עיר
החוגימ
2021

חוגי מבוגרימ בפורטנ הוד השרונ
חוגי בוקר

יומ שני

7:00

יומ ראשונ
 7:00אימונ
עד  7:50פונקציונאלי
7:00אולמ תפוח
עדרועי
8:00
גל

 7:00פלדנקרייז

עד  8:50אולמ אפרק
בת עמי

 7:30התעמלות
עד  8:20בריאותית
מירי אולמ תפוח

 8:00מתיחוב וקור

8:00

עד  8:50מתקדמימ
רועי אולמ תפוח

 8:00התעמלות
עד  8:50בריאותית

מירי אולמ אפרק

 8:00יוגה ויניא ה

עד  9:15אולמ אפרק
דנה

 8:30צפיפות
עד  9:20העצמ

אורית אולמ תפוח

יומ שלישי

 9:00עיצוב

עד  9:50אולמ תפוח
זהבה

9:00

 9:00פילאטי

עד  9:50אולמ אפרק
רוית

 9:30עיצוב

עד  10:20אולמ תפוח
זהבה

 7:30פלדנקרייז

 7:30פילאטי

 7:30עיצוב וחיטוב

 7:30מתיחות

 7:00התעמלות
עד  7:50בריאותית

עד  8:20אולמ תפוח
חיה

עד  8:20אולמ אפרק
הילה

 8:30פלדנקרייז
 8:30פילאטי מזרנ

 8:30פילאטי

עד  9:20אולמ תפוח
חיה

עד  9:20אולמ אפרק
הילה

 9:30צפיפות
עד  10:20העצמ

וונדי אולמ תפוח

 9:30מתיחות

עד  10:20אולמ אפרק
הילה

 10:00מתיחות

10:00-15:00

עד  10:50שיקומי
דנה אולמ תפוח
 10:00צ'י קונג

עד  10:50אולמ אפרק
תהל

 11:00ריקודי בטנ

עד 11:50אולמ אפרק
שרונ

 10:30התעמלות

עד  11:20במימ
לילכ בריכה מקורה
 11:30ציור**

עד  13:15אולמ תות
איילת

עד  9:15אולמ תפוז
אורה

עד  9:20אולמ תפוח
אירי

 7:00פלדנקרייז

עד  7:50אולמ אפרק
חיה

אביבית אולמ אפרק

 8:00עיצוב ויציבה

 8:00התעמלות
עד  8:50בריאותית

עד  8:50אולמ תפוח
אירי

אביבית אולמ אפרק

 8:00עיצוב

עד  8:50אולמ אפרק
חיה

עד  8:50אולמ תפוח
מיכל

 8:30יוגה ומדיטציה

עד  9:45אולמ תפוז
אורה

וונדי אולמ אפרק

 9:00ציור**

 9:30התעמלות
עד  10:20בריאותית

וונדי אולמ אפרק

 9:00התעמלות
עד  9:50במימ

 9:00אימונ
עד  9:50פונקציונאלי

זהבה בריכה מקורה

דנה אולמ תפוח

 10:30עיצוב

עד  11:20אולמ אפרק
זהבה

 10:30צפיפות

עד  11:20העצמ
וונדי אולמ תפוח
 11:00שילוב
עד  13:00אומנויות**
איילת אולמ תות

עד  11:20אולמ תפוח
טל

 10:30התעמלות

עד  11:20במימ
זהבה בריכה מקורה
 11:30ציור**

עד  13:30אולמ תות
איילת

 10:30התעמלות
עד  11:20כ אות

 11:00מתיחות
עד  11:50שיקומי

וונדי אולמ אפרק

דנה אולמ תפוח

 9:30עיצוב וחיטוב

עד  10:20אולמ תפוח
בב מדריכימ

 9:00פילאטי

 9:00צפיפות
עד  9:50העצמ

עד  9:50אולמ תפוח
אירי

אביבית אולמ אפרק

9:30

 10:30זומבה גולד

 8:00יוגה

עד  9:15אולמ תפוח
בב מדריכימ

 8:00פלדנקרייז

 8:30התעמלות
עד  9:20בריאותית

עד  11:00אולמ תות
איילת

יומ שבת

עד  7:50אולמ תפוח
אירי

9:00

עד  10:20אולמ תפוח
אירי

עד  10:20אולמ אפרק
טל

עד  11:20אולמ תפוח
זהבה

עד  8:20מתחילימ
אודי אולמ אפרק

 8:00יוגה שיבננה

 9:30זומבה גולד

 10:30עיצוב דינמי

 7:00עיצוב דינמי

 7:00עיצוב ויציבה

עד  8:20אולמ תפוח
אירי

 8:30טאי צ'י

 9:00ציור**

יומ חמישי

יומ שישי

עד  7:50אולמ תפוח
גלית

עד  9:20אולמ תפוז
תהל

עד  11:00אולמ תות
איילת

יומ רביעי

12/2021

עד 9:50
נעמה אולמ אפרק

 10:00מתיחות

עד  10:50שיקומי
דנה אולמ תפוח
 10:00פילאטי

 10:00עיצוב וחיטוב

עד  10:50אולמ תפוח
זהבה

עד 11:20
בב מדריכימ אולמ תפוח

11:00

עד  10:50אולמ אפרק
רוית

עד  12:00אולמ תפוח
אורלי

 10:30התעמלות
עד  11:20במימ

 12:00אימונ
עד  12:50פונקציונאלי

בריכה מקורה

 10:30זומבה/מדרגה

אורלי אולמ תפוח

 11:00ברידג'

עד  13:00אולמ תפוז
דליה

 11:00שילוב
עד  13:00אומנויות
איילת אולמ תות

וחיטוב
עיצוב
עיצוב וחיטוב

ריאה
יבולת
לב ריאה
יבולת לב

ונפש
גופ
גופ ונפש

ותנועה
מחול ותנועה
מחול

והעשרה
אומנות
אומנות והעשרה

הכניה למועדונ מחייבת העברת צ’יפ אישי | שעות פעילות המועדונ :ימימ א’-ה’  ,5:30-23:00יומ ו’  ,5:30-19:00יומ שבת 7:00-19:00
** בתשלומ נופ | ייתכנו שינויימ בלוח החוגימ בכפופ לשיקולי המועדונ

עיר
החוגימ
2021

חוגי מבוגרימ בפורטנ הוד השרונ
חוגי אחה"צ

יומ שני

16:00-17:00

יומ ראשונ
 17:00התעמלות
עד  17:50בונה עצמ

אורית אולמ אפרק

 18:00יוגה אשטנגה

18:00

עד  19:15אולמ אפרק
יובל

יומ שלישי

יומ רביעי

17:30

יומ חמישי
 17:30פילאטי מזרנ

עד  18:20אולמ תפוח
אירי

עד  18:20אולמ תפוח
טל ש.

 18:30פילאטי מזרנ

עד  19:20אולמ תפוח
אירי

 18:00פילאטי מזרנ

עד  18:50אולמ תפוח
דנה

 18:00יוגה ויניא ה

עד  18:50אולמ תפוז
יובל

יומ שישי

יומ שבת

16:30

עד 17:20
שרונ אולמ תפוח

 18:30פלדנקרייז

עד  19:20אולמ תפוח
יחיאלה

 18:00פילאטי מזרנ

 18:30טבטה

עד  18:50אולמ אפרק
מירי

עד  19:20בינוני
גלית אולמ תפוח

 18:00מדרגה ועיצוב

עד  19:50מתחילימ
זהבה אולמ תפוח

 19:30פילאטי מזרנ
עד  20:20קלא י

19:00

דנה אולמ תפוח

19:30

20:30
עד 20:20
נ .אולמ אפרק
דנה
אירי

 19:00פלדנקרייז

 19:00אימונ
עד  19:50פונקציונאלי

עד  19:50אולמ תפוז
נילי

דנה אולמ תפוח

 19:15דני הישרדות

עד  20:05אולמ אפרק
ארז/שניר

19:30

 19:00יוגה אשטנגה

עד  20:15אולמ אפרק
עופר

 19:00פילאטי מזרנ

עד  19:50אולמ אפרק
מירי

 19:15דני הישרדות

עד  20:05אולמ אפרק
ארז/שניר

 19:00עיצוב פיטבול  19:30אירובי קיקבוק

עד  19:50אולמ תפוח
ליאת

עד  20:20בינוני
גלית ויי אולמ תפוח

HIIT

עד  20:20אולמ תפוח
אורלי

 20:00יוגה תרפיה

20:30

 20:30עיצוב
עד  21:20ומתיחות

20:30

20:00-21:00

עד  21:15אולמ תפוז
אורה

זהבה אולמ אפרק

עד  21:30אולמ תפוח
אורלי

עד 21:20
נעמה אולמ אפרק

20:30

20:00

עד 20:50
שרונ אולמ תפוח

20:00

עד  21:00אולמ תפוח
אירי נ.

 20:30עיצוב וחיטוב  20:00קור חיזוק

עד  21:20אולמ אפרק
חיימ

עד  20:50אולמ אפרק
ליאת

 20:30אימונ
עד  21:20פונקציונאלי

גלית ויי אולמ אפרק

 20:30ריקודי עמ

עד  23:00זוגות ומעגלימ
צדקי אולמ תפוח

 20:30כדור ל

עד  21:30אולמ תפוח
אירי

עד  22:00אולמ הדרימ
יהודה

 21:00ריקודי עמ

פינינג

עד  23:00זוגות ומעגלימ
לוי בר גיל אולמ תפוח

 20:00פינינג

עד 21:00
אורלי

 18:00פינינג
עד  18:45נוער

 20:30פינינג

 15:00פינינג

עד 21:30
ליאור

גבי

עד 16:00
ליאור

 20:30פינינג

עד 21:30
ליאור

הכניה למועדונ מחייבת העברת צ’יפ אישי | הרישומ לשיעורימ באפליקציה
שעות פעילות המועדונ :ימימ א’-ה’  ,5:30-23:00יומ ו’  ,5:30-19:00יומ שבת 7:00-19:00
** בתשלומ נופ | ייתכנו שינויימ בלוח החוגימ בכפופ לשיקולי המועדונ

וחיטוב
עיצוב
עיצוב וחיטוב

ריאה
יבולת
לב ריאה
יבולת לב

ונפש
גופ
גופ ונפש

ותנועה
מחול ותנועה
מחול

 09-7407111ז'בוטינסקי  2הוד השרון www.sportan.org.il

והעשרה
אומנות
אומנות והעשרה

