חוגי מבוגרים בספורטן חיפה
חוגי בוקר

מאי 2021

יום שני

יום ראשון
 8:00פלדנקרייז

 8:00התעמלות
עד  9:00בריאותית

 8:00פילאטי

 8:00פילאטי

 9:00התעמלות
עד  10:00בריאותית

 9:00פינינג

עד  9:00אולמ ארז
רוית

עד  9:00אולמ אורנ
עינת

6:00-8:00

עד  9:00אולמ אורנ
אורלי

יוליה אולמ ארז

יום שלישי
 8:00עיצוב וחיטוב

עד  9:00אולמ אורנ
טלי

8:00

TRX

יום רביעי

יום חמישי

 8:00פילאטי

 8:00פילאטי

עד  9:00אולמ אורנ
יגל

 8:00עיצוב לייט

עד  9:00לייט
פנינה אולמ ארז

עד  9:00אולמ ארז
אורלי

 8:00שילוב
עד  13:00אומנויות

 8:15פינינג

ניצה אולמ רימונ

עד  9:00חדר פינינג
עופרי

עד  9:00אולמ אורנ
עינת

8:00

יום שישי
 8:00פינינג

עד  9:00חדר פינינג
עופרי

 8:30יוגה/פילאטי/
עד  9:30חיזוק העצמ/

בב מדריכימ אולמ אורנ

 8:00התעמלות
עד  9:00בריאותית

עד  9:00אולמ ארז
יגל

אורלי אולמ ארז

 8:00התעמלות
עד  9:00במימ

 8:00פלדנקרייז

יוליה בריכה מקורה

יום שבת

עד  9:00אולמ אורנ
אורית

 8:30התעמלות
עד  9:30במימ

גלית בריכה מקורה

שימי אולמ אורנ

9:00

 9:00פלדנקרייז

עד  10:00אולמ ארז
רוית

 9:00פלדנקרייז

עד  10:00חדר פינינג
עינת

עד  10:00אולמ אורנ
נורה

 9:00פילאטי

 9:00עיצוב

עד  10:00אולמ אורנ
יגל

 9:00אירובי+חיזוק

עד  10:00אולמ אורנ
אורלי

 9:00פילאטי

עד  10:00אולמ ארז
יגל

 9:00חיזוק וחיטוב

עד  10:00אולמ ארז
טלי

עד  10:00אולמ אורנ
גלית

 9:00פינינג

 9:00עיצוב

עד  10:00חדר פינינג
עינת

עד  10:00אולמ ארז
קרנ

 9:00עיצוב דינמי
עד  10:00על מדרגה
אורלי אולמ ארז

 9:00פלדנקרייז

עד  10:00אולמ אורנ
אורית

 9:00פינינג

עד  10:00חדר פינינג

בב מדריכימ

 9:30חיזוק וחיטוב/
עד  10:30אירובי/זומבה

בב מדריכימ אולמ אורנ

 9:00פינינג

עד  10:00חדר פינינג
עופרי

 9:15התעמלות
עד  10:00במימ

גלית בריכה מקורה

 10:00טרצ'ינג

עד  11:00אולמ אורנ
שימי

10:00

 10:00ברידג׳

עד  13:00אולמ רימונ
ברכה*

עד  11:30אולמ אורנ
אדריאנה

 10:00טרצ'ינג

עד  11:00אולמ ארז
טלי

 10:00התעמלות
עד  11:00בריאותית

 10:00יוגה

 10:00התעמלות
עד  11:00לחיזוק העצמ

 10:00פלדנקרייז

 10:00התעמלות
עד  11:00במימ

 10:00התעמלות
עד  11:00במימ

 10:00ברידג׳

שלומית אולמ ארז

 10:00ברידג׳

עד  13:00אולמ רימונ
ברכה*

עד  11:00אולמ אורנ
נורה

יוליה בריכה מקורה

אורלי אולמ אורנ

פנינה בריכה מקורה

עד  13:00אולמ רימונ
ברכה*

 10:00יוגה

עד  11:30אולמ ארז
מירב

 10:00פלדנקרייז

עד  11:00אולמ אורנ
רוית

 10:30טרצ'ינג

 10:00עיצוב
עד  11:00פונקציונלי

עד  11:30אולמ ארז

 10:00פלדנקרייז

 10:30ריקודי בטנ

עינת אולמ ארז

עד  11:00אולמ אורנ
אורית

בב מדריכימ

עד  12:30אולמ ארז
יוליה

 10:00התעמלות
עד  11:00במימ

גלית בריכה מקורה

 10:00ברידג׳

עד  13:00אולמ רימונ
ברכה*

11:00-14:00

 11:00התעמלות
עד  12:00לחיזוק העצמ
שלומית אולמ ארז

 11:30עיצוב קל
עד  12:30על כא
שימי אולמ אורנ

 11:00יוגה

עד  12:00אולמ ארז
יגל

 11:00עיצוב קל
עד  12:00על כא
שימי אולמ אורנ

 11:00התעמלות
עד  12:00לחיזוק העצמ
פנינה אולמ אורנ

12:00

TRX

עד  13:00אולמ ארז
פנינה בהרשמה מראש

 11:00פלדנקרייז

עד  12:00אולמ אורנ
רוית

 12:00זומבה גולד

עד  13:00אולמ אורנ
קרנ

 11:00פילאטי

עד  12:00אולמ אורנ
עינת

 13:30יוגה

עד  15:00אולמ ארז
מירב

14:45

עד  15:45אולמ אורנ
שרונה
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והעשרה
אומנות
אומנות והעשרה

חוגי מבוגרים בספורטן חיפה
חוגי אחה"צ
יום שני

16:00-17:00

יום ראשון
 17:00עיצוב
עד  18:00פונקציונאלי
קלי אולמ אורנ

 17:00פלדנקרייז

עד  18:00אולמ אורנ
נורה

 18:00זומבה

עד  19:00אולמ ארז
לימור

פנינה אולמ אורנ

 17:00פילאטי

 16:00ריקודי עמ

עד  18:00אולמ אורנ
יוליה

עד  20:00בדק החיצוני
דדה

 17:30עיצוב דינמי

עד  18:30אולמ ארז
עופרי

 18:00יוגה

 18:30טרצ'ינג

עד  19:00אולמ אורנ
אדריאנה

עד  19:30אולמ ארז
שימי

 18:30פילאטי

עד  19:30אולמ ארז
עופרי

 18:00עיצוב CORE
עד  19:00אולמ אורנ
יגל

Fit intensive 18:00

עד  19:00אולמ אורנ
יוליה

 18:00יוגה

עד  19:30אולמ ארז
טלי

 18:30פינינג

עד  19:30חדר פינינג
עינת

 19:00התעמלות
עד  20:00בריאותית
שימי אולמ אורנ

 19:00עיצוב וחיטוב

עד  20:00אולמ ארז
אורלי

TABATA 19:00
GOFLO 19:00
עד  20:00אולמ אורנ
עד  20:00אולמ ארז
אירי
קרנ בהרשמה מראש

 19:30פינינג

עד  20:30חדר פינינג
עינת

20:00

עינת אולמ אורנ

עד  19:00אולמ רימונ
ניצה

עד  19:00אולמ אורנ
קלי

19:00

 17:30התעמלות
 17:30עיצוב
עד  18:30פונקציונאלי עד  18:30לחיזוק העצמ

 17:00שילוב אומנויות

 18:00פילאטי

18:00

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

יום שבת

 20:00פונקציונאלי
עד  21:00תחנות*
קרנ אולמ ארז

 20:30ריקודי עמ

עד  23:30אולמ אורנ
דדה

 20:00זומבה

עד  21:00אולמ ארז
אוריינ

 20:00ריקודי זוגות
עד  23:00ומעגלימ
יעל ט .אולמ אורנ

עד  19:30אולמ אורנ
לימור

TABATA 19:00
עד  20:00אולמ אורנ
אירי

עד  20:30אולמ אורנ
שרונה

 19:30אימונ Hit
עד  20:30אולמ ארז
אורלי

 18:30זומבה

19:30

ATB 19:00
עד  20:00אולמ אורנ
קרנ

19:30

עד  20:30אולמ ארז
שרונה

GOFLO 19:30
עד  20:15אולמ ארז
קרנ

 20:00זומבה

 20:15ריקודי שורות

עד  21:00אולמ אורנ
אוריינ

עד  22:00אולמ ארז
קרנ

20:30

 20:30אימונ Hit
עד  21:30אולמ ארז
אורלי

עד  21:30אולמ אורנ
שרונה
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