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כל החוגים יתקיימו 
במגוונים גולן למעט החוגים 

המצויינים בכוכבית 
כמפורט להלן: 

*בית ספר קריית יערים  
**הכבריה, סמטת הנוער 

פינת למרחב

גולן

מרכזים קהילתיים רמת השרון

רח' הבנים 03-760012546

מערכת חוגים מגוונים גולן

יצירות או לא להיות* 
ג' ומעלה

14:00-15:00

התעמלות מכשירים*
מתחילות א'-ב' 16:00-17:30 
ממשיכות ב'-ג' 17:30-19:00

פיסול קרמי
חובה- ו'

16:30-17:30
17:30-18:30

)אופציה לשעתיים 16:30-18:30(

ציור*
א'-ו'

16:30-18:00

תאטרון אורנה פורת **
ד'-ו' 16:30-18:00
ז'–ט' 18:15-20:15

מהנדסים צעירים
א'-ב'

 16:45-18:00

ג'ודו
א'-ב' 16:45-17:30
חובה  17:30-18:15

ג'-ד' 18:15-19:15

מבוכים ודרקונים* 
א'-ב' 16:30-17:15
ג'-ד' 17:15-18:00

פיסול קרמי
חובה– ו'

16:30-17:30
17:30-18:30

)אופציה לשעתיים 16:30-18:30( 

כושר קיד
שנה-שנתיים 16:00-16:30

16:30-17:15 2-3
17:15-18:00 3-5

אלקטרוניקה 
א'-ד'

מתחילים
16:30-17:30

מתקדמים
17:30-18:30

התעמלות אמנותית*
חובה-ב' מתחילות 16:45-17:45

מתקדמות 17:45-19:00

קארטה
מתחילים - החל מכיתה א'

17:15-18:00
מתקדמים 18:00-19:00

קרב אנד קאב**
אמנות לחימה הורים וילדים

17:00-17:45 4-6
18:00-18:45 6-9

פיסול קרמי
19:00-21:00

אייקידו
20:00-21:30

התעמלות אמנותית**
16:00-16:45 6-7
16:45-17:30 4-5

נינג'ה
חובה 16:45-17:30
א'-ב' 17:30-18:15
ג'-ד' 18:15-19:00
ה'-ו' 19:00-19:45

פעילויות לילדים
הפעלות מוסיקליות

הצגות
אחת לחודש

פרטים באתר מגוונים

פיסול קרמי
חובה– ו' 16:00-17:00

17:00-18:00
)אופציה לשעתיים 16:00-18:00( 

אופניים וכושר* 
א'-ג' 16:00-16:45
ד'-ו' 17:00-18:00

אומנות רב תחומית
16:30-17:15 4-5

א'-ד' 17:15-18:45

תנועה יוצרת ויציבה**
הכנה לבלט ט.חובה-חובה

16:30-17:15
תנועה יוצרת ויציבה 3-4.5

17:15-18:00

תכנות בכיף*
מתחילים א'-ב'  16:30-17:30

מתקדמים ג' ומעלה 17:30-18:30

תאטרון אורנה פורת**
ב'-ג' 16:30-17:30

א'-ב' 17:30-18:30  

קומיקס*
ב'-ג' 16:40-17:40
ד'-ו' 17:40-18:40

התעמלות אמנותית*
חובה–ב' מתחילות 16:45-17:45

מתקדמות ב' ומעלה 17:45-19:00

מבוכים ודרקונים
ב'-ה' 17:00-17:45

שולחני 17:45-18:30

ג'ודו
ט.חובה 17:30-18:15

א'-ב' 16:45-17:30
ג'-ד' 18:15-19:15

 

פיסול קרמי
חובה-ו' 

16:00-17:00
17:00-18:00

)אופציה לשעתיים 16:00-18:00(

אנגלית אפטר סקול
ב'-ג' 16:30-17:15 
ד'-ה' 17:15-18:00

רובוטיקה
דינוזאורים*

חובה-א' 16:30-17:30
ב'-ג' 17:30-18:30

היפ הופ**
חובה–א' 16:30-17:30

ב'-ד' 17:30-18:30

קארטה
א'-ב' 17:15-18:00

ב' ומעלה מתקדמים 18:00-19:00

אייקידו
 20:00-21:30

לגילאי 3 - גן חובה

חוגי המרכז למחול לגיל הרך מזל גבאי

כתיבה והלחנת שירים | ביטבוקס | בטוקדה
 | ראפ והיפ הופ


