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מערכת חוגים מגוונים נווה רסקו

כמו בגן
8 חודשים-שנתיים

09:00-12:00

המרכז למחול לגיל הרך
תנועה יצירתית ויציבה נכונה

ט.ט חובה-ט. חובה 16:30-17:15
הכנה לבלט ויציבה נכונה

ט. חובה- חובה 17:15-18:00
התעמלות אתגרית )בי"ס אמירים(

ט.ט חובה 16:30-17:15
ט. חובה 17:15-18:00

חובה 18:00-18:45
לגו אתגרי )יעל רום(

א'-ב' 16:30-17:45
ג'-ד' 17:45-19:00
קומיקס )יעל רום(
א'-ב' 16:30-17:30
ג'-ד' 17:30-18:30

סול דאנס היפ הופ
ב'-ג' 18:15-19:00

ד'-ו' 19:00-20:00 
מיניאטורה

א'-ג' 16:30-17:45
ד' ומעלה 18:00-19:15

K אמנות וחשיבה יצירתית-סטודיו
ט. חובה- חובה 16:45-17:45
k מעצבות צעירות – סטודיו

ג'-ד' 18:00-19:30
קבוצת נוער

18:00-19:30

פלדנקרייז
07:20-08:05

קונג פו
20:30-21:30

מיניאטורה
19:30-21:00

נינג'ה
ג'-ד' 16:00-17:00

ט.חובה-חובה 17:00-17:45
א'-ב'  18:00-19:00
ה'-ו'  19:00-20:00
נוער 20:00-21:00 

אלקטרוניקה  )בי"ס אמירים(
א'-ג' 16:30-17:30
ד'-ו' 17:30-18:30

טניס שולחן  )בי"ס אמירים(
ב'-ד' 16:30-17:30
ה'-ז' 17:30-18:30
מבוכים ודרקונים

א'-ב' 16:45-17:45
ב'-ג' 17:45-18:45

ז' ומעלה 18:45-20:15 
מבוכים ודרקונים

א'-ג' 16:45-17:45
ד'-ו' 17:45-19:15

K אמנות וחשיבה יצירתית-סטודיו
חובה-א' 16:45-17:45 

k מעצבות צעירות – סטודיו
ד'-ו' 18:00-19:30

ז' ומעלה 19:30-21:00

פלדנקרייז
07:50-08:35
08:45-09:30

קרמיקה
10:00-12:30

רובוטיקה ודינוזאורים
חובה 16:45-17:45
א'-ג' 17:45-18:45

קרמיקה
ט. חובה-חובה 16:45-17:30

א'-ב'  17:30-18:15

כמו בגן
8 חודשים-שנתיים

09:00-12:00

יוגה
19:00-20:30

לגו אתגרי  )בי"ס אמירים(
א'-ג' 16:30-17:45
ג'-ו' 17:45-19:00

קונג פו  )בי"ס אמירים(
א'-ג' 16:30-17:30

ט. חובה-חובה 17:30-18:15
ד'-ו' 18:15-19:15

סול דאנס היפ הופ
ט. חובה-חובה 16:45-17:30

א' 17:30-18:15
ב'-ג' 18:15-19:00

ד'-ו' 19:00-20:00 
אסטרונומיה וחלל
א'-ג' 16:45-17:45

ד ' ומעלה 18:45-19:45 
קפוארה )יעל רום(

ט. חובה-חובה 16:45-17:30
א'-ב' 17:30-18:30
ג'-ד' 18:30-19:30

קרמיקה
ג'-ד' 16:45-17:30
ה'-ו' 17:30-18:15

K אמנות וחשיבה יצירתית-סטודיו
א'-ב' 16:45-17:45

K מעצבות  צעירות – סטודיו
ד'-ו' 18:00-19:30

פלדנקרייז
08:20-09:05 | 07:30-08:15

ריקודי עם
מתחילים 10:00-10:30

מתקדמים 10:30-12:00
קונג פו

20:30-21:30
K אמנות ויצירה סטודיו

20:00-22:00

ג'ימבורי
8 חודשים- שנתיים

10:00-12:00

אלקטרוניקה )יעל רום(
א'-ב' 16:30-17:30
ג'-ד' 17:30-18:30

טניס שולחן  )בי"ס אמירים(
ב'-ד' 16:30-17:30
ה'-ז' 17:30-18:30

השיטה
ט. חובה- א' 16:45-17:30

חובה-א' 17:30-18:30
ב' –ד' 18:30-19:30
נוער 19:30-20:30 

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

קומיקס
א'-ג' 16:15-17:15
ד'-ו' 17:15-18:15 

פלדנקרייז
08:45-09:30

פעילויות לגיל הרך
כל יום שלישי

הצגות | הפעלות מוסיקליות 
17:00 | יש להתעדכן בלוח 

הארועים של מגוונים

פותחים שנה
טובה

שישי
נינג'ה

א'-ב' 12:20-13:20
ג'-ד' 13:20-14:20
ה'-ו' 14:20-15:20

כל החוגים מתקיימים במגוונים נווה רסקו אלא אם צויין אחרת 


