מרכז חוגים בית יהושע  -לוח פעילות תשע”ח
יום ראשון

יום שני

Acting English
קרמיקה למבוגרים
Aiming for
איילה 054-4676966
excellence
9:00-11:00
teaching with love
₪ 350
גילה 054-4312040
חוג יערנים /השרדות
ה'-ו' 16:00-15:15
בטבע
א'-ב' 16:45-16:00
גיא ושרה 052-6173299
₪ 220
15:45-17:45
יסודי
ז'-ח' 16:45-18:00
₪ 320
ט'-י' 18:00-19:15
 ₪ 600פעמיים בשבוע
אפייה
המתוקים של שירי
054-4661560
יסודי 17:30-18:45
₪ 230

ביה"ס להתעמלות
קרקע
צילה 052-2339157
ה'-ו' 16:00-16:45
גן חובה 16:45-17:30
א'-ב' 17:30-18:15
ג'-ד' 18:15-19:00
₪ 170-250

עיסת נייר
אלינור 052-4262083
נוער ומבוגרים
18:30-20:30
₪ 230

DAO DANCE
שירי 052-5503532
נשים 19:00-20:00
₪ 180
דאודנס ופילאטיס
₪ 280/330

FLYSTICK
שירי 052-5503532
מבוגרים 10:15-11:15
₪ 180

בלט מודרני וקלאסי
בינה 052-8439431
ד׳-ו׳ 16:00-16:45
גנים 16:45-17:30
א'-ג' 17:30-18:15
ז'-בוגרות 18:15-19:45
₪ 180/230/300

קרב מגע TKM
פרוגרס
התעמלות אתגרית ארז שרעבי 050-6697722
גן-א’ 17:15-18:00
לילדים
איתי שובל 052-8759050
ג’-ו’ 18:00-18:45
גיל 16:30-17:15 5-6
נוער-בוגרים 18:45-20:00
גיל 17:15-18:00 3-4
₪ 180/230/250
גיל 18:00-18:45 4-5

Acting English
יוגה ויג׳נאנה  
פיתוח משחקי
Aiming for
זוהר שוורץ 054-8168662
מחשב מולטימדיה,
excellence
מבוגרים 8:00-10:00
אתרים ואפליקציות
לסלולר אינטרסקול teaching with love
₪ 240
גילה 054-4312040
ג’-ו’ 16:00-17:00
ג'-ד' 16:00-16:45
₪ 220
₪ 220
*  ₪ 200בהרשמה
ז'-ח' 16:45-18:00
מוקדמת עד 15.9
בתיאום מראש
ט'-י' 18:00-19:15
* כולל זמן תרגול מקוון
רועי אג’י
 ₪ 600פעמיים בשבוע
054-7952344

שיעורי
תופים

אילוף כלבים
עומר 054-4730907
יסודי 16:30-17:15
₪ 180
*

לא חייבים להיות בעלים של
כלב כדי להשתתף בחוג

ביה"ס להתעמלות
קרקע
צילה 052-2339157
ה'-ו' 16:00-16:45
ט .חובה 16:45-17:30
א'-ב' 17:30-18:15
ג'-ד' 18:15-19:00
₪ 170-250

קרב מגע TKM
ארז שרעבי 050-6697722
גן-א’ 17:15-18:00
ג’-ו’ 18:00-18:45
נוער-בוגרים 18:45-20:00
₪ 180/230/250

בית הספר
לטניס

מכבי האקדמיה
קרמיקה
מכבי האקדמיה
קרמיקה
איילה 054-4676966
איילה 054-4676966
לכדורגל
לכדורגל
אמיר שלח 052-8324444
אמיר שלח 052-8324444
גן-א' 16:00-17:00
גן-א' 16:00-17:00
גיא צרפתי 050-4400099
גיא צרפתי 050-4400099
ב’-ג’ 17:00-18:00
ב’-ג’ 17:00-18:00
ד’ 15:15-16:00
ב’ 16:00-16:45
ד’-ו’ 18:00-19:00
ד’-ו’ 18:00-19:00
ב’ 16:00-16:45
גן-א’ 17:00-17:45
₪ 220
₪ 220
גן-א’ 17:00-17:45
ג’ 18:00-18:45
פיתוח משחקים
ה’ 18:00-18:45
₪ 290/180
דיגיטליים ,אנימציות
ו’-ח’ 19:00-20:00
ומולטימדיה
₪ 290/180
אינטרסקול
מדיטציה ותרגולי
א’-ג’ 17:00-18:00
נשימה
₪ 220
סדנת אפייה  -כוסות אירוח עם שירי  -ילדים
זוהר שוורץ 054-8168662
*  ₪ 200בהרשמה
מבוגרים 19:00-20:00
מוקדמת עד 15.9
סדנת אפייה עם שוקולד עם שירי  -הורה וילד
₪ 160
* כולל זמן תרגול מקוון
סדנת בושם בהתאמה אישית  -עתידה אלוני
סדנא לקליעה ושזירת צמות – רביד
יזמות סטארט אפ
ופיתוח אפליקציות
סדנת ביטבוקס | סדנת ברייקדנס
אינטרסקול
ועוד הפתעות...
ה’-ח’ 18:00-19:30
₪ 250
* מותנה במינימום משתתפים *
הרשמה באתר בית יהושע  -מוזמנים להתעדכן כולל מפגש מקוון נוסף

סדנאות חד פעמיות

www.beit-yehoshua.muni.il

פילאטיס
שירי 052-5503532
מתחילים 20:00-21:00
מתקדמים 21:00-22:00
₪ 180/230

טיסנאות
ירון 054-4955057
מתחילים 16:00-17:00
מתקדמים 17:00-18:00
₪ 230

יוגה קידס
ויויאנה 058-4176777
א'-ג' 16:30-17:15
גנים 17:30-18:15
₪ 180

פילאטיס
שירי 052-5503532
מתחילים 20:00-21:00
מתקדמים 21:00-22:00
₪ 170/220

פיתוח קול

קמות רצות
אוריה 052-8136627
נשים 20:30-21:30
₪ 250

קרמיקה למבוגרים
איילה 054-4676966
20:00-21:30
₪ 350

קמות רצות
אוריה 052-8136627
נשים 20:30-21:30
₪ 250

בתיאום מראש
ענת בן חמו
050-8228505

היפ הופ
ברית 052-4622790
ה’-ז’ 15:00-16:00
א’-ב’ 16:00-16:45
ג’-ד’ 16:45-17:30
₪ 170/200

בלט מודרני וקלאסי
בינה 052-8439431
א'-ג' 12:15-13:00
ד’-ו’ 13:00-14:15
ז'-בוגרות 14:15-16:00
₪ 180/230/300

מרכז חוגים
בית יהושע

יוגה תרפיה
למתמודדים עם
פציעה וכאב כרוני
זוהר שוורץ 054-8168662
מבוגרים 20:15-21:30
₪ 320

ניתן להרשם לחוגים באתר www.beit-yehoshua.muni.il

 merkazhugim1@gmail.comן

בתיאום מראש
רועי 052-8448500
ניתן לקבל
תוכניה למייל

שיעורי
גיטרה

בתיאום מראש
ארז זינגר
054-5282524

2017/18

מכבי האקדמיה
לכדורגל
אמיר שלח 052-8324444
גיא צרפתי 050-4400099
ג’ 16:00-16:45
ד’ 17:00-17:45
ה’ 18:00-18:45
ו’-ח’ 19:00-20:00
₪ 290/180

אפייה
המתוקים של שירי
054-4661560
יסודי 17:30-18:45
₪ 230

יום שלישי
DAO DANCE
שירי 052-5503532
נשים 9:00-10:00
₪ 180

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

מרכז חוגים בית יהושע ן 09-7737065

