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אימון כושר  

פונקציונלי 
הראל 

חוץ/מקלט חוגים

7:10

פילאטיס
יעל אשל

8:00מקלט חוגים 

פילאטיס
יעל אשל

8:00מקלט חוגים 

אימון כושר  

פונקציונלי 
הראל 

חוץ  /מקלט חוגים

7:10

שישיחמישירביעישלישישניראשון

פסנתר
דויטשעדי 

מקלט מוזיקה

7:30-14:00

פילאטיס
נעמה חיון

8:30מקלט חוגים 

ג"חוגי בוקר תשפ

פילאטיס
נעמה חיון

8:00מקלט חוגים 

טריאתלון ילדים  

ונוער
15:30תמיר דותן 

צורפות
סטודיו  , מלי רון

10:00



'ד-'כדורסל ג
16:00מגרש 

' ב-'א-כדורסל גן
17:00מגרש 

ראשון

פסנתר
דויטשעדי 

מקלט מוזיקה 

15:15-19:30

'ו-'ודו ג'ג
שלומי

15:40מקלט חוגים 

פלנדקרייז
צחרזיו 

18:30מקלט חוגים 

שני

קרמיקה
תמר פלג

16:15מקלט יצירה 

שלישי

'ד-'כדורסל ג
16:00מגרש 

' ב-'א-כדורסל גן
17:00מגרש 

אופניים לילדים
אדווה

16:00צרכנייה 

חמישירביעי

'ב-'ודו א'ג
שלומי

16:30מקלט חוגים 

ודו גנים'ג
שלומי

17:15מקלט חוגים 

'ד-'כדורגל ב
שמעון

17:30מגרש 

יוגה
גיא דקל

20:30מקלט חוגים 

צורפות
סטודיו, מלי רון

16:00/18:45

הרכב מוזיקלי
חובב

20:30מרכז גל 

'ד-'כדורגל ב
שמעון

17:30מגרש 

'א-כדורגל גן
שמעון

16:30מגרש 

יוגההטא
סיגל סלע

17:45מקלט חוגים 

עיצוב וחיטוב
בירגיט

17:30מרכז גל  

ג"חוגי ערב תשפ

מתחילים-יוגה
גיא דקל

20:00מקלט חוגים 

יוגהאשטאנגה
רזלאנגאנדראה

19:30מקלט חוגים 

מבוכים ודרקונים  

'ו-'ג
אסף סולומון

17:00מקלט חוגים 
צורפות

18:00סטודיו , מלי רון
אז'פאנקי ג

אדית זגה 

-15:30מקלט חוגים 

17:30

יטסו'גיו'ג

MMA  נוער

אדם  , ובוגרים

18:30גן 

אימונים  

פונקציונליים
מרכז גל  , כרמל

20:00

יטסו'גיו'ג

MMA  נוער

אדם  , ובוגרים

18:30מקלט חוגים 

אימונים  

פונקציונליים
מרכז גל  , כרמל

20:00

-תנועה נודדת

'ב-'מחול כתות א
16:15,  מקלט חוגים

עיצוב אירובי
בירגיט

18:30מרכז גל 

טריאתלון ילדים  

ונוער
17:00תמיר דותן 

'ג-'אומנות א
ציפי גדרון

16:00מקלט יצירה  

-תנועה נודדת

4-6מחול גילאי 
17:15,  מקלט חוגים

-תנועה נודדת

ומעלה' כתות ג
18:00,  מקלט חוגים

'ו-'אומנות ד
ציפי גדרון

17:00מקלט יצירה  

'  קרב מגע ד

ומעלה 
תמיר גוטמן

17:00מרכז גל 

'ד-'דרמה ג
מורן 

16:30, גן

'ו-'דרמה ה
מורן 

17:30,  ןג

ומעלה' דרמה ז
מורן 

19:00,  גן



חוגים פרטיים נוספים תוכלו למצוא באתר

שחיה בשמשית

עם תמיר דותן

חליל צד

רזניקעם מיכל 

מנדלות

עיסת נייר

קרמיקה לנשים

עם ענת כרמי

"סוסי אדמה"חוות 

חוג לימוד רכיבה עם סוסים  
Bhsaiבהדרכת ליאת שנהב 


