חוגי ילדים במועדון
הספורט ליאו באק
לשנת תשע"ח 2017-2018

הכל כלול במנוי
חדש
במנוי

טניס שולחן
אריק שפירא

ימי שני  /אולם ספורט חטיבת נעורים
 - 16:00-17:00כיתות ב'-ד'
 - 17:00-18:00כיתות ה' ומעלה

חדש
במנוי

בלט קלאסי
יעל לינדנר

ראשון+רביעי  /סטודיו מחול
 15:45-16:30בלט קלאסי כיתות ב' ומעלה
 16:30-17:15טרום בלט קלאסי גן חובה-כיתה א'
 17:15-18:00בלט קטנטנות גילאי 3-4

גלגיליות
מונה ריזק

שלישי  /רחבת י"ב
 16:00-16:45גלגיליות מתחילים גילאי 7-9
 16:45-17:30גלגיליות מתחילים גילאי 5-6
 17:30-18:15גלגיליות מתקדמים גילאי 9-12
 18:15-19:15גלגיליות מתחילים גילאי  14ומעלה
חמישי  /רחבת י"ב
 16:00-16:45גלגיליות מתחילים גילאי 7-9
 16:45-17:30גלגיליות מתקדמים גילאי 6-8
 17:30-18:15גלגיליות מתקדמים גילאי 9-12
 18:15-19:15גלגיליות מתחילים גילאי  14ומעלה

קפוארה
נועה צרפתי

חדש
במנוי

תנועה ,מגע וצליל
רותי נווה

חמישי  /סטודיו למחול
 17:15-18:00תנועה ,מגע וצליל הורים וילדים גילאי 2-3
 18:00-18:45תנועה ,מגע וצליל גילאי  4ומעלה

כדורגל

חדש
במנוי

בני הרשקוביץ  +שיקו שמול

ראשון  /בני הרשקוביץ  /מגרש ספורט יסודי
 15:30-16:15כדורגל כיתות א'-ג'
 16:15-17:15כדורגל כיתות ד'-ו'
 17:15-18:00כדורגל גילאי 4-5
חדש
רביעי  /שיקו שמול  /מגרש ספורט יסודי במנוי החל
מ15/10/17-
 15:30-16:15כדורגל כיתות א'-ג'
 16:15-17:15כדורגל כיתות ד'-ו'
לטם מדרר
ראשון  /חדר 103
 17:15-18:00כדורגל גילאי 4-5
 15:30-16:30השף הצעיר כיתות א'-ב'
 16:45-17:45השף הצעיר הורים+ילדים גילאי 4-5
 18:00-19:00השף הצעיר כיתות ג' ומעלה

ימי שני  /אולם יוסטון
 15:30-16:30כיתות ב'  -ה'
 16:30-17:15גן חובה  -א'
 17:15-18:00קטנטנים 3-4.5
ימי חמישי  /אולם תום
 16:45-17:30כיתות א'-ב'
 17:30-18:15גן חובה
 18:15-19:15כיתות ב'-ה'

ספינינג
טליה מנע

ראשון  /חדר ספינינג
 17:00-17:45ספינינג גילאי 10-14
 17:45-18:30ספינינג גילאי 15-18

מבשלים באהבה

טניס

מוטי מורנו

ראשון+שלישי  /מגרשי טניס
 15:30-16:15טניס גילאי 7-9
 16:15-17:00טניס גילאי 5-6
 17:00-17:45טניס גילאי  10ומעלה

1-800-32-32-77

אקרובטיקה
ענת שביט

חדש
במנוי

שני  /אולם תום
 15:30-16:45אקרובטיקה מתקדמים
 16:45-17:30אקרובטיקה גן חובה-כיתה א'
 17:30-18:20אקרובטיקה כיתות ב'-ג'
 18:20-19:15אקרובטיקה כיתות ד'-ו'
חמישי  /אולם תום
 15:30-16:45אקרובטיקה מתקדמים

חוגי ילדים במועדון
הספורט ליאו באק
לשנת תשע"ח 2017-2018

הכל כלול במנוי

כדורסל בנים

מועדון ילדים

ארקדי מלצמן

שירלי איילון

ראשון +רביעי  /אולם ספורט
 15:30-16:15כיתות ג'-ד'
 16:15-17:00כיתות א'-ב'

ראשון-חמישי  /15:30-18:30מועדון ילדים

כדורסל בנות
שרון פז

בייבי ג'אז
עדי גרוך

שני  /אולם ספורט
 15:30-16:30כדורסל בנות כיתות ב' -ה'
רביעי  /אולם ספורט חטיבת נעורים
 15:30-16:30כדורסל בנות כיתות ב' -ה'

ראשון  /אולם יוסטון
 16:30-17:15בייבי ג'אז גילאי 3-4.5
 17:15-18:00בייבי ג'אז גילאי 5-6

Street Dance
דנה כהן

שני /סטודיו מחול
 street dance 15:30-16:15כיתות א'-ב'
 street dance 16:15-17:00כיתות ג'-ד'
 street dance 17:00-18:00כיתות ה' ומעלה

כדורגל משפחות

התעמלות אומנותית

שישי  /מגרש הספורט
 15:00-17:00כדורגל משפחות

שלישי+חמישי  /אולם ספורט
 15:30-16:15גילאי 7-8
 16:15-17:00גילאי 5-6
 17:00-17:45גילאי 9-12

אבי נחמני

חדש
במנוי

גרייס נעמה

ג'ודו

יוסי קרטיש

שני+חמישי  /אולם אומנויות לחימה
 17:00-18:00ג'ודו גילאי 7-10
 18:00-19:00ג'ודו גילאי 5-7
 19:15-20:45ג'ודו גילאי  10ומעלה

טקוואנדו

קארטה
אריק וולוך

ראשון+שלישי  /אולם אומנויות לחימה
 15:30-16:15קארטה גילאי 5-7
 16:15-17:00קארטה גילאי  7ומעלה
 17:00-17:45הגנה עצמית נשים ונערות
שלישי  /אולם אומנויות לחימה
 17:45-19:15קארטה מתקדמים+מבוגרים

ארטיום חרצ'נקו

ראשון  /אולם תום
 16:00-17:00טקוואנדו כיתות א'-ג'
 17:00-18:00טאקוונדו כיתות ד' ומעלה
רביעי  /אולם תום
 - 16:00-16:45כיתות א'-ג'
 - 16:45-17:15גילאי 3.5-6
 - 17:15-18:15כיתות ד' ומעלה

טבע ובעלי חיים
אוראל פילוסוף

שלישי  /חדר 103
 15:30-16:30טבע ובעלי חיים גילאי  6ומעלה
 16:30-17:30טבע ובעלי חיים הורים+ילדים גילאי 2-3
 17:30-18:30טבע ובעלי חיים גילאי 3.5-5.5

1-800-32-32-77

חדש
במנוי

