
 לשנת תשע"ה – לפי ימי פעילות ילדים ונוערמערך חוגי 

  יש להירשם גם למפגשי ניסיון , במידה ולא ממשיכים לאחר המפגש הראשון, נא לעדכן )במייל או בטלפון(ונוריד אתכם מההרשמה. –ההרשמה באתר 
 30-5351939 -או במזכירות המתנ"סהרשמה לחוגים / –באתר   -יש להתעדכן בזמן הפעילות עפ"י הגיל/ קבוצה  -הצורך  י"עפ הפעילות בזמני שינויים יתכנו 
 לתשומת ליבכם-שינויים בשעות-/ צבע אדום חוגי המחול/ 252-3388323-יואל –יש לתאם מול הרכז –מרכז המוסיקה  /250-0000222-יש לתאם מול הרכזת –בית יובלים! 

 יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי שנייום  יום ראשון
 התעמלות לגיל הרך

 
 תגבור -ג'ודו  ג'ודו קרב מגע תגבור -ג'ודו  ג'ודו

 קרב מגע
 

  התעמלות קרקע ומעלה -ז–רובוטיקה  ו-חט"צ–כדורסל  התעמלות קרקע

 כדורגל שחמט מתחילים/מתקדמים-טיסנאות   יב-ז /ו -ג / ד-אומנות)חובה קפוארה
 24:25-22:25-א-חובה

 22:25-28:25 – ד-ב

 גלישת גלים

 ו –חט"צ –כדורסל 
 

 רכיבת סוסים ו-ג–אקרובטיקה  טניס מדע  מהנדסים צעירים -לגו

 22:25-25:25ד -ג -הוקי רולר למתקדמים -גלילגו ז ומעלה–רובוטיקה 
 25:25-22:25 -ז-ה
 22:25-28:25-ב -א

 הומאופתיה קלאסית ג-א -אפרוחים -זמרי מתן גלישת גלים

  -כדורגל משחקי תפקידים
 24:25-22:25-א-חובה

 22:25-28:25 –ד -ב

 ו-ד –ילדים  -זמרי מתן  ד-א -קרטה קונגפו קול פיתוח
 

 הומאופתיה וטרינרית

 הסעהנבדקת גלישת גלים  שחמט
 עפי הרשמה נבחנת

יציאה –שישי  בההסעה 
 10:33/חזרה 11:19

 ט-ז -צעירים  –זמרי מתן  ו/ נוער(-)ה -קונגפו גיטרה
 

 מחול הרכבים
 צעירות/בוגרות

 טניס
 

  יב-י  -בוגרים –זמרי מתן  קפוארה (קלידים/גיטרה/תופים)הרכבים ד-קונגפו א-קרטה

 אסא אותי לוחם בנים/בנות
 

  ג/ ד ומעלה(-)א-דרמה ותיאטרון ו(-)ד –רכיבת אופני הרים  תופים ו/ נוער(-)ה–קונגפו 

 יב(-י/יא-מחול מודרני )ז/ט
 

    )ג/ד/ה( -מחול ג'אז זומבה טומיק 

 מחול קלאסי ) ד(
 

  יב(-ח/ט-אקרודאנס )ו פוינט )ה( + מחול קלאסי ו/ח(-מחול מודרני )ד (ה/ג) קלאסי מחול

 מחול קלאסי + פוינט 
 יב(-י/יא-)ו /ט

 מחול קלאסי + פוינט
 ח(-ט/ז-)ח 

 מחול יצירתי 
 (3-5)גילאי 

 היפ הופ  –מחול 
 יב(-)ג

 ברייקדאנס
 ו/ז ומעלה(-ג/ד-)א

 

 ניה לנערות
 
 

 

 ג'אז  –מחול 
 יב(-י/יא-ט/ט-ח/ח-)ו /ז

  ט(-ו/ז-ריצה )ד תופים א/ב –מחול משולב 



 (ומעלה ז/ו-ד/ג-א)ברייקדאנס  פסנתר נערות -קיקבוקסינג 
 2.4יום חמישי  -מתחילים ב

הרכבים 
 זמר(/קלידים/גיטרה/תופים)

 בנים/בנות-אסא אותי לוחם
  2/4מפגש ראשון יום א 

 לכולם! 28:32בשעה  

 

 נערות –אירובי 
 

  גיטרה מתקנת הוראה ניה נערות  תופים

 אורגנית
 
 

)סקסופ/קלרינט/נשיפהכלי
 צדחליל

  מתקנת הוראה למידה אסטרטגיות מתקנת הוראה

 גיטרה
 

  למידה אסטרטגיות סוסים רכיבת למידה אסטרטגיות חלילית )בקבוצה(

 פסנתר
 

  סוסים רכיבת אנגלית סוסים רכיבת מתקנת הוראה

 רכיבת סוסים
 

  אנגלית תיכון(/חטיבה/ יסודי) מתמטיקה ויצירה בהבעה תרפיה למידה אסטרטגיות

 אסטרטגיות למידה
 

  תיכון/חטיבה/יסודי)מתמטיקה עזרה בשיעורי בית )תיכון/חטיבה/יסודי)מתמטיקה רכיבת סוסים

 הוראה מתקנת 
 

  עזרה בשיעורי בית  עזרה בשיעורי בית עזרה בשיעורי בית

 

 נשמח  לראותכם בחוגים ובפעילויות השונות

 


