
6223399-08  מודיעין הספורט מרכז- ספטמבר :חודש  -חוגים טבלת
הספורט למרכז לפנות נא נוספים לפרטים-מודיעין הספורט מרכז :האפליקציה דרך לחוגים הרישום   

קר
בו

'ו יום    'ה יום    'ד יום    'ג יום     'ב יום      'א יום     
8:30-9:308:00-9:00 8:30-9:30     7:15-8:15       8:00-9:006:00-7:30

step&shapeשלומי עם ריצה פילאטיס            פלדנקרייז פילאטיסמדרגה עם דינמי עיצוב
המרכז בלובי התכנסות אתי      כושר חדר סטודיושירן   ריקישירן

7:35-8:35           לובי סטודיו8:15-9:15      כושר חדר סטודיוכושר חדר סטודיוכושר חדר סטודיו
אתי-פילאטיס8:00-9:00עצם ובניית חיזוק8:30-9:30        8:00-9:00           8:30-9:30     

לובי סטודיו עיצובלבנת CORE           פילאטיס יוגה
           אתי                 אורנהמרינה

                 
     8:15-9:15 ריקיכושר חדר סטודיו

שירן עם  וחיטוב עיצובכושר חדר סטודיו8:30-9:30        לובי סטודיו              לובי סטודיולובי סטודיו
כושר חדר סטודיו9:00-10:00       מרינה עם יוגה9:30-10:30       9:00-10:00           9:30-10:30       

8:30-9:30             אתי  פיטבולשייפלובי סטודיו פילאטיסדינמי עיצובוחיטוב עיצוב
אתי-פילאטיסלובי סטודיו9:15-10:15יפעתריקישירן

לובי סטודיו9:00-10:00       פלדנקרייזלובי סטודיולובי חדר סטודיוכושר חדר סטודיו

9:20-10:20     שירן וחיטוב עיצוב כושר חדר סטודיו9:30-10:30       9:00-10:00          9:30-10:30        
Body challengeכושר חדר סטודיו 9:30-10:30       וחיטוב עיצובATB + מתיחות פילאטיס
ארז10:00-11:00       יפעת עם פילאטיסשירןשירןיפעת

כושר חדר סטודיויפעת-פילאטיסלובי סטודיוכושר חדר סטודיוכושר חדר סטודיולובי סטודיו

9:30-10:30     לובי סטודיו10:30-11:3010:15-11:15    

coreאתי עם ריקי עם עיצובפלדנקרייז
לובי סטודיוכושר חדר סטודיולבנת

כושר חדר סטודיו

רב
ע

       11:30-12:3017:00-18:0017:00-18:00    10:20-11:20
12-8Body challenge גילאים-ילדים אימון12-8 גילאים-ילדים אימוןעצם ובניית חיזוק

ארזמאמנים הדרכתמאמנים הדרכת לבנת
כושר חדר סטודיוכושר חדר סטודיוכושר חדר סטודיוכושר חדר סטודיו

18:45-19:4518:00-19:00    18:00-19:0018:00-19:00

14-12 גילאים-ילדים אימון14-12Body challenge גילאים-ילדים אימוןפילאטיס

מוקדם ברישום מותנה ארזמוקדם ברישום מותנהאורנה
כושר חדר סטודיוכושר חדר סטודיוכושר חדר סטודיולובי סטודיו

19:00-20:00       19:00-20:00       19:00-20:00       19:00-20:00        19:00-20:00
    Dance Shapeמשולב טבטהBody challengeדינמי עיצובפילאטיס 

ר.מרינהאורנהארזיפית עם ריקארדו
כושר חדר סטודיולובי סטודיוכושר חדר סטודיוכושר חדר סטודיוכושר חדר סטודיו

19:45-20:45          19:00-20:00         18:45-19:45          19:30-20:15
HIIT        19:00-20:00              פילאטיסמתחילים יוגהפילאטיס
מרינה מתחילים יוגה ארזיפעתמרינהאורנה

לובי סטודיוכושר חדר סטודיולובי סטודיולובי סטודיולובי סטודיו
     20:00-21:00      20:00-21:0020:00-21:30       20:00-21:00      20:00-21:00
Body challengeעם               זומבהפילאטיס ריצה דינמי עיצוב

מאי ר.מרינה עםאורנהשלומי עם ר.מרינהארז

בלובי התכנסותכושר חדר סטודיוכושר חדר סטודיו
המרכז

כושר חדר סטודיולובי סטודיו

שבת20:00-21:00       20:15-21:15          20:00-21:00        20:00-21:00       21:00-22:00
Body challengeזומבה         פילאטיס       

מאי עם        
20:15-21:15   פילאטיסטריינינג קרוס

קיקבוקסטל יפעתארזר.מרינה עםיפעתארז
ארזלובי סטודיוכושר חדר סטודיוכושר חדר סטודיולובי סטודיוכושר חדר סטודיו

כושר חדר סטודיו21:00-22:00

  21:15-21:15     שייפ זומבה
 HIIT     ר.מרינה

ארזכושר חדר סטודיו
כושר חדר סטודיו


