
 יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

קרמיקה בוקר 
למבוגרים

איילה 054-4676966 
9:00-11:00

₪ 350

Acting English
לימוד אנגלית דרך 

תיאטרון
גילה 054-4312040

 קבוצות קטנות
 ז'-ח' 16:00-17:00
ט' 17:00-18:00 

₪ 300

חוגי בוקר
שירי 052-5503532

 Dao Dance 
נשים 8:30

 פילאטיס 
מבוגרים 9:50
 Flystick 

מבוגרים 11:00
 ₪ 200/180

אורבן פרוג’קט - 
ברייקדאנס

 דימה 054-5568034
און 052-8341814
 א'-ב' 16:00-16:45
 ג'-ד' 16:45-17:45
ה'- ו' 17:45-18:45

₪ 200

שיעורי גיטרה
 בתיאום מראש

 ארז זינגר
054-5282524

₪ 130/90

יוגה ויג׳נאנה  
זוהר 054-8168662

 נשים וגברים
9:00-10:30

 ₪ 240

ביה"ס להתעמלות 
קרקע 

 צילה 052-2339157
מורן 054-6412681
 גנים 16:30-17:15
 א'-ב' 17:15-18:00
ג'-ד' 18:00-19:00
₪ 180/250/270

פרוגרס התעמלות 
אתגרית לילדים

 איתי 052-8759050
עודד 054-7753832

 ט.ט. חובה 16:30-17:15
 ט. חובה  17:15-18:00
חובה-א’ 18:00-18:45

₪ 195

בלט מודרני 
וקלאסי

בינה 052-8439431
 ג'-ד' 15:15-16:00
 ו'-ז' 16:00-16:45

 ט.חובה 16:45-17:30
 חובה-א' 17:30-18:15

ח'-בוגרות 18:15-19:15
₪ 180/230/250/300

ביה"ס להתעמלות 
קרקע 

 צילה 052-2339157
מורן 054-6412681
 גנים 16:30-17:15
 א'-ב' 17:15-18:00
ג'-ד' 18:00-19:00
₪ 180/250/270

היפ הופ
ברית 052-4622790

 ג’-ה’ 15:30-16:15
א’-ב’ 16:15-17:00

₪ 180

בלט מודרני וקלאסי
בינה 052-8439431
 ג'-ד' 12:15-13:00
 ו’-ז’ 13:00-14:15

ח'-בוגרות 14:15-15:45
 ₪ 230/250/300

 אילוף כלבים
ילד וכלבו

גלעד 054-4496844
17:00-18:00

₪ 200

קרמיקה
איילה 054-4676966

 גן-א' 16:00-17:00
 ב’-ד’ 17:00-18:00

ה' ומעלה 18:00-19:00
₪ 220

TKM - קרב מגע
 ארז  050-6697722

אליאב 050-5594335
 גן-א' 17:15-18:00
 ג'-ו' 18:00-18:45

 נוער-בוגרים
18:45-20:00

₪ 180/230/250

קרמיקה
איילה 054-4676966

 גן-א' 16:00-17:00
ב’-ד’ 17:00-18:00

₪ 220

TKM - קרב מגע
ארז 050-6697722

אליאב 050-5594335
 גן-א’ 17:15-18:00
 ג’-ו’ 18:00-18:45

 נוער-בוגרים
18:45-20:00

₪ 180/230/250

בית הספר לטניס
 בתאום מראש

 איציק קליימנס
050-7346035

ניתן לקבל תוכניה למייל

 פריזבי עם כלבים
הורה וילד/ מבוגר/ 

ילד וכלב
גלעד 054-4496844

18:15-20:15
₪ 300

מכבי האקדמיה 
לכדורגל
 אמיר שלח

052-8324444 
 גיא צרפתי

050-4400099
 א'-ב' 16:00-16:45

 גן 17:00-17:45
 ג'-ד' 18:00-18:45
ה'-ו' 19:00-19:45

₪ 290/180

יוגה ויג׳נאנה  
זוהר 054-8168662

 מתקדמים
19:00-20:15

₪ 240

רוגבי
יעל 054-7820442
 ה'-ו' 16:30-17:30
 ג'-ד' 17:30-18:30
ז'-ט' 18:30-20:00

₪ 190/230

מכבי האקדמיה 
לכדורגל
 אמיר שלח

052-8324444 
 גיא צרפתי

050-4400099
 א’-ב’ 16:00-16:45

 גן 17:00-17:45
 ג’-ד’ 18:00-18:45
ה’-ו’ 19:00-19:45

₪ 290/180

Dao Dance
שירי 052-5503532
 נשים 19:00-20:00

₪ 180
 דאודנס ופילאטיס

₪ 280/330

טיסנאות
 ירון 054-4955057

 מתחילים 16:00-17:00
מתקדמים 17:00-18:00

₪ 230

מדיטציה 
זוהר 054-8168662

 גברים ונשים
20:15-21:00

₪ 160

פילאטיס
שירי 052-5503532

 מתחילים 20:00-21:00
מתקדמים 21:00-22:00

₪ 180-230

זומבה
קרין 054-2444870

 חובה-ב' 17:00-17:45 
 ג'-ו' 17:45-18:30  

נערות/נשים 18:30-19:20 
₪ 180

פילאטיס
שירי 052-5503532

 מתחילים 20:00-21:00
מתקדמים 21:00-22:00

₪ 180-230

מרכז חוגים
בית יהושע

מרכז חוגים בית יהושע - לוח פעילות תשע”ט  

 
טל. 09-7737065
merkazhugim1@gmail.com
  מרכז חוגים בית יהושע
www.beit-yehoshua.muni.il  20הרשמה גם באתר
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