
2018  /  2019חוגים ופעיליות לשנת 

שעהשעהשעהמנחה/מדריך/מורהמיקוםהחוג שם

07:50-08:3508:40-9:2509:30-10:15פרייפלד אילנהגדול.חבריאותית התעמלות

10:45-12:00לנדסברג ויויאןגדול.חיוגה ויני

09:00-12:00מאירוביץ איסנהציור.חציור

לחודש אחת13:00-15:00ארזי-כהן נליציור.ח פרחים שזירת

15:30-17:00אוסטרון מרינהציור.חה.ל.א מקהלת

17:15-18:15ימין אורליציור.חבטן ריקודי

08:30-10:0010:00-11:30גינת מירי ר"דחוגים.ח              מתקדמים-  צרפתית

המורה עם מראש בתאום16:30-17:45טירמן עמיחוגים.חסמארטפון

לשבועיים אחת09:00-10:00אליעד אסתרפרגולהחופשית שיחה-  קלה אנגלית

פרגולהבגרמנית שיחה קבוצת

דב בן אילנה ר"ד

10:30-11:4512:00-13:15רוזנבלט ויהודית 

16:00-18:00בנבנישתי זהבהפרגולהמודרך משחק- ' ברידג

08:00-08:4508:50-09:35קלדרון ענברגדול.חבריאותית התעמלות

09:45-10:30מאיר עינתגדול.חפלדנקרייז

11:30-12:30הירש שלוםגדול.חהוליסטית התעמלות

15:30-16:15פרייפלד אילנהגדול.חבריאותית התעמלות

17:00היגוי צוותגדול.חלאדינו מועדון

09:00-12:00נון בן מושוןציור.חציור

12:30-15:30נון בן מושוןציור.חציור

בנפרד יפורסם פירוטלחודש אחת17:00-18:30מהקהילה מרציםציור.חומשלנו לנו

בנפרד יפורסם פירוטלחודש אחת17:00-18:30נינוה יוסיציור.חך"תנ מפגשי

לשבועיים אחת17:00-18:00קציר ניליציור.ח אורקסטרה מין איזו

16:30-18:00שמיר עינתחוגים.חהחוט אומנות

10:15-12:15אלון יניבפרגולהצילום

בנפרד יפורסם פירוט09:00-10:15הרצאות מיגווןגדול.ח 1 מסלול תחומי רב קמפוס

בנפרד יפורסם פירוט10:45-12:00הרצאות מיגווןגדול.ח2 מסלול תחומי רב קמפוס

16:00-18:00שוורץ רוןגדול.חתחרויות- ' ברידג

17:00-19:00חיים קוץ :אחראיגדול.חשולחן טניס

09:00-12:00נון בן מושוןציור.חציור

מאוקטובר החל13:00-16:00נון בן מושוןציור.חקלאסי פיסול

המורה עם מראש בתאום09:00-10:00צדיק רבקהחוגים.חבוורד זכרונות כתיבה/מחשבים

10:30-11:30יעקב בן עזראחוגים.חמתקדמים מדוברת ערבית

מאוקטובר החל16:00-18:00שפלר נינהחוגים.חקוביות רמי יחד משחקים

שבועות לשלושה אחת17:00-18:00אלבג רוחמה ר"דפרגולהספרות מפגשי

שבועות לשלושה אחת17:00-18:00פלס נתיפרגולההמחשב סודות
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ייתכנושינויים
המשךימותהשבועמעברלדף

לפרטיםוהרשמה
03-5406070'הטל.ל.מועדוןא
8:00-15:00ביןהשעות'ה-'בימיםא



2018  /  2019חוגים ופעיליות לשנת 
שעהשעהשעהמנחה/מדריך/מורהמיקוםהחוג שם

07:50-08:3508:40-09:2509:30-10:15קלדרון ענברגדול.חבריאותית התעמלות

10:20-11:05קלדרון ענברגדול.חכסא התעמלות

11:15-12:15דורפמן נחמהגדול.חקונג י'צ

12:25-13:25זמיר נועהגדול.חלנשים תנועה

15:45-17:4518:00-20:00פכטמן רוןגדול.חמנוסים/ מתקדמים' ברידג

09:30-12:30נון בן מושוןציור.חציור

10.10-מ החללשבועיים אחת17:00-18:30אור בר טלציור.חהרצאות סדרת - שינוי מחוללת מוזיקה

לחודש אחת17:00-18:15בנפרד יפורסםציור.חהלב מכל לשיר

9:15-10:1510:30-11:3011:45-12:45אשד דודחוגים.חממשיכים/מתקדמים/מתחילים הגיון תשבצי

08:00-09:3009:30-10:30בורינסקי פטריסיהפרגולהמתחילים/  מתקדמים   ספרדית

08:00-08:4508:50-09:35ברף תמיגדול.חבריאותית התעמלות

בשבוע פעמיים10:40-11:25מאיר עינתגדול.חפלדנקרייז

בשבוע פעמיים11:30-12:30הירש שלוםגדול.חהוליסטית התעמלות

15:30-16:15פרייפלד אילנהגדול.חבריאותית התעמלות

17:00-18:15שטרנהיים אליגדול.ח60-ה שנות ריקודי

18:15-20:15חיים קוץ :אחראיגדול.חשולחן טניס

09:00-12:00אזובל רחלציור.חציור

16:00-17:30זומר ליזיציור.חריגשית אינטליגנציה

11:00-12:00אליעד אסתרפרגולהעולם סובב

שי
09:00-11:00חיים קוץ :אחראיגדול.חשולחן טניסשי

11:00נוי יצחק ר"דגדול.חשבת של בוקר

09:00-11:00חיים קוץ :אחראיגדול.חשולחן טניס

בנפרד יפורסם פירוטקרימולובסקי מירי עם אומנות סיורי

בנפרד יפורסם פירוטסיורים/  זהב מטיילי

17.5.18תאריך עידכוןבנפרד יפורסם פירוט ישראל שביל
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ייתכנושינויים
המשךימותהשבועמעברלדף

לפרטיםוהרשמה
03-5406070'הטל.ל.מועדוןא
8:00-15:00ביןהשעות'ה-'בימיםא


