מרכז למידה נווה פרדסים
אנגלית ה׳ ו׳ | 18:00-19:00
אנגלית ב׳ ד׳ | 17:00-18:00

אלקטרונאי צעיר

המדריך :אמיר – עורק מדעים
הצטרפו לנבחרת חוגי האלקטרוניקה של ילדי ישראל,
אוהבים מכשירים טכנולוגיים מתקדמים?
אתם סקרנים ונהנים לחקור ,לגלות ,להמציא ולבנות בעצמכם?
אם אתם אוהבים לפרק  ,להרכיב ,לתקן ,ללמוד ולהעשיר את עצמכם
בידע אז יש לנו מה להציע :בונים מכשירים .
יום א' | גילאי א'-ד' | ₪ 160 | 16:00-17:00
השתתפות בחוג מחוייבת בתשלום חד פעמי
עבור ערכה בסך  250ש"ח

טלפון | 04-6378707 | 04-6378551
מנהלת המרכז בקי בנדיק 050-5826487
פקס04-6377368 :
אתרwww.mymatnas.org.il :
דוא״ל pardesch@matnasim.org.il :
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להרשמה באתר המתנ״ס
www.mymatnas.org.il

מהנדסי הדור הבא
אמנון | 053-6816013

במהלך החוג ,הילדים ילמדו בצורה חווייתית על מושגים
בפיזיקה ,גאומטריה ,מתמטיקה טכנולוגיה והנדסה .כמו כן
נלמד כיצד פועלים מתקנים שונים ,מי המציא אותם ומה סיפור
שמאחורי ההמצאה .בהמשך נהפוך למהנדסים וממציאים
ונתכנן את הדגם של אותו שיעור ,נחבר לו מנועים חשמליים,
ועוד שלל אביזרים ,ונבדוק כיצד הוא מגיב ופועל
יום ד׳ | גן  -כיתה א׳ | 170₪ | 17:00-18:00
יום ד׳ | כיתות ב׳ -ד׳ |  170 | 18:00-19:00ש"ח

מרכז קהילתי

נווה
פרדסים

ג'ודו

מוזיקה-טרום כלי לילדים

מנהל :זוהר פסקר 052-4303097
ג'ודו הינו הספורט האולימפי המוביל בישראל .מחנך לערכים
ומשמעת ומקדם את ילדכם בכל חומי החיים.
ימי א' | כיתות ג-ד |  | 16:15-17:00פעם בשבוע ₪ 150
ימי א' | ילדי גן |  |17:45 – 17:00פעם בשבוע ₪ 150
ימי א' כיתות א-ב |  | 18:30 – 17:45פעם בשבוע ₪ 150
אפשרות לפעמיים בשבוע יום נוסף:
בשרת או אלישבע עלות פעמיים בשבוע.₪ 210 :

מדריך :אבירם קושניר 054-9732122
החוג פותח בפני הילדים את הדלת לעולם המוסיקה .במהלך החוג
הילדים נחשפים לכלי נגינה שונים החל מכלי הקשה עד הכינור והצ'לו.
לומדים שירים בסגנונות שונים ,מכירים מלחינים מכל התקופות לומדים
מושגים ורוכשים מיומנויות מוסיקליות וכל זאת תוך פעילות חווייתית
הכוללת סיפורים .משחקים וכמובן נגינה ושירה.
יום ד' | גילאי ₪ 160 | 16:30-17:15 | 3-4
יום ד' | גילאי ₪ 160 | 18:00 – 17:15 | 5-7

פרוגרס

אומנות ויצירה לילדים

מדריך :חיים סגל 050-7772603
אנו מזמינים את ילדכם להצטרף לחוג התעמלות אתגרי
ומהנה בתהליך שנתי .הילדים מתרגלים ולומדים להתמודד
עם משימות מוטוריות ומשחקים חברתיים באמצעות חשיבה.
אנו מעניקים באהבה גדולה לילדים קשת רחבה של מיומנויות
שיהוו בסיס איתן להתפתחותם.
יום ד' | גילאי ₪ 200 | 17:15 – 16:30 | 3-4
יום ד' גילאי ₪ 200 | 18:00 – 17:15 | 4-5
יום ד' גילאי ₪ 200 | 18:45 – 18:00 | 5-7

התעמלות אמנותית

מאמנת :דניאל פלח
ענף ספורט אולמפי ויוקרתי המטפח אסתטיקה ודימוי עצמי גבוה.
המתעמלות מבצעות תרגילים המשלבים טכניקות עבודה ותנועה
מתחום הבלט הקלאסי ,המחול המודרני והאקרובטיקה .בשילוב
מכשירי יד כגון :חישוק  ,כדור וסרט ,תוך שימוש והבנה במוזיקה ומקצב.
הענף מפתח אצל הבנות ביטחון ,מודעות עצמית גמישות  ,יציבות
וקואורדינציה
יום א' | גילאי  | 4-5שעות  160 | 17:45 – 17:00ש"ח
יום א' גילאי  | 6-7שעות ₪ 160 | 18:30 – 17:45
יום א' גילאי  8-10שעות ₪ 160 | 19:15 – 18:30

בחוג נכיר חומרים שונים ומגוונים ,נתנסה בעולם
המיחזור והטבע באומנות .נשתמש בטכניקות שונות ומעשירות .כל
אחד/ת ימצא את הדרך והחיבור שלו/ה לאומנות.
אין צורך בידע קודם.
יום ד | גילאי ג'-ד' | ₪ 160 | 16:30-17:30
יום ד' | גילאי ה'-ו' | ₪ 160 | 17:30-18:30
חומרים לכל השנה  250ש"ח

סטודיו פאנקי ביט

דרמה ותיאטרון

תמר ולינסקי | 052 6538434
יסודות המשחק ,פנטומימה ,במה ,קהל ,מוסיקה בתיאטרון ,תנועת השחקן
ועוד .כל אחד בא עם כישרונותיו האישיים ,ביחד ולחוד נפתח ,נחזק ,נלמד
ונופיע
יום א׳ | כיתות א׳-ג׳ | ₪ 165 | 16:30-17:15
יום א׳ | כיתות ד׳-ו׳ | ₪ 165 | 17:15-18:15

בהנהלת :שני מירב קנול  ,ניקה 054-7499701
הסטודיו פועל מזה  16שנה ומתמחה בריקוד היפ הופ קצבי,
פאנקי ג'אז ,בשיעורים נתמקד בטכניקת ההיפ הופ עבודה על
גמישות שימוש במרחב והרבה כיף והנאה

היפ הופ ,ג'אז ,פאנקי

מחול יצירתי יום ד' גילאי ₪ 150 | 18:15 – 17:30 | 4-5
בלט קלאסי | יום ד' | כיתות א'-ב' | .₪ 150 | 18:15-19:00
ימי א' ד' | כיתות ד-ו | ₪ 210 |16:45 – 16:00
ימי א' ד' | כיתות א'-ג' | ₪ 210 | 17:30 – 16:45

