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להורי התלמידים בבית ספר ״צמרות״ שלום רב! 

ובשעה טובה ומוצלחת אנו שמחים לבשר לכם שתוכנית "חוגים בצהריים"  (כמודל תל"ן) יוצאת לדרך זאת השנה השלישית. 

שיווק והרשמה לתוכנית החל מתאריך 20/9/19, תחילת פעילות החוגים לאחר החגים. 
תאריך על יום חשיפה לחוגים וסוגי החוגים ודרכי רישום יפורסמו בהמשך. 

הלן הסבר קצר להורה ולתלמיד בנושא: "חוגים בצהריים". 

"חוגים בצהריים" הינה תוכנית בדמות תל"ן, (תוכנית לימודים נוספת – המתבצעת ע"י מתן חוגי העשרה מקצועיים ואיכותיים) 
תוכניות לימודית זו בעלות יתרונות רבים ואנו בתוכנית זו בנינו מודל היחיד מסוגו בארץ ורק בצמרות שמביא בשורה למשפחות רבות. 

עלויות סופר נמוכות ואיכות חוגים ברמה גבוהה. 
מהות הפרויקט הינו לתת מענה להורים וילדים בתוספת שעות נוספות ליום הלימודים ע"י בחירת כמות החוגים, הימים והשעות בהם ילדכם 

יהיה שותף לחוגים. כל יום חוג אחר מיום בשבוע ועד 5 ימים בשבוע. 
החוגים מתקיימים עם סיום שעות הלימודים, בשטח כותלי בית הספר כהמשך ליום הלימודים, במקביל  לכל ילדי בית הספר. 

תוכנית זו תהיה איכותית ומקצועית כמו בשנה החולפת ומעבר לה ותתאים לכלל אוכלוסיית בית הספר וכל שכבות הגיל. תוכנית זו תכלול 
מגוון גדול של 10 חוגי העשרה מתחומים שונים לבחירה, הדרכה מקצועית ובסטנדרט גבוהה, מערך שיעורים אטרקטיבי, מטרות והישגים, 

הופעות ואירועי שיא. נשמח לשיתוף פעולה מקסימלי מצדכם ההורים בכדי שיחד נגרום להצלחת התוכנית. התוכנית: 

בכל יום יתקיימים מבחר חוגים לבחירה.  •
החוגים מקצועיים ואיכותיים ברמה של חוגי סטודיו עם מטרות והישגים. •
ניתן יהיה לבחור בין חוג אחד יום בשבוע ועד חמישה חוגים שונים חמישה ימים בשבוע. כל יום חוג אחר לילד/ה. •
נכון להיום ע"פ הסקרים נבחרו כ-10 חוגים שיופעלו ויתפרסו על כל ימות השבוע מיום ראשון עד חמישי. •
עלויות החוגים יהיו במחירים נמוכים מאוד שלא קיימים בעולם החוגים. •
יתרון בולט וחשוב, התוכנית חוסכת בעלויות גבוהות של צהרון או חוגי אחה"צ. •
יצירת ימים נוחים לתלמידים ולהורים כך שלילדים יהיו חוגי פנאי והעשרה איכותיים בשעות נוחות מבלי לפגוע בשעורי   הבית, זמן •

עם חברים אחה"צ ואפילו מבלי להגיע לחוגי אחה"צ עייפים ומותשים. 
נגישות ונוחות בסידור הלו"ז היומי. •
מיקום החוגים והלימוד בתוך שטח בית הספר. •
המחירים לא ישתנו, התכנים גדלו. •
 ״גאירו״ הינה חברה מקצועית, מיומנת ומנוסה ומובילה בתחום שמנהלת עבורכם הכל! מגבייה ועד תפעל התוכנית בשטח •

  מהפרט הקטן ועד הגדול. (שנה שלישית בצמרות) החברה נוסדה בשנת-2007. 

עלויות:  
דמי רישום סמליים 60 ₪ חד פעמי לא כלול במחיר החוגים. אופן התשלום ב8 תשלומים בלבד ובכל האמצעים. 

חוג בודד פעם בשבוע ביום נבחר -700 ₪ לשנה. •
2 חוגים פעמיים בשבוע בשני ימים נבחרים -690 ₪ לשנה לחוג השני.  •
3 חוגים 3 פעמים בשבוע בשלושה ימים נבחרים -680 ₪ לשנה לחוג השלישי.  •
4 חוגים 4 פעמים בשבוע בארבעה ימים נבחרים -670 ₪ לשנה לחוג הרביעי.  •
5 חוגים 5 פעמים בשבוע בחמישה ימים נבחרים -660 ₪ לשנה לחוג החמישי.  •

לתוכנית שובצו 10 חוגים בניהם גם חדשים ו12 אפשרויות שיבוץ למהלך השבוע. לאור הביקוש הרב חוג שף צעיר נפתח 
לפעמיים בשבוע לבחירה ביום שנוח לכם. חוג טניס גם כן נפתח לפעמיים בשבוע ביום שנוח לכם לבחירה. את החוגים 

ניתן לראות ב״מערכת שעות החוגים״ בלחצן הבא באתר. 

                                                                                                                             ברכה והצלחה 
                                                                                                                          הנהלת בית הספר 

                                                                                                                 הנהגת וועד ההורים ב״צמרות״  
                                                                                                                         ונציגי חברת "גאירו"

צחי גאירו "גאירו פרוייק-טיים" 
נייד : 0524-832-800      פקס : 08-688-3442 

 www.gayero.co.il :אתר     gayeropt@gmail.com :מייל


