עדכון חוגים 2020-2021
בברכה,
וועדת חוגים,
מיכל ,ליזו ורעות

עלות

ימים

שעה

לפרטים

שם החוג

 ₪ 210 /190לחודש

שני
שישי

20:15
7:45

רעות שפר
052-8345777

 200 /160ש"ח

ראשון
חמישי

20:30
20:30

דינה וצלר
052-83455807

200.00 ₪

יקבע בתיאום עם הקבוצה

בוקר -ללא עלות -פפריקה
ערב 240 -ש"ח

שלישי

7:00
19:30

קולנוע

ללא עלות

ראשון (אחת לשבועיים)

20:00

גבי ברזל
052-8991385

קרמיקה  -עלות למפגש

60.00 ₪

ראשון ובתאום אישי

17:30

מירי קופלמן
052-8345784

פילאטיס – פעם /פעמיים בשבוע

אימון פונקציונלי – פעם/פעמיים בשבוע

ריצה  -פעמיים בשבוע

יוגה – בוקר /ערב
------------------------------------------------------

עוז בן יוסף
052-8295715

גלית סמילנסקי
050-9050106

שומרי הגן  -פעם בשבוע תלמידי א-ד

280.00 ₪

שני

15:30

ציפי
052-8128001

מבוכים ודרקונים  -פעם בשבוע תלמידי ב-ו

100.00 ₪

שני

16:45

דור קופלמן
052-8128001

₪ 190

שני

16.30
17:15
18:00

תניס ולדימירסקי
052-3533267

כדורסל  -פעם בשבוע תלמידי א-ג

160.00 ₪

שני

16:00

ירדן עיבל
050-7725779

טניס  -פעם בשבוע -גילאי  6ומעלה

160.00 ₪

רביעי

16:00-20:30

נתן
052-2272828

ריקוד פעם בשבוע -בנות גן -גילאי 4-6
היפ הופ  -פעם בשבוע תלמידות א-ג
היפ הופ  -פעם בשבוע תלמידות ד-ו

כדורגל  -פעם בשבוע תלמידי א-ד

150.00 ₪

חמישי

17:45

ג'ודו  -פעם בשבוע תלמידי א-ד
ג'ודו  -פעם בשבוע ילדי הגן

180.00 ₪

רביעי

16:00
16:45

ערבית  -עלות למפגש לכל המשתתפים (מותנה
במספר נרשמים)

₪ 400

רביעי

20:00

דרמה -כתות ב' -ד'
דרמה -כתות ה' -ו'
*יתחיל אחרי החגים

₪ 195

חמישי

17:30
18:30

סדנה לפעוטות" -הקשר המוסיקלי" -עד גיל שנתיים
סדנה לפעוטות" -הקשר המוסיקלי" -שנתיים+
*יתחיל אחרי החגים .חשיפה ב8/9

עמוס קלס
050-6545950

אריה
052-3315340

רנין
052-7478498

מורן רונא
052-8346543

 ₪ 600ל 10מפגשים

שלישי

16:45
17:45

₪ 100לשעה

בתיאם אישי

בתיאום אישי

דני דורצ'ין
052-5400520

₪ 150

ראשון

20:00

אלה פרסבורגר
058-7800021

סדנת תזונה  -צעדים ראשונים של מוצקים מגיל 4
חודשים

ללא עלות

בתיאום המשתתפות .מינימום
10

*יש להרשם מראש

רעות שפר
052-8345777

סיירי החלל  -סדנה ילדי גן חובה
סיירי החלל  -עלות לסדנה תלמידי א-ג

520.00 ₪

יקבע בתיאום עם הקבוצה

מוסיקה -גיטרה ,יוקללה ,תופים ,מפוחית

נשים רוקדות
*יתחיל אחרי החגים

רינת
052-2803007

054-7508790

שימו לב:
הרשמה מראש בהקדם נדרשת לפתיחת החוגים הבאים – ללא התחייבות ותשלום-
ריקוד -היפ הופ
https://tazman.co.il/minisite.app/Tanise/forms/?form=registration
סדנת תזונה -בהנחיית הדיאטנית מאיה אלעזר צור
לתיאום:
רעות שפר052-8345777 -

