
מחיר לחודש ט.ל.חגילאים 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 240 ₪    

פעם בשבוע  185 ₪

        ג'+ה'    
 אולם ראשי

כיתות ג'- ד'17:00-18:00

ג'+ה'
אולם ראשי

כיתות ה' ומעלה18:00-19:00

כיתות א'-ב'17:00-17:45
 פעמיים בשבוע 230 ₪

  פעם בשבוע 185 ₪

כיתות ד'-ה'15:00-16:00

כיתות ג-ד'16:00-17:00
כיתות ו'-ח'17:45-18:45
כיתות ט' ומעלה18:45-19:45

כיתות ד' - ה'15:00-16:00

כיתות ב'- ג'16:00-17:00

כיתות גן - א'17:00-17:45
פעמיים בשבוע 230 ₪
  פעם בשבוע 185 ₪

ג' ומעלה- שנתון 2013 (שנתון 2012 דרך צחי16:15-17:00

כיתות א'-ב' ( 2014-2015)17:45-18:30

גילאי 4 (טרום חובה- 2017-2018)17:00-17:45ימי ב

גילאי 5 (גן חובה-2016)17:00-17:45ימי ה

גילאי גן- כיתות ב'17:30-18:15

כיתות ג'-ו'18:15-19:00

כיתות ז'-בוגרים19:00-20:00
פעמיים בשבוע 260 ₪ פעם 

בשבוע 195 ₪

גילאי 1.5-3 הורים וילדים16:45-17:30א' - אולם 2 

גילאי 16:45-17:303-4
גילאי 18:155-6 - 17:30
גילאי 18:15-19:006-7
כיתות ג'-ה'18:30-19:15

כיתות א'-ב'17:00-17:45

גילאי 5 (גן חובה)17:45-18:30א'

גילאי 4 (טרום חובה)17:45-18:30ד'

כיתות א' - ג'18:30 -17:45

כיתות ד-ו18:30-19:15

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

פעמיים בשבוע 240 ₪    
פעם בשבוע 185 ₪

  א'+ד'  - 
אלעד ציוני 

קארטה 
יואל יצחקיאן 

מתקיים עד יולי 
לכיתות ו ומעלה 

* חליפה ניתן לרכוש דרך 
המאמן

ב' + ה'
אולם 3

פעמיים בשבוע 230 ₪ 
פעם בשבוע 185 ₪

התעמלות אומנותית -
       יעל גפני 

פעמיים בשבוע 260 ₪ 
פעם בשבוע  195 ₪

בי"ס לכדורסל    
הפועל יונט חולון

* רכישת ערכה דרך אתר 
הפועל חולון .
אולם ראשי

ב+ה
אולם 1
ימי ב 

ב'+ה'
ראובן זקס

 פעמיים בשבוע 240 ₪
  פעם בשבוע 195 ₪

ג'ודו 
צחי נחום/ אבי לנדסברג

אולם 1
מתקיים עד יולי

חליפה יש לרכוש דרך 
המאמן

אולימפיקידס
לימור סמאנה יקיר

קפוארה 
אלדד אביגדור

אולם 3

פעמיים בשבוע 240 ₪ 
פעם בשבוע 185 ₪

 ₪ 185

ג' - אולם 1
  ₪ 185 

א' + ד'

כדורסל בנות
ענת ענבר

 
פעמיים בשבוע 220 ₪
פעם בשבוע 185 ₪  

א' + ד'
אולם ראשי



מחיר לחודש ט.ל.חגילאים שעה ימים + אולם  שם החוג 

גילאי 4 -16:45-17:303

גילאי 17:30-18:155-6

מחול יצירתי -  
מתחילים 2  - לנה 

ב' +ד'
אולם 2

      פעמיים   240 ₪גילאי 18:15-19:006-7

גילאי 20:308-10 - 19:00ב'

גילאי 10 ומעלה 20:30 - 19:00ד'

17:40-18:40א'

17:30 - 16:30ה'

כיתות ה-ו16:00-16:45

כיתות ג-ד16:45-17:30

כיתות א-ב17:30-18:15
ז' ומעלה18:15-19:00

185 ₪ קטנטנים (גילאי 5 ומעלה )17:30 - 16:45ג'

 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

א' 17:00-18:00ימי א', ו'כיתות א-ב
16:00-17:00ימי ב',ד'
16:00-17:00 ימי ג', ה
18:00-19:00 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

אתר לרישום: פקס - 03-5567940טלפון - 03-6337955
www.kashholon.co.il

דליה מזכירה מייל : 
daliam@reh.co.il

היפ הופ
שירלי גולדבאום

א' + ד'
אולם 1

א'  20:10-21:40
      ד'  עם לנה: 

19:00-20:30

₪ 230

א' +ב' 
ג' + ה'

4 פעמים 
בשבוע
אולם 2

      ג' + ה'        
19:00-20:30

 ₪ 565 גילאי 13+

גילאי 10-12

מתקדמים 2
יכלול אופי:           ג'אז 

מודרני וטכניקה

א' + ד' 
ג' + ה'

4 פעמים 
בשבוע
אולם 2

א'  18:40-20:10
     ב'  עם לנה: 19:00 

20:30 - ₪ 565

מתקדמים 1
יכלול אופי:           ג'אז 

מודרני וטכניקה

       ג' + ה'        
17:30-19:00

230 ₪ ג'אז - ילדים - לנה

בלט - מתחילים 2  -  
מליסה -                
MOVA DANCE

260 ₪ גילאי 8-10

מחול יצירתי 
לנה

         פעמיים  230 ₪    
      פעם בשבוע 185 

ש"ח

ב' + ד'
אולם 4 

חוגי מבוגרים - דמי רישום 75 ₪

ילדי גן

ביה''ס לקטרגל- היכל הספורט ק''ש 

תוספת יום 115 ₪
  פעמיים בשבוע 240 ₪

 פעם בשבוע 195 ₪

 
  פעמיים בשבוע 230 ₪

 פעם בשבוע 195 ₪

קטרגל 
לירן מוסרי 
מיני פיץ'

*החל מגילאי 5

עלות ערכה: 
 ₪ 135

      ____________
טלפון 6337955          
 פקס 03-5567940  

 www.kashholon.co.il
daliam@reh.co.il

כיתות ג'-ד'

כיתות ה 
ומעלה

כיתות א'-ב'



מחיר לחודש ט.ל.חגילאים 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 לחודש ט.ל.חגילאים שעה ימים + אולם חוגי ערב

איגרוף תאילנדי 
יואל יצחקיאן

ב' + ה' 
אולם 3

בוגרים19:00-20:00

 
פעמיים בשבוע 260 ₪ 

פעם בשבוע 195 ₪ 

ג'אז מבוגרים - לנה
         ב' -   
       אולם 2

230 ₪ בוגרים20:30-22:00

עיצוב הבטן וחיטוב  
יוליה

בוגרים19:45 - 19:00א'+ד'
פעמיים בשבוע 225 ₪ 

פעם בשבוע 185 ₪

התעמלות נשים
אורית רזון

א' + ד' 
אולם 4

גברים/נשים19:45-20:30
פעמיים בשבוע 225 ₪ 

פעם בשבוע 185 ₪

זומבה
א' + ד' דקלה דמתי

אולם 1
גברים/נשים20:45-21:45

פעמיים בשבוע 235 ₪ 
פעם בשבוע 185 ₪

המערכת נתונה לשינויים

היכל הספורט קריית שרת רח' גבעת התחמושת 27 חולון

טל:03-6337955 פקס: 03-5567940

www.kashholon.co.il
daliam@reh.co.ilמייל

בלט למתחילים
מליסה מורן

ימי ג'+ה'
אולם 2

נשים | ימי ב' מיועד גם לגברים20:30-22:00
פעמיים בשבוע 360 ₪ 
פעם בשבוע 230 ₪  

כולל ג'אז (לנה) 480 ₪


