חוג  /מקום

עלות חוג תדירות
בית התרבות
פעמיים בשבוע מחול **
200
פעם בשבוע
120
פילאטס **
פעם בשבוע
160
פעמיים בשבוע
260
זומבה
פעם בשבוע
160
חוג שני לסיוון
145
הישרדות
פעם בשבוע
170

יום א'

מדריך:
נאוה קרסנתי 054-6377356
navakar@netvision.co.il

יום ב'

פעם בשבוע
פעמיים בשבוע
התעמלות אומנותית **
צעירות

210
360
250
165
145
300
300
160

מרכז לריקוד

פלמנקו

180

ריקודי בטן

יום ג'

16:30-17:15

16:30-17:15

חובה  +א'

17:15-18:00

17:15-18:00

טרום חובה

8:15-9:15

סיוון כץ 052-3325729

 8:15-9:15נשים

18:00-19:00

sivkat@gmail.com
20:00-21:00
אורטל מזור 050-6330222
ormazor2@walla.com

יוגה **

יום ד'

יום ה'

יום ו

גילאים:

תמר מזיא 050-8547383

נשים

15:00-16:00

ד'-ו'

16:00-17:00

ז'-ח'
8:30-9:30

20:30-22:00

20:30-22:00

מבוגרים

jivanarpita@yahoo.com
18:00-19:00

ויקי ולנסקה 052-6704810

צעירות

16:45-17:45

v.amadeus.v@gmail.com
חן מזרחי 054-6555199
aeroboxing@walla.com

16:15-17:15

ד'-ו'

17:15-18:00

א'-ג'

18:00-19:15

19:00-20:15

ז'-ח'

19:15-20:30

20:15-21:30

ט'-יב'
18:00-18:45

יונית מודן 054-4934329

ג'-ה'

yonitmodan@hotmail.com

מבוגרים

סטפניה קרוא 054-6324170
stefkroo@gmail.com

ריקודי עם

יגאל טריקי 050-2452825

מבוגרים

20:30-23:00

trikud@hotmail.com

170

סטפס

170

אולם הספורט
הוקי גלגיליות **

ליאל שמש 054-5800209

ב'-ו'

18:00-19:00

liel_sh@yahoo.com
בוריס קוטלר 052-2802470

א' עד ג

14:30-15:45

dbkotler@netvision.net.il

210
150

פעמיים בשבוע ג'ודו
פעם בשבוע

**

אסף רוטשילד 052-4682233
asafro8@gmail.com

16:15-17:00

16:15-17:00

א'-ד'

17:00-17:45

17:00-17:45

גנים

17:45-18:30

17:45-18:30

ה'-ו'

19:00-20:00

נוער

19:00-20:00

180

פעם בשבוע

210
390
165

רגיל
נבחרת
גן

200
120

פעמיים בשבוע
פעם בשבוע

150
350

נשים
נבחרת

קרב מגע

שלומי מויאל 052-3242600
imshlomi@gmail.com

מגרש הטניס
טניס **

עידן רוזנברג 054-6321961
idanrosenberg@hotmail.com

17:15-18:15

גן -א

18:15-19:15

ב'-ג'

14:45-15:30

14:45-15:30

ג'-ד'

15:30-16:15

15:30-16:15

ה'-ו'

16:45-17:30

אולם
כדורסל

אולם

**

מתן יתום 052-4640626

אולם

16:30-17:15

matanyatom@gmail.com

16:30-17:15

17:15-18:00

17:15-18:00

כיתה א'

18:00-18:45

18:00-18:45
18:45-19:30

בנות ג'-ד'

180
210

נוער
מבוגרים

21:00-22:30
14:30-16:00

צהרון
דרמה ואימפרוביזציה **
בית החוגים
ציור ורישום **

כרמית גליק 054-5472167

15:45-17:15

נשים
15:00-16:30

16:45-18:15

ב'-ח'

עפרה נגה 050-4430757

16:30-17:30

ג'-ד'

17:30-18:30

חובה-ב'

18:30-19:30

ה'-ו'

19:30-21:30

190

175

ספריה
מבוכים ודרקונים **

230

מקלט הרכבי
אנסמבל להקות **

120

מגרש פטאנק
פטאנק

נבחרת

miki2506@bezeqint.net
ofra.arts@gmail.com

עיסת נייר **

גן חובה
בנים ג'-ד'

18:45-19:30

170

גן-ב'

שמש ציפורי 054-3337073

מבוגרים
17:30-18:30

א'-ד'

idodo1223@hotmail.com
בן רוקבן 054-8087545

16:00-17:30

ג'-ד

ajctristian@gmail.com
בועז ריינשרייבר 054-4823657
Boazz.r@gmail.com

נאוה רוזנברג 050-5337874
rozen_n@netvision.net.il

14:30-15:45

ה'-ו'

15:45-17:00

ז'-ח'

17:00-18:15

ט'

18:15-19:30

י'-יא'

19:30-20:45

י'-יא'

17:00-18:00

ב'-ז'

