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חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא
אומנות  - DIYיפעת רותם

מסע שנתי בין עבודות יד וטכניקות אומנותיות ,במהלכו ניצור עשרות יצירות שימושיות ומרהיבות :אקססוריז לחדר,
מוצרי חזרה לבית הספר ,תכשיטים ,חפצי נוי ועבודות טקסטיל.
במקביל ללימוד המיומנויות החשובות המתבצע בשיטות ייחודיות שפיתחה יפעת רותם ,מנחת החוג ,לומדים
הילדים/ות גם מיומנויות חשובות נוספות :ניהול זמן ,אסטרטגיות עבודה ,שיתוף ועבודת צוות ,סבלנות והכלת
האתגרים וההצלחה עם עצמי ובתוך קבוצה.

אילוף כלבים  -פבלו טבלב

רכישת ידע והבנה על הכלב והתנהגותו .פיתוח מיומנויות למידה של משמעת ,חוקים ,הקשבה ויכולת מנהיגות
באופן חוויתי באמצעות כלבים .הזדמנות לילדים/ות שאינם בעלי כלב ללמוד על הכלבים ולילדים/ות בעלי כלב
לחזק את היחסים עם כלבם.

אלקטרוניקה

חוג טכנולוגי חדשני המקנה ידע במושגי יסוד באלקטרוניקה ,פיתוח יכולות מוטוריות עדינות ,דיוק ,סדר והבנת
המכשירים בשימושנו היום יומי .במהלך החוג הילדים/ות נחשפים לעולם האלקטרוניקה המתפתח ע"י בניית
פרויקטים מעשיים מיוחדים ומרתקים הנשארים ברשות התלמידים/ות .החוג מועבר באמצעות הלוח החכם המאפשר
למידה בשיטת הקרנה ניידת של מהלכי השיעור.

אנגלית  -גילי מרגי

שיטה ייחודית להקניית אנגלית לילדים/ות מכיתה א' ועד גילאי החטיבה ,המשלבת למידה וחוויה  -מתמקדת
בקריאה למתחילים (מכיתה א') בשיטת 'אורה בן פז' והעשרה שפתית של שיחות ,דיאלוג ,עם שימת דגש על
מבטא ,שימוש באמצעי למידה שונים  -ספרים ,חוברות עבודה ,דיסקים לשמע ,צפייה וכתיבה .הלימוד מחולק
לרמות וגילאים ,כשבכל שנה קבוצה מתקדמת לרמה גבוהה יותר .הקבוצות קטנות עד  9ילדים/ות ,יחס אישי ,מורות
מקצועיות וניסיון רב עם תוצאות של הצלחה .בנוסף ,קשר רציף עם ההורים ועדכוני למידה כל שיעור.
חדש! השנה אנו מוסיפים ספריית אנגלית דיגיטלית ותוכנית העשרת אנגלית מדוברת בשיטת  imitationלכל הרמות!!

בובנאות ומלאכת יד  -ענת זהבי

בחוג ניצור מגוון רחב של בובות ,דמויות ויצירות במלאכת יד .באמצעות עיצוב בובות/דמויות מתפתחות אצל
הילדים/ות מיומנויות רגשיות מוטוריות ,דימיון וחשיבה החשובות מאוד להתפתחות.
בחוג נלמד לתפור ולעצב בחומרים שונים .נכיר מגוון חומרי יצירה  -בד ,ספוג ,נייר ,עץ ועוד.
נכיר את העולם הקסום של הבובנאות .ניצור בובות גרב מקסימות ,בובות דאגה ,כריות במגוון דמויות :חדי קרן,
ינשופים ,פינגווינים ועוד ועוד...

דרמה ותיאטרון  -מיכל רייכמן

בחוג נציג הצגות שהילדים/ות ממחיזים – אין טקסט כתוב ,הילדים/ות מציגים/ות תוך כדי אלתור .החוג כולל משחקי
תפקידים ,פנטומימה ועוד .החוג מחזק את הביטחון העצמי ,משפר את הריכוז ,כושר הביטוי ועמידה מול קהל .כמו
כן ,מפתח את הדימיון והיצירתיות .הילדים/ות מאוד נהנים לבנות הצגה בעבודת צוות.
לאורך כל השנה מוצגות מגוון הצגות החוג בפני ילדי הצהרון.

הייטק לגו

חוג העשרה חווייתי בו הילדים/ות נחשפים לעולם המדע ,הפיסיקה והטכנולוגיה באמצעות בניה בלגו הנדסי .החוג
מתאים לילדים/ות סקרנים האוהבים לבנות ,להמציא ולשכלל .בחוג נלמד ונבין כיצד פועלים כלים ומכונות המוכרים
לכולנו מחיי היום-יום .בכל שיעור יבנו הילדים/ות דגם אחר מלגו הנדסי וישכללו אותו .במהלך השנה ישפרו הילדים/
ות את יכולות הבניה וילמדו ליצור ולשכלל בלגו! בנוסף מחכות לכם הפתעות רבות וכיפיות.

עיצוב ותפירה  -קרן ארגמן (אילון)

בחוג זה תבוא לידי ביטוי התשוקה לעיצוב אופנה ,צבעים ובדים והחוג ממש מתאים למי ש״מדגדג לו״ להתחיל
ליצור בידיים .נלמד להשתמש בחוט ומחט וכמובן להפעיל מכונת תפירה.
לאורך המפגשים יוצרים ,עובדים ומעצבים אינסוף פריטים :כריות ,מתלה מעוצב ,תיקים ,בובות ועוד.
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מיינדפולנס ויוגה צחוק  -גלית בן ישי

כיצד נדביק את ילדינו בחיידק האושר?
כיצד נטמיע בהם שמחה פנימית וגישה חיובית ונפתח חוסן נפשי להתמודדות בריאה עם החיים?
בוחרים אימון מוזיקלי צוחק בשיטת היוגה צחוק .אימון סוחף ,מרתק ובריא המחבר בין הרציונל מחיי היומיום דרך
החוויה ,ריקוד ,נשימה מודעת ,ערכי חיים וכמובן אימון רפלקס הצחוק.

יצירה מהטבע ועוד  -ואלרי שיקלי

החוג מתאים במיוחד לילדים/ות שאוהבים ליצור ,לצייר ,לפסל ,לגזור ולהדביק תוך כדי הפעלת הדמיון והידיים .זאת
הזדמנות לפגוש בטכניקות ורעיונות יצירה שונים ומגוונים עם חומרים שהרבה מהם מהטבע ושניתן למחזר .חוויה
חדשה בכל שיעור!

מבוכים ודרקונים

משחק מדהים שסוחף אחריו ילדים/ות ומבוגרים מכל רחבי העולם .במהלך החוג נכנסים הילדים/ות לסיפור
הרפתקאות ,כשכל אחד מהם בוחר לעצמו דמות שתייצג ותוביל אותו .הסיפור שולח את הילדים/ות למחוזות
מופלאים ומרתקים שמטרתם ,בעזרת המדריך" ,לפצח" את התעלומה ולעבור הרפתקאות בעזרת חידות הגיון,
חידות מתמטיות ,משחקי חשיבה ,לימוד אנגלית ודינמיקה קבוצתית.

יצירה ופיסול בבצק סוכר  -כרמית זק

בחוג ילמדו הילדים/ות להכיר בצק סוכר וכיצד לעבוד איתו .שיטת ההדרכה עובדת על חיזוק המוטוריקה העדינה
ועל קואורדינציית עין-יד .החוג מעודד ביטוי יצירתי ופיתוח החשיבה ותורם להעצמה והעלאת הביטחון העצמי.
הילדים/ות ילמדו לפסל ,לעצב ולקשט בבצק סוכר פיסולים שונים .הנושאים יבחרו מהעולם הקרוב לילדים/ות:
דמויות ,חגים ,עונות השנה ,בעלי חיים ועוד.

פלאי מדע וחקר החלל

חוג איכותי ומתוחכם המעשיר את המשתתף ומספק לו חוויות בלתי נשכחות בתחומי מדעי החלל ,מדעי הטבע,
פיסיקה ,כימיה ועוד .הילד ייחשף לתהליכים מדעיים מרתקים וירכוש ידע רב במגוון תחומי החיים ,באופן חווייתי
התורם רבות להבנת תהליכי הטבע באופן מוחשי וקרוב ,לרבות עולם האסטרונומיה .הילדים/ות יכינו משקפיים
שבעזרתם ניתן לראות את כל צבעי הקשת ,הרי געש מתפרצים ,יצפו בטלסקופ ועוד.

משחק מול מצלמה  /קולנוע וטלוויזיה  -יובל קופרברג

אוהבים להופיע ולהציג? רוצים להופיע בסרטים? בואו לחוג משחק מול מצלמה .בחוג נצלם סרטונים קצרים,
קליפים ,פרסומות ועוד ,לפי סיפורים מוכרים וסיפורים שנמציא ביחד .חוג המשפר את הביטחון העצמי ,מלמד
עבודה בקבוצה ומשלב המון צחוק והנאה .בואו לגלות את הכוכב שנמצא בכל אחד ואחת מכם.

ציור ופיסול  -יגאל זקרי

חוג בהנחיית יגאל זקרי ,אשר בין היתר יצר את הג'ירפות בפארק .חוג אמנות חווייתי ,מעשיר ומגוון .התלמידים/ות
יכירו שלל טכניקות ציור ופיסול במגוון חומרים גדול מאוד ,ילמדו לפתח יחד חשיבה יצירתית ודרכה יזכו ליצור
ולהגשים את היצירתיות החבויה בהם כקסם המתממש ...מובטח מסע מגוון אישי וקבוצתי קסום ומרתק ,כייפי,
מצחיק ,ומלא שמחה ואהבה לאמנות .בואו ליצור יחד שנה של יצירה ,קסמים ונפלאות.

עיצוב ומיניאטורה  -אילת רוטנברג

חוג מקורי ,במהלכו ניצור ונעצב מודלים מעוצבים תלת מימדיים ,מיניאטורות וחפצים שימושיים באמצעות דפי
קארדסטוק ייחודיים שעוצבו במיוחד למטרה זו .תהליך היצירה מהווה חוויה מרגשת ומהנה במיוחד ,מעורר את
הדמיון ,מחדד את הראיה המרחבית ,מפתח את תרגום המעבר מדו מימד לתלת מימד ומשפר לאין ערוך את מיומנות
המוטוריקה העדינה.
תהליך היצירה המתמשך יסייע להטמיע ערכי איפוק וסבלנות בדרך אל התוצר הסופי.
כל פריט תוכנן בקפידה רבה כך שישמש בסופו של תהליך תוצר קסום ומעורר גאווה עבור היוצרים הצעירים .החוג
נולד מתוך האהבה ליצירה ,לעיצוב ,והרצון להעניק את ההשראה לדור הבא.

חוג בישול – מיטל כהן

בחוג נאפה ,נבשל ,נחתוך ,וניצור מגוון מאפים ,סלטים ותבשילים .כמובן נכיר מאכלי עדות והכל והכל בכיף
מתוך חוויה...
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חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא
שחמט

השחמט משחק המלכים הינו משחק האסטרטגיה והתכנון המרתק והמוביל בעולם!
חוקי המשחק פשוטים ,אך מספר האפשרויות בו עצום .השחמט מסייע לילדים/ות לפתח תכונות רבות :ריכוז,
זיכרון ,חשיבה והגיון לצד יצירתיות ,למידה והסקת מסקנות ,בחירת אפשרויות ,סבלנות והגינות! בחוג החוויתי
ילמדו הילדים/ות את החוקים והעקרונות של הפתיחות ,תחבולות התקפה והגנה ,ניצול יתרונות לניצחון
ומשחקי אלופים .המדריכים הינם שחקני מועדון השחמט כפר סבא המוביל בארץ לילדים/ות ונוער.

תכנות משחקים

כל ילד רוצה להיות באטמן וכל ילדה רוצה להיות וונדר וומן .שליטה בשפת תכנות היא כח על של המאה ה.21-
תכנות ב- cratchJR Sמאפשר לילדים/ות ללמוד את דרך החשיבה של מתכנת ללא הצורך בהתמודדות עם כתיבת
שורות פקודה משעממות .הפקודות ב- cratchJR Sהן תמונות אותן גוררים ומחברים כמו לגו ,ונשארים עם החופש
ללמוד ,להבין ,ליצור וליהנות.
הילדים/ות הבוגרים/ות ילמדו בכיף את שפת התכנות  cratch Sשהיא ה"אחות הגדולה" של ScratchJR  .שפת התכנות
 Mונמצאת בשימוש פעיל של מיליוני ילדים/ות ברחבי העולם.
לילדים/ות  cratchJR Sפותחה ע"י אוניברסיטת  IT

חוג שפים/ות צעירים/ות – אורטל מלכה

חוג בישול ואפייה המפעיל את הילדים לעשייה ,למידה והכנת תוצרים טעימים מעשה ידם של השפים הצעירים.
לחוג יתרונות רבים :פיתוח מיומנויות ומוטוריקה ,הנאה וכיף ,אינטראקציה חיובית עם מזון ,פיתוח בטחון עצמי ועוד...

מיניאטורות – נאווה שטיינמץ

חוג ייחודי לעיצוב ובניית חדרים מיניאטוריים .פעילות המשלבת את תחומי היצירה במגוון רחב של טכניקות
וחומרים בדגש על חיזוק שלל מיומנויות והרבה אוטונומיה של הילדים/ות בתהליך.

יצירה ופיסול בבצק סוכר – אביבית קורן

חוג מקיף ומקצועי שכולו חוויה יצירתית ,לצד לימוד מעשי והכרת בצק הסוכר ,החל מהבסיס ועד לגימור הסופי.
במהלך השנה נלמד לצפות עוגה בבצק סוכר ,לפסל דמויות שונות בטכניקות בסיסיות ומתקדמות.
נכיר ונעבוד עם החומר  Royal Icingהמשמש לקישוט וציור על עוגיות ועוד הרבה פעילויות מרתקות.

מחשבים ואנימציה – יוסי שי

חוג מחשבים לילדים/ות בכיתות א'-ה' ,המתאים למתחילים ולמתקדמים .נלמד כיצד להשתמש במחשב ככלי
לביטוי עצמי וככלי חיוני להתנהלות יומיומית .החל מהכרת המחשב ומערכת ההפעלה ,דרך יישומים חיוניים כמו
 WORD ,PowerPointו .Excel -ניצור עבודות במהלך השנה בעיצוב גרפי ,נלמד לספר סיפורים באמצעות קטעי
וידאו ואנימציה ולערוך את קטעי הוידאו .בתכנות נלמד עקרונות חשובים לבניית משחקי מחשב אינטראקטיביים.

תכשיטנות ויצירה – תאיר דומר

בעולם יצירת התכשיטים ישנם חומרים מיוחדים רבים שאולי לא שמעתם עליהם .הצטרפו אלינו לעולם הקסום של
יצירת התכשיטים בחומרים כמו אפוקסי קריסטלי ,חוטי נחושת ,שרינק פלסטיק ,חימר גמיש ועוד.
נלמד דברים חדשים ונפתח מוטוריקה עדינה ,יצירתיות ,עבודה אחר שלבים ,עבודה עם כלים ,כל זה תוך הנאה
ויצירה של מגוון תכשיטים שאותם תיקחו יחד איתכם! ניצור ביחד צמידים ,מחזיקי מפתחות ,שרשראות ,פרחי
קישוט ,טבעות ,שלטים ,תליונים מיוחדים ומשחקים .בואו להנות יחד איתנו!

חוג בישול ואפייה  -אורטל כהן

חוג לילדים/ות שאוהבים/ות את המטבח! יחד נקנה מיומנויות שונות במטבח ,נתנסה במגוון חומרי גלם ונכיר את
תכונותיהם השונות .בחוג נפתח עצמאות וסבלנות ,נשפר את יכולת הריכוז והמוטוריקה העדינה.
והכי חשוב – נעבוד מתוך חדוות יצירה ואווירה נעימה!
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פיסול בפימו  -יפית סרויה

פימו הינו חומר ידוע ומוכר בעולם ,שהופך לקשיח לאחר הכנסתו לתנור .בחוג נכיר ונלמד טכניקות שונות של פיסול
ושילובי צבעים ,תוך שיפור היכולת המוטורית העדינה ופיתוח היצירתיות והדמיון .לאורך המפגשים ניצור באמצעות
הפימו פרויקטים בהמשכים :מגנטים ,מיניאטורות ,תכשיטים ,מוביילים ,משחקי לוח ,כוסות מעוצבות ,שלט לחדר ועוד.

יצירה בגומיקליי – איתי עמיר

הצטרפו אלינו לעולם של צבע ויצירה בחימר הגמיש בעולם  -גומיקליי!
בכל שיעור יודגם שלב-אחר-שלב פיסול של אחת מהדמויות המתוקות שלנו ,אותה תלמדו ליצור ותוכלו לקחת
אותה איתכם הביתה! דרך הפיסול ,נלמד דברים חדשים מעולמות שונים .למשל ,תהיתם פעם למה לתרנגולת יש
כרבולת? או איך פרות מביעות רגשות? ומה קורה לכדור הארץ כשיש ירח מלא? בואו לגלות ביחד איתנו.

ג'אגלינג – יואב הניג

בואו ללמוד להטוטנות בהנאה ובכיף!
חוג קרקס שבו הילדים/ות יתנסו בלימוד שלל כלי הג'אגלינג ,מכשירים ותרגילי שיווי משקל ,אמנות הפרחת בועות
סבון ,ומשחקים מגבשים עם כלי הקרקס! מחקרים מוכיחים שהג'אגלינג משפר קואורדינציה ,קשר עין-יד ,זיכרון
ושיווי משקל! חוג מהנה ביותר .מוזמנים להירשם!

השורד/ת הצעיר/ה – חברת כוכבים

נמאס לכם לשבת כל היום מול המסך? בחוג הזה תהפכו לשורדים/ות ממש כמו בסרטים!
באמצעות טיולים ,משימות ,תחרויות קבוצתיות ואתגרים תגלו מחדש את הטבע והסביבה שלכם תוך חווית הישרדות
שכולה כיף ואקשן .נלמד מה גורם לאש לדלוק ואיך מדליקים מדורה ,איך לירות בחץ וקשת ,איך לבשל בתנאי שטח,
לנווט ,להקים מחסה ,ליצור הסוואה ועוד.

חוג אדריכלים/ות צעירים/ות – חברת כוכבים

מה ילדים/ות צריכים/ות כדי להגשים את עצמם בעולם החדש? אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לחוג אדריכלים
צעירים .בואו נתכנן ביחד! בחוג נלמד איך לתכנן ולשרטט בצורה מקצועית ,נבנה ונעצב דגמים של מבנים אדריכליים
והנדסיים כגון מגדלים ,בניינים ,חצרות ,פארקי שעשועים ועוד המון דברים מגניבים מחומרים שונים .החוג מפתח
את היצירתיות והחשיבה ,את המוטוריקה העדינה ויכולת ההמצאה של הילדים/ות!
בכל שנה הילדים/ות מקימים עיר שלמה מדגמים שהם מכינים ומעצבים בעצמם.

חוג מתמטיקה  -חברת כוכבים

בואו ניכנס יחד אל תוך עולם המספרים!
באמצעות משחקים ,חידות ואתגרים מתמטיים נחשפים הילדים/ות אל עולם המספרים והמתמטיקה .בצורה כיפית
וחווייתית הם מפתחים את האהבה למקצוע ,הביטחון ,יכולות הלמידה ,החשיבה המתמטית שלהם ועוד...
במהלך השנה ניגע בתחומים הנלמדים בשנת הלימודים ונחזק את הידע והביטחון של הילדים/ות בחומר הנלמד.

תעופה וטיסנאות  -מועדון התעופה כפר סבא

בחוג נלמד על הקשר בין טבע למטוסים ותעופה ,נבנה דגמים של טיסני גלשון ודגמים תעופתיים ומדעיים ונטיסם
במהלך החוגים .נכיר ונלמד על רובוטים מעופפים – רחפנים – ונלמד להטיסם בסימולטור טיסה ובמציאות.
נלמד את הבסיס התאורטי והמעשי עליו מושתת מקצוע ההנדסה ,נלמד לקרוא שרטוטים ,לעבוד על בניית דגמים
ומוטוריקה עדינה ,תוך שימוש בכלי עבודה כסרגל ,שופינים ,משוריות ,ניירות שיוף ,פטיש ,סיכות ועוד .נלמד לתכנן
טיסנים וכלי תעופה שלאחר מכן גם יטוסו .כל הדגמים שבונים בחוג הם אישיים ולוקחים אותם הביתה .המדריכים/ות
הינן/ם בוגרי קורס מדריכים ארצי ייעודי לתחום התעופה .החוג מיועד לבנים ובנות מגיל  8ועד .18

אומנות חווייתית – אפרת היימר

מה ילדים/ות צריכים כדי להגשים את עצמם בעולם החדש? יצירתיות ,גמישות מחשבתית ,דמיון מפותח ,חופש
פנימי ,שמחת חיים ובטחון .איך מפתחים את כל אלה? דרך התנסות ,יצירה בדמיון ובחומר ,חידוד וטיפוח החושים,
פיתוח יכולת החלימה וחשיפה לחומרים חדשים ועכשוויים .מפגשי יצירה שילדים/ות אוהבים! בהנחיית אפרת
היימר ,יוצרת רב תחומית ,מתמחה בתראפיה באומנות לילדים/ות ,מדריכת חוגים .הנאה מובטחת!
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חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא
הכנה לכיתה א' – אפרת היימר

בשעה טובה! הרגע הכל כך מרגש עבור ילדכם/ן ,כיתה א' ,אוטוטו מגיע .זה בדיוק הזמן להגיע למפגשים שיכינו
את ילדכם/ן במקסימום ותוך הרבה הנאה! בחוג נתנסה בדרכים יצירתיות ומשעשעות בלימוד והסתגלות לכל מה
שנדרש בכיתת בית הספר :מיומנויות חברתיות ,מוטוריקה עדינה ,מספרים ואותיות ,טיפוח שפה ,זיהוי חוזקות
והעצמתן ,פיתוח דמיון והבנת הוראות .הלימוד נעשה בשילוב מגוון כלי לימוד ומשחקים מדליקים.
החוג בהנחיית אפרת היימר ,מומחית בכתיבת והנחיית תוכניות פדגוגיות לגיל הרך ,מתמחה בתראפיה באומנות
לילדים/ות ,מדריכת חוגים.

חוג הכרת האותיות באנגלית  -לכיתות א'-ב'

מתחילים – ויויאנה רזניק
הכרת האותיות לפי השיטה הסנסורית (דרך החושים) ,שהוכחה כאפקטיבית ומהנה.
בחוג ניצור חוויה חיובית באמצעות יצירה ,ריקוד ושיח באנגלית .בצד הטכנולוגי נשלב טאבלטים לתרגול האותיות.
בסוף השנה הילדים/ות מקבלים תיק מקסים עם העבודות שלהם.
אנחנו רואים את הילד וכל ילד לומד בדרכו שלו .תקבלו עדכונים על הנעשה בחוג ,כולל צילום עבודות .בנוסף נשלח
קישורים לאתרי למידה כיפים.

חוג אנגלית להעשרה לכיתות א'-ב' | מתקדמים – ויויאנה רזניק

מתקדמים – ויויאנה רזניק
חוג המשך לילדים/ות שמכירים את רוב האותיות .נכין משחקים עם האותיות ,אביזרים לחדר ,שלטים לבית ,נשחק
משחקי קופסא ומשחקי חברה באנגלית .נלמד ברכות ושירים מעניינים ונרחיב את אוצר מילים .נשלח קישורים
לאתרי למידה מעניינים ומעשירים ונעדכן אתכם על מה שנעשה בחוג דרך קבוצת הוואטסאפ שלנו.
מצויין לילדים/ות שכבר מרגישים בנוח עם ה .ABC-מה שהכי חשוב – ניצור חוויה חיובית וחשק ללמוד אנגלית!

חוג רפואה ומדע  -ניצני מדע ורפואה

חוג העשרה חווייתי לפיתוח חשיבה וחקירה מדעית ,תוך התנסות בעריכת ניסויי מעבדה.
החוג מתבסס על האמונה ש"אם תמונה שווה אלף מילים הרי שהתנסות שווה אלף תמונות"!!
במסגרת החוג הילדים/ות ילמדו על המערכות השונות בגוף האדם ,ממערכת הנשימה ,השמיעה ,העיכול ,הלב ועד
למוח של האדם הבוגר .הילדים/ות יכירו מושגים שונים מתחום הביולוגיה ,הכימיה והפיזיקה ,כולל התנסות בבניית
מעגלים חשמליים ,ויתוודעו למדענים וממציאים ששינו את פני ההיסטוריה האנושית.

חוג אומנות ,תפירה ופיסול  -נומי מלול אוהד /מימי מלול נקאש

חוג אומנות ועיצוב ,המשלב מלאכות שונות כמו גזירה ותפירה ,התנסות בטכניקות שונות ,בחומרים מגוונים כמו:
בדים ,עיסת נייר ,דאס ,פלסטיק ,צמר ,קלקר ,חומרים ממוחזרים ועוד...
דגשים כמו פיתוח הדמיון האישי ,כושר ביטוי עצמי ויכולות מוטוריקה עדינה.

חוג ציור ,רישום ועבודה בעץ  -נומי מלול אוהד /מימי מלול נקאש

חוג אומנות המשלב יסודות הציור והרישום ,ועבודה בעץ והיכרות איתו ,התנסות בטכניקות שונות ובחומרים מגוונים,
כמו נייר ,עץ ,גואש ,אקריליק ,חומרים ממוחזרים ועוד...
דגשים כמו חשיפה לעולם האמנות ,פיתוח הדמיון האישי ,כושר ביטוי עצמי ויכולות מוטוריקה עדינה.

אנגלית – רחלי איפרגן

בחוג אנגלית נעשיר את אוצר המילים באמצעות משחקים ,שירים ,יצירה ,כרטיסיות ועוד ,תוך למידה חווייתית
ומהנה ומתן ביטוי אישי לכל תלמיד .בכל שבוע יישלח עדכון לגבי הנלמד.
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ציור ואומנות – קרין ברכה

בחוג ציור ואומנות נלמד ונכיר את העולם הקסום של הציור ,הרישום והפיסול .נפסל באמצעות דאס ,פלסטלינה,
פורצלן קר ,צמר פולימרי ,נצייר בצבעי אקריליק ,אקוורלים ,פנדה ועוד...
ניצור גם פסיפס ועוד הרבה יצירות! כל עולם האומנות יהיה פרוס בפני הילדים/ות כדי לפתוח את הלב ולהוציא
את הרגש חוצה!

מיומנויות העתיד מבית Yaizy

תכני החוגים של חברת  Yaizyמכינים את הילדים/ות למקצועות העתיד .החברה פועלת בישראל ,ארה"ב ואנגליה
ועוזרת לילדים/ות לרכוש כישורים חיוניים באמצעות קורסים וסדנאות בתחומים חדשניים ,המגדירים את עולם המחר.

סודות האנימציה (לכיתות ה'-ו')

בחוג נסקור שיטות קלאסיות וגם לא-קונבנציונליות ליצירת אנימציה בטכניקות מגוונות .הילדים/ות יכירו מגוון
תוכנות ליצירת סרטי אנימציה ,ילמדו את השלבים העיקריים ביצירת עלילה ויחקרו את עקרונות העבודה עם תכנים
חזותיים ,תוך הפעלת חשיבה ביקורתית.

פיתוח משחקים ברובלוקס (לכיתות ד'-ו')

הכניסה שלכם לעולם פיתוח משחקים והצעד הראשון לקראת השליטה במקצוע מבוקש  -מעצב משחקים .בעולם
המופלא של רובלוקס ,יוצרים הילדים/ות גרסאות מקוריות למשחקים שונים ,מפתחים מיומנות של כתיבת קוד
בשפת תכנות  ,Luaלומדים על עיצוב ותכנון משחק ,השקתו והפצתו לשוק בסיום הפרויקט.

סטודיו לקומיקס (לכיתות ד'-ו')

החוג נועד לשמש כמאיץ לצעירים יצירתיים ,שחולמים להפוך למספרי הסיפורים של זמנם .הילדים/ות ילמדו את
יסודות הסטוריטלינג בדרכים שונות ומגוונות :הסיפור בעל-פה והסיפור הוויזואלי .הם יכירו את כל שלבי היצירה
של עלילה והפיכתה למלאת חיים באמצעות מדיום הקומיקס וישפרו את הכישורים היצירתיים שלהם ואת החשיבה
מחוץ לקופסא .בחוג הילדים/ות יגשימו את החלומות ואת הרעיונות שלהם בעזרת כלים מקצועיים ,כמו תוכנות
 ComicLifeו.Storyboardthat-

שיווק דיגיטלי חברתי (לכיתות ה'-ו')

חוג שיווק דיגיטלי מעודד ילדים/ות ליזום קמפיינים חברתיים ולשנות את העולם! הילדים/ות יהפכו לאלופים בשיווק
דיגיטלי וילמדו להשפיע על דעת הקהל בנושאים חברתיים חשובים .הם ישתפו פעולה בצוות מדיה דינמי ,יערכו
סיעורי מוחות ויפתחו רעיונות חדשים ,יפתרו משימות מסובכות ויבנו את הקמפיין הראשון שלהם ,יבנו דפי נחיתה
באמצעות  WIXואחר כך יקדמו את הרעיון החברתי שלהם באמצעות קמפיין בטיקטוק.
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חדש!
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חוג תכנות לבנות בכיתות ג'-ו'

מחקרים קובעים ,כי בנות שלומדות בכיתות ללא בנים,
מגיעות להישגים גבוהים יותר בלימודים ,בעיקר בלימודים הריאליים.
נוח יותר להתבלט ,לשתף וליצור ביחד בסביבה נעימה ולא תחרותית.
בקורס נלמד לתכנת משחקים וסרטונים בשפת Scratch
נתכונן לאליפות הסייבר הישראלית של בתי הספר היסודיים SKILLS
נתכנת ונהנה!
מנהלת החוג :גילור גל ,מנהלת בחברות הייטק ,מהנדסת ,בוגרת הטכניון

החוג יתקיים במספר מוקדים:
בי"ס ברנר
יום א' 16:30-15:30

בי"ס לאה גולדברג
יום ג' 16:00-15:00

בי"ס דבורה עומר
יום ד' 16:00-15:00

אין צורך במחשב נייד או ידע מוקדם | פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמות
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לפרטים נוספים :גילור 054-9011063
להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות במייל | hagito@ksaba.co.il :טל'09-7640733 :

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

מזרח העיר

בי"ס דבורה עומר

לחץ/י להרשמה >
יום א'

14:30-13:30

פיסול בפימו

יום ב'

14:30-13:30

עיצוב ותפירה

יום ג'

יום ד'

13:45-13:00

13:45-13:00

כיתות א'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:15-13:15

כיתות א'-ג'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
14:00-13:00

שח מט

פלאי מדע וחלל

יום ה'

14:00-13:00

השורד/ת הצעיר/ה

כיתות א'-ב'
₪ 180
יפית סרויה 052-8384732
15:30-14:30

כיתות א'-ו'
₪ 190
קרן 054-4447886
15:20-14:00

כיתות א'-ב'
₪ 200
ויויאנה 058-4176777
16:00-15:00

כיתות ה'-ו'
₪ 220
רויאל מנשה 050-2314969
15:00-14:00

כיתות א'-ה'
כיתות א'-ד'
₪ 180
₪ 190
זק כרמית  054-7409007אשר אטיאס 052-3058350
14:20-13:30
15:50-14:50

כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ד'
₪ 190
₪ 180
יפית סרויה  052-8384732אפרת היימר 052-3854570
16:00-15:00
16:30-15:30

כיתות א'-ב'
₪ 190
רון יחזקאל 053-5539375
14:35-13:45

כיתות ב'-ה'
₪ 185
אילנית 050-2285258
16:00-15:00

כיתות ב'-ג'
₪ 200
ויויאנה 058-4176777
17:00-15:30

כיתות א'-ג'
כיתות א'-ה'
כיתות א'-ד'
₪ 180
₪ 280
₪ 190
אורטל מלכה  050-7412010אשר אטיאס  052-3058350גלית בן ישי 052-3930356
15:20-14:30
17:45 - 17:00
16:15-15:15

כיתות א'-ד'
₪ 215
איילת 052-2232313
17:30-16:00

כיתות ד'-ו'
₪ 350
סשה 03-3806060

כיתות ב'-ג'
₪ 190
רון יחזקאל 053-5539375
16:00-15:00

כיתות ד'-ו'
₪ 350
סשה 03-3806060

אנגלית

פיסול בפימו

אנגלית

שיווק דיגיטלי

מנהיגות צעירה

אומנות חווייתית

שפים/ות צעירים/ות

אלקטרוניקה

כיתות א'-ד'
₪ 180
אלי052-2640889 -
16:20-15:20

בצק סוכר

היי טק לגו

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
16:00-15:00

מתמטיקה

שח מט

ילדי גן ,5-6 ,ללא הורים
₪ 180
עידו אורן 054-5466181

אומנות חווייתית

אדריכלים/ות צעירים/ות

קומיקס דיגיטלי

רפואה ומדע

מבוכים ודרקונים

מיינדפולנס ויוגה צחוק

רפואה ומדע

כיתות ד'-ו'
₪ 350
סשה 03-3806060
16:30-15:15

עיצוב ומיניאטורה

קומיקס דיגיטלי

הטובות להייטק

כיתות ב'-ג'
₪ 190
אפרת היימר 052-3854570
18:00-17:00

כיתות ג'-ו'
₪ 180
גילור 054-9011063
16:10-15:10

גיל 5-6
₪ 210
אפרת היימר 052-3854570

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
18:00-17:00

הכנה לכיתה א' (שנתי)

כיתות א'-ה'
₪ 180
אשר אטיאס 052-3058350
16:00-14:30

תכשיטנות ויצירה

משחק מול מצלמה
כיתות א'-ד'
₪ 190
יובל 052-3624478

הרשמה לשיעור ניסיון >
הרשמה במרכז השירות בטל' ,09-7640881 :בימים א'-ה' בין השעות  19:00-16:00 ,12:00-09:00ובמיילmerkazs@ksaba.co.il :
ייתכנו שינויים במערכת החוגים

לפרטים והסדרי נגישות פרטניים יש לפנות לרכזת החוגים :גאולה בן אשר ,טל' | 052-8582343 :מיילgeulabenasher@gmail.com :
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מזרח העיר

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

בי"ס דמוקרטי

לחץ/י להרשמה >

יום ב'

יום א'

14:30-13:30

14:30-13:30

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
15:50-15:00

כיתות א'-ד'
₪ 190
כרמית 054-7409007

היי טק לגו

פיסול בבצק סוכר

פלאי מדע וחקר החלל
כיתות א'-ג'
₪ 195
כרמלה 054-2241000

יום ד'

16:05-15:15

מיינדפולנס ויוגה צחוק
כיתות א'-ג'
₪ 180
גלית 052-3930356

יום ה'

14:15-13:30

שח מט

כיתות א'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:30-13:30

סדנת קצב

כיתות א'-ג'
₪ 190
יגאל זיקרי 058-4001051
15:30-14:30

סדנת קצב

כיתות ד'-ו'
₪ 190
יגאל זיקרי 058-4001051

הרשמה לשיעור ניסיון >
הרשמה במרכז השירות בטל' ,09-7640881 :בימים א'-ה' בין השעות  19:00-16:00 ,12:00-09:00ובמיילmerkazs@ksaba.co.il :
 10לפרטים והסדרי נגישות פרטניים יש לפנות לרכזת החוגים :חגית עוז ,טל' | 09-7640732 :מייל hagito@ksaba.co.il :
ייתכנו שינויים במערכת החוגים

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

מזרח העיר

בי"ס רמז

לחץ/י להרשמה >
יום א'

13:45-13:00

שח מט

יום ב'

יום ג'

13:40-12:50

פלאי מדע וחקר החלל

פלאי מדע וחקר החלל

סדנת בישול

אנגלית

אלקטרוניקה

כיתות א'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:30-13:30
כיתות א'-ג'
₪ 190
יגאל זיקרי 058-4001051
15:00-14:00

כיתות ב'-ג'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
15:30-14:30

כיתות א'-ג'
₪ 190
אביבית 050-6393494
15:30-14:30

כיתות א'-ב'
₪ 200
ויויאנה 058-4176777
16:00-15:00

כיתות ד'-ו'
₪ 190
יגאל זיקרי 058-4001051

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
16:30-15:30

פיסול בבצק סוכר

סדנת קצב

13:50-12:50

אלקטרוניקה

כיתות א'-ב'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
14:30-13:40

סדנת קצב

יום ד'

תכשיטנות ויצירה

יום ה'

14:30-13:30

עיצוב ומיניאטורה

כיתות א'-ב' מתחילים
₪ 180
אלי 052-2640889
15:00-14:00

כיתות א'-ד'
₪ 215
איילת 052-2232313
14:30-13:30

כיתות א'-ו'
₪ 190
 052-7184120מיטל כהן
14:50-13:50

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
14:45-13:30

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 180
אלי 052-2640889
15:30-14:30

כיתות ב'-ה'
₪ 185
אילנית 050-2285258
15:30-14:30

אדריכלים/ות צעירים/ות

היי טק לגו

מבוכים ודרקונים

השורד/ת הצעיר/ה

כיתות א'-ה'
כיתות א'-ה'
₪ 180
₪ 180
אשר אטיאס  052-3058350אשר אטיאס 052-3058350

אנגלית

כיתות ב'-ג'
₪ 200
ויויאנה 058-4176777

הרשמה לשיעור ניסיון >
הרשמה במרכז השירות בטל' ,09-7640881 :בימים א'-ה' בין השעות  19:00-16:00 ,12:00-09:00ובמיילmerkazs@ksaba.co.il :
לפרטים והסדרי נגישות פרטניים יש לפנות לרכזת החוגים :חגית עוז ,טל' | 09-7640732 :מייל hagito@ksaba.co.il :
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ייתכנו שינויים במערכת החוגים

מרכז העיר

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

בי"ס אוסישקין

יום א'

13:35-12:50

פלאי מדע וחקר החלל
כיתות א'-ב'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
14:00-13:00

יום ב'

14:00-13:00

לגו ורובוטיקה

יום ג'

14:00-13:00

תכנות משחקים

יום ד'

13:35-12:50
כיתות א'-ו'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:00-13:00

כיתות א'-ד'
₪ 190
מיכל רייכמן 052-8848340
14:00-13:00

כיתות א'-ב' מתחילים
₪ 200
ויויאנה 058-4176777
14:00-13:00

כיתות א'-ב'
₪ 190
תאיר 052-7826886
15:00-14:00

שח מט

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
14:05-13:15

כיתות א'-ג' מתחילים
₪ 180
אלי 052-2640889
14:00-13:00

כיתות א'-ב'
₪ 180
גלית בן ישי 052-3930356
15:00-14:00

כיתות א'-ב'
₪ 230
מימי 050-5970687
15:00-14:00

כיתות א'-ב'
₪ 210
נאוה 050-5322201
14:45-13:30

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
15:00-14:10

כיתות ג'-ד'
₪ 230
מימי 050-5970687
15:00-14:00

כיתות א'-ד'
₪ 220
מימי 050-5970687
14:20-13:35

כיתות ב'-ד' מתחילים
₪ 185
אילנית 050-2285258
14:20-13:35

כיתות ג'-ו'
₪ 180
גלית בן ישי 052-3930356
17:00-16:00

כיתות א'-ב'
₪ 215
גילור 054-9011063
16:00-15:00

כיתות א'-ו'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
15:00-14:00

אלקטרוניקה

מיניאטורות

מבוכים ודרקונים

פלאי מדע וחקר החלל
כיתות א'-ג'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
15:00-14:00

מיניאטורות

לגו ורובוטיקה

מיינדפולנס ויוגה צחוק

קולנוע וטלוויזיה

אנגלית

ציור ורישום ועבודה בעץ אומנות תפירה ופיסול

תכנות משחקים

בצק סוכר

כיתות א'-ו'
כיתות א'-ד'
₪ 190
₪ 190
יובל קופרברג  052-3624478כרמית זק 054-7409007
16:00-15:00

תכנות משחקים

שח מט

אומנות תפירה ופיסול
כיתות א'-ד'
₪ 220
מימי 050-5970687
15:00-14:00

כיתות ג'-ד'
₪ 210
נאוה 050-5322201
15:00-14:00

כיתות ג'-ד'
₪ 215
גילור 054-9011063
17:00-16:00

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 180
אלי 052-2640889
16:00-14:45

כיתות א'-ד'
₪ 190
כרמית זק054-7409007
18:00-17:00

הגיל הרך  ,5-6 -ללא הורים
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
17:45-17:00

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 185
אילנית 050-2285258
16:00-15:00

גן חובה
₪ 215
גילור 054-9011063

גיל 3-6
₪ 200
אושרת מילר 054-6317357
18:45-18:00

אלקטרוניקה

מבוכים ודרקונים

תכנות משחקים

מיניאטורות

כיתות ה'-ו'
₪ 210
נאוה 050-5322201

תיאטרון ודרמה

תכשיטנות ויצירה

תכשיטנות ויצירה

כיתות ג'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
15:00-14:00

תיאטרון ודרמה

כיתות א'-ד'
₪ 190
מיכל רייכמן 052-8848340
17:45-17:00

שח מט

הגיל הרך  ,5-6 -ללא הורים
₪ 180
עידו אורן 054-5466181

אנגלית

כיתות א'-ב' מתקדמים
₪ 200
ויויאנה 058-4176777
17:45-17:00

בצק סוכר

יום ה'

14:00-13:00

כיתות א'-ב'
₪ 215
גילור 054-9011063
14:00-13:00

מיינדפולנס ויוגה צחוק ציור ורישום ועבודה בעץ

לחץ/י להרשמה >

שח מט

תנועטרון

תנועטרון

גיל 3-6
₪ 200
אושרת מילר 054-6317357

הרשמה לשיעור ניסיון > ייתכנו שינויים במערכת החוגים

הרשמה במרכז השירות בטל' ,09-7640881 :בימים א'-ה' בין השעות  19:00-16:00 ,12:00-09:00ובמיילmerkazs@ksaba.co.il :
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לפרטים והסדרי נגישות פרטניים יש לפנות לרכזת החוגים :בת השחר שובל טל' | 050-8755369:מיילmerkazs@ksaba.co.il :

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

בי"ס בן גוריון

יום א'

14:00-13:00

יום ג'

יום ב'

יום ד'

מרכז העיר

לחץ/י להרשמה >
יום ה'

14:00-13:00

14:00-13:00

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
14:00-13:00

כיתות א'-ב' מתחילים
₪ 180
אלי 052-2640889
14:45-13:30

כיתות א'-ה'
₪ 190
יובל קופרברג 052-3624478
13:45-13:00

כיתות ב'-ד' מתחילים
₪ 185
אילנית 050-2285258
14:30-13:30

כיתות א'-ב'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:15-13:00

כיתות ה'-ו'
₪ 220
רויאל מנשה 050-2314969
16:00-15:00

כיתות א'-ב'
₪ 190
רון יחזקאל 053-5539375
15:00-14:00

כיתות א'-ו'
₪ 190
קרן 054-4447886
15:00 - 14:00

כיתות א'-ג'
₪ 200
יגאל זיקרי 058-4001051
14:40-13:40

כיתות א'-ד'
₪ 215
איילת 052-2232313

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
14:50-14:00

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 180
אלי 052-2640889
14:45-14:00

כיתות א'-ג'
₪ 200
רחלי איפרגן 050-4757444
14:30-13:45

כיתות ב'-ג'
₪ 190
רון יחזקאל 053-5539375
16:00-15:00

כיתות א'-ג'
₪ 195
 054-2241000כרמלה
16:00-14:45

כיתות א'-ד'
₪ 195
איתי 054-3341882

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 185
אילנית 050-2285258

תיאטרון ודרמה

כיתות א'-ג'
₪ 190
מיכל רייכמן 052-8848340
14:30-13:30

תכנות משחקים

כיתות א'-ג'
₪ 215
גילור 054-9011063
15:20-14:00

מנהיגות צעירה

עיצוב ומיניאטורה

14:00-13:00

תכשיטנות ויצירה

הייטק לגו

אדריכלים/ות צעירים/ות

בצק סוכר

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
15:15-14:15

כיתות א'-ג'
כיתות א'-ה'
₪ 190
₪ 180
אשר אטיאס  052-3058350אביבית קורן 050-6393494
13:50-13:00

רפואה ומדע

הייטק לגו

רפואה ומדע

יצירה בגומיקליי

אלקטרוניקה

מבוכים ודרקונים

עיצוב ותפירה

אלקטרוניקה

14:00-13:00

קולנוע וטלוויזיה

שח מט

ציור ורישום

אנגלית

פלאי מדע וחקר החלל

שח מט

מבוכים ודרקונים

קולנוע וטלוויזיה

כיתות ב'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
15:00-14:00
כיתות א'-ה'
₪ 190
יובל קופרברג 052-3624478
15:00-14:00

סדנת בישול

כיתות א'-ו'
₪ 190
מיטל 052-7184120
15:30-14:15

ציור ורישום

כיתות ד'-ו'
₪ 200
יגאל זיקרי 058-4001051

הרשמה לשיעור ניסיון >
הרשמה במרכז השירות בטל' ,09-7640881 :בימים א'-ה' בין השעות  19:00-16:00 ,12:00-09:00ובמיילmerkazs@ksaba.co.il :
ייתכנו שינויים במערכת החוגים

לפרטים והסדרי נגישות פרטניים יש לפנות לרכזת החוגים :גאולה בן אשר ,טל' | 052-8582343 :מיילgeulabenasher@gmail.com :
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מרכז העיר

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

בי"ס ברנר

יום א'

יום ב'

יום ד'

יום ה'

13:35-12:50

14:00-13:00

כיתות א'-ג'
₪ 190
יפעת 052-8418520
14:30-13:30

כיתות א'-ד'
₪ 190
אורטל מלכה 050-7412010
15:00-14:00

כיתות א'-ב'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:00-13:00

כיתות א'-ב' מתחילים
₪ 180
אלי 052-2640889
14:15-13:15

כיתות א'-ב'
₪ 190
רון יחזקאל 053-5539375
15:15-14:15

כיתות א'-ד'
₪ 195
איתי 054-3341882
14:30-13:30

כיתות א'-ו'
₪ 230
פאבלו 054-3211331
15:30-14:00

כיתות א'-ג'
₪ 190
מיכל 052-8848340
14:30-13:30

כיתות א'-ג'
₪ 190
כרמית זק 054-7409007
14:30-13:30

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
14:30-15:20

כיתות א'-ג'
₪ 215
גילור 054-9011063
14:30-13:30

כיתות ה'-ו'
₪ 350
סשה 03-3806060
14:45-14:00

כיתות א'-ו'
₪ 190
קרן 054-4447886
14:45-13:30

כיתות א'-ד'
₪ 215
איילת 052-2232313
15:00-14:00

כיתות ב'-ג'
₪ 190
רון יחזקאל 053-5539375
15:45-14:45

כיתות א'-ה'
₪ 280
אשר אטיאס 052-3058350
15:00-14:00

כיתות א'-ב'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
15:30-14:30

כיתות ב'-ד' מתחילים
₪ 185
אילנית 050-2285258
14:20-13:35

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 180
אלי 052-2640889
15:00-14:00

כיתות א'-ב'
₪ 190
אפרת היימר 052-3854570
15:30-14:30

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
15:30-14:45

כיתות ג'-ד'
₪ 215
גילור 054-9011063
15:30-14:30

כיתות ב'-ג'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
17:00-15:30

כיתות א'-ה'
₪ 280
אשר אטיאס 052-3058350
16:30-15:30

כיתות ה'-ו'
₪ 350
סשה 03-3806060

14:30-13:30

אומנות DIY

יצירה בגומיקליי

תכנות משחקים

מתמטיקה

אומנות חווייתית

תכנות משחקים

מתמטיקה

14:30-13:30

יום ג'

לחץ/י להרשמה >

שפים/ות צעירים/ות

אילוף כלבים

רובלוקס

שח מט

דרמה יוצרת 1

עיצוב ותפירה

פלאי מדע וחקר החלל

מבוכים ודרקונים

תכשיטנות ויצירה

שח מט

כיתות ב'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
15:00-14:00

פלאי מדע וחקר החלל

דרמה יוצרת 2

אנימציה דיגיטלית

מבוכים ודרקונים

כיתות א'-ג'
₪ 190
מיכל 052-8848340
16:00-14:45

אלקטרוניקה

פיסול בבצק סוכר

עיצוב ומיניאטורה

אלקטרוניקה

ציור ואמנות

14:20-13:30

רפואה ומדע

היי טק לגו

רפואה ומדע

בובנאות ומלאכת יד

כיתות ב'-ו'
₪ 190
ענת זהבי 054-4467437
16:00-15:00

אנגלית

כיתות א'-ג'
כיתות א'-ב'
₪ 200
₪ 200
קרין ברכה  053-6120122רחלי איפרגן 050-4757444
17:00-15:30
16:00-15:00

ציור ואמנות

כיתות ג'-ד'
₪ 200
קרין ברכה 053-6120122

שיווק דיגיטלי

כיתות ה'-ו'
₪ 350
סשה 03-3806060

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 185
אילנית 050-2285258

הטובות להייטק

כיתות ג'-ו'
₪ 180
גילור 054-9011063
16:20-15:20

אומנות חווייתית

כיתות ב'-ג'
₪ 190
אפרת היימר 052-3854570

הרשמה לשיעור ניסיון > ייתכנו שינויים במערכת החוגים
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לפרטים והסדרי נגישות פרטניים יש לפנות לרכזת החוגים :גאולה בן אשר ,טל' | 052-8582343 :מיילgeulabenasher@gmail.com :

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

בי"ס גולדה

יום א'

14:00 - 13:00

אלקטרוניקה

כיתות א'-ב' מתחילים
₪ 180
אלי 052-2640889
15:00 - 14:00

אלקטרוניקה

ג'-ו' מתקדמים
₪ 180
אלי 052-2640889
16:00-15:00

סדנת בישול

כיתות א'-ו'
₪ 190
מיטל כהן 052-7184120
16:00-15:00

אנגלית

כיתות א'-ג'
₪ 200
רחלי איפרגן 050-4757444

יום ב'

13:35-12:50

יום ג'

14:00 - 13:00

פלאי מדע וחקר החלל

תכשיטנות ויצירה

אדריכלים/ות צעירים/ות

פיסול בפימו

תיאטרון ודרמה

מתמטיקה

כיתות א'-ג'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
14:00 - 13:00

לחץ/י להרשמה >
יום ד'

שח מט

כיתות א'-ב'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:30 - 13:30

קולנוע וטלויזיה

בצק סוכר

פיסול בפימו

כיתות ג'-ד'
כיתות א'-ב' מתחילים
₪ 180
₪ 190
יובל קופרברג  052-3624478יפית סרויה 052-8384732
14:30-13:45

14:00 - 13:00
כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
15:00 - 14:00

ציור ואמנות

15:15-14:15

השורד/ת הצעיר/ה

כיתות א'-ה'
כיתות א'-ה'
כיתות א'-ג'
₪ 180
₪ 280
₪ 190
מיכל רייכמן  052-8848340אשר אטיאס  052-3058350אשר אטיאס 052-3058350
16:00-15:00
15:30 - 14:30
13:45-13:00
כיתות א'-ג'
₪ 190
אביבית 050-6393439
16:00-15:00

יום ה'

היי טק לגו

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
14:30-13:30

כיתות א'-ב'
כיתות א'-ה'
₪ 180
₪ 180
אשר אטיאס  052-3058350יפית סרויה 052-8384732
14:30-13:30
14:00 - 13:00

מרכז העיר

עיצוב ומיניאטורה
כיתות א'-ו'
₪ 215
איילת 052-2232313
16:00-15:00

כיתות א'-ב'
₪ 200
קרין ברכה 053-6120122
15:00 - 14:00

היי טק לגו

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
16:00-15:00

ציור ואמנות

כיתות ג'-ד'
₪ 200
קרין ברכה 053-6120122

תכנות משחקים

כיתות א'-ג'
₪ 215
גילור 054-9011063

שח מט

כיתות ב'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
15:30 - 14:30

קולנוע וטלויזיה

כיתות ג'-ה'
₪ 190
יובל קופרברג 052-3624478
16:00-15:00

עיצוב ותפירה

כיתות א'-ו'
₪ 190
קרן 054-4447886

הרשמה לשיעור ניסיון >
הרשמה במרכז השירות בטל' ,09-7640881 :בימים א'-ה' בין השעות  19:00-16:00 ,12:00-09:00ובמיילmerkazs@ksaba.co.il :
ייתכנו שינויים במערכת החוגים

לפרטים והסדרי נגישות פרטניים יש לפנות לרכזת החוגים :גאולה בן אשר ,טל' | 052-8582343 :מיילgeulabenasher@gmail.com :
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מרכז העיר

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

בי"ס גורדון

לחץ/י להרשמה >
יום א'

יום ג'

יום ב'

יום ד'

13:35-12:50

14:30-13:30

כיתות א'-ו'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
13:50-12:50

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
14:50-14:00

כיתות א'-ב'
₪ 210
נאוה 050-5322201
13:50-12:50

כיתות א'-ג'
₪ 180
גלית בן ישי 052-3930356
16:00-15:00

כיתות א'-ב' מתחילים
₪ 200
ויויאנה 058-4176777
14:45-13:30

כיתות א'-ג' מתחילים
₪ 180
אלי 052-2640889
14:20-13:35

כיתות א'-ד'
כיתות א'-ו'
₪ 190
₪ 190
יובל קופרברג  052-3624478מיכל רייכמן052-8848340 -
14:20-13:35
17:00-16:00

כיתות ב'-ד' מתחילים
₪ 185
אילנית 050-2285258
14:50-13:50

כיתות א'-ו'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:50-13:50

כיתות א'-ב' מתקדמים
₪ 200
ויויאנה 058-4176777
14:50-13:50

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 180
אלי 052-2640889
14:50-13:50

13:50-12:50

לגו ורובוטיקה

כיתות א'-ד'
₪ 185
אמראל 058-6470705
13:50-12:50

ציור ,רישום ועבודה בעץ
כיתות א'-ב'
₪ 230
מימי 050-5970687
13:50-12:50

אנגלית

מבוכים ודרקונים

אנגלית

ציור רישום ועבודה בעץ
כיתות ג'-ד'
₪ 230
מימי 050-5970687
16:00-14:45

שח מט

מיניאטורות

אלקטרוניקה

שח מט

תכשיטנות ויצירה

מיינדפולנס ויוגה צחוק

קולנוע וטלוויזיה

קולנוע וטלוויזיה

כיתות א'-ו'
₪ 190
יובל קופרברג 052-3624478

אלקטרוניקה

13:35-12:50

יום ה'

13:50-12:50

פלאי מדע וחקר החלל

תכנות ואנימציה

ג'אגלינג

פיסול בצק סוכר

כיתות א'-ג'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
13:35-12:50
כיתות א'-ב'
₪ 180
יואב 052-6822022
14:00-13:00

תיאטרון ודרמה

ג'אגלינג

כיתות א'-ב'
₪ 180
יואב 052-6822022
15:00-14:00

כיתות א'-ב'
₪ 200
יוסי שי 052-5547069
14:00-13:00
כיתות א'-ד'
₪ 190
כרמית זק 054-7409007
14:50-13:50

תכנות ואנימציה

כיתות ג'-ד'
₪ 200
יוסי שי 052-5547069
15:00-14:00

פיסול בצק סוכר

כיתות א'-ד'
₪ 190
כרמית זק 054-7409007

תיאטרון ודרמה

כיתות א'-ד'
₪ 190
מיכל רייכמן052-8848340 -

מיניאטורות

כיתות ג'-ו'
₪ 210
נאוה 050-5322201

מבוכים ודרקונים

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 185
אילנית 050-2285258

הרשמה לשיעור ניסיון > ייתכנו שינויים במערכת החוגים
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לפרטים והסדרי נגישות פרטניים יש לפנות לרכזת החוגים :בת השחר שובל טל' | 050-8755369:מיילmerkazs@ksaba.co.il :

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

בי"ס יצחק שדה

יום א'

13:50-12:50

קולנוע וטלוויזיה

יום ב'

14:00-13:00

אלקטרוניקה

יום ג'

14:00-13:00

תכנות ואנימציה

כיתות א'-ו'
₪ 190
יובל קופרברג 052-3624478
13:35-12:50

כיתות א'-ג' מתחילים
₪ 180
אלי 052-2640889
14:00-13:00

כיתות א'-ב'
₪ 200
יוסי שי 052-5547069
14:00-13:00

כיתות א'-ו'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:00-13:00

כיתות א'-ב' מתחילים
₪ 200
ויויאנה 058-4176777
15:00-14:00

כיתות א'-ד'
₪ 220
נעמי מלול אוהד 054-4823764
15:00-14:00

כיתות א'-ד'
₪ 190
כרמית 054-7409007

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 180
אלי 052-2640889

שח מט

בצק סוכר

14:00-13:00

תכשיטנות ויצירה

כיתות א'-ב'
₪ 190
תאיר 052-7826886
14:20-13:35

אנגלית

אלקטרוניקה

15:00-14:00

אנגלית

כיתות א'-ב' מתקדמים
₪ 200
ויויאנה 058-4176777

אמנות תפירה ופיסול

ציור ,רישום ועבודה
בעץ

כיתות א'-ד'
₪ 230
נעמי מלול אוהד 054-4823764
15:00-14:00

תכנות ואנימציה

כיתות ג'-ו'
₪ 200
יוסי שי 052-5547069

שח מט

יום ד'

13:50-12:50

מיניאטורות

מרכז העיר

לחץ/י להרשמה >
יום ה'

13:35-12:50

פלאי מדע וחקר החלל

כיתות א'-ב'
₪ 210
נאוה 050-5322201
14:00-13:00

כיתות א'-ב'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
13:45-13:00

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
14:45-13:30

כיתות א'-ב'
₪ 180
יואב 052-6822022
14:20-13:35

כיתות ב'-ה'
₪ 185
אילנית 050-2285258

כיתות ב'-ג'
₪ 195
כרמלה 054-2241000

לגו ורובוטיקה

מבוכים ודרקונים

14:35-13:45

מיינדפולנס ויוגה

כיתות א'-ג'
₪ 180
ויויאנה 058-4176777
14:50-13:50

ג'אגלינג

פלאי מדע וחקר החלל

14:30-13:45

ג'אגלינג

כיתות ג'-ו'
₪ 180
יואב 052-6822022

מיניאטורות

כיתות א'-ו'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:50-13:50

כיתות ג'-ו'
₪ 210
נאוה 050-5322201
15:00-14:00

כיתות א'-ו'
₪ 190
יובל קופרברג 052-3624478
15:00-14:00

כיתות א'-ד'
₪ 185
אמראל 058-6470705

לגו ורובוטיקה

קולנוע וטלוויזיה

בצק סוכר

כיתות א'-ד'
₪ 190
כרמית 054-7409007
15:00-14:00

תכשיטנות ויצירה

כיתות ג'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886

הרשמה לשיעור ניסיון >
הרשמה במרכז השירות בטל' ,09-7640881 :בימים א'-ה' בין השעות  19:00-16:00 ,12:00-09:00ובמיילmerkazs@ksaba.co.il :
ייתכנו שינויים במערכת החוגים
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מרכז העיר

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

בי"ס בר אילן

לחץ/י להרשמה >
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

14:00-13:00

14:30-13:30

כיתות א'-ג'
₪ 190
יגאל זיקרי 058-4001051
15:00-14:00

כיתות א'-ג'
₪ 190
יפעת 052-8418520
15:30-14:30

כיתות א'-ה'
כיתות א'-ה'
₪ 280
₪ 180
אשר אטיאס  052-3058350אשר אטיאס 052-3058350
14:00-13:00
14:30-13:45

כיתות א'-ג'
כיתות ד'-ו'
₪ 200
₪ 190
רחלי איפרגן  050-4757444יגאל זיקרי 058-4001051
15:45-14:45

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
17:00-15:30

כיתות א'-ב'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
15:15-14:30

כיתות א'-ה'
₪ 180
אשר אטיאס 052-3058350
15:00-14:00

כיתות ד'-ו'
₪ 350
סשה 03-3806060
17:00-16:00

כיתות ב'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181

כיתות א'-ה'
₪ 280
אשר אטיאס 052-3058350

14:30-13:30

סדנת בישול

כיתות א'-ו'
₪ 190
מיטל כהן 052-7184120
14:40-13:40

אנגלית

היי טק לגו

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705

סדנת קצב

סדנת קצב

אומנות DIY

תכשיטנות ויצירה

רובלוקס

14:00-13:00

14:00-13:00

השורד/ת הצעיר/ה

מתמטיקה

שח מט

אדריכלים/ות צעירים/ות

שח מט

מתמטיקה

בצק סוכר

כיתות א'-ג'
₪ 190
אביבית050-6393494 -

הרשמה לשיעור ניסיון > ייתכנו שינויים במערכת החוגים
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לפרטים והסדרי נגישות פרטניים יש לפנות לרכזת החוגים :גאולה בן אשר ,טל' | 052-8582343 :מיילgeulabenasher@gmail.com :

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

מרכז העיר

בי"ס שילה

לחץ/י להרשמה >
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

14:30-13:30

14:30-13:30

כיתות א'-ג'
₪ 190
אורטל כהן 054-8451911
14:00-13:00

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
16:00-15:00

כיתות א'-ג'
גילור
גילור 054-9011063
14:15-13:30

כיתות א'-ב'
₪ 180
אלי 052-2640889
15:00-14:00

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
14:45-14:00

כיתות א'-ו'
₪ 190
קרן 054-4447886

כיתות א'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:30-13:30

כיתות ג'-ו'
₪ 180
אלי 052-2640889

14:00-13:00

סדנת בישול

תכשיטנות ויצירה

היי טק לגו

עיצוב ותפירה

תכנות משחקים

שח מט

פלאי מדע וחקר החלל

אנגלית

סדנת בישול

אנגלית

כיתות א'-ג'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
15:00-14:00

14:00-13:00

אלקטרוניקה

אלקטרוניקה

כיתות א'-ג'
₪ 200
רחלי איפרגן 050-4757444
15:30-14:30
כיתות ד'-ו'
₪ 200
רחלי איפרגן 050-4757444

כיתות ג'-ו'
₪ 190
אורטל כהן 054-8451911
16:00-15:00

אומנות DIY

כיתות א'-ג'
₪ 190
יפעת רותם 052-8418520
16:00-15:00

יצירה בגומיקליי

כיתות א'-ד'
₪ 195
איתי 054-3341882

הרשמה לשיעור ניסיון >
הרשמה במרכז השירות בטל' ,09-7640881 :בימים א'-ה' בין השעות  19:00-16:00 ,12:00-09:00ובמיילmerkazs@ksaba.co.il :
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ייתכנו שינויים במערכת החוגים

מערב העיר

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

בי"ס לאה גולדברג

יום א'

14:20-13:30

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

13:50-12:50

14:10-13:10

14:00-13:00

כיתות א'-ב'
₪ 190
רון יחזקאל 053-5539375
15:00-14:00

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
14:30-13:30

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
14:10-13:10

כיתות א'-ד'
₪ 190
יובל קופרברג 052-3624478
13:35-12:50

כיתות א'-ב'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:00-13:00

כיתות א'-ו'
₪ 230
פאבלו 054-3211331
15:20-14:30

כיתות א'-ה'
 280ש"ח
אשר אטיאס 052-3058350
15:00-14:00

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
14:30-13:30

כיתות א'-ב'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
14:20-13:35

כיתות א'-ג'
₪ 215
גילור 054-9011063
14:40-13:40

כיתות ב'-ג'
₪ 190
רון יחזקאל 053-5539375
15:45-14:45

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
15:30-14:30

כיתות א'-ו'
₪ 215
איילת 052-2232313
15:00-14:00

רפואה ומדע

אילוף כלבים

רפואה ומדע

בובנאות ומלאכת יד

היי טק לגו

מתמטיקה

היי טק לגו

מתמטיקה

אנגלית

אנגלית

משחק מול מצלמה

פלאי מדע וחקר החלל

שפים/ות צעירים/ות

אומנות DIY

אלקטרוניקה

יצירה בגומיקליי

כיתות א'-ג'
כיתות א'-ד'
₪ 190
₪ 190
אורטל מלכה  050-7412010יפעת רותם 052-8418520
17:00-16:00
16:00-15:00
כיתות א'-ב' מתחילים
₪ 180
אלי 052-2640889
18:00-17:00

כיתות א'-ד'
₪ 195
איתי 054-3341882
18:00-17:00

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 180
אלי 052-2640889

גיל הרך4-6 :
₪ 190
ואלרי 050-7962362

אלקטרוניקה

יצירה מהטבע -גן חובה

13:45-13:00

שח מט

תכנות משחקים

עיצוב ומיניאטורה

פלאי מדע וחקר החלל

אנגלית

אומנות חווייתית

פיסול בבצק סוכר

אנגלית

כיתות ב'-ג'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
16:00-15:00

כיתות א'-ג'
כיתות א'-ב'
כיתות א'-ה'
כיתות ב'-ו'
₪ 190
₪ 190
₪ 280
₪ 190
ענת זהבי  054-4467437אשר אטיאס  052-3058350אפרת היימר  052-3854570כרמית זק 054-7409007
15:45-14:45
17:45-16:30
15:10-14:10
16:00-15:00

אנגלית

מבוכים ודרקונים

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
14:40-13:40
כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
14:30-13:45

שח מט

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
15:10-14:10

כיתות ב'-ד' מתחילים
₪ 185
אילנית 050-2285258
19:00-17:45

כיתות ב'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
15:00-14:00

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
16:20-15:20

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 185
אילנית 050-2285258

כיתות ג'-ד'
₪ 215
גילור 054-9011063
15:40-14:40

אנגלית

אנגלית

מבוכים ודרקונים

תכנות משחקים

אנגלית

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
16:00-15:00

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
15:40-14:40

כיתות ג'-ו'
₪ 180
גילור 054-9011063

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777

הטובות להייטק
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לחץ/י להרשמה >

אנגלית

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

מערב העיר

בי"ס לאה גולדברג

יום א'

יום ב'

יום ג'

16:20-15:20

יום ד'

אנגלית

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
16:20-15:20

אומנות חווייתית

יום ה'

16:00-15:00

תכנות משחקים

כיתות א'-ג'
₪ 215
גילור 054-9011063
16:50-15:50

אנגלית

כיתות ב'-ג'
₪ 190
אפרת היימר 052-3854570
17:20-16:20

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
16:50-15:50

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
17:20-16:20

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
17:50-16:50

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
17:45-17:00

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
17:50-16:50

הגיל הרך  ,5-6 -ללא הורים
₪ 180
עידו 054-5466181
18:00-17:00

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
18:00-17:00

גיל 5-6
₪ 210
אפרת היימר 052-3854570
18:20-17:20

גן חובה
₪ 215
גילור 054-9011063
18:50-17:50

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
18:20-17:20

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
18:50-17:50

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777

אנגלית

אנגלית

שח מט

הכנה לכיתה א' (שנתי)

אנגלית

אנגלית

ייתכנו שינויים במערכת החוגים
*חוגי האנגלית יחולקו לרמות ,יש לשוחח טלפונית לפני הרישום עם גילי 058-4114777

אנגלית

אנגלית

אנגלית

תכנות משחקים

אנגלית

אנגלית

הרשמה לשיעור ניסיון >
הרשמה במרכז השירות בטל' ,09-7640881 :בימים א'-ה' בין השעות  19:00-16:00 ,12:00-09:00ובמיילmerkazs@ksaba.co.il :
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מערב העיר

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

בי"ס רחל המשוררת
לחץ/י להרשמה >
יום א'

15:35-14:40

יום ב'

14:10-13:10

14:30-13:30

14:30-13:30

כיתות א'-ב'
₪ 190
רון יחזקאל 053-5539375
14:30-13:30

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
14:10-13:10

כיתות א'-ה'
₪ 280
אשר אטיאס 052-3058350
13:45-13:00

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
14:40-13:40

כיתות ג'-ו'
₪ 240
אביעד 054-4272487
16:00-15:00

כיתות א'-ג'
₪ 215
גילור 054-9011063
14:30-13:30

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
14:30-13:30

כיתות א'-ב'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:15-13:15

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
15:30-14:30

כיתות א'-ו'
₪ 190
קרן 054-4447886
16:30-15:30

כיתות א'-ב'
₪ 180
יפית סרויה 052-8384732
14:30-13:30

כיתות ב'-ו'
₪ 190
ענת זהבי 054-4467437
15:10-14:10

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
14:30-13:30

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
15:40-14:40

כיתות א'-ד'
₪ 180
אלי 052-2640889
17:15-16:15

כיתות א'-ד'
₪ 215
איילת 052-2232313
15:20-14:30

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
15:10-14:10

כיתות א'-ד'
₪ 190
אורטל מלכה 050-7412010
14:30-13:45

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
16:30-15:30

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
15:30-14:30

כיתות ב'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
15:30-14:00

כיתות א'-ו' מתקדמות
₪ 190
יפעת רותם 052-8418520
16:50-15:50

כיתות ד'-ו'
₪ 350
סשה 03-3806060
15:15-14:15

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
17:50-16:50

כיתות ג'-ד'
₪ 180
יפית סרויה 052-8384732
17:30-16:30

כיתות א'-ו'
₪ 230
פאבלו 054-3211331
16:20-15:20

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
15:30-14:30

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
18:50-17:50

גיל 5-6
₪ 190
כרמית זק 054-7409007

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777

כיתות א'-ה'
₪ 280
אשר אטיאס 052-3058350

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777

14:20-13:30

פלאי מדע וחקר החלל

רפואה ומדע

טיסנאות ותעופה

תכנות משחקים

כיתות א'-ג'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
15:30-14:15

עיצוב ותפירה

אלקטרוניקה

פיסול בפימו

עיצוב ומיניאטורה

משחק מול מצלמה

רפואה ומדע

יצירה מהטבע -גן חובה

יצירה מהטבע

כיתות ב'-ג'
כיתות א'-ד'
₪ 190
₪ 190
יובל קופרברג  052-3624478רון יחזקאל 053-5539375
18:00-17:00
15:30-14:30
גיל הרך4-6 :
₪ 190
ואלרי 050-7962362

אנגלית

אנגלית

בובנאות ומלאכת יד

אנגלית

אנגלית

ציור ואמנות

כיתות ג'-ד'
כיתות א'-ג'
₪ 200
₪ 190
ואלרי שיקלי  050-7962362קרין ברכה 053-6120122
16:00-15:00
16:00-15:00

פיסול בפימו

פיסול בבצק סוכר
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יום ג'

יום ד'

יום ה'

אילוף כלבים

אנגלית

מתמטיקה

שח מט

היי טק לגו

שפים/ות צעירים/ות

שח מט

רובלוקס

היי טק לגו

מתמטיקה

תכשיטנות ויצירה

אנגלית

תכשיטנות ויצירה

אנגלית

אומנות DIY

אנגלית

אנגלית

אנגלית

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

מערב העיר

בי"ס רחל המשוררת
יום א'

יום ב'

18:00-17:00

יום ג'

16:20-15:20

שח מט מתקדמים

אנגלית

שח מט מתקדמים

ציור ואמנות

כיתות ג'-ח'
₪ 200
עידו 054-5466181
19:00-18:00

כיתות ג'-ח'
₪ 200
עידו 054-5466181

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
16:30-15:30

יום ד'

15:30-14:30

שפים/ות צעירים/ות

יום ה'

17:45-17:00

שח מט

הגיל הרך  ,5-6 -ללא הורים
כיתות א'-ד'
₪ 180
₪ 190
עידו 054-5466181
אורטל מלכה 050-7412010
15:30-14:30

אומנות DIY

כיתות א'-ג'
כיתות א'-ב'
₪ 190
₪ 200
קרין ברכה  053-6120122יפעת רותם 052-8418520
17:00-16:00
16:00-15:00

אילוף כלבים

יצירה בגומיקליי

כיתות א'-ו'
₪ 230
פאבלו 054-3211331
17:20-16:20

כיתות א'-ד'
₪ 195
איתי 054-3341882
16:45-15:45

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
17:20-16:20

כיתות ד'-ו'
₪ 190
יפעת רותם 052-8418520
17:00-15:30

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
18:20-17:20

כיתות ד'-ו'
₪ 350
סשה 03-3806060
18:30-17:15

גן חובה ,גיל 5-6
₪ 220
גילי *058-4114777
18:20-17:20

כיתות ב'-ה'
₪ 185
אילנית 050-2285258
18:00-17:15

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777

גן חובה
₪ 180
ויויאנה 058-4176777

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אומנות DIY

אנימציה דיגיטלית

מבוכים ודרקונים

מיינדפולנס ויוגה

ייתכנו שינויים במערכת החוגים
*חוגי האנגלית יחולקו לרמות ,יש לשוחח טלפונית לפני הרישום עם גילי 058-4114777

הרשמה לשיעור ניסיון >
הרשמה במרכז השירות בטל' ,09-7640881 :בימים א'-ה' בין השעות  19:00-16:00 ,12:00-09:00ובמיילmerkazs@ksaba.co.il :
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מערב העיר

יום א'

14:30-13:30

שפים/ות צעירים/ות

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

בי"ס ש"י עגנון

יום ב'

יום ג'

14:30-13:30

13:50-12:50

היי טק לגו

אלקטרוניקה

יום ד'

14:30-13:30

לחץ/י להרשמה >
יום ה'
14:40-13:40

אנגלית

תכשיטנות ויצירה

כיתות א'-ד'
₪ 190
אורטל מלכה 050-7412010
14:30-13:30

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
14:30-13:30

כיתות א'-ב' מתחילים
₪ 180
אלי052-2640889 -
14:15-13:30

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
15:00-14:00

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
15:05-14:15

כיתות א'-ו'
₪ 190
קרן 054-4447886
14:30-13:30

כיתות א'-ג'
₪ 190
יפעת רותם 052-8418520
15:30-14:30

כיתות א'-ב'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:30-13:30

כיתות א'-ו'
₪ 230
פאבלו 054-3211331
15:15-14:15

כיתות א'-ג'
₪ 180
גלית בן ישי 052-3930356
15:40-14:40

כיתות א'-ד'
₪ 195
איתי 054-3341882
15:30-14:00

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
15:45-14:45

עיצוב ותפירה

יצירה בגומיקליי

רובלוקס

אומנות DIY

היי טק לגו

השורד/ת הצעיר/ה

שח מט

אילוף כלבים

אדריכלים/ות צעירים/ות

משחק מול מצלמה

תכנות משחקים

תכשיטנות ויצירה

כיתות א'-ד'
כיתות א'-ה'
₪ 190
₪ 180
אשר אטיאס  052-3058350יובל קופרברג 052-3624478
14:30-13:30
15:30-14:30

מיינדפולנס ויוגה צחוק

אנגלית

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
16:05-15:15

מיינדפולנס ויוגה צחוק

כיתות ה'-ו'
₪ 350
סשה 03-3806060
16:00-15:00

כיתות א'-ה'
₪ 180
אשר אטיאס 052-3058350
17:45-17:00

כיתות ג'-ד'
 215ש"ח
גילור 054-9011063
15:00-14:15

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
17:00-15:45

כיתות ד'-ו'
₪ 180
גלית בן ישי 052-3930356
16:50-15:50

כיתות א'-ג'
₪ 215
גילור 054-9011063
16:15-15:15

הגיל הרך  ,5-6 -ללא הורים
₪ 180
עידו 054-5466181
18:00-17:15

כיתות ב'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
14:50-13:50

כיתות ב'-ה'
₪ 185
אילנית 050-2285258

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777
17:50-16:50

גן חובה
₪ 180
ויויאנה 058-4176777

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 180
אלי052-2640889 -
16:15-15:30 / 15:25-14:40

גן חובה ,גיל 5-6
₪ 220
גילי *058-4114777
18:50-17:50

כיתות א'-ג'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
16:00-15:00

כיתות א'-ה'
₪ 220
גילי *058-4114777

תכנות משחקים

פיסול בבצק סוכר

כיתות א'-ג'
₪ 190
כרמית זק 054-7409007
17:00-15:30

קומיקס דיגיטלי

כיתות ה'-ו'
₪ 350
סשה 03-3806060

שח מט

מיינדפולנס ויוגה

שח מט

מבוכים ודרקונים

אלקטרוניקה

פלאי מדע וחקר החלל

אנגלית

אנגלית

אנגלית

עיצוב ומיניאטורה
כיתות א'-ד'
₪ 215
איילת 052-2232313
18:00-17:00

שח מט מתקדמים
כיתות ג'-ח'
₪ 200
עידו 054-5466181
19:00-18:00

שח מט מתקדמים
כיתות ג'-ח'
₪ 200
עידו 054-5466181

ייתכנו שינויים במערכת החוגים
*חוגי האנגלית יחולקו לרמות ,יש לשוחח טלפונית לפני הרישום עם גילי 058-4114777

הרשמה לשיעור ניסיון >
הרשמה במרכז השירות בטל' ,09-7640881 :בימים א'-ה' בין השעות  19:00-16:00 ,12:00-09:00ובמיילmerkazs@ksaba.co.il :
 24לפרטים והסדרי נגישות פרטניים יש לפנות לרכזת החוגים :חגית עוז ,טל' | 09-7640732 :מייל hagito@ksaba.co.il :

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

מערב העיר

בי"ס יסודי צומח 80
לחץ/י להרשמה >
יום א'

16:20-15:35

פלאי מדע וחקר החלל
כיתות א'-ב'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
16:00-15:00

היי טק לגו

כיתות א'-ב'
₪ 185
אמראל 058-6470705

יום ב'

15:30-14:30

יום ג'

יום ד'

14:00-13:00

עיצוב ומיניאטורה

אמנות DIY

תכנות משחקים

יצירה בגומיקליי

כיתות א'-ב'
₪ 215
איילת 052-2232313
15:40-14:40

כיתות א'-ב'
₪ 190
יפעת רותם 052-8418520
14:30-13:30

כיתות א'-ב '
₪ 215
גילור 054-9011063
16:00-15:00

כיתות א'-ב'
₪ 190
איתי 054-3341882
15:30-14:45

כיתות א'-ב'
₪ 200
רחלי איפרגן 050-4757444

כיתות א'-ב'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181

אנגלית

יום ה'

שח מט

הרשמה לשיעור ניסיון >
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מערב העיר

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

בי"ס שמעון פרס

לחץ/י להרשמה >
יום א'

14:00-13:00

אלקטרוניקה

יום ב'

14:40-13:40

אנגלית

יום ג'

14:45-13:30

ציור ורישום

יום ד'

14:30-13:30

תכנות משחקים

כיתות א'-ב' מתחילים
₪ 180
אלי 052-2640889
14:30 - 13:30

כיתות א'-ג'
כיתות א'-ג'
₪ 200
₪ 200
רחלי איפרגן  050-4757444יגאל זיקרי 058-4001051
15:40-14:40
16:00-15:00

כיתות א'-ד'
₪ 215
איילת 052-2232313
14:45-14:00

כיתות א'-ג'
₪ 190
כרמית זק 054-7409007
17:45-16:30

כיתות ב'-ו'
₪ 190
ענת זהבי 054-4467437
16:00-14:45

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
15:30-14:30

כיתות א'-ב'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
15:00-14:00

כיתות ב'-ד' מתחילים
₪ 185
אילנית 050-2285258
19:00-17:45

כיתות ד'-ו'
₪ 200
יגאל זיקרי 058-4001051
15:45-14:45

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
16:30-15:30

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 180
אלי 052-2640889
15:30-14:30

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 185
אילנית 050-2285258

כיתות א'-ד'
כיתות א'-ה'
₪ 190
₪ 180
אשר אטיאס  052-3058350יובל קופרברג 052-3624478

עיצוב ומיניאטורה

שח מט

אלקטרוניקה

פיסול בבצק סוכר

מבוכים ודרקונים

מבוכים ודרקונים

בובנאות ומלאכת יד

ציור ורישום

אדריכלים/ות צעירים/ות

יום ה'

14:00-13:00

אומנות DIY

כיתות א'-ג'
₪ 215
גילור 054-9011063
14:30-13:30

כיתות א'-ג' מתחילות
₪ 190
יפעת רותם 052-8418520
15:15-14:15
כיתות א'-ו' מתקדמות
₪ 190
יפעת רותם 052-8418520

היי טק לגו

אומנות DIY

היי טק לגו

משחק מול מצלמה

יצירה מהטבע

כיתות א'-ג'
₪ 190
ואלרי 050-7962362
15:30-14:30

תכשיטנות ויצירה

כיתות א'-ו'
₪ 190
תאיר 052-7826886
15:30-14:45

שח מט

כיתות ב'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181

הרשמה לשיעור ניסיון >
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חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

מערב העיר

בי"ס סורקיס

לחץ/י להרשמה >
יום א'

14:30-13:30

יום ב'

14:30-13:30

יום ג'

14:30-13:30

יום ד'

יום ה'

15:15-14:30

13:50-12:50

כיתות א'-ד'
₪ 195
איתי 054-3341882
15:30-14:30

כיתות א'-ד'
₪ 180
עידו אורן 054-5466181
15:30-14:30

כיתות א'-ו'
₪ 185
אמראל 058-6470705
15:30-14:45

כיתות א'-ג'
₪ 200
יגאל זיקרי 058-4001051
15:00-14:00

כיתות א'-ב' מתחילים
₪ 180
אלי 052-2640889
14:45-13:30

כיתות א'-ג'
₪ 190
ואלרי 050-7962362
16:00-15:00

כיתות א'-ב'
₪ 200
ויויאנה 058-4176777
16:00-15:00

כיתות א'-ב'
₪ 195
כרמלה 054-2241000
15:00-14:00

כיתות א'-ו'
₪ 190
מיטל כהן 052-7184120
16:00-14:45

כיתות ב'-ד' מתחילים
₪ 185
אילנית 050-2285258
15:30-14:30

כיתות א'-ג'
₪ 190
יפעת רותם 052-8418520

כיתות א'-ו'
₪ 190
קרן 054-4447886
16:30-15:30

כיתות א'-ו'
₪ 230
פאבלו 054-3211331
15:30-14:30

כיתות ד'-ו'
₪ 200
יגאל זיקרי 058-4001051
16:00-15:00

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 180
אלי 052-2640889
16:00-14:45

כיתות ב'-ג'
₪ 200
ויויאנה 058-4176777
17:30-16:30

כיתות א'-ה'
₪ 180
אשר אטיאס 052-3058350

כיתות א'-ד'
₪ 190
יובל קופרברג 052-3624478

כיתות ג'-ו' מתקדמים
₪ 185
אילנית 050-2285258

כיתות א'-ג'
₪ 190
כרמית זק 054-7409007

בובנאות ומלאכת יד

השורד/ת הצעיר/ה

ציור ורישום

אלקטרוניקה

כיתות א'-ה'
כיתות ב'-ו'
₪ 180
₪ 190
ענת זהבי  054-4467437אשר אטיאס 052-3058350
14:30-13:30
14:45-13:30

סדנת בישול

ציור ורישום

משחק מול מצלמה

מבוכים ודרקונים

יצירה בגומיקליי

יצירה מהטבע

אלקטרוניקה

מבוכים ודרקונים

אומנות DIY

שח מט

אנגלית

עיצוב ותפירה

אנגלית

היי טק לגו

פלאי מדע וחקר החלל

אילוף כלבים

אדריכלים/ות צעירים/ות

פיסול בבצק סוכר

הרשמה לשיעור ניסיון >
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חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

חוגים לגיל הרך

בי"ס אוסישקין

חוג
הכנה לכיתה א'
תכנות משחקים
תנועטרון
תנועטרון
שח מט
שח מט

יום ושעה
א' 18:00-17:00
ג' 18:00-17:00
ד' 17:45-17:00
ד' 18:45-18:00
ד' 17:45-17:00
ה' 17:45-17:00

גיל
5-6
5-6
3-6
3-6
5-6
5-6

בי"ס רחל המשוררת

יום ושעה
חוג
א' 18:00-17:00
יצירה מהטבע
ה' 17:45-17:00
שח מט
פיסול בבצק סוכר ב' 17:30-16:30
ג' 18:20-17:20
אגלית
מיינדפולנס ויוגה ד' 18:00-17:15

גיל
4-6
5-6
5-6
5-6
5-6

לחץ/י להרשמה >

בי"ס דבורה עומר

חוג
הכנה לכיתה א'
שח מט

יום ושעה
ב' 18:00-17:00
ג' 17:45-17:00

גיל
5-6
5-6

בי"ס לאה גולדברג

חוג
יצירה מהטבע
הכנה לכיתה א'
שח מט
תכנות משחקים

יום ושעה
ב' 18:00-17:00
ג' 18:00-17:00
ג' 17:45-17:00
ה' 18:00-17:00

בי"ס ש"י עגנון

חוג
שח מט
אנגלית
מיינדפולנס ויוגה

יום ושעה
ב' 17:45-17:00
ה' 17:50-16:50
ב' 18:00-17:15

גיל
4-6
5-6
5-6
5-6

גיל
5-6
5-6
5-6

פתיחת החוגים תלויה במינימום נרשמים/ות

28

הרשמה לשיעור ניסיון >
ייתכנו שינויים במערכת החוגים

לפרטים ולהרשמה במרכז השירות העירוני:
טל' 09-7640881 :ימים א'-ה' | 16:00-19:00 ,09:00-12:00 ,מיילmerkazs@ksaba.co.il :
להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות במייל | hagito@ksaba.co.il :טל'09-7640732 :

חוגי העשרה ופנאי  -כפר סבא

חוגים לגיל הרך

יצירה6-4מהטבע
חוג
לגיל
יש לכם ילדים/ות שאוהבים לציור,
לפסל ,לגזור ולהדביק?
בואו לחוג חווייתי להפעלת הדמיון
והידיים ,ביצירה עם חומרים שונים
ומגוונים שהטבע מציע לנו ,בשילוב עם
עוד חומרים ,בטכניקות שונות ומגוונות.
כל מפגש הוא חוויה!
החוג בהדרכת ואלרי שיקלי.
לפרטים :ואלרי 050-7962362

תנועטרון
גיל 6-3

עם אושרת מילר "מתוקית"
חוג תנועה ותיאטרון ,המשתלבים לחוויה
מדהימה ,בה הילדים/ות צוללים/ות לעולם
הדמיון בארץ הסיפורים והאגדות עם מתוקית.
הסיפורים מוצגים באמצעות תנועה ,מוזיקה,
תיאטרון בובות ,והמון פאן.
החוג בהנחיית אושרת מילר ״מתוקית״  -מורה
מוסמכת ותיקה בתנועה לגיל הרך ,שחקנית
מנוסה בהצגות ילדים ,אומנית כותבת ויוצרת
שעות סיפור והצגות ילדים .בעלת ניסיון עשיר
של  17שנים בהוראה ובהפעלה הגיל הרך.
לפרטים :אושרת 054-6317357

שחמט
חוג
לילדי/ות גן חובה ,גיל 6-5
מועדון שחמט כפר סבא מזמין את
ילדי/ות הגיל הרך להיכרות עם עולם
השחמט" ,משחק המלכים" המשלב אומנות,
מדע וספורט במשחק אחד!
משחק השחמט יסייע לילדים/ות בתחומים
רבים :פיתוח זיכרון ותפישה מרחבית | תכנון
ארוך טווח | חשיבה הרמונית | כיבוד היריב
והעלאת הביטחון העצמי .כל זאת לצד
ההנאה המובטחת מהמשחק.
לפרטים :עידו 054-5466181

בScratch
משחקים
תכנות
לילדי/ות גן חובה ,גיל 6-5
גם ילדי/ות הגן יכולים לתכנת! באמצעות
 ScratchJRיוכלו הילדים/ות ליצור סיפורים
ומשחקים בטאבלטים .הם ילמדו לחשוב כמו
מתכנת מבלי לכתוב שורת קוד אחת ,יגררו
תמונות ויחברו אותם כמו לגו .למידה חווייתית
תוך החופש ללמוד ,להבין ,ליצור וליהנות.
השפה פותחה על ידי אוניברסיטת  MITוהיא
נמצאת בשימוש פעיל של מיליוני ילדים ברחבי
העולם .החוג מתקיים בכיתות הנמוכות בבתי
הספר בכפ״ס וכעת מגיע אל ילדי גן החובה.
אל תחמיצו את ההזדמנות להקפיץ את
ילדכם לעבר המאה ה.21-
לפרטים :גילור 054-9011063

לכיתה א'
הכנה
לגיל 6-5

בהדרכת אפרת היימר
בשעה טובה! הרגע הכל כך מרגש עבור
ילדכם/ילדתכם ,כיתה א' ,אוטוטו מגיע .זה
בדיוק הזמן להגיע למפגשים שיכינו את
ילדכם/ילדתכם במקסימום ותוך הרבה הנאה!
בחוג נתנסה בדרכים יצירתיות ומשעשעות
בלימוד והסתגלות לכל מה שנדרש בכיתת בית
הספר :מיומנויות חברתיות ,מוטוריקה עדינה,
מספרים ואותיות ,טיפוח שפה ,זיהוי חוזקות
והעצמתן ,פיתוח דמיון והבנת הוראות .הלימוד
נעשה בשילוב מגוון כלי לימוד ומשחקים
מדליקים .בהנחיית אפרת היימר ,מומחית
בכתיבת והנחיית תוכניות פדגוגיות לגיל הרך,
מתמחה בתרפיה באומנות לילדים ,מדריכת
חוגים.
לפרטים :אפרת 052-3854570
29

תוכניות העשרה

הביניים
חטיבות
ולתלמידות
לתלמידי
תוכניות איכותיות במגוון תחומים בהדרכת המפעילים מהטובים בארץ בתחומם.
פיתוח אישי ,יצירת קשרים חברתיים ,הכוונה לקראת המגמות בתיכון ועוד

סדנאות תיאטרון בהדרכת תיאטרון ענתות

ימי חמישי | כיתות ז' | 18:00-16:30 :כיתות ח'-ט'20:00-18:00 :
באקדמיה לילדים ונוער ,רח' זאב גלר ( 4ליד חטיבת אלון)
לימוד מקצועות הבמה ברמה גבוהה בהדרכת מיטב מורי התיאטרון .הקניית מושגי מפתח מעולם התיאטרון
באמצעות אימפרוביזציה וכניסה לדמויות .דגש על עבודת השחקן/ית ,שחרור פיזי ,קול ותנועה .היכרות עם
ג'אנרים שונים :קומדיה ,טרגדיה ,סאטירה ,עבודה עם טקסטים .בסוף השנה יעלו המשתתפים הפקת סיום
מקצועית בשילוב תפאורה ,תאורה ותלבושות.
עלות :כיתות ז' ( 90דקות)  240 -ש"ח | כיתות ח'-ט' ( 120דקות) – ₪ 290
לפרטים :תיאטרון ענתות ,ענת זהר .052-2594130

קורס סטיילינג ואופנה לנערות

בן  3חודשים ( 12מפגשים) בהדרכת סטייליסטית מקצועית,
בוגרת שנקר ,בעלת ניסיון רב כמלבישה בהפקות אופנה וכמנחת סדנאות סטיילינג לנערות.
ימי שני |  | 19:00-17:45באקדמיה לילדים ונוער ,רח' זאב גלר ( 4ליד חטיבת אלון)
מוזמנות ללמוד את תחום הסטיילינג ברמה גבוהה ובדרך חווייתית! הקורס יעניק למשתתפות כלים מעשיים
לשדרוג הלוק והתאמת בגדים אישית תוך התאמת הגזרות למבנה הגוף ,הכרת עולם הצבעים והתאמתם לגוון
העור ,חיבור מלתחה חכמה המתאימה לאופי ולסגנון של כל אחת ,היכרות עם עולם הפקות האופנה ,הטרנדים
החדשים ,שילוב אקססוריז נכון ועוד.
עלות ₪ 275 :לחודש | לפרטים :רינת 050-6581581

מבוא לסייבר בהדרכת חברת "סייבר סקול ישראל"

במעבדות המחשבים של החטיבות בשעות תום הלימודים ,ימים ושעות יימסרו בהמשך.
חשיפת התלמידים/ות לעולם הסייבר ואבטחת המידע תוך תרגול התגוננות מפני תקיפות סייבר ,בניית מערך
הגנתי רשתי ,טכניקות התקפה וחשיפה למערך המודיעין בתחום .הקורס הינו מעשי ומשלב בכל שיעור תרגולים
מעשיים בתחום .קורס הבסיס לקורסי ההמשך בתחום הסייבר.
עלות ₪ 260 :לחודש | לפרטים :סייבר סקול 077-7781383

סייבר האקינג בהדרכת חברת "סייבר סקול ישראל"

ימי חמישי  19:30-18:00באשכול פיס ,רח' הגליל 65
נועד להקנות לחניכים כלים מעשיים להתמודדות עם מצבי סייבר מורכבים ברשת ולימוד עקרונות הסייבר
ההתקפי .במהלך הקורס ירכשו התלמידים/ות כישורי תקיפה ובדיקת חדירות ויתנסו בטכניקות תקיפה
מתקדמות שיקנו להם כישורי  – pen testingבודק/ת חדירות מקצועי .נלמד על חולשות המערכת ופרצות
אבטחה אפשריות ,ידע אסטרטגי הכרחי עבור כל פרט או ארגון המעוניין לשמור על המידע שלו .מיועד לבוגרי
מבוא לסייבר או תכנות פייתון.
עלות ₪ 260 :לחודש | לפרטים :סייבר סקול 077-7781383
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תגבור ותרגול במתמטיקה

בהדרכת מורה מקצועי ומנוסה למתמטיקה לגילאי חטיבה
ימי שלישי  19:30-18:00 ,18:00-16:30באקדמיה לילדים ונוער ,רח' זאב גלר ( 4ליד חטיבת אלון)
התרגול מתבצע בהתאם לתוכנית הלימודים ובהתאמה אישית לכל תלמיד/ה .התמקדות בסגירת פערים ,הקניית
מיומנויות למידה ופיתוח תחושת מסוגלות אישית במקצוע .סיוע בהכנת שיעורי הבית והכנה למבחנים על פי
צרכי התלמידים | .עלות ₪ 380 :לחודש | .לפרטים :רינת 050-6581581

ציור וקומיקס

בהדרכת קומיקסאי ומאייר (טבע הדברים Jerusalem post ,ועוד) בעל ניסיון רב
בהדרכת אמנות לבני נוער בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
ימי חמישי  17:00-15:30באקדמיה לילדים ונוער ,רח' זאב גלר ( 4ליד חטיבת אלון).
בואו לתת חיים לציורים שלכם! הענקת כלים ליצירת קומיקס תקשורתי תוך לימוד יסודות הקומיקס :אור וצל,
פרספקטיבה ,הבעות פנים וגוף ,קווי תנועה ועוד .בנוסף ,הקניית מיומנויות ציור במגוון טכניקות .קידום כל
תלמיד על פי הקצב והחוזקות שלו | .עלות ₪ 235 :לחודש | לפרטים :קלאודיו 054-7857876

קורסים מקוונים  -בואו ללמוד מהבית!

מיינקראפט  JavaScriptבהדרכת חברת "דרך ההייטק"

ימי חמישי  19:00-17:45קורס היברידי :בכל חודש שלושה מפגשים בזום ומפגש אחד פרונטלי באשכול פיס.
בואו ללמוד תכנות מקצועי בדרך חווייתית! לימוד שפת תכנות  JavaScriptבאמצעות בניית עולם ופיתוח
משחקים במיינקראפט .נתנסה בעבודת מחקר ופיתוח של פרוייקטים עצמאיים וקבוצתיים ונכיר תהליכי פיתוח
של מוצרי תוכנה :דרישות לקוח ,איפיון ,מימוש ובדיקות.
במחצית הראשונה נלמד את שפת  JavaScriptבתוך עולם במיינקראפט .נתכנת עולמות ומיני משחקים תוך
הקניית מיומנויות תכנות :לולאות ,התניות ,משתנים ,פונקציות.
במחצית השניה נלמד לפתח אתרים ומשחקי אינטרנט בעזרת  JavaScriptובשילוב שפת  HTMLוSCC -
עלות 270 :ש"ח לחודש | לפרטים :שאול051-2304240 ,

קורס אפיה מקוון

בן חודשיים ( 8מפגשים) בהדרכת קונדיטורית מקצועית בוגרת התוכנית
"משחקי השף" וביה"ס לקונדיטוריה "אסטלה" | ימי שני  19:00-17:30בזום
הכנת מאפי שמרים מתוקים ומלוחים ,עוגות ,טארטים ועוגיות בהדרכה מקצועית שלב אחר שלב תוך מענה לשאלות
המשתתפים .לימוד טכניקות אפייה שונות במגוון חומרים .קבלת המתכונים במלואם.
עלות ₪ 270 :לחודש | לפרטים :רינת 050-6581581

תכנות פייתון בהדרכת סייבר סקול ישראל

פייתון היא אחת משפות התכנות המבוקשות ביותר בעזרתה יכירו המשתתפים את עולם התכנות מונחה העצמים.
הקורס מקנה מיומנויות פיתוח ופתרון בעיות לוגיות באמצעות כתיבת קוד יעיל ,קל לתחזוק ומודולארי שיכול
להשתלב בקלות בכל תוכנה .בנוסף ,הקורס יקנה כלים שיעזרו להם להגן על עצמם ברשת ,לזהות מפגעים
ולהימנע מהם .נלמד על משתנים ,לולאות ,רשימות ,פונקציות ,ספריות מתקדמות וכמובן תכנות מונחה עצמים.
עלות ₪ 260 :לחודש | לפרטים :סייברסקול 077-7781383

הרשמה לשיעור ניסיון >

לחץ/י להרשמה אינטרנטית >

לפרטים נוספים ניתן להשאיר הודעת ווטסאפ לרינת נונה ,מנהלת חינוך משלים חטיבות בטל' 050-6581581

בשבילכם גם במרכז השרות בטל' 09-7640881 :בימים א'-ה' 19:00-16:00 | 12:00-9:00 ,ובדוא"לmerkazs@ksaba.co.il :
להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות לרינת | 050-6581581 :מיילmerkazs@ksaba.co.il :
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הבית לאוהבי אומנות וקיימות
חוגים וקורסים להתנסות חווייתית ומעשירה באומנות

חוגים לילדים/ות ונוער
יוצרים בתלת ממד

בהנחיית :אפרת בריל ,אדריכלית ומנחה במרכז
יצירת פסלים תלת ממדיים בטכניקות מגוונות ,מחומרים בשימוש חוזר.
ילדים  | 12-10חוג שנתי |  ₪ 250לחודש | עד  10משתתפים/ות
ראשון  | 18:15-16:30תחילת החוג בתאריך 11/9

ידיים יוצרות

בהנחיית :ריטה גרינברג שבתאי ,מורה לאומנות ומנחה במרכז
נלמד טכניקות של מלאכת יד ,מקרמה ,סריגה ,תפירה ,רקמה.
ילדים  | 12-10חוג שנתי |  ₪ 250לחודש |  ₪ 100לחומרים
עד  10משתתפים/ות | שני  | 18:00-16:30תחילת החוג בתאריך 12/9

קורס קולנוע  -משחק מול מצלמה

בהנחיית :רן אזולאי ,מורה לקולנוע
נלמד שיטות משחק מול מצלמה ,בימוי ,תסריטאות ,מונולוגים ,דיאלוגים ועוד.
נוער חטיבה | חוג שנתי |  ₪ 290לחודש | עד  15משתתפים/ות
שני  | 18:00-16:30תחילת החוג בתאריך 12/9

זאטוטים בין המיצבים

לראשונה בחייהם ,הזאטוטים פוגשים בחיבור בין אומנות למדע ,תוך משחק
והמשגה.
ראשון אחת לשבועיים | גיל  ₪ 35 | 4-2.5לילד/ה  +מלווה | עד  14משתתפים/ות
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קורסים למבוגרים/ות

ליבוד – פיסול ועיצוב בצמר גולמי

בהנחיית :עליזה חביב ,מעצבת בצמר גולמי
נלמד לעצב לפסל וליצור בצמר גולמי ונגלה את הקסם באומנות הליבוד,
בעזרת שתי טכניקות.
 10מפגשים |  ₪ 920לקורס |  ₪ 100לחומרים | עד  10משתתפים/ות
ראשון  | 20:30-18:30תחילת הקורס בתאריך 30/10

ציור בטכניקות מגוונות

בהנחיית :אסתר פומרניץ ,אומנית רב תחומית
טכניקות בציור להבעה בצבע ולפיתוח חשיבה יצירתית.
נשים  12 -מפגשים |  ₪ 300לחודש |  ₪ 100חומרים | עד  10משתתפים/ות
שני  | 21:00-19:00תחילת הקורס בתאריך 1/11
למעוניינים/ות יתקיים קורס המשך

פיסול וגילוף בעץ

בהנחיית :יסמין גור ,אומנית רב תחומית
הכרת טכניקות מסורתיות בגילוף ,שיוף וחיתוך ,היכרות של סוגי עץ ועוד.
 8מפגשים |  ₪ 980לקורס
רביעי  | 21:00-18:30תחילת הקורס בתאריך 2/11
למעוניינים/ות יתקיים קורס המשך

יוצרים בשישי

בוקר של התנסות וחווייה במגוון תחומי אומנות.
עקבו אחר הפירסומים!
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חוגי העשרה ופנאי
לא/נשים עם מוגבלויות
שם החוג

ספורט טיפולי
לילדים
פיתוח מיומנויות
חברתיות
חוג כדורסל
אתלטיקה
בישול

מוקד פעילות

גיל

מפעיל

קריית הספורט

ילדים/ות

נוי לבנון

קריית הספורט

גן-כיתות ט'

מירב כהנקא

הפועל כפ"ס כדורסל
ילדים/ות
בני/ות נוער  +12ספיישל אולימפיקס

בר אילן
אצטדיון א"ק
כצנלסון-גלילי
גיל 6-9
בית קהילתי
למשפחות מיוחדות

ימים/שעות

שני ורביעי
19:30-16:30
ראשון-חמישי
19:30-15:30
רביעי 18:15-17:30
שני 17:50-17:00

פרטים להרשמה

נוי לבנון 052-8776287
מירב כהנקה
054-5941020
תומר 052-3777887
מישל 054-6503927

היחידה לשירותים
קהילתיים לאנשים עם
מוגבלויות
היחידה לשירותים
קהילתיים לאנשים עם
מוגבלויות
היחידה לשירותים
קהילתיים לאנשים עם
מוגבלויות
חוברים

שלישי
18:00-17:15

דוידי אור-לי 09-7641145

שלישי
19:00-18:15

דוידי אור-לי 09-7641145

שני 17:45-17:00

דוידי אור-לי 09-7641145

ימי חמישי 18:30

אלעד 050-7793231

גיל 15-19

חוברים

חמישי 19:30

אלעד 050-7793231

גיל 5-12
גיל +11
גיל +8

שייפארק שכונה ירוקה
שייפארק שכונה ירוקה
עופרה כהן קונסרבטוריון

ראשון 17:30
ראשון 17:30
ראשון אחה"צ

ביה"ס למחול

ראשון
19:00-18:15

אפרת 052-7771786
אפרת 052-7771786
09-7640740/1
conservatory@ksaba.
co.il
09-7640740/1

בישול

בית קהילתי
למשפחות מיוחדות

גיל +10

אילוף כלבים

בית קהילתי
למשפחות מיוחדות

כיתות א'-ו'

חוברים -מועדון
חברתי
חוברים -מועדון
חברתי
שייפארק
שייפארק
לימודי מוסיקה

בית קהילתי
למשפחות מיוחדות
בית קהילתי
למשפחות מיוחדות
שייפארק
שייפארק
קונסרבטוריון

גיל 11-15

ריקוד

ביה"ס למחול-מרכז גיל +10
הנוער ראשונים

ייתכנו שינויים במערכת החוגים

פרטים והרשמה לפי המפורט בכל חוג ואצל אור-לי ,האגף לשירותים חברתיים קהילתיים :טל'  | 09-7641145מייל orlyd@ksaba.co.il
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להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות ל אור-לי ,האגף לשירותים חברתיים קהילתיים :טל'  | 09-7641145מייל orlyd@ksaba.co.il

חוגי העשרה ופנאי
לא/נשים עם מוגבלויות
שם החוג

מוקד פעילות

גיל

מדוושים בפארק

פארק כפר סבא

קבוצת ריצה לבעלי
צרכים שונים
טיפול רגשי בעזרת
בעלי חיים
חוברים מועדון
חברתי

פארק אתגרי

ילדים/ות ,נוער
ובוגרים/ות
+14

כדורגל

הבית של רונית
כדורסל

פארק כפר סבא

מפעיל

ימים/שעות

מועדון הכדורגל בית"ר
כפ"ס
המחלקה לעבודה קהילתית שלישי-רביעי
18:00-16:00
והתנדבות
יום שני
עמותת אתגרים
20:00-18:00
בתאום מראש
חגית רגב

פרטים להרשמה

אבל 053-2220407
עדינה 050-3166496
09-7641108
ארז 050-2714126
052-2212323

בית קהילתי
למשפחות
מיוחדות
יצחק שדה

גיל +20

חוברים

חמישי 20:30

בוגרים/ות

הבית של רונית

אופירה נבון

בוגרים/ות

עמותת אנוש

חמישי
18:30-17:00
שני  20:00-18:00ערן 0547786196

אלעד 050-7793231
מור 052-6272021

ייתכנו שינויים במערכת החוגים

פרטים והרשמה לפי המפורט בכל חוג ואצל אור-לי ,האגף לשירותים חברתיים קהילתיים :טל'  | 09-7641145מייל orlyd@ksaba.co.il

להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות ל אור-לי ,האגף לשירותים חברתיים קהילתיים :טל'  | 09-7641145מייל orlyd@ksaba.co.il
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מחכים לכם בחוגים העירוניים
לפרטים והרשמה:
מרכז שירות בטל' | 09-7640881 :פקס09-7646449 :
שעות פעילות בימים א'-ה' 19:00-16:00 ,12:00-9:00
דוא"לmerkazs@ksaba.co.il :
להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות
במייל hagito@ksaba.co.il :או בטל'09-7640733 :
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