
 יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

TRX כושר וריצה
גל ואילון 052-6033094 

נערים 16:00-17:00
₪ 275

היפ הופ
ברית 052-4622790
ז'-ט' 15:15-16:00

₪ 170

TRX כושר וריצה
גל ואילון 052-6033094

נערים 16:00-17:00
₪ 275

היפ הופ
ברית 052-4622790
ד’-ו’ 15:15-16:00
א’-ג’ 16:00-16:45

₪ 170

יוגה
שרון 052-3906744
בוגרים 8:30-9:30

₪ 200/250

ג’ודו
יונה מלניק 052-2536691

ב’-ג’ 16:00-16:45
גן-א' 16:45-17:30
ד’-ו' 17:30-18:15

₪ 170/200

גלגיליות                           
ענת 052-8636369

מתחילים
ב'-ד' 16:30-17:15
גן-א' 17:15-18:00

מתקדמים
נבחרת 18:00-19:00

₪ 170/200

בלט מודרני וקלאסי                   
בינה 052-8439431              

ג׳-ד׳ 15:00-15:45
ה׳-ז׳ 15:45-16:45
גנים 16:45-17:30

א׳-ב׳ 17:30-18:15                       
ט׳-בוגרות 18:15-20:15
₪ 180/200/230/260

ג’ודו
יונה מלניק 052-2536691

ב’-ג’ 16:00-16:45
גן-א' 16:45-17:30
ד’-ו' 17:30-18:15

₪ 170/200

נגרות
אלי 054-7739008

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

₪ 230

בלט קלאסי ומודרני                              
בינה 052-8439431                         

ה׳-ז׳ 12:15-13:15
ג׳-ד׳ 13:15-14:00                            

א׳-ב׳ 14:00-14:45
ט׳-בוגרות 14:45-16:15                   

₪ 180/200/230/260

שיעורי 
פיתוח קול 

פרטניים
לתאום במרכז חוגים

קרמיקה
איילה 054-4676966                    
גן-א' 16:00-17:00              
ב’-ג’ 17:00-18:00              
ד’-ו’ 18:00-19:00                

₪ 220

מחשבים/משחקי 
מחשב

שחר 054-2646364
ג’-ו’ 15:15-16:15
א’-ב’ 16:15-17:15

₪ 200

קרמיקה
איילה 054-4676966                    
גן-א' 16:00-17:00              
ב’-ג’ 17:00-18:00              
ד’-ו’ 18:00-19:00                

₪ 220

קמות רצות
גל ואילון 052-6033094

ד’-ו' 17:00-18:00
ז'-ט' 18:00-19:00
ט'-י"ב 19:00-20:00

₪ 275

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

₪ 225

שבט ילדי האדמה
054-8019892
גילאי יסודי
16:15-18:15

₪ 330

קמות רצות
גל ואילון 052-6033094

ד’-ו' 17:00-18:00
ז'-ט' 18:00-19:00
ט'-י"ב 19:00-20:00

 ₪ 275

ציור
אסי 050-7150088
ד’-ו’ 17:30-18:30
ז’-ט’ 18:30-19:15

₪ 230

קפוארה
תום 050-2682644

א’-ב' 17:30-18:15      
ג'-ו' 18:15-19:00 

₪ 170/200

ציור
אסי 050-7150088
א'-ג’ 17:30-18:30

₪ 230

תיאטרון טף
אסנת זלדין

גנים 17:30-18:15
₪ 170

קפוארה
תום 050-2682644
גנים 17:00-17:45
ג’-ו' 17:00-17:45

₪ 170/200

מכבי - 
אקדמיה 
לכדורגל

התעמלות גיל הרך    
רחלי 052-8240993

גילאי 3-5 16:30-17:15
₪ 170

 English Drama
אסנת זלדין

ו’ ואילך 16:00-17:30
₪ 250

זומבה לילדים
לאורה 054-5912169
א’-ב’ 18:00-18:45

₪ 170

ביה”ס להתעמלות 
קרקע

צילה 052-2339157          
ב'-ג' 15:30-16:15
א' 16:15-17:00

₪ 170-250

ביה”ס להתעמלות 
קרקע

צילה 052-2339157
ב'-ג' 16:00-16:45                
א'-חובה 16:45-17:30           
גנים 17:30-18:15             
ד'-ו’ 18:15-19:00            

₪ 170-250

אומנות שימושית
במחזור השנה
שני 054-4664926
יסודי 18:00-19:00

₪ 200

לפרטים:
דורי 052-5240333

חוג אפיה
המתוקים של שירי

שירי  054-4661560
כיתות א'-ג' 17:30-18:45

₪ 230

חוג אפיה
המתוקים של שירי

שירי  054-4661560
כיתות ד'-ו' 18:00-19:15

₪ 230

חוג אפיה
המתוקים של שירי

שירי  054-4661560
כיתות ז'-ט' 18:00-19:15

₪ 230

חוג אפיה
המתוקים של שירי

שירי  054-4661560
בוגרים )+20( 20:00-21:15

₪ 230

יוגה                               
שרון 052-3906744    
בוגרים 20:30-21:15    

₪ 200/250

קמות רצות
גל ואילון 052-6033094

נשים 19:15-20:15
ממשיכות 20:30-21:30

תיאטרון דרמה 
אסנת זלדין

א'-ג' 18:15-19:15
₪ 200

קמות רצות
גל ואילון 052-6033094

נשים 19:15-20:15
ממשיכות 20:30-21:30

פילאטיס                   
קורל 054-6868966

מבוגרים 20:30-21:30       
₪ 170-220

TRX
גל ואילון 052-6033094

 21:30-22:30
₪ 275-300

פילאטיס                   
קורל 054-6868966

מבוגרים 20:30-21:30       
₪ 170-220

TRX
גל ואילון 052-6033094

 21:30-22:30
₪ 275-300

בהנהלת רועי לביצקי
ולימור גבאי אלופת הארץ בטניס    

לפרטים: 052-8448500 | ניתן לקבל תוכניה למייל

ביה"ס 
לטניס
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מרכז חוגים בית יהושע - לוח פעילות תשע”ו  

www.beit-yehoshua.muni.il  ן  09-7737065
merkazhugim1@gmail.com  ן   מרכז חוגים בית יהושע

מרכז חוגים
בית יהושע


