קורסי קיץ במחול

בהנחיה של המאסטר אלי לזר ומורים אורחים
קורס מרוכז במחול הכולל שיעורי בלט ,מודרני ,רפרטואר ,וריאציות
ושיעורים תומכים בטכניקה וחיזוק הגוף.
מחזור  - 1לגילאי  // 16-18עם ניסיון של  3שנות לימוד
 | 14-19.7ימים א'-ה' |  + 10:30-16:30יום ו'  | 9:30-13:00עלות₪ 800 :
מחזור  - 2לגילאי  // 11-21עם ניסיון קודם של לפחות  3שנות לימוד
 | 11-23.8ימים א'-ה' |  + 9:30-16:00יום ו'  | 9:30-13:00עלות₪ 1,400 :
עלות לשבוע₪ 800 :
המיון לפי רמות והקבלה לקורסים יעשו בהתאם למילוי "טופס מועמדות לקורס קיץ במחול" שיופיע
באתר רשת חוויות ושליחת תמונת טנדו הצידה ,תמונת ערבסק וסרטון קצר של ריקוד לכתובת
המייל .mahol@havayot.org.il :אישור לביצוע הרשמה באתר ישלח במייל חוזר.

⋅ לילדים תוגש ארוחת בוקר קלה ⋅ מספר המקומות מוגבל • תקנון הנחות לרושמים מעל ילד אחד :ילד שני
 ,5%ילד שלישי  ,10%חד הוריות  10%מהילד הראשון ⋅ אין כפל הנחות • פתיחת הקייטנות מותנית
במינימום משתתפים • יתכנו שינויים • פעילות הקייטנה הינה בימים א'-ה' בלבד ⋅ ט.ל.ח

ההרשמה באתר רשת חוויות
הקייטנות יתקיימו במרכז חוויות שוויץ המדע ,רחוב סירני  ,52רחובות
לפרטים נוספים08-9310700 :

צוות חוויות שוויץ המדע מזמין אתכם לבלות יחד את הקיץ במסלולי הקייטנות הבאים:
מחנה הישרדות

מחנה קפוארה

קייטנת מבוכים ודרקונים

קייטנת אומנויות

בניהולו ובהדרכתו של אריק עבדוש
אימוני השרדות והגנה עצמית במגוון
טכניקות ,תוך שימוש באלות ,כריות ,שקי
אגרוף ועוד .יציאה לבריכה ושלל חוויות.
מחזור  9 // 1ימי פעילות
לבוגרי ג' ומעלה
 | 8:00-13:00 | 1-11.7עלות₪ 990 :
מחזור  14 // 2ימי פעילות
לבוגרי א' ומעלה
 | 8:00-13:00 | 22.7-8.8עלות₪ 1,540 :

בניהולו ובהדרכתו של משה בר דוד
לבוגרי ג' ומעלה
מגוון רחב של אימוני קפוארה,
אקרובטיקה וספורט ,פעילויות חברה
והעשרה ,יציאה לבריכה ועוד חוויות.

בהדרכת חברת "תגלית"
הצטרפו להרפתקה בעקבות שכחה
מסתורית ,מסע למחתרת ,ממלכת הננסים
ועוד ...מגוון משחקי פנטזיה ואסטרטגיה,
כולל יום כיף בבריכה.
מחזור  1לבוגרי ב'-ו'
 | 8:00-13:00 | 1-18.7עלות₪ 1,540 :

בניהולה ובהדרכתה של חדוה פרס
לבוגרי א'-ג'
מגוון פעילויות בתחום האומנות
והתנסות עם חומרי יצירה שונים
מיועד לילדים בעלי זיקה ואהבה לתחום.

 9 // 1-11.7ימי פעילות
 | 8:00-13:00מחיר₪ 990 :

| 8:00-13:00 | 22.7-8.8עלות₪ 1,540 :

מחזור  2לבוגרי ב'-ו'
 | 8:00-13:00 | 22.7-8.8עלות₪ 1,540 :

מחנה התעמלות אמנותית

קייטנת מיינקראפט

בניהולה של אינה בוליס
לבוגרי ג' ומעלה
מגון פעילויות בתחום ההתעמלות
האמנותית ופעילויות העשרה עם מיטב
המורים בתחומי התנועה והבמה.
מיועד למתעמלות בקבוצות הייצוגיות,
בנות חדשות ע"ב מקום פנוי ומבחן קבלה.

בניהול חברת "סייברנט"
חווית למידה חדשנית ומעשירה במחשבים,
תכנות וסייבר דרך המשחק שמשגע את
העולם .לימוד אוצר מילים באנגלית,
עיצוב משחקים ,הגנת פרטיות ברשת ועוד.
מחזור  1לבוגרי ב'-ו'
 | 8:00-13:00 | 1-18.7עלות₪ 1,790 :

 | 8:00-13:00 | 1-18.7עלות₪ 1,540 :

מחזור  2לבוגרי ב'-ו'
 | 8:00-13:00 | 22.7-8.8עלות₪ 1,790 :

קייטנת מולקולה
בניהול חברת "אומני החשיבה"
לבוגרי א'-ג'

שעשועי מדע ,משחקי חשיבה ,סדנאות בישול ,קינוחים וקייקפופס ,סדנאות שוקולד,
פיסול בבצק סוכר ,קומיקס ,משחקי ענק ,יצירה ועוד הרבה כייף.
 | 8:00-13:00 | 22.7-8.8עלות₪ 1,540 :

לנרשמים למחזור  << 2ניתן להירשם לצהרון עד השעה  16:00בתוספת ₪ 600

