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מערכת חוגים מגוונים נווה גן

 DANCE בית הספר למחול אלמה וארנון
למערכת השעות היפכו את הדף 

כמו בגן 
8 ח'-שנתיים

09:00-12:00

כמו בגן 
8 ח'-שנתיים

09:00-12:00

תנועה וספורט 
1.7-3

17:15-17:45

חיות בכיף
 1.5-3

17:00-17:45

ג'ודו 
ג'-ד' 

16:00-16:45
טרום חובה

16:45-17:30
א'

17:30-18:15
ה'  ומעלה

18:15-19:30

מרכז למידה
ג'-ד' 13:00-16:00

קרמיקה 
א' 16:30-17:15

ב'-ג' 17:15-18:00

קרמיקה + חומרים שונים
ד'- ו' 18:00-18:45

ג'וג'יטסו ברזילאי
נוער 19:30-20:30

קרמיקה
19:00-21:30

ג'וג'יטסו ברזילאי
20:30-21:45

 ICQC הגנה עצמית
ד'-ו' 

15:30-16:30
א'-ג' 

16:30-17:15
3.5-5.5

17:15-18:00
נוער

18:00-19:00

מרכז למידה
ג'–ד'

13:00-16:00

יסמין בהרפתקה במוזיאון
טרום חובה-ב'    

17:15-18:15
ג'-ד'    

18:15-19:15

 

 ICQC הגנה עצמית
      20:00-21:30

זומבה 
20:30

מבוכים ודרקונים 
ה' ומעלה

14:30-15:45
ב', ג', ד'                                

17:45-19:00

אומנות 
א' 16:30-17:15           

ב'-ג' 17:15-18:00
        

שחמט 
חובה - מתחילים

17:00-17:45
א'-ג' מתקדמים

17:45-18:30
ד'-ו' מתקדמים 

18:45-19:30

התעמלות קרקע  
א' 15:30-16:30 

חובה 16:30-17:30 
א' 17:30-18:30 

ב'- ג' 18:30-19:30 

לגו אתגרי 
א'-ב' 16:45-18:00

"ליד הבית" ערב חברה ותרבות 
 20:30

אחת לחודש, פרטים באתר 
מגונים  

תנועה וספורט 
טרום חובה

16:30-17:15
חובה-א' 

17:45-18:30

אלקטרוניקה אתגר מדע
א'-ב'

16:30-17:30
ג'-ה'

17:30-18:30

טו דו בום - תיפוף בטוקדה 
ברזילאי

ב'-ד' 18:00-18:45

ריקודי עם אורלי גולדשטיין
מתחילים

20:00-20:30
מתקדמים

20:30-21:45
 

אומנות הרולר 
א'-ב'

12:15-13:00
ד'-ו'

13:00-14:00

כל שלישי ורביעי ב-17:00
הצגות והפעלות  |  פרטים באתר מגוונים

ג'וג'יטסו ברזילאי
20:30-21:45

ג'ודו 
ג'-ד' 16:00-16:45

חובה 16:45-17:30 
ב' 17:30-18:15

ה' ומעלה 18:15-19:30

מרכז למידה
ג'-ד' 13:00-16:00

קול הבמה 
ד'-ו'  15:00-16:30

חובה-א' 16:30-17:30
ב'-ג' 17:30-19:00

 
בישול - עם לואיז מיארה

א'-ב' 17:00-18:00
ג'-ד'  18:00-19:00

ג'וג'יטסו ברזילאי
נוער 19:30-20:30
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מערכת חוגים אלמה וארנון 

 A אולם

היפ הופ 
ה'-ו'

 15:45-16:45
מוריה פוזיילוב

קבוצה 75
)ממשיכות 88+75(

היפ הופ
 ו'

16:45-17:45
מוריה פוזיילוב

קבוצה 89
)ממשיכות 88+89(

היפ הופ
 ז'

17:45-18:45
מוריה פוזיילוב

קבוצה 77
)ממשיכות(

היפ הופ
ו'-ח'

18:45-19:45
טל מלכה
להקה 1 

)ממשיכות+חדשות(
*ייתכנו שינויים בשל אילוצים 

בתחילת השנה.

B אולם
פופ
 ה'

15:45-16:45
רונה קרינסקי

קבוצה 87
)ממשיכות( 

פופ
ד'-ו' 

16:45-17:45
רונה קרינסקי

קבוצה 90
)חדשות +

ממשיכות 88(

A אולם
פופ

ד'
15:45-16:45

מור לוי
קבוצה 84

)ממשיכות( 

פופ
ב'

16:45-17:35
מור לוי

קבוצה 82
)ממשיכות+חדשות(

פופ 
ג'

17:35-18:20
מור לוי

קבוצה 83 
)ממשיכות+חדשות(

commercial
ח'

18:30-19:30
ארנון צוקר
קבוצה 74

)ממשיכות(

commercial
ט'- י"ב

19:30-20:30
ארנון צוקר

תיכון 1

  B אולם
ילדודאנס

א' 
16:25-17:15

יונית גוטפריד
קבוצה 92 

)ממשיכות+חדשות(

ילדודאנס
ט. חובה

17:15-18:00
יונית גוטפריד

קבוצה 86 
)חדשות(

 
ילדודאנס

חובה
18:00-18:45
יונית גוטפריד

קבוצה 80 
)ממשיכות+חדשות(

קלאסי/מודרני
ו'-ז'

18:45-19:55
שי גרינפילד

A אולם
היפ הופ

ה' 
15:45-16:45

עדן חזיזה
קבוצה 87

)ממשיכות( 

היפ הופ
ה'-ו' 

16:45-17:45
עדן חזיזה

קבוצה 90 
)חדשות +

ממשיכות 88(

היפ הופ
ו'

17:45-18:45
עדן חזיזה 
קבוצה 89 

)ממשיכות 88+89( 

היפ הופ
ט'-י"ב

18:45-19:45
עדן חזיזה

תיכון 2

 B אולם
היפ הופ

ה'-ו'
15:45-16:45

אור מרדכי 
קבוצה 75

)ממשיכות 88+75( 

היפ הופ
ד'-ו'

16:45-17:45
אור מרדכי

להקה 2
)ממשיכות+חדשות(

*ייתכנו שינויים בשל 
אילוצים בתחילת השנה.

היפ הופ
ז'

17:45-18:45
אור מרדכי
קבוצה 77

)ממשיכות(

היפ הופ  
ח'

18:45-19:45
אור מרדכי
קבוצה 74 

)ממשיכות( 
 

A אולם
ג'אז לירי

ד'
 15:45-16:45

שחר פלדמן
קבוצה 84  
)ממשיכות(

ג'אז לירי
ג'

16:45-17:35
שחר פלדמן
קבוצה 85 

)ממשיכות+חדשות(

ג'אז לירי
ג'

17:35-18:20
שחר פלדמן
קבוצה 83 

)ממשיכות+חדשות(
    

קלאסי/מודרני
ד'-ה'

18:20-19:20
שחר פלדמן

חד שבועי
מקרא:

שיעור תוספתדו שבועי


