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לחץ/י להרשמה <

חוגי העשרה ופנאי - כפר סבא
בי"ס אוסישקין

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
12:50-13:40

פלאי מדע וחקר החלל
כיתות א'-ב' 

 ₪ 185
כרמלה 054-2241000

13:00-14:00
לגו ורובוטיקה 

כיתות א'-ד' 
 ₪ 185

ינון 052-5399029

13:00-14:00
תכנות בכיף
כיתות א'-ב' 

 ₪ 200
054-9011063 גילור 

13:00-13:45
שחמט

כיתות א'-ו' 
 ₪ 170

עידו אורן 054-5466181

13:00-14:00
תיאטרון ודרמה 

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

מיכל רייכמן 052-8848340
13:00-14:00

אלקטרוניקה 
כיתות א'-ג' 

 ₪ 170
אסתי 052-6989897

13:00-14:15
 Teach-In מתמטיקה

כיתות א'-ב'
₪ 320

רועי רוזנפלד 054-9953319

13:00-14:15
ציור ורישום ופיסול בעץ

כיתות א'-ג' 
₪ 200

יגאל זיקרי 058-4001051

13:00-14:00
אנגלית

כיתות א'-ב'
 ₪ 200

13:00-14:00
מיניאטורות
כיתות א'-ב'

 ₪ 210
050-5322201 נאווה 

14:00-14:50
פלאי מדע וחקר החלל

כיתות ב'-ג' 
 ₪ 185

כרמלה 054-2241000

13:15-14:05
תרפיית היוגה צחוק

כיתות א'-ב'
 ₪ 170

 גלית 052-3930356 

13:00-14:15
 Teach-In מתמטיקה

כיתות א'-ב'
₪ 320

רועי רוזנפלד 054-9953319

13:00-14:00
 אומנות, ציור, 
בובנאות ופיסול

כיתות א'-ב'
₪ 200

קטרין שרים 052-2422834

14:00-15:00
תיאטרון ודרמה 

כיתות א'-ד'
 ₪ 180

מיכל רייכמן 052-8848340

14:00-15:00
אלקטרוניקה 

כיתות ג'-ו'
 ₪ 170

אסתי 052-6989897

14:00-15:00
לגו ורובוטיקה 

כיתות א'-ד' 
 ₪ 185

ינון 052-5399029

14:00-15:00
תכנות בכיף
כיתות ג'-ד'

₪ 200
גילור 054-9011063 

13:45-14:30
שחמט

כיתות א'-ו' 
 ₪ 170

עידו 054-5466181

14:00-15:00
מיניאטורות

כיתות ג'-ו'
 ₪ 210

050-5322201 נאווה 
15.30-17:00

מבוכים ודרקונים
כיתות ב'-ו'

₪ 185
אילנית 050-2285258

14:10-15:00
תרפיית היוגה צחוק

כיתות ג'-ו'
170 ש"ח 

052-3930356 גלית 

14:15-15:30
ציור ורישום ופיסול בעץ

כיתות ד'-ו'
 ₪ 200

יגאל זיקרי 058-4001051

14:00-15:00
אנגלית

כיתות ב'-ג'
 ₪ 200

14:15-15:30
 Teach-In מתמטיקה

כיתות ג'-ד'
₪ 320

רועי רוזנפלד 054-9953319

14:15-15:30
 Teach-In מתמטיקה

כיתות ג'-ד'
₪ 320

רועי רוזנפלד 054-9953319

14:00-15:00
 אומנות, ציור, 
בובנאות ופיסול

כיתות ג'-ד'
₪ 200

קטרין שרים 052-2422834
15:30-16:45

 Teach-In מתמטיקה
כיתות ה'-ו'

₪ 320
רועי רוזנפלד 054-9953319

15:00-16:00
בצק סוכר

כיתות א'-ד' 
 ₪ 180

כרמית זק 054-7409007
16:00-17:00

קולנוע וטלוויזיה 
כיתות א'-ו'

 ₪ 180
יובל קופרברג 052-3624478

15:30-16:45
 Teach-In מתמטיקה

כיתות ה'-ו'
₪ 320

רועי רוזנפלד 054-9953319

מרכז העיר

             ייתכנו שינויים במערכת החוגים
merkazs@ksaba.co.il :להרשמה יש לפנות למרכז השירות בטל': 09-7640881, בימי הפעילות: א'-ה', בין השעות: 12:00-9:00, 19:00-16:00, ובמייל

הרשמה לשיעור ניסיון <

לפרטים והסדרי נגישות יש לפנות לרכזת החוגים: בת השחר שובל נייד- 050-8755369

https://onecity.co.il/kfarsaba/chugs/?merkaz=12
https://forms.kfar-saba.muni.il/1523/

