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קסם המנדלה

בהנחיית מתי רבד
יצירת מנדלה בעזרת סרגל ומחוגה בעבודה 

יחד של הורה וילד מגיל 5  
אין צורך ברקע קודם בציור 

עלות: 250 ₪ הורה + ילד (כולל חומרים) 

 6.8.19 | יום ג‘ | 12:00-10:00

יצירת אבני העוצמה

 בהנחיית מתי רבד
ציור ברוח המנדלה על חלוקי נחל ועלים 

בעבודה משותפת הורה וילד מגיל 5  
אין צורך ברקע קודם בציור 

עלות: 250 ₪ הורה + ילד (כולל חומרים) 
 13.8.19 | יום ג‘ | 12:00-10:00

ציור באור

  בהנחיית מתי רבד
ציור מנדלי אינטואטיבי ללא סרגל ומחוגה

 של ההורה והילד מגיל 5
אין צורך ברקע קודם בציור 

עלות: 250 ₪ הורה + ילד (כולל חומרים) 
 20.8.19 | יום ג‘ | 12:00-10:00

מפגש משותף לאמא ובת

בהנחיית דינה אלטשולר ויסוצקי
סדנה המעניקה הזדמנות לקשר דרך 
תקשורת כנה וגלויה בגיל ההתבגרות

לגילאי 16-10
עלות: 150 ₪ לאמא ולבת

 15.8.19 | יום ה‘ | 20:30-18:00

בתנועה חופשית להורים וילדים

 בהדרכת יסמין ורנר טבצ'ניק
תרגילי תנועה ,משחק ושיווי משקל 

החל מגיל 2.5
עלות: 50 ₪ להורה וילד

 2.8, יום ו', 9:00      |   8.8, יום ה', 17:30 
 12.8, יום ב', 10:00 | 19.8, יום ב', 10:00

מסיבת ניה הורים וילדים

בהדרכת הגר משה קדם 
ניה היא שיטת אימון הוליסטית לגוף ולנפש 

שמעוררת שמחה, הנאה ונינוחות
 מגיל 6 ומעלה

הכניסה חופשית

 14.8.19, 28.8.19 | ימי ד‘ | 18:00

מדפיסים בשניים

 בהדרכת יעל סונינו-לוי
עבודה משותפת והכנת חפץ מודפס 

לגילאי 8-12 בלווי מבוגר
עלות: 320 ₪ לילד והורה (כולל חומרים)
 29.7 + 31.7 | יום ב‘ + ד' | 12:00-9:00 
או  5.8 + 7.8 | יום ב‘ + ד' | 12:00-9:00

מיני גרפיטי

 בהדרכת יעל סונינו-לוי
נלמד ליצור לוגו ואמירה מחאתית שנדפיס 

על תיק/מחברת/כרטיס ברכה
לגילאי 16-13

עלות: 270 ₪ לשני מפגשים (כולל חומרים)
 29.7 + 31.7 | יום ב' + ד' | 19:00-16:00

סדנאות
להורים 
ולילדים

לחופש הגדול 

* מספר המקומות מוגבל * בהרשמה מראש 


