מערכת שעות חוגי ספורט לשנת תשע"ז
תחום
אייקידו

קראטה

הוקי רולר

ק.מ.י

טאקוונדו

ג'ודו

טניס שולחן

ליגת
מאמאנט

אוכלוסיית יעד
נשים ,גברים ונוער
גילאי 5- 4
גילאי 6-8
נוער
גילאי 5- 4
גילאי 6-8
נוער
גן חובה ,כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ד'
כיתות ד'-ו'
כיתות ו'-ח'
מתקדמים כיתות ח'-יב'
מבוגרים

ב'
א' ,ד'
ד'
א' ,ה'
ב' ,ה'
א' ,ד'

שעה
20:30-22:30
17:15-18:00
18:00-18:45
18:45-20:00
17:15-18:00
18:00-18:45
18:45-20:00
17:30-18:45
17:30-19:00
19:00-20:30
19:00-20:30
20:30-22:00
20:30-22:00

מועדון נס ציונה

ג'

20:15-24:30

גילאי 5-6
גילאי 7-10
גילאי +11
בוגרים
גילאי 3-5
גילאי 6-8
גילאי 9-13
מתקדמים/נבחרת
כיתות א'-ב'
גילאי 4-6
כיתות ג' ומעלה
כיתות א'-ב'
גילאי 4-6
כיתות ג' ומעלה
כיתות א'-ב'
גילאי 4-6
כיתות ג' ומעלה
כיתות א' -ב'
ג' ומעלה
כיתות א' -ב'
ג' ומעלה
בוגרים
ילדים ונוער
מבוגרים
נוער
מבוגרים
ילדים
ילדים ובוגרים
אימהות מביה"ס סביונים
אימהות מביה"ס אשכול
אימהות מביה"ס אירוס
אימהות מביה"ס שדות
אימהות מביה"ס ניצנים
אימהות מביה"ס שקד
אימהות מביה"ס ארגמן

כדורשת
נשים
רוכבות נס
ציונה
אופני הרים

יום
א' ,ד'
א' ,ד'
ב' ,ה'

א' ,ד'

ב' ,ה'

א' ,ד'

ב' ,ה'

א' ,ג'
א',ד'
ו'
ב'
ג'
ה'
א'
ב'
ג'
ד'
ה'

אימהות מביה"ס ראשונים
אימהות מביה"ס הדר
אימהות מביה"ס בן יהודה

ב'
א'

נשים – ליגה ארצית

א' ,ג ,ה'

גילאי +20

ג'

גילאי14-11

ג'

16:15-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
20:30-22:00
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-18:45
18:45-20:00
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-19:00
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-19:00
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-19:00
13:00-13:45
13:45-14:30
13:00-13:45
13:45-14:30
20:00-21:30
13:00-15:20
15:20-17:00
18:00-20:00
20:00-22:00
17:00-19:00
18:00-22:00
20:00-21:30
20:00-21:30
21:30-23:00
21:00-22:30
20:00-21:30
21:30-23:00

מקום
בי"ס בן צבי

איש קשר
מיכאל

טלפון
0522926213

בי"ס ראשונים

דוד שרעבי

0544630417

ספורטק –מגרש
הוקי
בוריס

0522802470

היכל הקרח בחולון
ICE PEAKS

בי"ס אשכול

זוהר בית-אב

0508811912

בי"ס תומר

רומן

0544748429

בי"ס לב המושבה
בי"ס ארגמן
יורם הדר

0522340625

בי"ס סביוני נצר
בי"ס ניצנים
בי"ס שדות
בי"ס ראשונים
בנצי בלנק

0544215301

בי"ס אשכול

בי"ס תומר
אורלי פרטוק

0523504692

20:30-22:00
21:00-22:30
20:30-22:00
21:30-22:30
21:00-22:33
קיץ 18:00-20:00
חורף 16:00-18:00
17:00-18:30
16:00-17:30

בי"ס ראשונים
בי"ס בן צבי
בי"ס תומר
בי"ס שקד
שכונת מליבו ליד
בריכת נס גלים
נפגשים באצטדיון
העירוני

לאה חיבה

0507387045

בן עמי טנצר

0505897040

אמיר

0506472236

מערכת שעות חוגי ספורט לשנת תשע"ז
תחום

כדורשת
וכדורעף

אוכלוסיית יעד
ילדים וילדות כיתות א
ילדים וילדות כיתות ב'-ג'
ילדות ד'-ה'
ילדות ה'-ו'
ילדות ו' מתקדמות
ילדות ז'-ח'

מרכז ספורט
לילדים
רצי גבעות
הכורכר
אתלטיקה

כדורעף

א' ,ד'
א' ,ד'
א' ,ד'
ב'
ב'
ו'

שעה
17:00-18:00
16:00-17:00
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:45
19:15-20:30
18:00-19:15
13:30-14:45

יום
ב'

גילאי +4

א'-ה'

פרטים אצל גיא

בי"ס התומר

גיא אטיאס

+30

ו'

 5:45בבוקר

כיכר מליבו

דר' זוהר
שדה

0524532148

ברוך
קריצ'שטיין

0528885416

גילאי 10-14
ח' -י'

נבחרת צעירה
א'-ד'
כיתות א'-ג'
גן עד א'
קדם נבחרת
קבוצת בוגרים

ב'
ד'
ג'
מוצ"ש

ב' ,ה'

16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:15
19:15-20:00
15:00-15:45
18:15-19:00
15:45-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:15
19:00-20:00
16:30-17:20

א' ,ד'

17:30-18:15

נבחרת צעירה
כיתות א'-ג'
גן עד א'

ג',ה'

קדם נבחרת

ג'
ה'

18:30-19:15

לחימה
משולבת

קטרגל

נירית דנון

בי"ס שקד

ד'
א'

18:30-20:00
18:30-20:00
14:30-15:15
15:30-16:15
14:15-15:00
15:15-16:00
15:30-16:15

בי"ס אירוס
בי"ס ארגמן
לב המושבה
בי"ס אשכול
בי"ס ניצנים

16:30-17:15

מרכז וואלי

ב' ,ה'
ג'
ב',ה'

ג'
א' ,ד'
א' ,ד'
א' ,ד'
ה'
א' ,ג'
ו'

16:15-17:15
17:15-18:00
18:00-19:30
19:30-21:00
16:00-17:00
17:00-18:30
18:30-20:00
17:00-18:00
16:00-17:00
18:00-19:00
17:00-18:00
17:15-18:15
16:15-17:15
18:15-19:15
13:00-14:00

08-9409719

בן צבי

ה'

ג' ,ה'
גילאי 4-6
טרום חובה וחובה
גילאי 9-12
גילאי 5-8
גילאי13-16
גילאי +17
גילאי 10-13
גילאי 14-17
גילאי +18
טרום חובה ,חובה
כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ו'
קבוצות בנות א'-ו'
טרום חובה ,חובה
כיתות א'-ב
כיתות ג'-ו'
קבוצות בנות א'-ו'

רוברט

0526689988

לב המושבה

18:00-18:45

א' ,ד'
כיתות א'-ב'

20:30-22:00
20:00-21:30

ראשון איצטדיון
בי"ס ראשונים
אולם ק .החינוך

15:45-16:45

קבוצת הבוגרים

ליגה למתחילים

17:00-18:00

בן יהודה

15:00-15:45

ג'
ה'

כיתות ב'-ד'
גילאי 4-6
טרום חובה וחובה
כיתות א'-ב'
גילאי 4-6
טרום חובה וחובה
התעמלות
אומנותית

בי"ס בן צבי

רפי רולניק

0522800975

0522362627

כיתות ג'-ה'

ג'ימנסט

מקום

איש קשר

טלפון

טירת שלום

סווטלנה
ז'וגרב

ליאור דוד

0545803672

0544430581

בי"ס סביונים
שחר קטר
בי"ס ניצנים
בי"ס ניצנים

0543300663

מערכת שעות חוגי ספורט לשנת תשע"ז
תחום
קטרגל
שחר קטר

קטרגל
איציק פרנקו

קטרגל
ירון דרורי

כדורגל

אוכלוסיית יעד
כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ו'
כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ו'
כיתות א'-ב'
כיתות ג' -ו'
כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ה'
כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ד'

יום
ב' ,ג'
ב' ,ה'
א' ,ה'

ב',ד'

כיתות א'
כיתות ג'-ה'

ג'
ו'
ג'
א'

כיתות ג'-ה'

ה'

כיתות א'-ג'

כיתות א'-ג'
כיתות ד'-ו'
כיתה א'-ג'
כיתות ד'-ו'
כיתה א'
כיתה ב'
כיתה ג'
כיתה א'
כיתה ב'
כיתה ג'
כיתות ה' ,ו'-ז'
גן חובה
כיתות א'-ב'
כיתות ג',ד'
כיתות ה' ,ו'-ז'
גן חובה
כיתות א'-ב'
כיתות ג',ד'
כיתות א'-ב'

א' ,ד'
ב' ,ה'
ג'
ו'

ג'

שעה
14:00-15:00
15:00-16:00
15:30-16:30
14:30-15:30
15:30-16:30
14:30-15:30
14:45-15:45
15:45-16:45
14:45-15:45
15:45-16:45
15:00-16:00
12:00-13:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:30-18:30
15:00-15:45
15:45-16:30
15:00-15:45
15:45-16:30
16:45-17:30
16:00-16:45
17:30-18:15
12:00-12:45
12:45-13:30
13:30-14:15
16:30-17:300

כדורסל

בי"ס אשכול

שחר קטר

0543300663

בי"ס שקד
בי"ס
לב המושבה
בי"ס אירוס
טירת השלום

איציק פרנקו

0537921943

בי"ס בן צבי
מתאמנים במגרש
טוסקנה ברחוב
התור
בי"ס ראשונים
בי"ס הדר בינתחומי
ירון דרורי

0522269797

בי"ס ארגמן

מגרש הסינטטי

דני משה

0537921914

14:00-15:00
15:00-16:00
14:30-15:30

א' ,ג'
כיתות ג'-ד'
כיתות א'-ב'
כיתות ג'
כיתות ד'-ה'
כיתות ז'-ח'
ילדי גן
בנות ג'-ו'
בנים ב' ג'
בנים בנות א',ב'
בנים כיתות ה'-ו'
בנים כיתות ג'-ד'
בנים כיתות א'-ב'
בנות כיתות
ה'-ו 'ו ז'-ח'
בנות כיתות ג'-ד'
בנות כיתות א'-ב'
ילדי גן – כדרור 1
ילדי גן – כדרור 2
ילדי גן – כדרור 3
כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ד'
כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ד'
כיתות א'
כיתות ג'
כיתות ה'-ו'
כיתות ב'

בי"ס רעות

17:30-18:30
18:30-19:30
13:00-14:00

ו'

מקום

איש קשר

טלפון

א' ,ה'

ב' ,ד'

א' ,ה'

בי"ס אירוס
15:30-16:30
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30
16:30-17:30
17:30-18:30
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
16:00-17:00

א' ,ה'

א'
ג' ,ה'
א' ,ה'
ב' ,ה'

17:00-18:00
18:00-19:00
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
17:00-18:00
16:00-17:00
13:30-14:30
14:30-15:30
18:00-19:00
17:00-18:00
16:00-17:00
18:00-19:00

בי"ס ארגמן

קרית חינוך
בי"ס צימרמן
בנים
בי"ס צימבמן
בנות

אולם הפועל

שדות
לב המושבה ג'ו
לב המושבה אורפז

איתמר

08-9402844

מערכת שעות חוגי ספורט לשנת תשע"ז
תחום
כדורסל

טריאתלון

כדוריד

אוכלוסיית יעד
כיתות ד'
כיתות ז'-ח'
כיתות א'
כיתות א'  +גן חובה
כיתות ב'
כיתות ג'
כיתות ד'-ו'
עד גיל 9
גילאי 9-12
גילאי +13
גילאי 7-12
גילאי  13ומעלה
עד גיל 12
+13
גילאי א'-ג'
בי"ס ניצנים שדות
גילאי ד'-ו'
גן חובה כיתה א'
כיתות ב' -ג'
כיתות ד'-ה'
כיתה ו'
גן חובה כיתה א'
כיתות ב' -ג'
כיתות ד'-ה'
כיתה ו'

יום
ב' ,ה'

שעה
17:00-18:00
16:00-17:00
15:30-16:30
17:30-18:30
14:30-15:30
16:30-17:30
18:30-19:30
19:15-20:00
20:00-20:45
20:45-22:15
18:00-19:30
19:30-21:00
15:30-17:00
17:00-18:30
13:30-14:30

ב',ד'

14:30-15:30

ב',ד'

א',ד'
ב',ה'
ו'
ב',ד'

א',ה'

ב' ,ד'

17:30-18:15
17:00-17:45
16:00-17:00
16:00-17:00
17:45-18:30
17:00-18:00
16:00-17:00
15:00-16:00

מקום
לב המושבה אורפז

איש קשר
איתמר

טלפון
08-9402844

בי"ס ניצנים

גו אקטיב
בי"ס אליעזר בן
יהודה

אלי גז

0522703825

איקאה
מגרש/אולם חדש
בי"ס שדות
בי"ס שקד ,בן צבי,
ארגמן ,ראשונים,
ואירוס מתאמנים ב
אולם ק .החינוך
בי"ס לב המושבה,
סביונים ,אשכול
,הדר ,רעות
אולם צימרמן

עמית כהן

0506401927

