
 

 

 

 ילדים-קרית משה  – 2018-2019חוגים לשנת  
 
 'ה 'ד 'ג 'ב 'א

תנועה לגיל הרך          
10:00-10:45 

 אורגנית/פסנתר  
 חדר אורגנית

פרטני 16:30-14:45  
ב      -חובה  17:15-16:30       

ב-חובה 18:00-17:15  
ו            -ג  18:45-18:00       

פרטני 18:45- 19:30   

        עיסוי תינוקות

10:00-10:45 

 ג'אז/סטודיו

16:45-16:00ו -ג  
17:30-16:45ו -ג  

             18:15-17:30ב -א            
19:00-18:15ב -א  

                           3חשבון / חדר 

                         17:30-16:30ו -ה
18:30-17:30ד -ג  

  ג'אז/סטודיו

 16:00-16:45ו -ה
 16:45-17:30ד -ג
 17:30-18:15ב -א

 גיטרה /חדר מוסיקה    

18:45-15:30ומעלה  'ג  
דקות כל קבוצה( 45)  

 
קרמיקה/חדר 

                אומנות

            17:15-18:30  'ו-'א

 - אטרוןיקבוצת ת
  סטודיו

14:30-15:45 

תנועה לגיל 
                הרך/סטודיו

4.5-3.5  17:15-16:30          
3.5-2.5  18:00-17:15  

 2אתגרי/חדר לגו 
           17:00-18:15 'ו-'א  

 

 2אנגלית /חדר 
 15:30-16:30 'ו-'ה
   16:30-17:30 'ד-'ג

 17:30-18:15  'ב-'א 

 שילוב אומנויות/
             חדר אומנות

 'בכיתה -חובה
17:00-18:15 

                 הישרדות  /סטודיו

6-4  17:45-17:00                      
10-7 18:30-17:45                   
13-11 19:15-18:30  

 3מדענים צעירים/חדר 

    

                  / רב תכליתי טקוואנדו

12-8  17:30-16:30                    
5-4   18:15-17:30                        
7-6  19:00-18:05  

 בלט / סטודיו              
   16:30-17:15 'ב-'כתות א

 17:15-18:00  3-4גילאי 
 18:00-18:45  5-6גילאי 

טקוואנדו / רב 
 תכליתי

12-8  17:30-16:30                    
5-4   18:15-17:30                       
7-6   19:00-18:05  

 

 היפ הופ /רב תכליתי
 מתחילים 16:00-17:00 'ו-'ג
 מתקדמים 17:00-18:00 'ו-'ג

 קטרגל
17:45-17:00כיתות גן   

18:30-17:45 'ב-'כיתות א  
19:15-18:30 'ו-'כיתות ג  

 - הכנה לכיתה א'
3חדר   

17:30-16:00  

 

 קטרגל
17:00-16:15 'ו-'כיתות ג  

17:45-17:00כיתות גן   
18:30-17:45 'ב-'כיתות א  

                          ציור/חדר אומנות

 17:00-18:30 'ג-'א

  
 

 

                              גי'מבורי  

            12:00-10:00בוקר    
18:30-16:00אחה"צ    

                             גי'מבורי   

            10:00-12:00בוקר    
 16:00-19:00אחה"צ  

                        גי'מבורי        

            12:00-10:00בוקר    
19:00-16:00אחה"צ    

                               גי'מבורי 

            10:00-12:00בוקר    
 16:00-18:30אחה"צ  

                                גי'מבורי

            10:00-12:00בוקר    
 16:00-18:30אחה"צ  

 משחקיה

16:30-18:30 

 משחקיה
16:30-18:00 

 משחקיה

16:30-18:30 

 משחקיה

16:30-18:00 

 משחקיה

16:30-18:00 
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 י"ב-נוער כיתות ז' -קרית משה  – 2018-2019חוגים לשנת 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 'ה 'ד 'ג 'ב 'א

 מדצי'ם/חדר מנהיגות
 כתות ט'

17:00-18:00 

 פעילות בישול/ חדר
   אפיה    

      19:30-20:00 

מערי"ם/חדר 
 מנהיגות

 ומעלה 15
18:00-20:00 

 טרום מדצי"ם
 בלבד 'כתות ח

17:00-18:00 

מדצוציקים/חדר 
 מנהיגות 

 'ו-'כתות ג 
 17:00-18:00 

 היפ הופ/רב תכליתי
  18:00-19:00 'יב-'ז

 
   

חוג סיירות/חדר 
 מנהיגות

 17:00-18:00 'ז-'ו

             'יב-'אופניים ז
      15:30-17:30חורף  
 17:30-19:30קיץ 

פעילות ח' 
           נחשונים

חדר אומנות             
17:00-18:00              

      'יא-'מועדון בנות  י
18:00-20:00 

נציגי נוער/חדר 
 מנהיגות

 18:00-19:00יב' -'ז
  

 ברייקדנס/רב תכליתי
 בנות 19:00-20:30 'יב-'ז
  בנים  20:00-21:00' יב-'ז

 
אנגלית הכנה 

      לבגרות

 19:00-20:00  'יב-'י

 מדבי"ם
 כתות י' בלבד
18:00-19:00 

ערב סרט/חדר 
 מנהיגות

 19:30-21:30 'יב-'ז
   

ערב בנות / מרחב 
 נוער

 יב'-'ז
19:00-21:30 

  

חדר /'מועדון בנות ז
                   אומנות

19:00-20:00 
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 'ה 'ד 'ג 'ב 'א

התעמלות גיל 
 הזהב/סטודיו
08:00-09:00  

 1 גימלאי בזק/חדר
09:00-12:00  

התעמלות גיל 
 הזהב/סטודיו
08:00-09:00  

אולפן עברית/חדר 
 +ירוק1

17:00-20:15 

התעמלות גיל 
 הזהב/סטודיו
08:00-09:00  

אולפן עברית/חדר  
  +ירוק1

         17:00-20:15 

עדה   -מועדון גיל הזהב
 גברים

 חדר אומנות
12:00-16:00 

התעמלות גיל הזהב 
 עדה/סטודיו-

09:00-10:00  

 -הזהבמועדון גיל 
 עדה  גברים
 חדר אומנות
12:00-16:00 

-התעמלות גיל הזהב 
 עדה/סטודיו
09:00-10:00  

 יוגה /סטודיו
19:00-20:00  

      ריקודי בטן/סטודיו
18:15-19:15 

-מועדון גיל הזהב
 1חדר /נשים -עדה

10:00-13:00  

 
עדה -מועדון גיל הזהב

 1חדר /נשים –
10:00-13:00 

 1נשים/חדר מועדון 
20:00-22:00  

  1מועדון עדה/  חדר 
20:00-21:30 

קרמיקה/חדר 
 אומנות

18:30-20:30 

להקה 
 תימנית/סטודיו

20:15-22:00  

 

       חוג ציור/חדר אומנות
18:30-20:30  

 יוגה עדה/סטודיו
19:00-20:00  

ריקודי עם/רב 
 תכליתי

19:00-23:00 

  

 
 מחול אירובי/סטודיו

21:30-20:30     

 
 
 
 


