
 

 

 המערכת נתונה לשינויים
חולון 27היכל הספורט קריית שרת רח' גבעת התחמושת   

 03-5567940פקס:  03-6337955טל:
holon.co.il-www.kash 

 קרית שרת'' "היכל הספורט
 

 

מחיר לחודשגילאים שעה ימים + אולם  שם החוג 

התעמלות אומנותית

       ג'+ ה'       יוליה 

אולם ראשי

16:15-17:00

17:00-17:45

17:45-18:30

מתחילות א'-ב' 

גן חובה )גילאי 5(  

גילאי 3-4

פעמיים בשבוע 225 ₪    

פעם בשבוע  185 ₪

התעמלות אומנותית 
        ג'+ה'     

אולם ראשי

15:30-16:30

16:30-17:30

17:30-18:45

כיתות ה'-ו' 

כיתות ג'-ד'

כיתות ז' ומעלה ריתמיקפיט

פעמיים בשבוע 250 ₪ 

פעם בשבוע  195 ₪

ב'תוספת נבחרת

אולם ראשי

17:00-18:00

18:00-19:00

כיתות ג' -ו' 

60 ₪ תוספת בחודשכיתות ז'+

כיתות ה-ו  15:00-16:00

כיתות ג'-ד'16:00-17:00

כיתות א-ב'17:00-17:45

כיתות ז'+17:45-18:45

כיתות ה- ומעלה15:00-16:00

כיתות ג-ד16:00-17:00

כיתות א- גן17:00-17:45

ג' ומעלה ) 2009 - שנתון 2009 דרך צחי(16:15-17:00

כיתות א'-ב' ) 2011-2012(17:45-18:30

גילאי 4 )טרום חובה- 2015(17:00-17:45ימי ב

גילאי 5 )גן חובה- 2014(17:00-17:45ימי ה

גילאי גן- כיתות ב'17:00-17:45

כיתות ג'-ה'17:45-18:30

כיתות ו'-ח'18:30-19:15

גילאי 16:45-17:303-4

גילאי 17:30-18:155-6

18:15-19:00
גילאי 6-7 כיתות א'

ילדים בעלי צרכים מיוחדים

גילאי 1.5-3 הורים וילדים קבוצה 16:45-17:301

גילאי 1.5-3 הורים וילדים קבוצה 17:30-18:152

כיתות ד'-ו'18:30-19:15

כיתות א'-ג'17:00-17:45

גילאי 5 )גן חובה(17:45-18:30א'

גילאי 4 )טרום חובה( קבוצה מלאה17:45-18:30ד'

כדורסל בנות

ענת ענבר
א' + ד'

אולם ראשי

17:45-18:30

18:30-19:15

כיתות ב'-ד'

כיתות ה-ו

 

פעמיים בשבוע 210 ₪

פעם בשבוע 175 ₪  

הוקי- מדריך איגור
עמותת הוקי חולון

עם רולר

ימי א+ג

מגרש מקורה

16:00-17:00

17:00-18:00

גילאי 10-12

גילאי 6-9
 ₪ 300

Power kid

נינג'ה ישראל

יקיר גרגיר
כיתות ג ומעלה15:30-16:30ימי ב+ה

פרטים אצל צחי

052-2787928

כדורשת ילדות 

יום א'ונערות

ביה''ס אלון

16:30-18:00

18:00-19:30

ילדות כיתות ד-ו 

180 ₪ נערות כיתות ז-ט 

קפוארה 
אלדד אביגדור

אולם 3

א' + ד'

ג'

ב+ה

אולם 1

ימי ב 

ב'+ה'

ראובן זקס

ג'ודו 
צחי נחום/ אבי לנדסברג

אולם 1

מתקיים עד יולי

חליפה יש לרכוש דרך 

המאמן

א'

חוגים לילדים ונוער- דמי רישום- נרשם 1 75 ₪ | דמי רישום נרשם 2- 30 ₪ 

אולימפיקידס
לימור סמאנה יקיר

אולם 4

פעמיים בשבוע 240 ₪ 

פעם בשבוע 185 ₪

 ₪ 185

קארטה 
יואל יצחקיאן 

מתקיים עד יולי 

לכיתות ו ומעלה 

* חליפה ניתן לרכוש דרך 

המאמן

ב' + ה'

אולם 3

פעמיים בשבוע 235 ₪    

פעם בשבוע 185 ₪

 פעמיים בשבוע 230 ₪

  פעם בשבוע 185 ₪

פעמיים בשבוע 225 ₪ 

פעם בשבוע 185 ₪

  ₪ 185 

בי"ס לכדורסל    
הפועל יונט חולון

* ערכה דרך המאמנים

  א'+ד'  אולם ראשי

דוד הס

http://www.kash-holon.co.il/
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מחיר לחודש גילאים שעה ימים + אולם  שם החוג 

גילאי 16:45-17:304

גילאי 17:30-18:155

מתחילים 1

לנה
ב' + ה'

אולם 4
225 ₪גילאי 18:15-19:006-7

מתחילים 2
א' +ד'

אולם 2
240 ₪גילאי 17:30-18:308-10

כיתות ה-ו15:30-16:15

כיתות ג-ד16:15-17:00

כיתות א-ב17:00-17:45

להקה צעירה17:45-18:30

להקה ייצוגית19:05-19:50

כיתות ד-ו16:00-16:45

כיתות א-ב16:45-17:30

185 ₪ קטנטנים )גילאי 5(ימי ג' - 17:30-18:15

ברייקדאנס

ניסן מטאייב
א'+ד'

אולם 2
כיתות ב'-ו'16:30-17:15

פעמיים בשבוע 230 ₪

פעם בשבוע 185 ₪

מתחילים  3+

מתקדמים 1

)רק לאחר בחינה 

של מליסה(

יכלול אופי, ג'אז 

מודרני וטכניקה

א' + ג' 

ד' + ה'

4 פעמים 

בשבוע

אולם 2

16:00-17:30

17:30-19:00

 ₪ 565

א' + ד' - 20:00-21:30

א' + ד' - 18:30-20:00

 ₪ 565

גילאי 13-15

ג' + ה' 

ג' - אולם 1

א' + ד'

אולם 1

גילאי 10-12

מחול יצירתי 

לנה

MoVa Dance

  ₪ 225  

ב' + ה'

אולם 4 

ריקודים סלונים

ילנה

קבוצה 1
פעמיים בשבוע 335 ₪

פעם בשבוע 185 ₪

₪ 225

ב' + ד' 

ב'- אולם 2

קבוצה 2ד'- אולם 4
פעמיים בשבוע 335 ₪ 

פעם בשבוע 185 ₪

ג' + ה' -  17:30-19:00

 ג' + ה' - 19:00-20:30

מתקדמים 2

)רק לאחר בחינה 

של מליסה(

יכלול אופי, ג'אז 

מודרני וטכניקה

א' + ג' 

ד' + ה'

4 פעמים 

בשבוע

אולם 2

היפ הופ

שירלי גולדבאום

 18:00-18:45ימי א' פעם בשבוע

  18:00-18:45 ימי ב',ד'

17:00-18:00 ימי ב',ד'

 17:00-18:00 ימי ג', ה

18:00-19:00 ימי ג', ה

ימי א', ו'
א' 17:00-18:00

ו' 15:00-16:00

16:00-17:00ימי ב',ד'

16:00-17:00 ימי ג', ה

ימי א', ו'
א' 16:00-17:00

ו' 14:00-15:00

15:00-16:00ימי ב',ד'

15:00-16:00ימי ג', ה

ילדי גן

ביה''ס לקטרגל- היכל הספורט ק''ש 

קטרגל 

לירן מוסרי 

מיני פיץ'

*החל מגילאי 5

עלות ערכה: 

לברר במזכירות 

3 פעמים בשבוע 345 ₪

  פעמיים בשבוע 230 ₪

 פעם בשבוע 195 ₪

כיתות ג'-ד'

כיתות א'-ב'

כיתות ה ומעלה



 

 
 
 

 
 

 המערכת נתונה לשינויים

 חולון 27היכל הספורט קריית שרת רח' גבעת התחמושת 
 03-5567940פקס:  03-6337955טל:

holon.co.il-www.kash 

 קרית שרת''  "היכל הספורט

מחיר לחודשגילאים שעה ימים + אולם חוגי בוקר

פילאטיס

M.C pilatis

ליליאן אזולאי

ב' + ה'

אולם 1
נשים09:00-09:45

פעמיים בשבוע 225 ₪ 

פעם בשבוע 185 ₪

מחיר לחודשגילאים שעה ימים + אולם חוגי ערב

איגרוף תאילנדי 

ב' + ה' יואל יצחקיאן

אולם 3
בוגרים19:15-20:15

 

פעמיים בשבוע 260 ₪ 

פעם בשבוע 195 ₪ 

התעמלות נשים

אורית רזון
א' + ד' 

אולם 4
גברים/נשים19:50-20:35

פעמיים בשבוע 220 ₪ 

פעם בשבוע 185 ₪

עיצוב הבטן וחיטוב

א' +ד' יוליה

אולם 1
נשים19:35-20:20

פעמיים בשבוע 220 ₪ 

פעם בשבוע 185 ₪

ג'אז מודרני מתחילים 

לנה

ימיב'

אולם 1
200 ₪ נשים וגברים19:15-20:45

בלט +ג'אז

מליסה + לנה

ימי ב'+ג+ה'

אולם 2
נשים20:30-22:00

שלוש פעמים בשבוע 480 

₪

ימי ג'+ה'

אולם 2
נשים | ימי ב' מיועד גם לגברים20:30-22:00

פעמיים בשבוע 360 ₪ 

פעם בשבוע 180 ₪

נשים 18:45-19:30

בלט למתחילים

מליסה מורן

התעמלות בונה עצם + 

פילאטיס 

אולגה בלופרב

א' + ד'

אולם 1

פעמיים בשבוע 220 ₪ 

פעם בשבוע 185 ₪

חוגי מבוגרים - דמי רישום 75 ₪

http://www.kash-holon.co.il/

