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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 
17:15-18:00  1.7-3

חיות בכיף
 1.5-3

17:00-17:45

מרכז למידה
ג' 13:00-16:00

ג'ודו 
ג'-ד' 16:00-16:45
חובה 16:45-17:30

ב' 17:30-18:15
ה' ומעלה 18:15-19:30

קרמיקה 
א' 16:30-17:15

ב'-ג' 17:15-18:00

דיבייט *
ה'-ו' 17:00-17:45 

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

קרמיקה
19:00-21:30

ג'וג'יטסו ברזילאי
נוער ובוגרים

20:30-21:45

מרכז למידה
ג' 13:00-16:00

 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

לגו אתגרי*
א'-ב' 16:30-17:45
ג'-ד'  17:45-19:00

טיסנאות ורובוטיקה*
ג'-ד' 17:00-18:00
ה'-ו' 18:00-19:00

 ICQC הגנה עצמית
      20:00-21:30

זומבה 
20:30

מבוכים ודרקונים 
ה' ומעלה 14:30-15:45

ב', ג', ד' 15:45-17:00

חשיבה מתמטית*
חובה 16:30-17:15

א' 17:15-18:00
ב'-ג' 18:00-18:45

שילוב אומנויות 
ב'-ג' 16:30-17:15           

ציור למתחילים
חובה-א' 17:15-18:00

שחמט 
גן-ג' מתחילים 17:00-17:45

א'-ג' מתקדמים 17:45-18:45
ד'-ו' מתקדמים+ 18:45-19:45

התעמלות קרקע
חובה 16:30-17:30

א' 17:30-18:30
ב'-ג' 18:30-19:30

חינוך פיננסי *
ג'-ד' 17:15-18:00

ה'-ו' 18:00-18:45

  

תנועה וספורט 
טרום חובה 16:30-17:15

חובה-א' 18:00-18:45

אלקטרוניקה אתגר מדע*
א'-ב' 16:30-17:30
ג'-ה' 17:30-18:30

קומיקס*
ב'-ה' 16:30-17:30

אנגלית מדוברת
גן-א' 16:30-17:15
ב'-ג' 17:15-18:00

ד'-ה' 18:00-18:45

ג'וג'יטסו ברזילאי
נוער ומבוגרים
20:30-21:45

חיטוב
20:30-21:30

אומנות הרולר 
א'-ב'

12:15-13:00
ד'-ו'

13:00-14:00

שאק"ל לנוער
13:00-15:00

פילאטיס
10:00-11:00

היפ הופ 
14:00-15:00

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

מרכז למידה
ג' 13:00-16:00

וטרינריה*
ד'-ו' 14:30-15:30
א'-ג' 15:30-16:30

ג'ודו 
ג'-ד' 16:00-16:45

ט.חובה 16:45-17:30 
א' 17:30-18:15

ה' ומעלה 18:15-19:30

קול הבמה
ד'-ו' 15:00-16:30

חובה-א' 16:30-17:30
ב'-ג' 17:30-19:00

הכנה לכתה א' )מינואר 21( 
16:30-18:00

חדרי בריחה*
ב'-ג' 16:30-17:15
ד'-ו' 17:15-18:00

בישול - עם לואיז מיארה
א'-ב' 17:00-18:00

ג'-ד' 18:15-19:15

ריקודי עם אורלי 
גולדשטיין

מתחילים 20:00-20:30
מתקדמים 20:30-21:45

פותחים שנה
טובה

כל החוגים יתקיימו במגוונים נווה גן, הגנים 14 למעט החוגים המסומנים בכוכבית עפ"י הפירוט: * בית ספר דורון 



              ראשון                                             שני                                            רביעי                          חמישי

תשפ"א 2020-21

נווה
גן

אנשים. יוצרים. קהילה.

הגנים 03-760019614

מערכת חוגים אלמה וארנון 

 A אולם

היפהופ
ו'-ז'

16:00-17:00
מוריה פוזיילוב 
קבוצה 76+90

היפ הופ
ז'

17:00-18:00
מוריה פוזיילוב

קבוצה 75 

היפ הופ
ז'-ח'

18:00-19:00
מוריה פוזיילוב
קבוצה 77+89

קלאסי/מודרני 3
טכניקה

19:10-20:30
ארנון צוקר

שיעור 3

B אולם

ג'אז לירי
ה' 

16:00-17:00
שי גרינפילד
קבוצה 84 

ג'אז לירי
ו'

17:00-18:00
שי גרינפילד
קבוצה 87 

קלאסי/מודרני 2 
טכניקה

ו'-ז'
18:00-19:00

שי גרינפילד
שיעור 3 

A אולם

פופ
16:00-16:50

ד'
רונה קרינסקי

קבוצה 85
 

טכני פופ
ג'

16:50-17:40
רונה קרינסקי

קבוצה 82 

פופ 
ד' מתקדמות
17:45-18:45
רונה קרינסקי

קבוצה 83 

ג'אז לירי
טכניקה

18:45-20:00
מאיה לזר

קבוצה 74 
תיכון

  B אולם

ילדודאנס
א'-ב'

16:25-17:15
ליאור בכר
קבוצה 91 

ילדודאנס
ט. חובה  

17:15-18:00
ליאור בכר

קבוצה 86 

ילדודאנס
חובה

18:00-18:45
ליאור בכר
קבוצה 80

חדש
ג'

18:45-19:35
רונה קרינסקי

)אם יהיה צורך(

 

A אולם

היפ הופ
ו'-ז'

16:00-17:00
אור מרדכי 

קבוצה 90+76

היפ הופ
ז'

17:00-18:00
אור מרדכי 
קבוצה 75

היפ הופ
ז'-ח'

18:00-19:00
אור מרדכי

קבוצה 89+77

commercial
ט'+

19:00-20:10
מאיה לזר
קבוצה 74

תיכון

 B אולם

היפ הופ
ה'

16:00-17:00
עדן חזיזה
קבוצה 84

היפ הופ
ו'

17:00-18:00
עדן חזיזה
קבוצה 82

קבוצה נוספת 
לפי דרישה

היפ הופ
ה'-ז'

19:00-20:00
עדן חזיזה

להקה 
שיעור 4

A אולם
ג'אז לירי

ד'
15:45-16:35

שחר פלדמן
קבוצה 85

ג'אז לירי
ג'

16:35-17:25
שחר פלדמן

קבוצה 82

ג'אז לירי
ד' מתקדמות
17:30-18:30

שחר פלדמן
קבוצה 83 

מודרני 1
ה'

18:30-19:30
שחר פלדמן

שיעור 3

חד שבועי
מקרא:

שיעור תוספתדו שבועי

פותחים שנה
טובה


