות עם הרב גל

החוגים מועברים על ידי הרב גל בן מאיר
והינם מוצעים ללא עלות

 
שימו לב: 

לאור פניות שקיבלנו מהורים בבקשה להציע חוגים והעשרות גם בשעות הבוקר,
השנה נציע באופן ניסיוני את החוגים של הרב גל בין השעות 7:30-8:00.

הכניסה לחוג תהיה רק בשעה 7:30.
לאחר מכן לא ניתן יהיה להיכנס על מנת שלא לפגוע ברצף הלימוד.

בחזרה למקורות - מנהיגי התנ״ך )לכיתות א׳-ג׳(
 בחוג זה נלמד על מנהיגים שונים בתנ"ך ונעמיק בערכים שניתן ללמוד מהמנהיגות שלהם. 

בחזרה למקורות - משניות וחוויות )לכיתות ד׳-ו׳(
בחוג זה נלמד משניות שיחזקו את הידע, את החוויה ואת החיבור שלנו לחגי ישראל וללוח 

השנה היהודי-ישראלי.

אנא שימו לב: למרות שהחוגים אינם כרוכים בתשלום, אם הנכם מעוניינים שבנכם/בתכם 
ישתתפו בהם, עליכם לרשום אותם דרך טופס ההרשמה. רק הורים שרשמו את ילדיהם 

לחוג יקבלו בעת הצורך עדכונים אודות ביטול מפגשים וכיו״ב.

These chugim are taught by Rav Gal Ben Meir
and are offered free of charge

Please note:
Due to requests from parents, we will be trying something new this year 
and offer enrichment Jewish Studies courses with Rav Gal before school 
between 7:30-8:00. 

Entrance to the chug will only be at 7:30 AM.
It will then not be possible to enter late in order to not disturb the lesson.

Back to Your Roots - Biblical Kings and Leaders (for years 1-3)
In this chug we will learn about Biblical kings and heroes and focus on the 
values that can be learnt from their leadership.

Back to Your Roots - The Journey of the Mishna (for years 4-6)
In this chug we will strengthen our connection to the wonders found in the 
Mishna while empowering our Jewish holidays experience.

Please note: Although these chugim are free-of-charge, if you’d like your 
child to participate, it is recommended that you register them through the 
registration form. Only parents who have registered their child to the chug 
will receive, if necessary, updates on the cancellation of lessons, etc. 

Back to Your Roots with Rav Gal

כיתות ד'–ו'כיתות א'–ג'

יום ב'יום ד'יום בשבוע

7:30-8:007:30-8:00שעות החוג

--מחיר חודשי

Years 4-6Years 1-3

MondayWednesdayDay

7:30-8:007:30-8:00Times

--Monthly price
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Chinese Language & Cultureסינית שפה ותרבות

המאה העשרים ואחת היא המאה של אסיה. שיעורי הסינית של ד״ר סמדר וינטר 
מעניקים למשתתפי החוג חשיפה ראשונה ומעמיקה לתרבותה המפוארת של 

סין ולשפתה. 
בחוג התלמידים לומדים להכיר את החברה הסינית על מנהגיה, אמונותיה וערכי 

היסוד שלה, את השפה )המדוברת והכתובה(, הם שרים, משחקים ועושים 
מלאכת יצירה – והכל בסינית!

החשיפה לתרבות אחרת ולחיי היום היום של ילדים וילדות הגדלים בסין 
מרחיבה את מושג האדם המתגבש אצל הילדים. בנוסף, דרכי הלימוד המגוונות 

מאפשרות ללומדים בחוג לפתח כישורי מחשבה ודימיון, כמו גם כישורים 
אמנותיים כגון כתיבה תמה, שרטוט, משחק ושירה. 

על המדריכה: ד"ר סמדר וינטר, בעלת תואר שלישי מהמחלקה לשפות 
ולתרבויות של מזרח אסיה באוניברסיטת שיקגו ומלמדת באוניברסיטת ת"א 

קורסים על חברה, מחשבה ותרבות בסין. מזה שלוש שנים סמדר מפתחת 
ומנחה את שיעורי "סין הקטנה" המועברים בגני ילדים ובבתי ספר יסודיים, 

במרכזי מחוננים, במרכזי מצויינות עירוניים, בצהרונים פרטיים ובאופן מקוון.

הערה: שימו לב, חוג זה ייערך עד ל-20 בינואר 2022.

The twenty-first century is the century of Asia. Dr. Smadar Winter's 
Chinese classes give class participants a first and in-depth exposure 
to China's glorious culture and language.

In this Chug pupils will  learn about Chinese society and its customs, 
beliefs and core values.  They will  sing, play and do creative work 
- all in Chinese! The diverse ways of learning will allow pupils to 
develop thinking and imagination skills, as well as artistic skills such 
as thematic writing, sketching, acting and singing.

Dr. Smadar Winter holds a PhD from the Department of East 
Asian Languages and Cultures from the University of Chicago and 
teaches courses on society, thought and culture in China at Tel Aviv 
University. For the past three years, Smadar has been developing 
and guiding "Little China" classes delivered in pre primary and 
primary  schools, gifted centers, urban centers of excellence, private 
daycares and online.

Please note, this chug will take place until January 20th 2022.

כיתות ג', ד'

יום ה'יום בשבוע

15:00-15:45שעות החוג

280 &מחיר חודשי

Years 3, 4

ThursdayDay

15:00-15:45Times
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Frenchצרפתית

בואו נדבר צרפתית!
צרפתית היא השפה הרומאנית השנייה הנפוצה בעולם, 

ואחת האהובות ביותר.

היא השפה הרשמית ב-29 מדינות שונות, ולמעלה מ-250 
מיליון איש דוברים אותה! פתחו צוהר לילדכם עם שפה 

ותרבות חדשה וייחודית תוך לימוד מהנה וכייפי.

על המדריכה: אודליה קוליק דוברת צרפתית כשפת אם, 
גדלה בצרפת ועלתה לישראל בגיל 18. אודליה למדה טיפול 
רגשי נפשי והיא בעלת ניסיון רב בהעברת חוגים ובהוראת 

צרפתית לילדים.

Let's learn and talk French!

French is one of the most popular and loved Romanian 
languages in the world.

It’s the official language in 29 different countries around the 
world and over 250 million people speak it. Give your child the 
opportunity to learn and love the language and the culture. 

The teacher Odelia Kulik speaks French as a mother tongue. 
She grew up in France and immigrated to Israel at the age 
of 18. Odeliya studied emotional therapy and has extensive 
experience teaching French to children. 
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Creative Thinkingפיתוח חשיבה יצירתית

בחוג ייחודי זה, נשאף ללמוד מיוצרים מעוררי השראה שחיו לאורך ההיסטוריה וננסה לגלות 
במעט את סוד המוח היצירתי. מפגשי החוג מתמקדים בפיתוח חשיבה יצירתית ובהעשרת 

הדימיון. זהו חוג מגוון ורב תחומי, שבו נעסוק בנושאים המשלבים בין מדע לאמנות, 
באמצעות קבלת השראה מגאונים ששינו את החשיבה האנושית: לאונרדו דה וינצ'י, אלברט 

איינשטיין, אנטואן דה סנט אקסיפרי )'הנסיך-הקטן'(, תומס אדיסון, וולט דיסני ועוד. 
ראש וראשון שממנו נקבל השראה, הוא גדול גאוני הרנסנס באיטליה, לאונרדו דה וינצ'י 

איש האשכולות שאמר: "למדו את אמנות המדע - ואת מדע האמנות". נלמד על סודותיו 
המקצועיים של לאונרדו כשצייר את ה'מונה ליזה', ונכיר את המצאותיו המדהימות בתחום 

התעופה והשייט. נשפר את התקשורת המילולית בהשראת אמרתו: "רבים יודעים 
להתווכח - אך רק מעטים יודעים לשוחח..."

נקבל השראה מאמרתו של איינשטיין ״דמיון חשוב יותר מידע״, ונשווה אותה לאמרתו של 
לאונרדו ש״הידע על כל הדברים אפשרי״. נכיר את עולמו המופלא של וולט דיסני שיצר את 

דמותו של מיקי מאוס - "אם אתה מסוגל לחלום זאת, אתה מסוגל לעשות זאת." לאורך 
השנה נלמד מאנשים שהקדישו את חייהם ליצירתיות, הן בתחומי המדע והן בתחומי 

האמנות.
במסגרת החוג נחוד חידות היגיון משעשעות, נאזין ונצפה בסיפורי קומיקס מקוריים ונשחק 

משחקי תפקידים המשפרים את הזיכרון ואת הדמיון.

על המדריך:
חיים ניר, בוגר המדרשה להוראת האמנות ברמת השרון, ובעל ותק של עשרות שנים 

בהוראת האמנות בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים. ב-15 השנים האחרונות הוא מעביר 
סדנאות במגוון מסגרות לילדים מחוננים ומצטיינים.

In this unique class, we will strive to learn from inspirational creators 
throughout history and will try to explore the essence of a creative mind. We 
will focus on developing creative thinking and enriching the imagination. This 
is a diverse and multidisciplinary circle, where we will deal with topics that 
combine science and art, inspired by geniuses who changed human thinking: 
Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Antoine de Saint-Exupery ('The Little 
Prince'), Thomas Edison, Walt Disney and more .
To quote Leonardo da Vinci: "Learn the art of science - and the science of 
art." We will learn about Leonardo's professional secrets when he painted the 
'Mona Lisa', and get to know his amazing inventions in the field of aviation 
and sailing. We will improve the verbal communication inspired by his saying: 
"Many know how to argue - but only a few know how to talk..."
We will be inspired by Einstein's statement "Imagination is more important 
than information", and compare it to Leonardo's statement that "knowledge 
of all things is possible". We will get to know the wondrous world of Walt 
Disney who created the character of Mickey Mouse - "If you can dream it, you 
can do it." Throughout the year we will learn from people who have dedicated 
their lives to creativity, both in the fields of science and in the fields of art.
As part of the class, which is full of amusing logic puzzles, we will learn 
original comic book stories, and we will play role-playing games that improve 
memory and imagination. 
About the instructor
Haim Nir is a graduate of the Art Teaching College in Ramat Hasharon, and 
has decades of experience teaching art in an elementary school and middle 
school. For the past 15 years he has been conducting workshops in a variety 
of settings for gifted and outstanding children.
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הפקולטה להנדסה 
ולמדעים מדויקים

The Faculty for Science 
and Engineering
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Junior Cyberג'וניור סייבר

בחוג ג'וניור סייבר התלמידים יתנסו במגוון תחומים מעולם המחשבים,
התיכנות והקוד.

אשכולות הלימוד בחוג:
• לימוד תיכנות וקוד - לימוד שפות תיכנות, חיזוק היכולת המתמטית וחשיבה אלגוריתמית.

• מציאות רבודה - צילום משולב עם מציאות רבודה.
• תלת מימד - יצירת סרטוני אנימציה ותלת מימד.

• ממלכת האינטרנט - סביבת משימות ומשחק-לימוד על סכנות ברשת.

בכיתות א׳-ג׳ חומר הלימוד יתרכז בפיתוח יצירתיות באמצעות כלים דיגיטליים, ובכיתות 
ד׳-ו׳ החוג יכלול אשכול ״יזמות במיינקראפט״ שיעסוק בתכנון עולמות וירטואליים, פיתוח 

חשיבה יזמית ופתרון בעיות.

כבונוס, במסגרת החוג התלמידים יוכלו להשתתף ביום הקוד הבינלאומי.

יתרונות ויעדים:
צמיחה אישית - העצמת תחושת המסוגלות של כל תלמיד ותלמיד, ומתן אפשרות   •

לתלמידים מתקשים להתפתח ולהתקדם.
מיומנויות נרכשות - סדר, דיוק ואסתטיקה.  •

חווית למידה תוך כדי משחק והנאה - הפלטפורמות ומערכי השיעור מיובאים מחו"ל   •
ומשתמשות במשחק ובחוויות על מנת ללמוד תיכנות.

תוצרים - התלמידים יוצאים עם תוצרים אותם ייצרו לפי הטעם והרצון שלהם.  •
ניסיון - כל תלמיד מקבל ידע וניסיון מעשי בכל אחד מהתחומים.  •

* התוכן עשוי להשתנות בהתאם לרמת הקבוצה.

In the Junior Cyber chug, pupils will learn a variety of topics from the world of 
computers, programming and code.

Programming and code:
• Learning programming languages, strengthening mathematical ability and 

algorithmic thinking.
• Augmented Reality - Combined photography with augmented reality.
• 3D - Create animated and 3D videos.
• The Kingdom of the Internet - Developing a better understanding of online risks.

In years 1-3, the chug will focus on developing creativity using digital tools, and 
in years 4-6 it will include the topic of Minecraft Entrepreneurship - planning of 
virtual worlds, development of entrepreneurial thinking and problem solving.

As a bonus, the pupils will be able to participate in the International Code Day.

Benefits and objectives:
• Personal growth - empowering the sense of ability of each and every pupils, 

and providing an opportunity for  pupils who have difficulty developing and 
progressing.

• Acquired skills - order, accuracy and aesthetics.
• Learning experience while playing and having fun - the platforms and lesson 

plans are imported from abroad and use the game and experiences to learn 
programming.

• Experience - Each student receives knowledge and practical experience in 
each of the fields.

* Content may vary according to group level.
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Next Generation Engineering (Lego)מהנדסי הדור הבא )לגו(

In this chug pupils will learn accounting, physics and 
engineering using special lego kits.

The pupils will learn to build robots, washing machines, 
blenders, elevators and other complex machinery using 
lego.

We will do experiments on things like saving power, 
increasing and slowing speed, friction, launching missiles 
in the air and a lot more. 

לימוד חשבון, פיזיקה והנדסה באמצעות ערכות לגו ייחודיות.
הלימוד מושרש באופן מעמיק ע"י לימוד המשלב סיפורת, ביצוע ניסויים 

ובשיאו בניית דגם מלגו הממחיש את נושא השיעור ואת מגוון התכנים 
שנלמדו בחוג. כמו כן נמצא קשר ישיר בין תכניות המהנדסים הצעירים לבין 

הצלחה בלימודי ההנדסה.

בחוג נבנה: רובוטים שונים, בלנדרים, רכבים שונים, מכבש, מכונת כביסה, 
מעלית ושאר מכונות מורכבות ומאתגרות.

נבצע ניסויים בנושאים: חיסכון בכוחות, הגברה והאטת מהירות, חיכוך, 
שיגור טיל לאוויר ועוד.

• פיתוח היכולת המוטורית העדינה
• עידוד חשיבה עצמאית יוצרת

• פיתוח יכולת ניתוח תהליכים הנדסיים
• הרחבת אופקים וידע כללי על חוקי הפיזיקה ותופעות טבע שונות

• בניית הביטחון העצמי וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית
• בניית תחושת השייכות החברתית

• פיתוח יכולות תקשורת ועבודה בין אישית
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Challenging Mind Gamesקרב מוחות - משחקי חשיבה

בחוג שלנו מאמינים שאפשר לפתח את יכולות החשיבה תוך כדי 
עונג והנאה! 

במסגרת החוג נשחק משחקים מגוונים במטרה לפתח כישורים 
קוגניטיביים שונים תוך כדי הנאה עם החברים. משחקים מאפשרים 

פיתוח כישורים כגון ריכוז, לוגיקה, זיכרון וחשיבה לא סטנדרטית, 
כמו גם עבודת צוות, סבלנות והתחשבות בזולת. הם מעניקים 
לילדים הזדמנות ללמוד להתמודד עם הפסד ולשמוח בשמחת 

האחר כאשר הוא מנצח. 

שילוב של משחקים ליחיד ומשחקים קבוצתיים יאפשרו לילדים 
איזון ומגוון מהנה. בין המשחקים שנשחק: שחמט, דוקטור יוריקו, 
בריחה מגן חיות, צפרדע אדומה, סופר קטשופ, מבוך ועוד הרבה. 

חוג זה מסובסד על ידי בית הספר ולכן מותנה
במינימום של 10 נרשמים.

In our chug we believe that thinking skills can be developed while 
having pleasure and enjoyment!

As part of the class, we play a variety of games in order to develop 
different cognitive skills while having fun with friends. Games enable 
the development of skills such as concentration, logic, memory 
and non-standard thinking, as well as teamwork, patience and 
consideration for others. They give children the opportunity to learn 
to overcome challenges and encourage other players in the team.

A combination of individual games and group games will allow 
children to develop a wide variety of skills. Among the games we 
played: chess, Doctor Eurico, Escape from the Zoo, Red Frog, Super 
Ketchup, Maze and many more.

This chug is subsidised by the school and is therefore
conditional on a minimum of 10 participants.
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הפקולטה
למקצועות הבמה

The Faculty for 
Performing Arts
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Dance - Hip Hopמחול - היפ הופ

Hip-hop is a combination of various dance styles 
(breakdancing, krumping, and more) that are performed to 
hip-hop music or that were developed as part of this culture. 
Hip-hop is characterized by the wide range of movements 
that it incorporates and its incredible, sharp rhythm.

Hip-hop features dynamic, rhythmic dance classes that 
develop coordination, flexibility, strength, creativity, and a 
sense of self-efficacy, combined with learning and pleasure,

If you want a taste of the streets of the Bronx, New York or
of LA, come dance with Sapir!

About the instructor: Sapir Melamud holds a qualification in 
hip hop dancing from the institution of Professional Sport. 
She has been dancing for the past 10 years.
In addition Saphir trained at studio Studio 68 in London 
and currently is at Studio Loud in Raanana. Saphir has been 
teaching hip hop successfully over the past
five years. Last years hip hop chug at King Solomon was a 
great success. 

היפ הופ הוא אוסף של סגנונות מחול )כמו ברייקדאנס, 
קראמפינג( שמבוצעים לפי מוזיקת היפ הופ או התפתחו 

כחלק מתרבות זו. המאפיין את ההיפ הופ הוא המגוון 
הגדול בתנועות ובקצביות הרבה והחדה של הסגנון כולו.

היפ הופ הינו שיעור ריקוד דינאמי וקצבי המפתח 
קואורדינציה, גמישות, כוח, יצירתיות ותחושת מסוגלות 

עצמית יחד עם למידה והנאה. 

אז אם אתם רוצים להיכנס לאווירה של רחובות ברונקס 
בניו יורק או לוס אנג'לס בואו לרקוד עם ספיר.

על המדריכה: ספיר מלמוד, בעלת תעודת הדרכת
היפ הופ מטעם "בית הספר למקצועות הספורט", תל אביב.

רוקדת כ-10 שנים בסגנונות היפ הופ ודאנסהול,
למדה ב-Studio 68 בלונדון וכיום לומדת

ב-Studio Loud ברעננה.
בשש השנים האחרונות היא מלמדת היפ הופ במגוון 

מוסדות חינוך ברחבי הארץ, ובשנה שעברה העבירה חוגי 
היפ הופ בבית ספרינו שזכו להצלחה רבה.
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 Performing Artsאומנות הבמה

Pupils will experience the different elements of theater by acting 
out different roles from their lives and beyond. They will express 
ideas and emotions using movement and sound, will develop 
concentration and listening skills, and enhance their creativity and 
teamwork. They will also work on reading and deciphering skills.

From script to performance – the pupils will work on preparing a 
performance. They will receive a script, assign acting roles, analyze 
the texts by focusing on specific characters, build sets, create 
costumes, and finally be ready for the curtain to rise.
We will work on different aspects of standing on stage and 
performing for an audience, including basic principles of acting, 
text technology, sub-text, speech and proper pronunciation, vocal 
pedagogy, scene analysis, being at ease in front of an audience, 
communicating with the audience, and character development.

We will learn how to work as a team and to take responsibility 
by assigning stage roles and working behind the scenes (stage 
manager, stage assistant, director's assistant).

years 1-3 chug will be taught by Avi Yosef. Avi is the director of 
the Stage studio in Hod HaSharon, Atlit and Kfar Vitkin. Avi is an 
actor, director, play writer and drama teacher. He is a graduate of 
the Moshe Vapnik theatre school. He has experience in theater, 
instruction as well as work in front of the camera, musicals, 

The year 4-6 chug will be taught by Orin Yosef. An actress, 
director, and arts and drama teacher. Orin is a graduate of the 
Moshe Vapnik theatre school. Orin is the founder and graduate of 
the “Exit” ensemble which won second place at the Israeli Impro 
championships. 
In addition, 

את החוג של כיתות א׳-ג׳ יעביר אבי יוסף, מנהל ״סטודיו במה״ 
בהוד השרון, בעתלית ובכפר ויתקין. שחקן, במאי, מחזאי ומורה 

למשחק. בוגר בית הספר ״הסטודיו למשחק״ של משה ופניק, ובוגר 
מגוון סדנאות בתחומי הבימוי, הוראת תיאטרון, יצירה מקורית, 
משחק מול מצלמה, מחזות זמר, סלפסטיק קרבות במה ומסכות.

אבי הוא בעל תעודת הדרכה לטיפול בילדים, בנוער ובנוער בסיכון, 
ועוסק בטיפול דרך דרמה ותיאטרון. 

את החוג של כיתות ד׳-ו׳ תעביר אורין יוסף, שחקנית, מחזאית 
ומורה למשחק. אורין הינה בוגרת ״הסטודיו למשחק״ של משה 

ופניק וכן סדנאות משחק, יצירה מקורית ואימפרוביזציה. מקימה 
וחברה באנסמבל ״היציאה״ שהינו זוכה מקום שני באליפות 

,INYU האימפרו הישראלית. כמו כן, זמרת יוצרת בהרכב
ובעלת רקע בריקוד, הדרכה לסלסה ופיתוח קול קלאסי.

התלמידים יתנסו במרכיבי התיאטרון תוך שימוש במשחקי תפקידים מהחיים ובכלל, יבטאו 
רעיונות ורגשות בתנועה ובקול, ייפתחו מיומנויות של ריכוז והקשבה, יצירתיות ועבודת 

צוות ובנוסף, יעבדו על קריאה ופענוח.

"ממחזה להצגה" - התלמידים יעבדו על העלאת הצגה: קבלת מחזה, חלוקת תפקידי משחק, 
ניתוח טקסטים תוך עבודת דמות, בנית תפאורה, יצירת תלבושות ולבסוף המסך יעלה...

ילמדו עקרונות עמידה על במה מול קהל -  יסודות המשחק, טכנולוגיית טקסט, 
סאבטקסט, דיבור והגייה נכונה, פיתוח קול, ניתוח סצנות, שחרור מול קהל, תקשורת עם 

הקהל, בניית דמות.

נלמד לעבוד בקבוצה ולקבל אחריות בעזרת תפקידי במה ועבודה מאחורי הקלעים )מנהל 
במה, עוזר במה ועוזר במאי(.

כיתות ד'–ו'כיתות א'–ג'

יום ב'יום ד'יום בשבוע

15:00-16:0015:00-16:00שעות החוג

230 &230 &מחיר חודשי

Years 4-6Years 1-3

MondayWednesdayDay

15:00-16:0015:00-16:00Times

& 230& 230Monthly price
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הפקולטה לספורט 
ולאומנויות לחימה

The Faculty for Sporting 
and Martial Arts
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  Soccer With Omri Afekכדורגל עם עמרי אפק

Soccer is one of the most popular sports in the world. Millions of people around 
the world are active players, and hundreds of millions watch games regularly. 
Soccer has become a major cultural event in our generation.

During classes we will work on the principles of soccer, while learning important 
values and encouraging positive behaviour in the field and beyond. Training 
sessions will include individual work, working in pairs and in groups.

The following values are reflected in soccer:
• Enhancing the self-confidence of each and every child.
• Progressing in stages, based on the fundamental principles of soccer.
• Giving respect, positive response and encouragement.
• Respecting the coach as well as the opponents.
• Teamwork and cooperation to achieve success.

About the coach, Omri Afek:
• Member of the Israel national soccer team and the Spanish soccer league
• Certified senior soccer coach
• Sports and soccer manager at the Ono Academic College
• Soccer commentator for the Sports Channel 

הכדורגל נחשב לענף הספורט הפופולרי ביותר בעולם. מיליוני אנשים ברחבי 
העולם עוסקים בו באופן פעיל; מאות מיליונים צופים בו. הכדורגל הפך לאירוע 

תרבותי מרכזי בעידן שלנו.

במהלך השנה נעבוד על יסודות הכדורגל האישיים והקבוצתיים, תוך קידום 
ערכים במשחק ובחיי היומיום. תוכנית האימונים משלבת את עקרונות המשחק 

עם התנהגות חיובית במגרש ומחוצה לו. האימונים כוללים עבודה אישית, עבודה 
בזוגות ועבודה קבוצתית.

ערכים הבאים לידי ביטוי במשחק הכדורגל:
• העצמת הביטחון של כל ילד וילד על ידי עבודה

אישית עם הכדור.  
• בניית עבודה בשלבים על פי יסודות הכדורגל.

• חינוך לכבוד כלפי האחר והעברת מסרים חיוביים
גם לנוכח טעות הזולת.  

• חינוך לכבוד כלפי המאמן והיריב.
• חינוך לשיתוף פעולה קבוצתי כדי ליצור הצלחה.

על המאמן, עמרי אפק:
• שחקן נבחרת ישראל והליגה הספרדית לשעבר

• בעל תעודת אימון פרו הגבוהה ביותר 
• מנהל תחום כדורגל וספורט בקריה האקדמית אונו 

• פרשן כדורגל בערוץ הספורט 

כיתות ג'–ו'כיתות א'–ב'

יום ה'יום ג'יום בשבוע

15:00-15:5015:00-15:50שעות החוג

360 &360 &מחיר חודשי

Years 3-6Years 1-2

ThursdayTuesdayDay

15:00-15:5015:00-15:50Times

& 360& 360Monthly price
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סיף

Years 4-6Years 2-3

WednesdayTuesdayDay

15:00-16:0015:00-16:00Times

& 300& 300Monthly price

כיתות ד'–ו'כיתות ב'–ג'

יום ד'יום ג'יום בשבוע

15:00-16:0015:00-16:00שעות החוג

300 &300 &מחיר חודשי

הסיוף הוא ספורט אולימפי מרהיב ואצילי. ענף הסיוף מחייב ריכוז, הפעלה של 
הגוף וקואורדינציה, ובאותה מידה גם כוח פיזי ומהירות. 

סייף הוא ספורט עבור בנים ובנות ומשלב זריזות ואתלטיות, יחד עם יכולות 
טכניות ויכולת קבלת החלטות מהירה. יש המגדירים אותו כ״משחק שחמט תוך 

ריצת 100 מטר״.

את החוג יעביר מדריך מ״מועדון הסיוף תל אביב״. את המועדון הקים דורון לויט, 
אלוף ישראל בדקר 8 פעמים, חבר בנבחרות ישראל וקפטן נבחרת הבוגרים 
בשנים 2005-2011. דורון למד במכללת סיינט ג׳ונס בארצות הברית, ובשנת 
2006 פתח את מועדון הסיוף תל אביב, כאשר חזונו היה פיתוח ענף הסיוף 

ועידוד הנוער לספורט.

חוג זה מסובסד על ידי בית הספר ולכן מותנה
במינימום של 10 נרשמים.

Fencing

Fencing is a spectacular and noble olympic sport, which requires 
concentration, activation of the body and coordination, as well as physical 
strength and speed.   Fencing is a sport for boys and girls and combines 
agility and athleticism along with technical abilities and the ability to make 
quick decisions. Some even refer to it as a “100 meter chess game”.

The class will be led by an instructor from the Tel Aviv Fencing Club. The 
club was founded by Doron Levit, 8 times a member of the Israeli national 
team and captain of the senior team. Dorn attended St John’s College in 
the USA and opened the Tel  Aviv fencing Club with a vision to develop the 
fencing industry and encourage youth to play sports. 

This chug is subsidised by the school and is therefore
conditional on a minimum of 10 participants.
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Basketballכדורסל

כדורסל הוא אחד מענפי הספורט הפופולאריים ביותר בעולם, והוא משמש כספורט 
אולימפי לגברים ולנשים. על מנת להביא את הכדורסל לקינג סולומון, יצרנו שיתוף פעולה 
עם מרכז הכדורסל "אייר ליך", אותו הקים רותם ארליך - שחקן עבר בליגת העל ובנבחרת 

ישראל ומאמן כדורסל מוסמך. רותם מתמחה בפיתוח שחקנים כבר למעלה מ-15 שנה, 
וסייע לעשרות שחקנים להגשים חלום, לממש את הפוטנציאל הגלום בהם ולהגיע לנבחרות 

ישראל השונות ולליגת העל. במרכז "אייר ליך" שהקים התאמנו שחקני ליגת על רבים, וכן 
 .NBA-עומרי כספי, הישראלי הראשון ב

את חוגי הכדורסל בקינג סולומון יעבירו מאמנים ממרכז הכדורסל "אייר ליך"
בליוויו של רותם. 

שיטת רותם ארליך לפיתוח שחקנים
משולש ההצלחה שפותח ע"י רותם בנוי על שלושה פרמטרים: 

יסודות המשחק - הקניית יסודות משחק וטכניקה נכונה מגיל צעיר.  .1

מרכיב פיזי - בניה פיזית ואתלטית הם בסיסו של הכדורסל המודרני: כח, זריזות,   .2
מהירות, ניתור וקואורדינציה הם דרישות הכרחיות.

מרכיב מנטלי - בניית חוסן מנטלי ככלי הכרחי בהתפתחות שחקנים: יציאה מאזור   .3
הנוחות והתמודדות יום יומית עם כישלונות והצלחות, עבודה על שפת גוף נכונה ועוד.

חוג זה מסובסד על ידי בית הספר ולכן מותנה
במינימום של 10 נרשמים.

Basketball is one of the most popular international Olympic sports for men 
and women alike.
The Air Lich  basketball school will be coaching basketball at King Solomon. 
This was founded by Rotem Erlich, a former player in the Israeli premier 
league. Rotem is a certified coach and former player of the Israeli National 
team. He has helped dozens of players fulfill their potential. He has trained 
many famous players such as Omri Caspi, the first Israeli to play in the NBA. 
Basketball training at King Solomon will be taught by coaches from the Air 
Lich centre, accompanied by Rotem. 

Rotem Erlich’s method for player development

The success triangle developed by Rotem is built on three parameters:

1. Game Basics - Giving the basics of playing and proper technique from a 
young age.

2. Physical component - Physical and athletic construction are the 

foundation of modern basketball: strength, agility, speed, jumping and 
coordination are essential requirements.

3. Mental component - Building mental resilience as a necessary tool in 

player development: getting out of the comfort zone and dealing daily 
with failures and successes, working on proper body language and more.

This chug is subsidised by the school and is therefore
conditional on a minimum of 10 participants.

כיתות ד'–ו'כיתות א'–ג'

יום ג'יום ה'יום בשבוע

15:00-16:0015:00-16:00שעות החוג

280 &280 &מחיר חודשי

Years 4-6Years 1-3

TuesdayThursdayDay

15:00-16:0015:00-16:00Times

& 280& 280Monthly price
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Ninjaנינג׳ה

כדי להיות נינג'ה חייבים כוח, דיוק וקואורדינציה ברמה גבוהה. 
החוג משריש לילדים משמעת, חינוך ספורטיבי וביטחון עצמי. 

בחוג עצמו עובדים על כל מרכיבי הכושר גופני, בדגש על 
קואורדינציה, שיווי משקל, כוח, טכניקה מתאימה, התמודדות 

עם פחדים ועוד. 

החוג מתאים לכל הרמות ואין צורך ברמת כושר מסוימת כדי 
להתחיל - בשביל זה אנחנו כאן! כל ילד מתאמן בהתאם לרמת 

היכולת שלו כאשר לידו נמצא מדריך מנוסה שעוזר לו ומלווה 
אותו במהלך האימון.

חוג זה מסובסד על ידי בית הספר ולכן מותנה
במינימום של 10 נרשמים.

Being a ninja requires a high level of power, accuracy and 

coordination. This chug aims to instill discipline and self 

confidence in the pupils while working on all components 

of physical fitness, balance and strength. 

This chug is suitable for all fitness levels. Each pupil 

will train according to his or her own ability and our 

experienced instructor will be there

to facilitate this.

This chug is subsidised by the school and is therefore
conditional on a minimum of 10 participants.

Years 4-6Years 1-3

SundayThursdayDay

15:00-16:0015:00-16:00Times

& 300& 300Monthly price

כיתות ד'–ו'כיתות א'–ג'

יום א'יום ה'יום בשבוע

15:00-16:0015:00-16:00שעות החוג

300 &300 &מחיר חודשי
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נינג׳יטסו

חוג זה מוצע לבנים.
לבנות אנו מציעים את חוג קרב מגע המופיע בעמוד 46.

נינג׳יטסו היא אומנות לחימה יפנית מסורתית המשלבת תנועה מגוונת 
וטכניקות מודרניות עכשוויות, בדגש על התפתחות חברתית ואישית. 

בחוג נתרגל את אומנות זו בשילוב ציוד רחב לתמיכה ולבטיחות. 
 

מעבר ליתרונות הברורים, עבור ילדים, בתרגול אומנויות לחימה - יכולת 
הגנה עצמית, פיתוח משמעת עצמית ושיפור הקואורדינציה - מתווספים 
יתרונות גוף-נפש רבים שאנו שמים עליהם דגש: שיפור הדימוי והביטחון 

העצמי, יכולת לוויסות עצמי, התמודדות עם קונפליקטים, הסתגלות 
ויצירתיות תנועתית שנותנת כלים לנפש להתבטא.

 
האימונים מהנים ומתובלים בהרבה הומור ומשחקים, עם אווירה פתוחה 

ומקבלת לצד הצבת גבולות של צמיחה.
 

על המדריך:
נדב דיין, בן 33, מתאמן כ-20 שנה באקדמיה לאומנויות לחימה אקבן. הוא 

בוגר מכללת וינגייט בהדרכת אומנויות לחימה ובעל ניסיון רב בהדרכת 
ילדים ונערים במגוון מסגרות חינוך ומתנ"סים.

Ninjutsu

This chug is offered to boys only. Girls may attend the Krav Maga 
chug which appears on page 46.
 
Ninjutsu is a traditional Japanese martial art that combines diverse 
movement and contemporary modern techniques, with an emphasis 
on social and personal development. We will practice Ninjutsu using 
suitable equipment for support and safety.
 
Beyond the obvious benefits in practicing martial arts (self-defense, 
self-discipline and coordination) the Chug will also develop pupils' 
self-confidence. Children will learn to  self-regulate while coping with 
situations of conflict while developing consciousness towards mind, 
body and soul.  The training is fun and spiced with a lot of humor and 
games, with an open and accepting atmosphere alongside setting 
boundaries of growth.
 
About the instructor:
Nadav Dayan, 33, has been training for about 20 years at the Akban 
Martial Arts Academy. He is a graduate of Wingate College in Martial 
Arts Training and has extensive experience in training children and 
youth in a variety of educational settings and community centers.

Years 4-6Years 1-3

SundayWednesdayDay

15:00-16:0015:00-16:00Times

& 280& 280Monthly price

כיתות ד'–ו'כיתות א'–ג'

יום א'יום ד'יום בשבוע

15:00-16:0015:00-16:00שעות החוג

280 &280 &מחיר חודשי

| 4445 | KING SOLOMON CLUBS | 2021-2022חוגי קינג סולומון | תשפ"ב



Krav Magaקרב מגע

חוג זה מוצע לבנות.
לבנים אנו מציעים את חוג נינג׳יטסו המופיע בעמוד 44.

קרב מגע היא אומנות לחימה להגנה עצמית. זוהי שיטה מודרנית להגנה שבה 
העקרונות המנחים הם: פשטות, מהירות, יעילות ותכליתיות, המאפשרים 

לאדם מותקף לצאת ללא פגע ממצב של עימות אלים. התוכן הנלמד רלוונטי 
למצבים ממציאות חיינו, ולכן ההכשרה הינה פרקטית ומהירה מהיבט המוכנות 

ל"מצבי רחוב". לימוד קרב מגע עוסק בחיזוק הביטחון העצמי, ביכולת לזהות 
מצבי סכנה ותגובה מתאימה להם, ובהקניית יכולת להתמודד מול תרחישים 

של מצבי לחץ ותקיפה פיזית.

חוגי קרב המגע של קינג סולומון יופעלו על ידי מועדון "אימפקט", שהינו אחד 
ממועדוני קרב המגע הוותיקים, הגדולים והמובילים בארץ. המועדון הוקם 
בשנת 1996 ע"י מאסטר זאב כהן, מבכירי מדריכי קרב המגע בעולם. כיום, 

אימפקט מונה כ-1000 תלמידים וכ-30 מדריכים פעילים שעברו הסמכה ע"י 
הארגון העולמי לקרב מגע וביה"ס למאמנים של וינגייט.

כיתות ד'–ו'כיתות א'–ג'

יום ה'יום א'יום בשבוע

15:00-16:0015:00-16:00שעות החוג

280 &280 &מחיר חודשי

Years 4-6Years 1-3

ThursdaySundayDay

15:00-16:0015:00-16:00Times

& 280& 280Monthly price

This chug is offered to girls only. Boys may attend the ninjutsu circle 
which appears on page 44.
 
Krav Maga is a martial art for self-defense. It is a modern method of 
defense in which the guiding principles are: simplicity, speed, efficiency 
and purpose, which allow an attacked person to emerge unscathed from a 
state of violent confrontation. The content learned is relevant to situations 
from the realities of our lives, so the training is practical and quick from the 
point of view of readiness for "street situations". Studying Krav Maga deals 
with strengthening self-confidence, the ability to identify situations of 
danger and an appropriate response to them, and the ability to deal with 
scenarios of stressful situations and physical assault.
 
King Solomon's Krav Maga classes will be run by the Impact Club, which is 
one of the oldest, largest and leading Krav Maga clubs in the country. The 
club was founded in 1996 by Master Zeev Cohen, one of the top Krav Maga 
instructors in the world. Today, Impact has about 1,000 students and about 
30 active instructors who have been certified by the World Krav Maga 
Organization and the Wingate Coaches School.
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אקרובטיקה

כיתות ד'–ו'כיתות א'–ג'

יום א'יום ד'יום בשבוע

15:00-15:4515:00-15:45שעות החוג

280 &280 &מחיר חודשי

Years 4-6Years 1-3

SundayWednesdayDay

15:00-15:4515:00-15:45Times

& 280& 280Monthly price

אקרובטיקה משלבת כוח, שיווי משקל, גמישות, קואורדינציה ויופי. 
זהו ענף ספורט בו מתחרים בצוותים, וקיימות מגוון תחרויות בתחום: 

אליפות העולם באקרובטיקה, אליפות אירופה, אליפות ישראל ועוד. 

בחוג נעבוד על הבסיסים החשובים ביותר: גמישות, כוח, תנועות 
וקורדינאציה, כמו גם חשיפה הדרגתית לפחדים והתמודדות. דרך 

עולם האקרובטיקה ילמדו התלמידים להכיר את עצמם ואת יכולתם 
להשתפר.

Acrobatics 

Acrobatics combines strength, balance, flexibility, coordination and 
beauty. This is a sport in which teams compete, and there are a variety 
of competitions in the field: the World Acrobatics Championships, the 
European Championships, the Israeli Championships and more.
  
In this  class we will work on the most important basics: flexibility, strength, 
movements and coordination, as well as gradual exposure to fears 
and coping. Through the world of acrobatics, pupils will learn to know 
themselves and their ability to improve.
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