
מכון כושר-שעות פתיחהחורף- שעות פתיחת הבריכה 

05:10-22:30: 'ה- ' ימי א12:00-21:45: 'ימי א
05:10-17:45: ימי שישי05:10-21:45: 'ה- ' ימי ב

07:00-17:00: ימי שבת05:10-17:45: ימי שישי

06:00-17:00: ימי  שבת

4.6.20: מעודכן ל

ענבר לדרמן

לנוער כושר
(כולל) 10- 13במכון הכושר לגילאים 

בניית תוכנית אימונים בליווי מאמן 

כושר מקצועי

אלדד מגן

power yoga-יוגה פאואר
19:30-21:00

אלמוג פרל

עם תמרה עידן

חיזוק עצם

נאוה בן שושן

פיזיולאטיס

18:00-19:00
19:00-20:00

עם אורה
!הרשמה מראש
Cycling

KIDSיוגה 

!!!לא מתקיים כרגע 

!!!לא מתקים כרגע 

פלדנקרייז

ראשון

אולם אירובי

זומבה

18:00 - 19:00

זומבה
19:45-21:00

גל ארגלזי

Hiitפילאטיס

ארבל

עם תמרה עידןעם תמרה עידן

20:20 - 21:15
נועה פז

גל ארגלזי

strong

18:30-19:30

אלדד מגן
18:00-19:00

עם מיכל שגיא

19:30-20:20

אריק פרי

דאנס אירובי

מוכתב אימון-שחייה מאסטר

19:00-20:00
עיצוב וחיטוב דינאמי

פילאטיס

עמית פלקס

נאוה בן שושן

יוגה ויניאסה

19:00-20:0021:00 - 20:15

אייל קרפ

19:00-20:0019:20-20:15

19:00-20:00

20:10-21:00
לילך  ברג

19:45 - 21:00 20:00-21:00

20:00-21:00

20:00-21:00

י'צ-טאי

Cycling

עם ויטלי רובין

19:00-20:00
core fitness

דינאמי מדרגה אירובי

!הרשמה מראש

Country-Evron.co.il 19:45-21:00
אריק פרי

!הרשמה מראש
יגאל

שחייה מאסטר

להנהלת המועדון הזכות לשנות את 

מערכת החוגים ושעות הפתיחה לפי 

עידכונים /והודעות על שינויים, שיקוליה

נשלחות למנויים במסרונים

20:30

גל ארגלזי

יישבן/בטן דינאמי עיצוב

גל ארגלזי

פונקציונאלי אימון

 10- 13במכון הכושר לגילאים 

לנוער כושר
 13-10במכון הכושר לגילאים 

בניית תוכנית אימונים בליווי 

מאמן כושר מקצועי

לנוער כושר

קלאסית יוגה

עם מורן שטראוס

לטיניים שורות ריקודי

14:00-17:00

עם ויטלי רובין מיכל שגיא

11:15-12:15

י'צ-טאי

בניית תוכנית אימונים בליווי 

מאמן כושר מקצועי
14:00-17:00

הופ-היפ

לנוער כושר

10- 13במכון הכושר לגילאים 

עם מרתה גולדמן

10:45 - 11:45

10:15-11:45

11:10-12:10

14:00-17:00 10- 13במכון הכושר לגילאים 

14:00-17:00

סנדרה

לנוער כושר

עם ריקודי

10:10 - 11:10

עם ענת דיקר

דינאמי יוגה אשטנגה

מן'עם דנה תורג

סנדרה

!הרשמה מראש

מירב גבאי

פלדנקרייז

10:30-11:2510:10-11:10

פונקציונאלי בוקרנשים התעמלותדינאמי עיצוב

גל ארגלזי

פילאטיס

09:00 - 10:00

שולמית בר גיא

08:30-09:15 09:15 - 10:00

שולמית בר גיא

נשים התעמלות

פילאטיס

במים כושר
מורן שטראוס

08:30 - 09:30

מורן שטראוס

09:25-10:25

במים כושר

04-9857999

2020מערכת חוגים 
חמישי שישישלישישני רביעי

07:45-08:30

ליאור שניאור

09:15 - 10:00

9:25-10:15

09:30 - 10:3010:10-11:10
מן'דנה תורג

לנוער כושר
(כולל) 10- 13במכון הכושר לגילאים 

בניית תוכנית אימונים בליווי מאמן כושר 

מקצועי

14:00-17:00

Cycling

פלדנקרייז
אביגיל קובליו

עם מיכל שגיא

1 שיעור העצם חיזוקבמים כושר

מן'דנה תורג

וחיטוב עיצוב

14:00-17:00

08:15-09:0008:30-09:2008:00-08:4508:00-08:45

עם מרתה גולדמן

09:30-10:30

מבוגרים התעמלות
מירב גבאי

בניית תוכנית אימונים בליווי 

18:00-19:0018:00-19:20מאמן כושר מקצועי

בניית תוכנית אימונים בליווי מאמן 

כושר מקצועי

22:00יש להשתדל להגיע עד לכניסה אחרונה ב 

מורן שטראוס

2fitball שיעור העצם חיזוק


