
 מחיר ופרטים נוספים: ימים ושעות גילאים חוג

 15:30-16:30ב -ימי שני א ח'-א' אומנות/ציור
 16:30-17:45 -ה'-ג'
 ח-ו'

17:45-19:00 
 נוער

19:00-20:15 
 

 180₪ב' -א'
 200₪-נוער-ג
 

 -עופרה סרי
0504430757 

 מתחיל אחרי החגים
 

 םחוגימתקיים במעון 
 

)התעמלות  גמזוזו
 קרקע(

 יום ראשון ורביעי רב גילאי
 פירוט בתמונה המצורפת למטה

 -ציפי אשל
0504070886 

 רוםמט  קפוארה
-חובה
 ה'כיתה 

 
 בנים ובנות

 ימי שלישי 
 גן עד א' 16:15-17:00 

 ה-ב 17:00-17:45
 

 ימי חמישי 
 18:15-19:00ה -ב

165  ₪ 
 חגי אריאל

 0502612094 
 

 ליםהרשמה במעג
 

 חוגיםמתקיים במעון 

 שני ז'-א' כדורגל
 ג'-א' 16:45-17:30 

 ז'-ד' 17:30-18:30

 לחודש 130₪
 0526982221 -מורה יעקב

 הרשמה במעגלים

 ימים ראשון ורביעי ד'-א' כדורסל
 ב-גן חובה א' 

17:00-18:00 
 18:00-19:00ד' -ג'

 לחודש 280
 -אוהד לביא

054-646-7829 
 -יונתן שיטרית

052-709-4722 

רום טרום ט סיפור ביצירה
-חובה
 חובה

 ימי שני 
 16:45-17:20 -טרום טרום 

 17:30-18:15 -טרום חובה וחובה 
פתיחת החוג תלויה במספר 

 הנרשמים..

 לחודש 80₪
 

 -לפרטים אתי אפל
0544446206 

 

 חדש! 
 

 לנעריםכושר קרבי 
 צוות עשהאל 

 שלישי או חמישי )לפי העדפת הרוב( י"ב-ז'
 ח-תות זכי 18:00
 יב-ט - 19:30

נרשמים )מחיר  15מותנה במינימום 
 מוזל לפי כמות הקבוצה(

 לחודש₪ 200
 -עשהאל

0529508408 
 הגינה המרכזית

 13.9מתחילים יום שלישי 
 חוג ניסיון חינם



 חדש!
הגנה עצמית לילדות 

 ונערות

 רביעי ט'-ד'
 ו'-ד'

16:30-17:15 
 ט'-ז'

17:15-18:00 

 לחודש ₪  190
 

 0506330222 -אורטל
 מתקיים במעון חוגים

 חדש!
 היפהופ ג'אזריקוד 

 חמישי: יב-חובה
 16:45-17:30ב :  -גן חובה

 17:30-18:15ו : -ג
 19:15-20:15נערות : 
 20:15-21:15נשים : 

 שח 180דקות עלות  45

 200דק עלות  60

 פרטים: 

0548331338 

 אסתר ארן

 8/9שיעור ניסיון 

 מתקיים במעון חוגים

ט' -ג' קרמיקה דפנה זומר
 ומעלה

 -יום רביעי
 ח'-כיתה ז'

17:00-18:00 
 ט' ומעלה

18:00-19:00 
 -יום חמישי

 ד' -ג'
15:30-16:30 

 ו-ה
16:45-17:45 

 לחודש₪ 240

 רום טרוםט תלמוד תורה בנים
 ד'-חובה

 לחודש100₪ 16:45חמישי משעה 
 לפרטים:

 0504849110 -תהילה
 0504948080 -קרן

 0508883923 יקבע בהמשך א'-חובה תתלמוד תורה בנו
 אדרת חדד ווקר

מועדון המעשים 
 הטובים

 יהטטלי ע ביורט 16:30חמישי  בנות ד'-א'

שני שלישי ורביעי שעות אחר  ד' ומעלה קרמיקה נאווה סלמון
 הצהריים

 מוןונאווה סל
0508310685 

 17:00ימי שלישי ב ו'-א' הישרדות בשטח
 בגינה ליד בית הכנסת החסידי

 לחודש160₪
 פיני אהרונוביץ 

089285913 

 יום ראשון ו'-א' נגרות ואלקטרוניקה
 

 נגרות ג'-א' 16:30-17:15
 אלקטרוניקה ו'-ד' :1517:30-18
 

 לחודש 180
+עלות חד פעמית על חומרים. 

350₪ 
 -משה םלפרטי

0546761390 
 חדר אומנות חוגיםמעון מיקום 



 

 

 035618069שמה: פרטים של מעגלים להר

 

-https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/

1BrjTwtXE0veH1aP2KYRJkt2L0/?OneDomain=1&KodMatnas=933&KodDomain=10 

 

https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/-1BrjTwtXE0veH1aP2KYRJkt2L0/?OneDomain=1&KodMatnas=933&KodDomain=10
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/-1BrjTwtXE0veH1aP2KYRJkt2L0/?OneDomain=1&KodMatnas=933&KodDomain=10

