
09:00
התעמלות במים
נשים אסתי

18:30
מדרגה או 

drum נשים 
יעל

19:15
־עיצוב כאסח
נשים יעל

19:15
התעמלות במים

נשים איריס

20:00
עיצוב גוף 
נשים אסתר

20:00
התעמלות במים
מעורב איריס

06:15
מתיחות ועיצוב 
נשים אסתר

08:00
התעמלות במים
נשים אסתר

06:15
מתיחות ועיצוב 
נשים אסתר

07:45
יוגה מתנ”ס 

נשים שרי

08:00
פילטיס 

נשים אלונה

יום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

08:00
עיצוב גוף

נשים אסתר

08:00
עיצוב גוף 
ומתיחות

נשים טניה

08:00
עיצוב דינמי 

יעל נשים

07:30
התעמלות במים
מעורב אסתר

07:45
פילטיס ויציבה 

מעורב הגר

09:00
כושר וחיזוק 

נשים יעל
75 דקות

09:00
פילטיס 

מעורב לימור

09:00
פילטיס

שרית נשים

08:00
עיצוב גוף
נשים טניה

08:30
מדרגה וחיזוק 
נשים אריאל

10:00
יוגה מעורב 

לימור

20:30
זומבה

נשים אריאל
בי”ס מגדים

10:00
אירובי ועיצוב 
מעורב אסתי

09:00
שיפור יציבה 
מעורב אלונה

18:00נשים
core פילטיס
אסתר בר נוי

21:00
פילטיס

מעורב אסתר

18:00

power pilates
מעורב שרית

09:45
התעמלות במים
נשים אסתי 18:15

אירובידאנס 
נשים יעל

18:00
עיצוב גוף 
ומתיחות

נשים טניה

19:00
עיצוב גוף 
בטן ויריכיים
נשים טניה

19:00
 BOOT CAMP

יעל מעורב 19:15
פילטיס דאנס 

נשים לימור

19:00
כושר וחיזוק 
נשים עידית

19:00
התעמלות במים
נשים אסתי

20:15
עיצוב גוף 
נשים אסתר

90 דקות

20:15
אקווה זומבה 

מעורב אריאל

20:00
עיצוב גוף 
נשים אלונה

20:00
BOOT CAMP

מעורב אסתי
90 דקות

20:30
יוגה מתנ”ס 
מעורב אביהו

20:30
יוגה מתנ”ס 

מעורב רונית

20:30
זומבה

נשים אריאל
בי”ס מגדים

לוח פעילות - סטודיו "מדבריא"  1/1/19-30/4/19
מערכת שעות מצומצמת בחגי ישראל

נא להתעדכן בפייסבוק של הקאנטרי קלאב )ישראל קאנטרי ישראלי(

בקרוב תתבצע הרשמה מראש לחלק 
מהשיעורים דרך אפליקציה.
קישור לאפליקציה יפורסם 

חדש



לוח פעילות - סטודיו "מדבריא"-הערות והארות

* עדכונים יומיים )ביטולים, שינויים וכדומה( מתפרסמים מידי יום בפייסבוק 
   של קאנטרי קלאב מעלה אדומים )הקבוצה בפייסבוק - ישראל קאנטרי ישראלי(

   מומלץ להכנס לפייסבוק כשעה לפני תחילת השיעור.

WWW.MAMA.ORG.IL - בחגים ובחול המועד מערכת השעות משתנה. יש להתעדכן באתר המתנ”ס *

   ובפייסבוק של קאנטרי קלאב מעלה אדומים.

* ההנהלה רשאית לסגור את הסטודיו באירועים מיוחדים לפי 
  שיקול ההנהלה והתראה של שבוע ימים מראש.

* במהלך חודש אוגוסט לא מתקיימים שיעורי זומבה והסטודיו יוצא לחופשה שנתית בת שבוע ימים.

* יש לשים לב אם לא צויין אחרת, הפעילות מתקיימת באולם ספורט תיכון “דקל וילנאי”.

  לא תתאפשר כניסה ללא הצגת מנוי ! ולא תתאפשר כניסה באיחור.

www.mama.org.il .ההנהלה רשאית לשנות את התוכנית בהתראה של 10 ימים מראש  

המשך פעילות מהנה ומועילה

בקרוב תתבצע הרשמה מראש לחלק 
מהשיעורים דרך אפליקציה.
קישור לאפליקציה יפורסם 


