חוגי הילדימ בפורטנ הוד השרונ
יומ ראשונ
 14:45טריאתלונ  -שחיה*

עד  15:45ד'-ו'
בריכת שחיה דנה

יומ שני
 15:00טריאתלונ  -שחיה*

עד  16:00ג'-ה'
בריכת שחיה מיכאל

 15:35טריאתלונ  -שחיה

יומ שלישי
 15:30טריאתלונ  -שחיה*

 15:00חדר כושר מודרכ

 15:00חדר כושר מודרכ

 15:45טריאתלונ  -שחיה*

 16:15גנונות מחול

עד  17:00ג'-ד'
אולמ תפוז ענבל

עד  16:30ג'-ה'
בריכת שחיה עירית

 16:00חדר כושר מודרכ

עד  17:00ז'-ח'
חדר כושר צוות חדר כושר

 17:00אתגרי כדור

 16:30פורטנ גירל

 16:45חיות וחיוכימ

 16:30פורטנ גירל

 17:00דני הישרדות

עד  17:45ט .חובה-חובה
אולמ אפר ק שניר/ארז

 17:00גנונות מחול

עד  17:45ט .חובה-חובה
אולמ תפוז ענבל

 17:45אתגרי כדור

 17:30חיות וחיוכימ

 17:45שחמט ומשחקי חשיבה

 17:45דני הישרדות

עד  18:30א'-ג'
מגרש משולב אלעד
עד  18:30ג'-ה'
אולמ תות גיא

HIIT FIT 16:15
עד  17:00ה'-ו'
אולמ אפר ק ארז

עד  17:30ג'-ו'
פארק  4עונות מיקי

עד 3-2 17:25
אולמ תות עינב

עד  17:45ט .חובה-חובה
מגרש משולב אלעד

עד  16:45ג'-ו'
בריכת שחיה מיכאל

 16:30טריאתלונ*

עד  17:15ה'-ז'
אולמ תפוח אורית

עד  17:45א'-ב'
אולמ תות גיא

עד  16:00ה'-ו'
חדר כושר צוות חדר כושר

עד  16:00ה'-ו'
חדר כושר צוות חדר כושר

עד  16:45ו'-י'
בריכת שחיה עירית

 17:00שחמט ומשחקי חשיבה

יומ רביעי

יומ חמישי

 16:00חדר כושר מודרכ

עד  17:00ז'-ח'
חדר כושר צוות חדר כושר

 16:15גנונות מחול

עד  17:00ג'-ד'
אולמ תפוז ענבל

עד  17:15ה'-ז'
אולמ תפוח אורית

 17:00שילוב אומנויות

 17:00אנגלית חוויתית

 17:45שילוב אומנויות

 17:00פיול

עד  17:45ט .חובה-חובה
אולמ תות איילת גת
עד  18:30א'-ב'
אולמ תות איילת גת

עד  17:45א'-ג'
אולמ תפוז יותמ

עד  17:45חובה-א'
אולמ תות איילת נדלצי טר

 17:00אתגרי כדור

עד  17:45ט.חובה-חובה
מגרש משולב אלעד

עד  18:15ט .חובה-חובה
אולמ תות עינב

HIIT FIT 17:00
עד  17:45ז'-ח'
אולמ אפר ק ארז

עד  18:30א'-ג'
אולמ אפר ק שניר/ארז

 17:45גנונות מחול

 17:00שחמט ומשחקי חשיבה

עד  17:45א'-ב'
אולמ תות גיא

 17:00דני הישרדות

עד  17:45ט .חובה-חובה
אולמ אפר ק שניר/ארז

 17:45שחמט ומשחקי חשיבה

עד  18:30ג'-ה
אולמ תות גיא

'

 17:45אתגרי כדור

 17:45גנונות מחול

 17:45פיול

 17:45דני הישרדות

עד  18:30א'-ג'
מגרש משולב אלעד

עד  18:30א'-ב'
אולמ תפוז ענבל

 17:00גנונות מחול

עד  17:45ט .חובה-חובה
אולמ תפוז ענבל

עד  18:30ב'-ה'
אולמ תות איילת נדלצי טר

עד  18:30א'-ב'
אולמ תפוז ענבל

עד  18:30א'-ג'
אולמ אפר ק שניר/ארז

 17:45זומבה

עד  18:30ג'-ה'
אולמ אפר ק ענבל שטרונ

 17:45אנגלית חוויתית

עד  18:30ט.חובה-חובה
אולמ תפוז יותמ

 18:30פינינג לנוער

עד  19:15ו'-ט'
אולמ פינינג אייל

 18:30דני הישרדות

 18:15טריאתלונ*

עד  19:30ז'-י'
פארק  4עונות מיקי

עד  19:15ד'-ו'
אולמ אפר ק שניר/ארז

 19:00טריאתלונ  -שחיה*

פורטנצ'יק

* בתו פת תשלומ

עד  19:15ד'-ו'
אולמ אפר ק שניר/ארז

 19:00טריאתלונ  -שחיה*

עד  21:00ה'-י'
בריכת שחייה מיקי

פורטנ קיד

 18:30דני הישרדות

עד  20:00ז'-י'
בריכת שחייה מיקי

פורטנ נוער

