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 הערות מחיר פרטים מקום שעה יום תאריך מתנ"ס

 אולם טבנקין 18:00 ראשון 14.5.17 בית צדיק
 -כיתות ג'-שיעור כדורגל

 פתוח
    

 רחבת הדשא מחוץ למתנ"ס 18:00 שני 15.5.17 בית צדיק
סדנת קפוארה+מתנפחים 
 לקהל בהדרכת נאוקר ימין

    

 רחבת הדשא מחוץ למתנ"ס 17:00 שלישי 16.5.17 בית צדיק
אימון גופני בהדרכת גיא 

 מיידניק
    

     שיעור פתוח -פילאטיס סטודיו המתנ"ס 19:30 רביעי 17.5.17 בית צדיק

 -בית צדיק
 גמלאים

     סדנת יוגה עם שושי חוף הריביירה בטיילת 10:00 ראשון 14.5.17

 -בית צדיק
 גמלאים

     פילאטיס מזרן עם גלית מתנ"ס 08:30 שני 15.5.17

 -בית צדיק
 גמלאים

 חוף הריביירה בטיילת 09:00 שלישי 16.5.17
הליכה מודרכת + 
 התעמלות וכושר

    

     שיעור פתוח-קראטה גן הי"א 16:00:00 שני 15.5.17 יגלום

     שיעור פתוח -פילאטיס בי"ס יד מרדכי 20:30 שני 15.5.17 יגלום

     שיעור פתוח-ברייקדאנס גן הי"א 18:00 שלישי 16.5.17 יגלום

     מסיזומבה מתנ"ס 21:00 שלישי 16.5.17 יגלום

     שיעור פתוח-קפאורה גן הי"א 16:00 רביעי 17.5.17 יגלום

     התעמלות למבוגרים גן הי"א 10:30 שלישי 16.5.17 גמלאים-יגלום

     קידנט אולם ספורט "עופר" 16:30 ראשון 14.5.17 עופר
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 אולם ספורט "הרצל" 18:00 שני 15.5.17 עופר
הורים -טורניר כדורגל
 וילדים

    

 אולם ספורט "יגאל אלון" 16:30 שלישי 16.5.17 עופר
הורים  -טורניר כדורגל
 וילדים

    

     הורים וילדים -ג'ודו מתנ"ס 16:00 רביעי 17.5.17 עופר

     טורניר כדורגל מתנ"ס 17:00 רביעי 17.5.17 עופר

     מסיזומבה לנשים בלבד מתנ"ס 20:45 רביעי 17.5.17 עופר

 כושר ברח' קרן היסודמתחם  08:15 שלישי 16.5.17 גמלאים -עופר
התעמלות גברים במתקני 

 הכושר
 רישום מראש  

     ריקודי עם מתנ"ס 09:30 שלישי 16.5.17 גמלאים -עופר

 שלישי 16.5.17 כותר פיס
16:45-
19:00 

     מרתון כדורגל (25חצר בי"ס סוקולוב )מסריק 

 רביעי 17.5.17 כותר פיס
18:15-
20:30 

     מרתון פילאטיס מתנ"ס

 חמישי 18.5.117 כותר פיס
16:30-
19:30 

     שיעור פתוח-קפאורה מתנ"ס

     ריקודי עם רחבת הכותר 09:30 שלישי 16.5.17 כותר פיס

 -כותר פיס
 גמלאים

 שלישי 16.5.17
08:30-
10:00 

     התעמלות למבוגרים מדשאת הכותר

 -כותר פיס
 גמלאים

     התעמלות בונה עצם מדשאת הכותר 10:15 רביעי 17.5.17

 -כותר פיס
 גמלאים

 חמישי 18.5.17
09:30-
11:00 

     התעמלות למבוגרים מדשאת הכותר
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     מסיבת זומבה סטודיו המתנ"ס 21:15 שלשי 16.5.17 כינרת

     פילאטיס ונהנים סטודיו המתנ"ס 20:30 שלישי 16.5.17 כינרת

     שיעור פתוח-קפאורה ברחבת המתנ"ס 17:00 רביעי 17.5.17 כינרת

     אירובי סטודיו המתנ"ס 19:00 רביעי 17.5.17 כינרת

     שיעור פתוח-קראטה ברחבת המתנ"ס 17:00 חמישי 18.5.17 כינרת

     יוגה סטודיו המתנ"ס 11:30 ראשון 14.5.17 כינרת גמלאים

 סטודיו המתנ"ס 11:00 חמישי 18.5.17 כינרת גמלאים
סדנת ספורט וכושר 

 לגברים
    

 רביעי 17.5.17 גאולים
20:00-
21:00 

     TRX אולם ספורט גאולים

 רביעי 17.5.17 גמלאים -גאולים
12:15-
13:00 

     הליכה נורדית יציאה מרכז קהילתי

 ראשון 14.5.17 גמלאים -גאולים
08:00-
08:45 

     התעמלות במים בריכת עמידר

               גורדון

               גורדון

               גורדון

 ראשון 14.5.17 גמלאים -גורדון
08:15-
10:30 

 מתנ"ס
שיעור משותף לילדים 

 וגמלאים
    

 שני 15.5.17 גמלאים -גורדון
10:00-
11:30 

     טאי צ'י חוף הים

 שלישי 16.5.17 גמלאים -גורדון
08:15-
10:30 

     יום ספורט במתקני הכושר גינת מתקנים ליד תחכמוני
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 רביעי 17.5.17 גמלאים -גודון
10:15-
11:45 

     לומדים אנגלים בספורט מתנ"ס

 ראשון 14.5.17 הבונים
17:30-
19:00 

     פתוח-סדנאות קראטה מתנ"ס

     הפנינג קפוארה גינת הבונים 18:00 שני 15.5.17 הבונים

 שלישי 16.5.17 הבונים
17:30-
18:00 

 גינת הבונים
הפנינג התעמלות 

 אומנותית
    

     טורניר כדורגל מגרש בי"ס שרת 16:30 חמישי 18.5.17 הבונים

     גמלאים-סדנת פילאטיס  מתנ"ס 08:30 ראשון 14.5.17 גמלאים -הבונים

 שני 15.5.17 גמלאים -הבונים
08:30-
10:00 

 חצר המתנ"ס
-התעמלות בונה עצם

 פתוח
    

 שני 15.5.17 גמלאים -אילת
08:15-
10:00 

 גן התחייה גינת מגדלור אילת
התעמלות במיתקני 

 הכושר ופילאטיס
    

 רביעי 17.5.17 גמלאים -אילת
08:15-
11:00 

 חוף הריביירה בטיילת
קבוצת הליכה +שיעור 
משולב פילאטיס, יוגה 

 וטאי צ'י
    

 שני 15.5.17 גמלאים-נגבה 
08:00-
09:30 

     שיעור בונה עצם גינת גבינזון

 רחבת המגדלור 08:0009:30 שלישי 16.5.17 גמלאים-נגבה 
התעמלות במתקנני 

 הכושר ומשחק כדורשת
    

מגדלור  -נוער 
 נגבה

              

               מועצת הנוער



 ים-בת עיריית
...............................................................................................................................................  

 ציבור ויחסי פרסום, ותדובר מחלקת
 
 
 

 03-555/5/5פקס.    03-555/555/515.    טל
.............................................................................................................................       ............................ 

 101 העירוני המוקד , Bat-Yam ,10 .P.O.B ,www.bat-yam.muni.il. 55100 ים-בת 10. ד.ת

מגדלור  -נוער 
 אילת

              

               מרכז צעירים

               מרכז צעירים
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