אלון
מרכזים קהילתיים רמת השרון

מערכת חוגים מגוונים אלון
שני

ראשון
בית הספר למחול בניהול "מחולה"

ילדים ונוער

מבוכים ודרקונים
ד'16:00-17:30 +
ב'-ג' 17:30-19:00
אומניות הבמה תיאטרון השרון
ד'-ה' 16:00-17:15
אנסמבל תיאטרון השרון
ה'-ו' 17:15-18:45
ז'-ט' 18:45-20:15

שלישי

סטודיו בוטיק לריקודים סלוניים ולטיניים
בניהולו של אלי מזרחי

דרמה תיאטרון השרון
ד'-ו' 16:00-17:30
אנסמבל בוגר תיאטרון השרון
ז'-י' 17:30-19:00
שחמט
מתחילים 17:15-18:00
מתקדמים 18:00-18:45
מתקדמים ד'18:45-19:30 +

גו'דו
גיטרה
א'-ב' 16:30-17:15
ה' 14:30-15:15
חובה-ט.חובה 17:15-18:00
ו' 15:15-16:00
ג'-ו' 18:00-19:00
אסקייפ רום
אלקטרוניקה
ד' 15:00-16:00
ב'-ג'  16:45-17:30 \ 16:00-16:45א'-ב' 16:30-17:30
ג' ומעלה 17:30-18:30
ה'-ו' 17:30-18:30
אסקייפ רום
אילוף כלבים
ב'-ג' 16:30-17:15
ד'-ו' 15:30-16:30
ד' 17:15-18:15
א'-ג' 16:30-17:30
ה'-ו' 18:15-19:15
סייף
ב'-ד' 16:15-17:15
רכיבת שטח
ה'-ו' 17:15-18:15
ה'-ו' 15:45-16:45
ליגה צעירה 18:00-19:30
ב'-ד' 16:45-17:45
דרמה תיאטרון השרון
סייף
א'-ו' 16:30-18:30
ליגה 17:00-21:45
אלקטרוניקה
מתחילים 17:15-18:00
א'-ב' 16:30-17:30
מתקדמים 18:00-18:45
ג'17:30-18:30 +
מתקדמים ד'18:45-19:30 +
צילום בסמארטפון
ה' 16:30-17:30
ו' 17:30-18:30
משחקי חשיבה
א'-ג' 17:15-18:00

תיפוף תנועה ומוסיקה  -חדש!
גילאי 16:30-17:15 1.5-3
גילאי 17:15-18:00 3-5
קיקבוקסינג ואיגרוף תאילנדי
גילאי 17:00-18:00 6-12
גילאי 18:00-19:00 +13
התעמלות קרקע
א'-ב' 16:00-17:30
ב'-ג' 17:30-19:00
תיאטרון השרון תיאטרון סיפור
א'-ג' 16:30-17:30
רכיבת שטח
ה'-ו' 14:30-15:30
ב'-ד' 15:30-16:30
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רביעי

בית ספר הדר

חמישי

להקת הפולקלור הייצוגית
"תות שדה רמת השרון"
תיאטרון סיפור תיאטרון השרון
חובה-ב' 16:30-17:30
מיני דרמה תיאטרון השרון
ג'-ד' 17:30-18:30
אומנות וחשיבה יצירתית
גילאי 16:45-17:30 4-5
גילאי 17:30-18:15 6-8
אנגלית
ו' 14:45-15:30
ד'-ה' 15:35-16:20
ב'-ג' 17:15-19:00 | 16:25-17:10
פיתוח אפליקציות
ג'-ה' 15:30-16:15
סייבר ,תכנות ואבטחת מידע
ד' 15:30-16:45
ג' 16:45-18:00
ה'-ו' 18:15-19:30
צילום בסמארטפון
ה' 16:30-17:30
ו' 17:30-18:30
לגו רובוטיקה
א'-ג' 16:30-17:45
ד'17:45-19:00 +
תיפוף תנועה ומוסיקה
א' 16:30-17:15
ב' 17:30-18:15
אילוף כלבים
א'-ג' 17:00-18:00
ה'-ו' 18:00-19:00
משחקי חשיבה
א'-ג' 17:15-18:00
סייף
ב'-ד' 16:15-17:15
ה'-ו' 17:15-18:15
ליגה צעירה 18:00-19:30

יום חשיפה לחוגי הגיל הרך
 | 17:00 | 12.9מגוונים אלון
בית ספר אוסישקין

תש”פ 2019-20
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
הרפתקאות ביוגה ובתנועה
גילאי 18:00-18:45 3-5

פעילויות לגיל הרך

הצגות | הפעלות מוסיקליות
אחה"צ | יש להתעדכן בלוח
הארועים של מגוונים
אנגלית
ד'-ה' 14:40-15:35
ו' 15:40-16:25
ב'-ג' 17:20-18:05 | 16:30-17:15
פיתוח אפליקציות
ג'-ה' 15:30-16:15
סייבר ,תכנות ואבטחת מידע
ג'-ד' 15:30-16:45
ה'-ו' 16:45-18:00
הרפתקאות ביוגה ובתנועה
א'-ב' 16:15-17:00
ג'-ד' 17:00-17:45
מבוכים ודרקונים
ב'-ג' 16:15-17:45
ד'-ו' 17:45-19:15
לגו רובוטיקה
א'-ב' 16:30-17:45
ג'-ה' 17:45-19:00
אומנות וחשיבה יצירתית
א'-ב' 16:45-17:30
ג'-ד' 17:30-18:15
סייף
ג'-ו' ליגה בוגרת 17:15-18:15

הפכו את
הדף להמשך

אלון
מרכזים קהילתיים רמת השרון

מערכת חוגים מגוונים אלון  -המשך
שני

ראשון
פלמנקו*
ציקאס מתחילות

תש”פ 2019-20

שלישי

חמישי

רביעי

ילדים ונוער מגוונים לוי

פלמנקו

פלמנצ'יק

ג'-ה' 17:30-18:30
ט'-י"ב 18:30-19:30

חובה-א' 16:45-17:30

צ'יקאס ממשיכות

ציקאס להקה

ב'-ד' 17:30-18:30

ה'-ז' 17:30-18:30

סניוריטאס להקה

ז'-י' 18:30-19:30

מבוגרים

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

סייף***

17:00-22:00

פלמנקו*

ליגה 19:00-20:30
שיעור 20:00-22:00

תיאטרון השרון קורס פלייבק

20:15-22:15

ריקודים סלוניים  -אלי מזרחי*

נשים ממשיכות 1
19:30-21:00
נשים מתחילות
18:30-19:30

קבוצת ריצה וכושר נשים

20:00-21:00

תיאטרון השרון
קורס אימפרו קומי

20:00-22:00

ציור

9:30-12:30

רוקדים את החיים++

קבוצת תמיכה 10:00-11:00
מחול שיקומי 11:00-12:00

טאי צ'י

09:45-10:30

פעילות לשיפור הזיכרון

11:00-11:45

פלמנקו*

רוקדים את החיים++

קבוצת תמיכה 10:00-11:00
מחול שיקומי 11:00-12:00
12:00-13:15

פיתוח קול טיפולי

גיל הזהב
11:00-12:00

ריקודים סלוניים  -אלי מזרחי*

נשים ממשיכות 2
18:00-19:30
נשים מתקדמות
19:30-21:00

17:00-22:00

19:30-21:00

סייף***

 Lifedanceריקוד נשי

17:00-22:00

תיאטרון השרון קורס
"לדבר מול קהל"

פיטנס זומבה
19:45-20:45

מחול מודרני וג'אז

20:45-22:00

להקת תות שדה

21:00-23:00

ליגה
18:00-22:00
19:00-20:30
שיעור
20:00-21:00

ריקודים סלוניים  -אלי מזרחי*

19:30-20:45

תיאטרון השרון
קורס תיאטרון קהילתי

20:30-22:00

שישי

פיטנס זומבה

8:30-9:30
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