
המפעילים. בילוי נעים !מידע על חוגים וקורסים במוצא עילית - המידע באחריות
איש/ת קשרגיליום ושעהפרטיםחוג / קורס

קראטה מסורתי בשיטתקראטה
שוטוקאן - עמותה

בינלאומית המפעילה
בארץ חוגים בפריסה

ארצית, החוג מנוהל על
ידי שי מזרחי בעל חגורה

מוסמך5דאןשחורה
מטעם מכון וינגייט ובכל

נסיון רב באימון ילדים
נוער ומבוגרים.

ימי שני - חלל
החוגים

8-12גילאי
18:30שעה

13-15גילאי
19:15שעה

יש אפשרות לגילאי
17:45בשעה6-7

אם תהיה היענות.

6-15
אפשרות לפתיחת

חוג למבוגרים

שי מזרחי
0506208866

חוג קרמיקהקרמיקה מבוגרים
(טכניקות ללא אובניים)

ימי שישי בוקר
פעם בשבועיים

יעל בר שאולמבוגרים
8587780050

חוג סיפור ושיר
עם דלית

מפגש שבועי של סיפורים
מומחזים ביצירתיות, על

ידי דלית, מחומרי מיחזור
17:00-16:30א'

בבית הפיס
0546321887דלית-שנים2.5-3.5

דלית- אמנית,
ומפעילת חוגים,

לשעבר בעלת "גן
30הירוק",הגןדלית
שנה.

חוג סיפור ושיר
מפגש שבועי של סיפוריםעם דלית

מומחזים ביצירתיות על
ידי דלית, מחומרי מיחזור

-17:45א'

17:15הפיסבבית

0546321887דלית-שנים4-7

יצירה ותיאטרון
שילוב כייפי ואהוב שלבובות

יצירה ותיאטרון בובות,
מחומרים ממוחזרים

15:45-16:15ג'

בחלל החוגים

0546321887דלית-כיתות א'-ג'

יצירה ותיאטרון
שילוב כייפי ואהוב שלבובות

יצירה תיאטרון בובות,
מחומרים ממוחזרים

19:30-18:00ג'

בחלל החוגים

0546321887דלית-כיתות ד'- ו'

לדמיין, לראות,
לעשות אומנות

היכרות עם אומנות,
התנסות חווייתית
בחומרים מגוונים

וייחודיים.  פיתוח קול
אישי וחופש אומנותי

לילדים, הקבוצות קטנות
והסטודיו קסום.

יום א -
16:30-18:00

אביגילכיתות ד-ו
052-3800937



לדמיין, לראות,
לעשות אומנות

היכרות עם אומנות,
התנסות חווייתית
בחומרים מגוונים

וייחודיים.  פיתוח קול
אישי וחופש אומנותי

לילדים, הקבוצות קטנות
והסטודיו קסום.

יום ב -
16:30-18:00

יום ג -
16:30-18:00

אביגילכיתות ב-ד
052-3800937

לדמיין, לראות,
לעשות אומנות

סדנאות אומנות
מותאמות לכיתות א,

התנסות חווייתית
בחומרים מגוונים

וייחודיים. חופש אומנותי
לילדים, פיתוח קול אישי,

הקבוצות קטנות
והסטודיו קסום.

יום ד -
16:30-17:30

אביגילכיתות א
052-3800937

אומנות לגיל הרך
ולקטנטנים -

ראשית אומנות

עבודה בשלל חומרים,
תכנים טכניקות והרבה

שמחה ונושאים
המותאמים לגיל הרך.

הקבוצות קטנות
והסטודיו קסום.

יום ה -
16:30-17:15

גילאי טרום חובה
וחובה

אביגיל
052-3800937

פיתוח יכולות משחקמוצאטרון
ואלתור  בחוויה אישית.

יום א'
10:15-12:45

גיאמבוגרים/מבוגרות
0523462400

מבוגרות, מגיל19:00-21:00א,דתרגוליוגה
17

גילי
0545425805

גילימבוגרות9:00-10:30ב,התרגוליוגה
0545425805

ו׳ קיץתרגוליוגה
16:00-17:30

ו חורף
15:30-17:00

מבוגרים - גברים
17מגיל

גילי
0545425805

ציור מהתבוננות, עבודהציור
עם צבעי שמן ואקריליק

אליזבטהמבוגרים17:00-20:00ב'
0546224260

מדורות, ליקוט,חוג יער
משחקים, סיפורים

והרפתקאות

15:00-18:00ג'
פעם בשבועיים

קבוצה א' ב'
קבוצה ג' ד' ה'

0545309064שירלי


