הפעלה מוזיקלית שוליית הקוסם

הצגה "שוליית הקוסם"

עם ארוחת ערב
יום ד'17:00 ,10.4 ,
מגוונים אלי כהן
גילאים+ 3 :

יום ד'17:15 ,3.4 ,
כבריה
גילאים+ 4 :

ישראל והגיטרה

ימי ד'17:00 ,17.4 ,3.4 ,
מגוונים נווה גן
יום ה',17:00 ,11.4 ,
מגוונים אלון
גילאים+ 1.5 :

שעת סיפור "המפוזר מכפר אזר"

הפעלה עם רמית
יום ג'17:00 ,16.4 ,
מגוונים נווה רסקו
גילאים+ 3 :

שעת סיפור "אגוז של זהב"

הפעלה מוזיקלית לפסח

יום ד'17:15 ,17.4 ,
כבריה
גילאים2-4 :

עם ארוחת ערב
יום ה'17:15 ,4.4 ,
מגוונים אלי כהן
גילאים+ 3 :

הצגה "אלאדין ומנורת הקסמים"

יום ה'17:00 ,4.4 ,
מגוונים אלון
גילאים3-6 :

הצגה "הענק הכי גנדרן בעולם"

יום ה'17:00 ,18.4 ,
מגוונים אלון
גילאים3-6 :

הצגה "סוד הבלון האדום"

שעת סיפור "דירה להשכיר"

תיאטרון "חוצפה קטנה"
יום ג'17:00 ,30.4 ,
מגוונים נווה רסקו
גילאים3-6 :

הג'ונגל של מעוז
יום ג'17:00 ,9.4 ,
מגוונים נווה רסקו
גילאים3-5 :

03-7600100

סדנאות העשרה בחופשת פסח
החיים במיניאטורה

קול הבמה

שילוב אמנויות וטכניקות
ליצירת שולחן סדר פסח קטן
יום ב' 13:00-10:00 | 15.4
מגוונים נווה רסקו
גילאים6-12 :

אמנויות הבמה לצד
סדנאות יצירה
ימי א'-ה' 16:00–8:30 ,14-18.4
גילאים5-12 :

מבוכים ודרקונים

לגו

ימי א'-ה' 14-18.4
16:00/13:00–8:00
מגוונים נווה רסקו
ימי ד'-ה' 13:00–8:30 ,17-18.4
מגוונים אלון
גילאים6-12 :

לימוד מדעים באמצעות לגו
ימי א'-ב' 13:00–8:30 ,14-15.4

מגוונים אלון

אתגרי חשיבה ושחמט

קפאורה

יצירתיות ,הרפתקאות וחידות
ימי ב'-ג' 13:00–8:30 ,15-16.4
מגוונים אלון
ימי ד'-ה' 13:00-8:30 ,17-18.4
מגוונים נווה גן
גילאים5-12 :

יום ד' 11:00-10:00 ,17.4
מגוונים נווה רסקו
גילאים6-18 :

מגוונים נווה גן

גילאים6-9 :

פלמנקו  -בית ספר ריתמו

רשת מגוונים מאחלת לכם
חג פסח שמח
מרכזי מגוונים יהיו סגורים
בין התאריכים 19-27.4

רוקדים פלמנקו תוך כדי
משחק ותיפוף

ימי ד'-ה' 13:00–8:30 ,17-18.4
מגוונים לוי
גילאים6-9 :
03-7600100

נהני
שבבה

5.4

קבלת שבת חווייתית למשפחות
הדלקת נרות ,שירים והפעלות
חוגגים את פסח
הכניסה חופשית

יום ו'
16:30
כברייה

סדנאות לאימהות ותינוקות
חדש במגוונים אלון ,בוקר פינוק לאימהות
 - 10.4 ,3.4מעבר למוצקים
 - 17.4דיקור
הרשמה באתר מגוונים

זמן קופסא

ימי ד'
10:00
מגוונים אלון

16.4, 30.4

ימי ג'
17:00
מגוונים אלון

פעילות משחקי קופסא עם בני נוער
הכניסה חופשית

מועדון "זמן הורים"
סדרת הרצאות על הורות וגידול ילדים
 30.4הורות קשובה ונוכחת  -טל בורנשטיין
 21.5דימוי עצמי מנצח  -מאיה נבון
הרשמה באתר מגוונים

התחדשנו...
03-7600100

ימי ג'
20:30
מגוונים אלי כהן

גלריית אמנות במגוונים אלון

5.4

פתיחה יום ו'
11:00
מגוונים אלון

תערוכת נגיעות של קסם – The Magic Touch
האמן :דיויד בילד
אוצרת :גלית צימבליסט
1.4-31.5

בית הספר לריקודים סלונים
בהנהלת אלי מזרחי
מגוון סגנונות ריקוד ,מורים מקצועיים ,שיטת לימוד קלה
ומהנה ,תכנית מותאמת אישית.
לפרטים03-5604586 :

מגוונים לוי
ארלוזורוב 20

ריקוד בשיטת ניה
פיטרסון סורן

סדנה למבוגרים עם אדיטה ניר משעולי
שילוב אומנות הריקוד עם אומנויות הלחימה ,יוגה וטאי צ'י
לפרטים03-7600130 :

ימי ד'
16:30 ,11:00
הקתדרה רמת השרון

גישור עסקי
הליכי גישור בעסקים ובין שותפים
המרכז לגישור ולדיאלוג בקהילה
gishur@migvanim.com ,03-7600177

03-7600100

המרכז לגישור
ולדיאלוג בקהילה

זיכרון בסלון
נפגשים בסלון למפגש אלטרנטיבי
ואינטימי עם ניצול שואה ומציינים את
יום הזיכרון לשואה ולגבורה בדרך שונה
ומשמעותית.

ערב יום השואה ,יום ד'1.5.19 ,
פרטים והרשמה באתר "זיכרון בסלון"

יד נתן

!Let's Speak Up

דרושים מתנדבים
עם ידי זהב ולב רחב

דרושים מתנדבים לתכנית לימוד
אנגלית מדוברת לילדי כיתות ד'-ח'
בקב' קטנות.

לסיירת תיקונים קלים בבתים של קשישים

התכנית בשיתוף מנהל גיל הזהב

2.4.19

לבעלי שליטה בשפה האנגלית,
גישה לילדים וזמינות אחה"צ

יום של נתינה בשביל מי שאנחנו אוהבים

03-7600109

