
חמישי רביעי שלישי שני ראשון

אלון

אנשים. יוצרים. קהילה.

רח' סוקולוב 03-760013590

מערכת חוגים מגוונים אלון

סטודיו בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים בית הספר למחול בניהול "מחולה" 
בניהולו של אלי מזרחי

תשפ"א 2020-21

פעילויות לגיל הרך
הצגות | הפעלות מוסיקליות 
אחה"צ | יש להתעדכן בלוח 

הארועים של מגוונים

מבוכים ודרקונים 
ד' 16:00-17:30

ב'-ג' 17:30-19:00
סייף

ב'-ד' 16:15-17:15
ה'-ו' 17:15-18:15

ליגה צעירה
18:00-19:30

דרמה תיאטרון השרון
א'-ו' 16:30-18:30

פלמנקו*
צ'יקיטיטאס

16:30-17:15 4-5
פלמנצ'יק

א'-ב' 17:15-18:15
צ'יקאס

ג'-ה' 18:30-19:30

פלמנקו*
נשים מתקדמות

19:30-21:00
תיאטרון השרון

קורס פלייבק
20:15-22:15

ער
 ונו

דים
יל

רים
בוג

מ

דרמה תאטרון השרון
ד'-ו' 16:00-17:30

אנסמבל בוגר תיאטרון השרון
ז'-י' 17:30-19:00

ג'ודו
א'-ב' 16:30-17:15

שחמט
מתחילים 17:15-18:00

מתקדמים 18:00-18:45
מתקדמים ד'+ 18:45-19:30

סייף
ליגה 17:00-21:45

מתחילים 17:15-18:00
מתקדמים 18:00-18:45

מתקדמים ד'+ 18:45-19:30

יוגה וינאסה
10:00–11:00
תאטרון השרון

קורס אימפרו קומי
20:00-22:00

התעמלות לגיל הרך
גילאי 1.5-3 16:30-17:15

גילאי 3-5 17:15-18:00
נינג'ה אתגרי

חובה- א' 16:45-17:45
ב'-ג' 17:45-18:45 
ד'-ו' 18:45-19:45

רוקדים את החיים++
קבוצת תמיכה
10:00-11:00
מחול שיקומי
11:00–12:00
פיטנס זומבה

19:45-20:45
הגנה עצמית 

20:00-21:30
מחול מודרני וג'אז

20:45-22:00

תיאטרון סיפור
תיאטרון השרון

חובה-ב' 16:30-17:30
סייף

ב'-ד' 16:15-17:15
ה'-ו' 17:15-18:15

ליגה צעירה
18:00-19:30

אוריגמי
חובה-ג' 16:45-17:30

מיני דרמה תיאטרון השרון
ג'-ד' 17:30-18:30
שעת סיפור ויצירה

חובה-ג' 17:30-18:30
שילוב אומנויות

ד'+ 18:30-19:30

טאי צ'י
9:45-10:30

ריקודים סלוניים אלי מזרחי*
17:00-22:00

פלמנקו*
נשים מתחילות 18:00-19:30
נשים ממשיכות 19:30-21:00

סייף***
ליגה

18:00-22:00
 19:00-20:30

שיעור 20:00-21:00

אומנויות הבמה
תיאטרון השרון

ד'-ה'
16:00-17:15

אנסמבל תיאטרון השרון
ה'-ו' 17:15-18:45

ז'-ט' 18:45-20:15
סייף

ג'-ו' ליגה בוגרת 17:15-18:15

אמנות רב תחומית
9:30-11:30

רוקדים את החיים ++
קבוצת תמיכה 10:00-11:00
מחול שיקומי 12:00–11:00
פיתוח קול טיפולי גיל הזהב

11:00-12:00
יוגה ויניאסה 

19:30–20:30
תאטרון השרון קורס תיאטרון קהילתי

20:30-22:00

שישי
פיטנס זומבה 

8:30-9:30
ריקודי בטן 

9:30-10:30

פותחים שנה
טובה

סוקולוב 90  אלון,  במגוונים  יתקיימו  החוגים  כל 
למעט החוגים המסומנים בכוכבית עפ"י הפירוט:
*מגוונים לוי, ארלוזורוב 20  |  ** בית ספר הדר



רביעישני

אלון

אנשים. יוצרים. קהילה.

סוקולוב 03-760013590

אלקטרוניקה
כיתות א'-ב' 16:30-17:30

ג' ומעלה 17:30-18:30

אנגלית
כיתות ד'-ה' 16:30-17:30

כיתות ו' 17:30-18:30

קצב ותיפוף גוף 
כיתות ג'-ד' 17:30 – 16:30
כיתות ה'-ו' 18:30 – 17:30

הנדסה ורובוטיקה
כיתות א'-ג' 17:30 – 16:30

כיתות ד'- ה' 18:30 – 17:30

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

יזמות טכנולוגית
ב'-ג' 16:30-17:30
ד'-ו 17:30-18:30

מגלים טבע
א' 16:30-17:15

ב'-ג' 17:15-18:00

הייטק לגו
א'-ג' 16:30-17:30

תשפ”א 2020-21

מגוונים אלון – בי"ס אוסישקין 
מערכת חוגי ילדים



חמישישניראשון

תשפ”א 2020-21

מגוונים אלון – בי"ס הדר 

אלון

אנשים. יוצרים. קהילה.

סוקולוב 03-760013590

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

הנדסה ורובוטיקה
א'-ג' 16:30-17:30
ד'-ה' 17:30-18:30

דרמה
ד'-ו' 17:30-18:30

מגלים טבע
א'-ב' 16:30-17:15

ג' ומעלה 17:15-18:00

רכיבת שטח
ה'-ו' 15:00-16:00
ב'-ד' 16:00-17:00

מבוכים ודרקונים
ב'-ג' 16:30-18:15

ד'-ו'  18:00-19:30

אנגלית
ד' 16:30-17:30

ה'-ו' 17:30-18:30

יזמות טכנולוגית
ב'-ג' 16:30-17:30
ד'-ו' 17:30-18:30

היי טק לגו
א'-ג' 16:30-17:30

אלקטרוניקה
א'-ג' 16:30-17:30

ג' ומעלה 18:30–17:30

מערכת חוגי ילדים


