
חיים בריא
04.06.20

19:00-20:00
דנה ניסים

אימון כוח ומשקלי גוף

05.06.20
08:00-09:30
רעות בר גיל

צ'י קונג - לבריאות, רוגע
והרגשה טובה

06.06.20
09:00-10:30

גילי שגיב אדם
יוגה דינאמית לכל הרמות

11.06.20
19:00-20:00
אליהו ברנט

אימון פונקציונאלי

12.06.20
08:00-09:00
יעל גרינשטיין

פילאטיס

09:00-10:00
שירה נהלוני

גליקסברג
יוגה

18.06.20
19:00-20:00

שושי אליטוב אילון
פילאטיס

19.06.20
08:00-09:00

יפעת לוי
אימון כושר בדגש על יציבה נכונה

20.06.20
09:00-10:00

שירה נהלוני גליקסברג
יוגה

13.06.20
17:00-18:30 ז'- ט'
18:30-20:00 י'- י"ב

נדב ביאז
אימון לנוער בלבד

אוליטימייט פריזבי למתחילים

25.06.20
19:00-20:30
רעות בר גיל

סדנת שיאצו
טעימה של מגע קשוב ונוכח

26.06.20
08:00-09:00

מעיין נגלר
אימון אירובי כוח

27.06.20
09:00-10:30

גילי שגיב אדם
יוגה דינאמית
לכל הרמות

17:00-18:30 ז'- ט'
18:30-20:00 י'- י"ב

נדב ביאז
אימון לנוער בלבד

אוליטימייט פריזבי למתחילים

שבתשישיחמישי

* מספר המשתתפים מוגבל
בהתאם להנחיות משרד הבריאות,

מומלץ להירשם מראש
* יש להצטייד במזרון/ מגבת

ובבקבוק מים
* מומלץ להצטייד בכובע שמש

לשיעורי הבוקר
* האימונים יתקיימו בפארק צור הדסה, 

ברחבת הדשא הגדולה.
* האימון מותנה בהרשמה של

מינימום 5 מתאמנים/ות.



02.07.20
19:00-20:00

דנה ניסים
אימון אאוטדור וריצה

03.07.20
08:00-09:00

מעיין נגלר
זומבה

04.07.20
09:00-10:00

שירה נהלוני גליקסברג
יוגה

09.07.20
19:00-20:00
אליהו ברנט

אימון פונקציונאלי

10.07.20
08:00-09:00
יעל גרינשטיין

פילאטיס

16.07.20
19:00-20:00
יעל גרינשטיין

פילאטיס

17.07.20
08:00-09:00
אליהו ברנט

אימון פונקציונאלי

18.07.20
09:00-10:30
חיים סינדר
ידיים טובות -

סדנת רפלקסולוגיה לתינוקות 

23.07.20
19:00-20:00
אליהו ברנט

אימון פונקציונאלי

24.07.20
08:00-09:00

יפעת לוי
אימון כושר בדגש על יציבה נכונה

25.07.20
09:00-10:00

טל שאבי
עיצוב וחיזוק

30.07.20
19:00-20:30

גילי שגיב אדם
יוגה לזוגות לכבוד ט"ו באב

31.07.20
08:00-09:00
יעל גרינשטיין

פילאטיס

01.08.20
09:00-10:00

מעיין נגלר
עיצוב וחיטוב

שבתשישיחמישי

11.07.20
09:00-10:00

טל שאבי
עיצובלאטיס - אימון חיזוק ועיצוב

על בסיס עקרונות הפילאטיס

* מספר המשתתפים מוגבל
בהתאם להנחיות משרד הבריאות,

מומלץ להירשם מראש
* יש להצטייד במזרון/ מגבת ובבקבוק מים

* מומלץ להצטייד בכובע שמש לשיעורי הבוקר
* האימונים יתקיימו בפארק צור הדסה, ברחבת 

הדשא הגדולה.
* האימון מותנה בהרשמה של

מינימום 5 מתאמנים/ות.

חיים
בריא


