
 לשנת תשע"ה – לפי ימי פעילות מבוגריםמערך חוגי 

  יש להירשם גם למפגשי ניסיון , במידה ולא ממשיכים לאחר המפגש הראשון, נא לעדכן )במייל או בטלפון(ונוריד אתכם מההרשמה. –ההרשמה באתר 

 305320030 - ס"המתנ או במזכירות/  באתרבהרשמה  -הגיל/קבוצה י"עפ הפעילות בזמן להתעדכן יש -הצורך  י"עפ הפעילות בזמני שינויים יתכנו 

 יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון
TRX-בוקר –כושר גברים  בוקר -עיצוב הגוף -התעמלות בוקר -התעמלות בונה עצם  בוקר -ניה  5.5-החל מ -בוקר –יוגה  בוקר -אימון כושר 

בוקר -עצם בונה התעמלות )עבר  בוקר –ריצה  בוקר-עיצוב הגוף-התעמלות 
 לרביעי(

 בוקר –פילטיס   בוקר -התעמלות משולבת 

 -נשים  -רכיבת אופני שטח  בוקר - משולבת התעמלות
 בוקר

 רכיבת אופני שטח   בוקר -גברים -רכיבת אופני שטח
 בוקר –נשים  

 בוקר –טאי צ'י   בוקר -ריצה   

  ערב-התעמלות עיצוב הגוף  ערב -זומבה  ערב -ניה  ערב -ג'ודו למבוגרים  ערב - פילטיס

 הומאופתיה קלאסית יום ה-נשים –כדורשת  אימון כושר ערב -TRX נשים-מחול מודרני  ערב -התעמלות עיצוב הגוף  רזה חושבים-אכילה הרגלי

 וטרינרית -הומאופתיה  ג'ודו מבוגרים חבורת זמר יום ג -כדורשת נשים ערב -יוגה ניה

  –מחול מזרחי  גברים -כדורסל  נשים - קיקבוקסינג
 ריקודי בטן               

  תיאטרון המעגל פילטיס

  יוגה נשית  נשים/גברים–קונג פו  הרכבים למבוגרים -אנסמבל נשים - אירובי

  מבוגרים –ברייקדאנס  נשים -כדורסל  פילטיס  ריצה

   נשים גברים –קרב מגע  כושר גברים  נשים/גברים –קרב מגע 

 נטורופתיה ביתית 
 6הסדנא הבריאה, 

 מפגשים
0.00-2.02 /23:33-22:33 

 21.03מפגש מבוא 

 פותחים שנה בערב שירה בציבור
 תופעת זמר עברי-עם האחים האסנר

 ,05.5 –יום שישי 
 , בבריכת מתן20:03בשעה 

 , באתר06.5הרשמה מוקדמת עד 
 עוגה/עוגיות/יין/אבטיח/שתיה קלה –)מוזמנים להביא כיבוד 

 תודה(-נבקש לשלוח מייל חוזר לעדכון הכיבוד שמביאים

 BIODANZA" ביודנסה"

 מפגשים 8 – החיים ריקוד
1166-21162 /8088-00:8  

 8168: ניסיון מפגש

 

 
 
 

 

"בדרך שלך" אימון אישי 
הכוח להביט  -בקבוצה

 והאומץ לשנות
 23:33מפגשים,  2

00.02.01-2.2.00 

 חוג מטיילים לכל המשפחה –"מטיילים בשביל הכיף" 
 5:33ימי שבת, שעת מפגש משוערת 

 20.03בתאריך  – 0טיול מספר 
 03.03.01הרשמה מוקדמת עד 

 "שפה משפחתית" 
 סדנת תקשורת במשפחה

 02.2 -01.0 -מפגשים 6
 00.02 –מפגש מבוא 

 סיור סליחות בירושלים
 01:03-, יציאה ממתן ב25.5יום שני 

 02.5.01הרשמה מוקדמת עד 

  

 סדנת ניקוי רעלים אביבית 
 20.2-20.0 –מפגשים  0

 06.2 –ערב מבוא 

 סיור חנוכיות בעיר העתיקה  
 06:00-, יציאה ממתן ב20.02יום ראשון, 

 00.02.01הרשמה מוקדמת עד 

 תהשונו ובפעילויות בחוגים לראותכם  נשמח



 


