
נווה
גן

אנשים. יוצרים. קהילה.

שישיחמישירביעישלישישניראשון
כמו בגן       
9:00-12:00

כמו בגן       
9:00-12:00

ג'ודו
ג'-ד' חדשים  16:00-16:45

גן חובה חד שבועי 16:45-17:30
א'-ב'  דו שבועי  17:30-18:15

ב' חד שבועי 17:30-18:15
ה' + דו שבועי 18:15-19:30

קרמיקה   
ד'- ו' 15:45-16:30

א'  16:30-17:15
ב'-ג'  17:15-18:00

ד'- ו' 18:00-18:45 

 שאק"ל נוער
ז' 18:00-19:30

                 

  ICQC הגנה עצמית
ד'-ו'  15:30-16:30 

א'-ג  16:30-17:15
17:15-18:00 3.5-5.5

נוער  18:00-19:00

מבוכים ודרקונים
א'-ג' 16:30-17:30

כיתות ד'-ו'  17:30-18:45

הכנה לכתה א'
18:00 –17:00

שילוב אומניות
א'  16:30-17:15

ב'-ג'  17:15-18:00

וטרינריה
א'-ב'  16:30-17:30
ג'-ו'  17:30-18:30

*תשלום עבור ערכה יגבה על ידי 
המפעיל ויסופק על ידו

התעמלות קרקע
חובה  16:30-17:30 
א' 17:30-18:30      
ב'- ג' 18:30-19:30

קול הבמה
להקת הורים וילדים

18:00-19:00

בנות מצווה
20:00  *בתיאום מראש

ג'ודו
ג'-ד'  16:00-16:45

ט. חובה חד שבועי 16:45-17:30
א'-ב' דו שבועי  17:30-18:15

א' חד שבועי 17:30-18:15
 ה' + תחרותי דו שבועי

18:15-19:30

אלקטרוניקה 
א'-ב'   17:00-18:00
ג'-ה'  18:00-19:00

נוער )מדריכים בוגרים(
החל מ-17:00

קול הבמה  
ד'-ו'  15:00-16:30

חובה-א'   16:45-17:45
ב'-ג'   17:45-19:15

בישול - עם לואיז מיארה 
א'-ב'  17:00-18:00
ג'-ד'  18:15-19:15 

אגרוף תאילנדי
ז' 17:00-18:00

ח' 18:00-19:00
ט' - יב' 19:00-20:00

תכנית בדו"ק
ד' 16:30
ה' 17:30
ו' 18:30

רולרדאנס
 א'-ב'  

     12:15-13:00
ג' ומעלה         

13:00-13:45

קרמיקה 
21:30 –19:00 

התעמלות נשים- עיצוב הגוף
20:00-20:45

קרמיקה- בוקר
12:00 - 09:30

יוגה לגיל השלישי
10:00-11:15

   ICQC  הגנה עצמית
20:00-21:30

קמפוס קהילתי 
11:00-13:00

התעמלות נשים- עיצוב 
הגוף

09:00-09:45

אגרוף תאילנדי
20:00-21:00

מערכת חוגים מגוונים נווה גן
תשפ"ג 2022-23

הגיל הרך
ילדים ונוער

מבוגרים

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

פעילויות לגיל הרך
כל יום שלישי 
בשעה 17:00

 הצגות, הפעלות 
מוסיקליות ועוד.

 פרטים באתר
Migvanim.com 

את החייםשמגווניםהחוגים

  dance בית ספר למחול אלמה וארנון
למערכת השעות הפכו דף

 מתחם נינג'ה בחצר 
למערכת השעות הפכו דף

הכי נוח, סורקים ונרשמים!



נווה
גן

אנשים. יוצרים. קהילה.

מתחם נינג'ה בחצר

  dance בית ספר למחול אלמה וארנון

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

חמישירביעישניראשון
A אולםB אולםA אולםB אולםA אולםB אולםA אולם

ג’אז לירי
כיתות ו’

16:00-17:00
קובי

 קב' 83

היפ הופ
כיתות ה'

17:00-18:00
קובי

 קב' 82
)היו 78+82(

היפ הופ
כיתות ג'-ד'

18:00-18:50
קובי

קב' 93

היפ הופ
כיתה ח'

19:00-20:00
קובי

קב' 87  

ג’אז לירי
כיתות ו'

16:00-17:00
מוריה פוזיילוב

קב' 84

להקה ג'וניור
כתות ה'-ו'

17:00-18:00
מוריה פוזיילב

ג’אז לירי
כתות ו'-ז'

18:00-19:00
מוריה פוזיילוב

קב' 85 

ג’אז לירי
19:00-20:00

כיתה ח'-ט'
מוריה פוזיילוב

 קב' 75
)היו 75+77(

טכניקה לצעירים
16:50-17:40

סיוון שריקי
מיועד לקב' 93 

טכניקה 2
17:45-18:45

מיועד ל83,84,85

טכניקה  3
18:45-20:00

סיוון שריקי
מיועד ל 75,87

ילדודאנס
גן חובה

16:30-17:15
ענת ביבס

קב' 79

ילדודאנס
טרום חובה

מגיל 4 בלבד
17:15-18:00

ענת ביבס
קב' 86

לירי דינמי 
כיתות א'

18:00-18:45
ענת ביבס

קב' 90

ג’אז לירי 
כיתות ו'

16:00-17:00
אור מרדכי

קב' 84 

היפהופ
כיתות ו'

17:00-18:00
אור מרדכי 

קב' 83  

היפהופ
כיתות ח'

18:00-19:00
אור מרדכי 

קב' 87

היפהופ
כיתות ט'

19:00-20:00
אור מרדכי

 קב' 75
) היו 75+77(

להקה תחרותית 
20:00-21:00

אור מרדכי

טכניפופ
כיתות ב'

16:15-17:00
נטע בראשית

קב' 80 

פופהיפופ
כיתות ג'

17:00-17:50
נטע בראשית

קב' 91 

פופהיפופ
כיתות ג'-ד'

17:50-18:40
נטע בראשית

קב' 93 

ג’אז לירי 
כתות ו'-ז'

15:45-16:45
מאיה לזר

קב' 85 

טכניפופ
כיתות ה'

16:45-17:45
מאיה לזר

 קב' 82
)היו 78+82(

שיעור תוספתחד שבועידו שבועי

חד שבועידו שבועי

חמישירביעישלישישניראשון

נבחרת ה'-ו' 15:00-16:30
נבחרת א'-ב' 16:30-18:00
נבחרת ג'-ד' 18:00-19:30
נבחרת נוער 19:30-21:00

ה'-ו' 15:30-16:30
ט. חובה + חובה 16:30-17:30 

א'-ב' 17:30-18:30
ג'-ד' 18:30-19:30
ג'-ד' 19:30-20:30

ה'-ו' 15:30-16:30
ט. חובה + חובה 16:30-17:30 

א'-ב' 17:30-18:30
ג'-ד' 18:30-19:30
נוער 19:30-20:30

נבחרת ה'-ו' 15:00-16:30
נבחרת א'-ב' 16:30-18:00
נבחרת ג'-ד' 18:00-19:30
נבחרת נוער 19:30-21:00

ה'-ו' 15:30-16:30
ט. חובה + חובה 16:30-17:30 

א'-ב' 17:30-18:30
ג'-ד' 18:30-19:30
נוער 19:30-20:30


