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לקויי תקשורת

•  פיסול
בהדרכת שלה מזרחי, בוגרת המדרשה לאמנות בית ברל

הילדים יתנסו בחוויית המגע והיצירה בחומר פיסול רך וילמדו את המאפיינים המיוחדים של 
החומר הקרמי. ההתנסות והעבודה של הילד תבוא לידי ביטוי ברידוד, גלגול, מעיכה, חיבור 

והרכבה ובעיקר בנייה של פסל או יצירה, שיעברו תהליך שריפה בחום גבוה בתנור קרמי 
מקצועי עד להפיכתה של העבודה לאבן. השלב השני יהיה חיפוי העבודה בצבעים שונים, החל 

מצבעי גואש, אקריליק ועד לצבעי קרמיקה וגלזורה שונים שיעברו תהליך שריפה נוסף. 
< החוג מתאים לכל הגילאים

משך המפגשים: 45 דק', פעם בשבוע
קבוצות קטנות של עד 5 תלמידים, בליווי מבוגר 

•  אילוף כלבים
בהנהלת והדרכת מני מאייר, מדריך כלבנות טיפולית ומאלף כלבים 

מוסמך ע"י "מכון וינגייט"
המפגש עם הכלבים מלא באהבה ללא תנאי, בתקשורת בלתי מילולית ובקבלה של בני 

האדם ללא שיפוטיות. בעזרת הכלבים ניתן ליצור קשר מיוחד עם כלל האוכלוסיות ולעבוד 
על שיפור בפן התקשורתי, ההתנהגותי, הרגשי ועוד.  

הפעילות מועברת במסגרת קבוצתית של קורס אילוף חווייתי, תוך הקפדה על ערכי 
המנהיגות החיובית. העבודה מול הכלב נעשית בהתחשבות מתמדת בצרכיו והבנה כי הכלב 

הוא לא כלי בידינו ויש להתחשב ברגשותיו וברצונותיו.
< החוג מתאים לכל הגילאים

משך המפגשים: 45 דק', פעם בשבוע
קבוצות קטנות של עד 5 תלמידים 

פרטים והרשמה:
טל. 03-9627943, פקס. 03-9526174

www.hironit.co.il  | 18 מרכז קהילה ק. גנים, רח' אושה

pro_lekoyim.indd   1 8/9/15   09:30



מרכז חוגים 
לילדים ונוער 

לקויי תקשורת

הורים יקרים,
מרכז החוגים לילדים לקויי תקשורת, שהוקם ביוזמת עיריית ראשון לציון והחברה העירונית לתרבות, 

נופש וספורט, הוא מודל עירוני חדש, יחיד וראשון מסוגו בישראל. מטרתו היא לאפשר לילדיכם להשתלב 
בחוגים חווייתיים ואיכותיים כמו שאר ילדי העיר.

כל אדם זכאי להיות שווה בין שווים, לבחור את תחומי העניין שלו ולבטא את יכולותיו וכישרונותיו. רבים 
מבני הנוער לקויי התקשורת הם ילדים ברוכי כישרונות. מסגרת סבלנית, תומכת ומתאימה יכולה לסייע 
לפתח את הפוטנציאל הגלום בהם, תוך יצירת חוויה רגשית וחברתית רבת משמעות. החוגים המוצעים 

לילדיכם נבנו כך שיתאימו לרמת התקשורת שלהם, לצרכיהם, ליכולות ולתחומי העניין שלהם. 
עיריית ראשון לציון מסבסדת את החוגים במטרה להקל על העלויות שלכם, ההורים. זאת, מתוך מודעות 

לחשיבותה של מסגרת חברתית, איכותית ומפרה לשעות אחר הצהריים.
אני מאחל לכם ולילדיכם שנת פעילות מגוונת, מעניינת ומוצלחת, והנאה רבה.

החוגים יתקיימו במרכזי הקהילה ברחבי העיר 
פרטים בטל. 03-9627943

IMAGINE חוג המוזיקה של עמותת  •
בעמותת IMAGINE מאמינים שלכל אחד מגיע להיות מוזיקאי!

30 מפגשים אשר במהלכם יעברו המשתתפים חוויה מוזיקלית מעצימה 
ומרגשת. משחקים מוזיקליים, לימוד מושגי יסוד מוזיקליים, לימוד שיטת 

תווים ייחודית, התנסות בכלי נגינה קלאסיים )פסנתר, גיטרה, כלי הקשה( והתנסות בכלים 
טכנולוגיים חדשניים: קרנות לייזר, ריבועים רב-חושיים, מכשירי הקלטה, מיקרופונים 

מיוחדים, גיטרות משולבות אייפד, נגינה על כלי הקשה מכל העולם, הכנת כלי נגינה ועוד...
החוג מתאים לכל הגילאים, בעלי יכולת לתקשר מילולית

< אורך השיעור: 45 דקות, פעם בשבוע
השיעור מועבר על ידי שני מדריכים בעלי הכשרה מוזיקלית

קבוצות אינטימיות של עד 5 תלמידים

שלכם,
דב צור, ראש העירייה

•  חוג טאקוונדו של עמותת "הלוחם הצעיר"
בהנהלת רון גרשנוק

אמנות לחימה אולימפית והגנה עצמית, תועלות גופניות, מיקוד 
וביצוע פעולות ברצף, נתינת כבוד וקהילה והערכה עצמית. מתאים לבנים ולבנות, ילדים ונוער 

החל מגיל 3. אמהות מספרות: "הדבר שהרשים אותי ביותר בנוגע לילדים בכיתה שלנו היה הדרך 
שבה הם תומכים ומקבלים האחד את השני, ללא קשר להבדלים שביניהם". "טאקוונדו לא עוסק 

רק בתחרות, אלא מלמד שיתוף פעולה וכיצד להתמקד בצמיחה אישית. הקשרים המיוחדים 
הללו עזרו לבן שלי להרחיב את מיומנויותיו החברתיות". 

החוג מתאים לכל הגילאים
< אורך השיעור: 45 דקות, פעם בשבוע

השיעור מועבר על ידי מדריכים מקצועיים ומנוסים מהטובים בארץ
קבוצות קטנות של עד 6 תלמידים

•  ספורט חוויתי
בהדרכת ליסה קפלן, מורה לחינוך גופני, תואר שני Mpe מכון וינגייט
ספורט חוויתי הינו חוג  ספורט ייחודי אשר מעצים ומפתח כישורים 
מוטוריים קוגניטיביים, שיווי משקל, סיבולת לב ריאה, קואורדינציה, 

התארגנות, מיומנויות חברתיות והעלאת הביטחון העצמי. בנוסף יש דגש על משחקי כדור, 
שיתוף פעולה, ראייה מרחבית ושליטה במיומנויות הכדור. הכל נעשה בגישה מותאמת 

לצרכי כל אחד מהמשתתפים תוך ראייה הוליסטית במטרה לקדם ולהעצים את הילד. 
< החוג מתאים לכל הגילאים

משך המפגשים: 45 דק', פעם בשבוע
קבוצות קטנות של עד 6 תלמידים

הורים יקרים,
בעלון שלפניכם מוצע מגוון רחב של חוגים, המותאמים לצרכי ילדיכם המקסימים. כל חוג נבנה לאחר 

סיעור מוחות ממושך, בשיתוף כל הגורמים המקצועיים ובשיתוף ההורים.
כמחזיק תיק הקשר עם המגזרים המיוחדים, נעניתי לבקשת הורים, ליצור מסגרת גם לילדים מיוחדים. 

הניסיון שעשינו הראה עד כמה עולמם של ילדים אלו עשיר ומאתגר. 
אתם מוזמנים להירשם לחוגים שמציעה החברה העירונית, כמו לכל ילדי העיר. אשמח לשמוע את 

הצעותיכם בדבר התכנים הקיימים ובכל נושא.

בברכה, 
אוהד אוזן, חבר מועצת העיר

מחזיק תיק קשר עם מגזרים מיוחדים

פיתוח מיומנויות חברתיות הוא אחת המטרות המרכזיות בקידומם של ילדים ליקויי תקשורת. 
התכנים המוצעים לכם במרכז החוגים מסייעים לגשר בין העולם הפנימי של הילד לבין 

העולם החיצוני, תוך פיתוח החוזקות שלו, קשריו החברתיים וכישרונותיו. 
מרכז החוגים פותח למען ילדיכם את השער לעולמות של הנאה, עניין ותחושת מסוגלות. 

החוגים מועברים על ידי מדריכים מקצועיים, חמים, חדורי מוטיבציה ובעלי ניסיון, שנבחרו 
בקפידה על ידי החברה העירונית וילוו את הילדים לאורך כל השנה במסירות ובאהבה.

            ליהנות מכל העולמות
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