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حضرة األهالي الكرام
كل عام وانتم بخير ونتمنى لكم وألوالدكم سنة مباركة وناجحة على كافة األصعدة.

يسرنا اإلعالن عن إفتتاح نادي دوالب الخزاف في المدرسة المعمدانية في الناصرة والذي يهدف
الى صقل شخصية الطالب عن طريق تذويت القيم من خالل فعاليات مختلفة .تيسر افتتاح النادي
وتخفيض التكلفة اثر دعم سخي من خارج البالد من خالل جمعية أصدقاء المدرسة في الواليات
المتحدة.
نود بهذا إعالمكم بهذا أن النادي المدرسي سيضم الدورات التالية خالل العام الدراسي -2018
2017
 .1دولة دل يت هو ئ ة :بنيت سيبع  -تيسع


أوقات التدريبات :اإلثنين  16:30والسبت الساعة 8:00



في حال وجود عدد كافي سيتم تكوين فريق منفصل خاص للصف التاسع.



مدة التدريب  90دقيقة.



تكلفة الدورة  150:شيكل في الشهر اذا احضر الطالب دراجته الهوائية أو  200شيكل في
حال قام النادي يتزويد الدراجة الهوائية.



التدريبات تتم في منطقة تشيرشل او شيمشيت.



باإلمكان تخزين الدراجات في المدرسة والنادي يهتم بنقلها إلى موقع التمرين.

 .2دولة دل يت هو ئ ة :بنون سيبع – تيسع


أوقات التدريبات :الثالثاء  16:30والسبت الساعة .9:30



في حال وجود عدد كافي سيتم تكوين فريق منفصل خاص للصف التاسع.



مدة التدريب  90دقيقة.



تكلفة الدورة  150:شيكل في الشهر اذا احضر الطالب دراجته الهوائية أو  200شيكل في
حال قام النادي يتزويد الدراجة الهوائية.



التدريبات تتم في منطقة تشيرشل او شيمشيت.



باإلمكان تخزين الدراجات في المدرسة والنادي يهتم بنقلها إلى موقع التمرين.

 .3دولة كلة طيئلة سيدس  -سيبع بنيت


أوقات التدريبات :الثالثاء والجمعة الساعة 15:00



مدة التدريب  90دقيقة



تكلفة الدورة  100شيكل في الشهر

 .4دولة كلة طيئلة سيدس – سيبع بنون


أوقات التدريبات :الثالثاء الساعة  16:30والخميس الساعة 15:00



مدة التدريب  90دقيقة



تكلفة الدورة  100شيكل في الشهر

 .5دولة كلة قدم ل بع – خيمس بنون


التدريبات :سيتم تحديد موعدها قريبا ً وستكون لمرتين كل أسبوع ( 90دقيقة كل مرة).



تكلفة الدورة 100 :شيكل في اشهر.

 .6دولة كلة قدم ل بع – خيمس بنيت


لتدريبات :الثالثاء والخميس الساعة 15:00



مدة التدريب 90 :دقيقةظ



تكلفة الدورة  100شيكل في يالشهر.

مالحظات:


التسجيل يتم عن الطريق الرابط التالي
https://docs.google.com/forms/d/1uCWMYRRNjGhvIVLKKEs5_ipxwGPa
 x8jw6knl2KZ4wuA/editوالدفع يتم مع االستاذ زاهر حداد ( ُمر ّكز النادي)او مكتب الجباية
في المدرسة.



األماكن محدودة في كل دورة وتعطى األولوية للمسجلين أوال.



إفتتاح أي دورة منوط بتسجيل  8طالب على األقل.



التسجيل مفتوح لطالب جميع المدارس.



باألضافة للتدريبات فرق الدراجات الهوائية وكرة الطائرة (سابع) ستقوم باالشتراك بمسابقات ضمن
اتحاد المدراس  .www.schoolsport.co.ilبحسب قوانين اتحاد المدارس فان االشتراك في
المسابقات ممكن فقط لطالب المدرسة المعمدانية.



ممكن التواصل مع األستاذ زاهر حداد (  )054-7404607في حال وجود اية استفسارات.
مع الشكر
إد لة مدلسة

