
אלון

אנשים. יוצרים. קהילה. מערכת חוגים מגוונים אלון

חמישירביעישלישישניראשון
מבוכים ודרקונים 
א'-ב' 16:45-17:30
ג'-ד' 17:30-18:30

ה' ומעלה 18:30-20:00

כושר קיד
2-3 הורה וילד 16:30-17:15

ט.ט.חובה 17:15-18:00

תיאטרון השרון 
אומנויות הבמה ג'-ה'

16:00-17:30
אנסמבל צעיר ו'-ז'

17:30-19:00
אנסמבל ח' ומעלה

19:00-20:30

סייף*
מתחילים ב'-ד' 16:15-17:15

ליגה צעירים 17:15-18:45
ליגה בוגרים 18:45-20:15

אילוף כלבים* 
א'-ג 16:30-17:30 
ד'-ו' 17:30-18:30

חוג תכשיטנות 
א'-ג' 16:45-17:45
ד'-ו' 17:45-18:45

תיאטרון השרון
תיאטרון סיפור

חובה-א' 16:45-17:45
מיני דרמה ב'-ג'

17:45-18:45

סייף*
מתחילים ב'-ד' 16:15-17:15

מתחילים ה' ומעלה 
17:15-18:15

ליגה צעירים 18:15-19:45
ליגה בוגרים 19:45-21:15

אלקטרוניקה** 
א'-ב' 16:30-17:30

ג' ומעלה 17:30-18:30

אילוף כלבים**
א'-ג' 16:30-17:30 
ד'-ו' 17:30-18:30

ג'ודו 
טרום חובה- חובה

17.15-18.00
א'-ב' 18.00-18.45 

ג' ומעלה 18.45-19.45

התעמלות מכשירים*
מתחילות א'-ב' 15:15-16:30
מתחילות א'-ב' 16:30-17:45
ממשיכות ב'-ג' 17:45-19:15

שחמט
מתחילים גן חובה ומעלה 

17:30-18:15
מתקדמים א-ג' 18:15-19:00

ד' ומעלה 19:00-19:45

תיאטרון השרון 
אומנויות הבמה

ג'-ה' 16:00-17:30
אנסמבל צעיר ו'-ז'

17:30-19:00
אנסמבל ח' ומעלה

19:00-20:30

סייף*
ב'-ד' 16:15-17:15

ליגה צעירים 17:15-18:45
ליגה בוגרים 18:45-20:15

אלקטרוניקה*
א'-ב' 16:30-17:30 

ג' ומעלה 17:30-18:30

מבוכים ודרקונים* 
א'-ב' 15:30-16:30
ג'-ד' 16:30-17:30

ה' ומעלה 17:30-19:00   

טאקוונדו 
ג' ומעלה 16:00-16:45 

ט.חובה – חובה
 16:45-17:30

א'-ב' 17:30-18:15

ברידג' ילדים
ד'-ו' 16:45-17:45

ז'-ט' 17:45-19:15 

תכנות ויצירת משחקים 
ז'-ט' 19:00-20:30

מיינקרפט** 
א'-ג' 16:30-17:30
ד'-ו' 17:30-18:30

הייטק לגו**
א'-ג' 16:30-17:30

קומיקס ציור ואיור** 
א'-ג' 16:30-17:15
ד'-ו' 17:15-18:00

הוקי רולר*
א-ג 14:30-15:45

הייטק לגו*
א'-ג' 15:00-16:00

סייף*
מתחילים ה'+ 17:15-18:15
ליגה צעירים 18:15-19:45
ליגה בוגרים 19:45-21:15

סייף מבוגרים*
20:00-21:00

צ'יקונג 
8:30-9:30

בי"ס לאמנות ויזואלית  
ציור מבוגרים 10:00-13:00

קצב החיים מחול שיקומי 
מתחילים 10:00-11:00

מתקדמים 11:00-12:00

מחול מודרני וג'אז 
20:45-22:00

יוגה למבוגרים 
8:30-9:45

בי"ס לאמנות ויזואלית – 
ציור מבוגרים 
19:30-22:30

סייף מבוגרים*
20:00-21:00 

קצב החיים מחול שיקומי 
מתחילים 10:00-11:00

מתקדמים 11:00-12:00

פיתוח קול טיפולי 
10:00-11:00

מחול וג'אז מודרני 
9:00-10:15

בי"ס למחול בניהול מחולה
mehola@migvanim.com · 03-7600138

סטודיו לריקודים סלוניים ולטיניים בניהול אלי מזרחי
elidance10@gmail.com · 050-6883399 · 03-5604586

תשפ"ג 2022-23

את החייםשמגווניםהחוגים

ילדים ונוער
מבוגרים

· migvanim.com  · 03-7600100  ·  moked@migvanim.com   :מגוונים רמת השרוןכאן בשבילכם

פעילויות לגיל הרך
 הצגות, הפעלות 
מוסיקליות ועוד.

 פרטים באתר
Migvanim.com 

הכי נוח, סורקים ונרשמים!

כל החוגים מתקיימים במגוונים אלון למעט חוגים המסומנים בכוכבים עפ"י הפירוט: *בי"ס הדר   ** בי"ס אוסישקין

שישי



אלון

אנשים. יוצרים. קהילה.

חוגים מגוונים אלון
תשפ"ג 2022-23

הוקי רולר

קומיקס איור וציור מיינקראפט

יוגה- בוגריםבי”ס לאמנות ויזואלית- ציור


