ראשון
אימון לגיל השלישי
07:30 – 06:45
אתי זקס0504540125-

שני
חוג טרמפולינה באולם
הספורט
15:00 – 13:30
פאולו 0509717615

שלישי
אימון לגיל
השלישי
– 06:45
07:30
אתי זקס-
0504540125

קפוארה בבית העם
 17:15 – 16:30א'–ב'
18:0 – 17:15גילאי4-5
 1900 -18:00ג-ו
 2100 – 19:30ז' +
ניר דורימני
0508656780
כושר קרבי לקראת גיוס
Excellent training
במגרש ספורט
ניר 0506335566

גנצ

כדורגל במגרש הספורט
 17:00 – 16:00כיתות ג'-ו'
 18:00 – 17:00גן חובה-ב'
ירום לוי 0544669978

גנצ

יוגה לילדים – במועדון
תרבות
18:00 – 16:00
נעמה 0523566433

כדורשת ומשחקי כדור
באולם הספורט
 14:00 – 13:00א – ב
כדורעף
 15:30 – 14:30ה – ו
כושר גופני לילדים
התעמלות קרקע מכשירים
באולם הספורט
Excellent training
ה
ג
כיתות
16:45
– 15:30
במגרש הספורט
 17:30 – 16:45גילאי 4-5
17:00 – 16:00
 18:30 – 17:30כיתות א ,ב' ניר0506335566
 19:45 – 18:30כיתות ו'+
עדי נפתלי 0544354251
כדורגל במגרש הספורט
 17:00 – 16:00כיתות ג'-ו'
 18:00 – 17:00גן חובה-ב'
ירום לוי 0544669978

ג'ודו ג'וג'יטסו ,בבית העם
 17:30 –16:45גילאי 4-5
 18:15 –17:30כיתות א-ב
 19:00 -18:15כיתות ג-ו
עדי 0528231887

ספרייה 20:00 – 18:30
מבוכים ודרקונים בספריה

חמישי
חוג טרמפולינה באולם הספורט
15:00 – 13:30
פאולו 0509717615

שישי
בייסבול
במגרש
הספורט
– 13:30
 15:30גילאי
8-14
מל לוי
0525225661

רביעי
כדורעף באולם הספורט
 14:30 – 13:30כתות ג-ד
 15:30 – 14:30כתות ה-ו
איילה סלומון 0528828057

כפר מנגן – מרכז מוסיקה
לכל כלי הנגינה )כל ימות
השבוע(
יפים 0544417317 -

כדורסל
 17:00 – 16:00ג-ד
 – 5 17:45 – 17:00ב
 19:00 – 17:45ה-ו
ברק 0542771888

חוג
טרמפולינה
באולם
הספורט
– 12:30
13:30
פאולו
0509717615

קפוארה בבית העם
 17:15 – 16:30א'–ב'
18:0 – 17:15גילאי4-5
 1900 -18:00ג-ו
 2100 – 19:30ז' +
ניר דורימני 0508656780
כושר גופני לילדים
Excellent training
במגרש הספורט
17:00 – 16:00
ניר0506335566

ג'ודו ג'וג'יטסו ,בבית העם
 17:30 –16:45גילאי 4-5

ספרייה
– 16:00
17:30

20:00 – 18:15
בן רוקבן 0548087545
סדנת ציור במועדון גנצ
22:00 – 20:00
אווי טשרניחובסקי
פריטים :מירי דרור
0526226995
אימון  outdoorבשטח
20:30-21:30
אתי זקס 0504540125
קפוארה למבוגרים בבית
העם
22:00 – 20:30
ניר דורימני 0508656780

חוג דרמה
 13:30בבית ספר צופית
הילה לב 0526629249

כדורסל
 17:00 – 16:00ג-ד
 – 5 17:45 – 17:00ב
 19:00 – 17:45ה-ו
ברק 0542771888

 18:15 –17:30כיתות א-ב
 19:00 -18:15כיתות ג-ו
עדי 0528231887
בלט קלאסי ,מודרני והיפ
הופ ,כיתות א-ו ,במועדון
התרבות 19:30 – 17:30
שלי שיף 0527169498
כושר קרבי לקראת גיוס
Excellent training
במגרש ספורט
ניר 0506335566
חוג זמר למבוגרים במועדון
תרבות
22:00 – 20:00
מרינה
מרתה 0524827004

בלט קלאסי ,מודרני והיפ
הופ .כיתות א-ו ,במועדון
התרבות 19:30 – 17:30
שלי שיף 0527169498
עיצוב ופילאטיס במועדון
תרבות
 22:00 – 21:00שלי שור
0545926495

עיצוב ופילאטיס במועדון תרבות
 21:30 – 20:30שלי שור
0545926495

כל החוגים באחריותם המלאה של מפעילי החוגים ומדריכיהם .ועד מקומי צופית אינו אחראי לתכני החוגים ,למדריכים או לאירועים המתרחשים בזמן הפעילויות .ט.ל.ח

