חוגי מבוגרים עונה 21-22
ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

הקאנטרי נפתח
בשעה 15:00

עיצוב דינאמי
תמי | שרף 1
8:00-9:00

HIT
בר | שרף 1
7:45-8:30

עיצוב דינאמי
תמי | שרף 2
8:00-9:00

פילאטיס
דינה | שרף 1
7:30-8:20
8:20-9:10

יוגה
אורי/רינת | שרף 1
7:00-8:00
8:05-9:00

אימון
פונקציונאלי

פיסול
איילת | איגלו
9:00-12:00

פלדנקרייז
ניצן | שרף 2
9:35-10:20

התעמלות במים
התעמלות בריאותית
מירי
שרון | שרף 1
בריכה
9:00-9:50
8:15-9:00
התעמלות בריאותית

פילאטיס
שירלי | שרף 1
8:35-9:20

התעמלות בריאותית

פלדנקרייז
ניצן | שרף 1
9:30-10:15

ציור שנה ג'
זהבה | איגלו
10:30-12:30

סריגה
אילנה | איגלו
10:30-12:00
רישום באפליקציה

מירי | שרף 2
9:00-9:45
שרון | שרף 1
9:55-10:40

צ'י קונג
תהל | שרף 1
19:05-19:50

הרשמה מראש במשרד

פיסול
איילת | איגלו
18:00-20:00

התעמלות בריאותית

שרון | שרף 1
8:30-9:15
9:20-10:05

שרף 1
9:00-10:00
ייפתח ב17.4-

ספינינג
מיכאל | איגלו
7:30-8:30
8:30-9:30

התעמלות בריאותית

מירי | שרף 2
9:00-9:45

התעמלות במים
מירי
בריכה
8:15-9:00
חדש

פלדנקרייז
נסטור | איגלו
17:15-18:00
ייפתח ב20.4-

עיצוב וחיטוב
הגר | שרף 1
9:00-10:00

ציור מתקדמים
זהבה | איגלו
17:30-20:00
רישום באפליקציה

פילאטיס
מירי | שרף 1
19:05-19:50

CORE
שרון | שרף 1
18:10-18:55

ציור מתחילים
זהבה | איגלו
20:00-21:30
רישום באפליקציה

ספינינג
מיכאל | איגלו
20:00-21:00

יוגה
קלאודיו | תיכון
19:15-20:15

פילאטיס
דינה | שרף 1
19:05-19:55

אירובי מדרגה
מתקדמים
אודי | שרף 1
20:00-20:55

חיזוק עם כדור
ליאת | שרף 1
20:00-20:45

אירובי מדרגה
רותי | שרף 1
20:00-20:45

התעמלות גברים
דינה | שרף 1
20:00-20:45

עיצוב וחיטוב
אודי | שרף 1
21:00-21:50

עיצוב דינאמי
ליאת | שרף 2
20:50-21:35

מתיחות
ליאת/שרף 1
20:50-21:35

ספינינג
מיכאל | איגלו
19:30-20:30

כדורסל גברים
רמי
היכל הספורט
21:00-22:30

התעמלות גברים
שירלי | שרף 1
20:55-21:40

כדורסל גברים
רמי
היכל הספורט
21:00-22:30

ספינינג
מיכאל | איגלו
20:30-21:30
זומבה
תמי | שרף 1
20:45-21:30

סבב מדריכים

יוגה
מתנ"ס תיכון
19:00-20:30
אימון פונקציונאלי

מיכאל | שרף 1
20:00-20:50

שעות פעילות הקאנטרי
15:00-22:00
יום ראשון
ימים שני-חמישי 05:00-13:00
16:00-22:00
05:00-18:00
יום שישי
07:30-18:00
יום שבת

צור קשר
משרד
03-9360322
אתר המועדון

www.mso.org.il

ספי ,מנהל המועדון
sefi@mso.org.il

ברוריה ,מנהלת אדמיניסטרטיבית
info@mso.org.il

מלי ,מנהלת חוגים

hugim@mso.org.il

חוגי ילדים עונה 21-22
ראשון
הקאנטרי נפתח
בשעה 15:00

שני

שלישי

כושר מודרך לנוער

עידן | חדר כושר
15:00-16:00
ייפתח בהמשך

ג'ודו
שרף 2
16:00-19:30

רביעי

חמישי

כושר מודרך לנוער

משחקי כדור

עידן | חדר כושר
15:00-16:00
ייפתח בהמשך

ג'אז
טלי | שרף 1
כיתות ב'-ג'
16:00-16:45

חלוקה לקבוצות גיל

היפ הופ
דור | שרף 1
כיתות ו'-ז'
16:00-17:00
כיתות ב'-ד'
17:00-17:45

כיתות א'-ב'
16:45-17:30

כיתות ח'-יב'
17:45-18:45

מחול יצירתי
טלי | שרף 1
גילאי 4-5
17:30-18:05
כדורסל | אסף
היכל הספורט
גן-א'
16:45-17:30
כיתות ב'-ג'
17:30-18:15
כיתות ד'-ו'
18:15-19:15

בלט קלאסי
להקות
אדר | שרף 1
15:00-16:15
פוינט
אדר | שרף 1
16:15-17:00
מודרני
אדר | שרף 1
17:00-18:15
בלט קלאסי
להקה מיני
אדר | שרף 1
18:15-19:00

כיתות ה'
18:45-19:45

ג'ודו
שרף 2
17:00-19:15

חלוקה לקבוצות גיל

קט רגל | עידן
היכל הספורט
כיתות ג'-ד'
16:30-17:15

קלאסי
יעלי/שרף 2
14:30-20:15

חלוקה לקבוצות גיל

גילאי גן 4-6
17:00-17:45

משחקי כדור

אסף | היכל הספורט

כיתות א'-ג'
17:45-18:30

ג'אז | טלי | שרף 1
עתודה ו'-ח'
15:00-16:00

ילדים = גילאי 4-12
נוער = גילאי 12-18
מבוגרים = גילאי  18ומעלה

■

כיתות ה'-ו'
19:15-20:00

חוג בתוספת תשלום

כיתות ט'-יב'
20:00-21:00

קט רגל | עידן
היכל הספורט
כיתות א'-ב'
17:15-18:00
קט רגל | עידן
היכל הספורט
כיתות ה'-ז'
18:00-18:45

מתקדמים
18:15-19:00

פיסול
איילת | איגלו
מתקדמים
17:05-17:55

משחקי כדור

אסף | היכל הספורט

עתודה ג'-ה'
18:30-19:15

מתחילים
17:30-18:15

16:15-17:00

כיתות ד'-ו'
16:15-17:00

ג'אז מיניז
17:00-17:45

נבחרת
16:45-17:30

מתחילים א' ומעלה

אסף | היכל הספורט

מובמנט
16:00-17:00

אקרובטיקה
קלאודיו
היכל הספורט

פיסול
איילת | איגלו

שישי

שבת

חדש

הגנה עצמית

נדב בר-גיל | שרף 2

כיתות ה'-ז'
17:15-18:15

חדש

קפוארה
קוגמלו | שרף 2
גילי גן 17:15-
18:00
כיתות א'-ג'
18:00-18:45
 HITלנוער
בר ליאני | שרף 2
גילאי 14-18
חדש
18:30-19:30

נותני שירות
מועדון אלופי הג'ודו
ארז052-2759132 :
בי"הס לטניס
יואב052-7333047 :
חושבים רזה
ימי052-2575500 :
בי"הס לשחייה swim2
03-9788833
מחול be-תנועה
טלי054-6267144 :
פיצה דל פינו
03-9344304

