
מחיר לחודשגילאים שעה ימים + אולם חוגים לילדים 
התעמלות אומנותית   

           יוליה
       ג'+ ה'       

אולם ראשי

16:15-17:00   
17:00-17:45    
17:45-18:30

מתחילות א'- ב'        גן 
חובה (גילאי 5) גילאי 4

פעמיים בשבוע 210 ₪    
פעם בשבוע 165 ₪

התעמלות אומנותית 
רחלי

        ב'+ה'        
אולם ראשי

16:00-17:00       
17:00-18:15

ב'-ד' מתקדמות       ד' 
ומעלה מתקדמות

פעמיים בשבוע 230 ₪ 
פעם בשבוע 180 ₪

כיתות ג'-ד'15:00-16:00
כיתות ה'-ו'16:00-17:00
כיתות גן-ב'17:00-17:45
כיתות ז'-ט'17:45-18:45
כיתות ג'-ד'15:00-16:00
כיתות ב'-ג'16:00-17:00
כיתות א'- גן17:00-17:45

17:15-18.00ג'
13:30-14:15ו'
16:30-17:15ג'
14:15-15:15ו'
?       18:00-19.00ג'

?      15:15-16:15ו'

כיתות ה'-ו'15:30-16:30

כיתות ג'-ד'16:30-17:30

ג' ומעלה16:00-16:45
א'-ב'16:45-17:30

גילאי 17:30-18:154ימי ב'

גילאי 17:30-18:155ימי ה'

כיתות ב'  ומעלה18.00-18.45ימי ג'
גילאי גן- כיתות ב'17:00-17:45
כיתות ג'-ד'17:45-18:30

כיתות ה'-ז'18:30-19:15
כיתות ב'-ג'17:30-18:15

כיתות ד'-ה'17:30-18.15

ימי ו'
שליש אולם

15:00-15:45
15.00-15.45

כיתות ב'-ג'
כיתות ד'-ה'

גילאי 16:45-17:304-3
גן חובה- כיתות א'17:30-18:15

גילאי 2-3 הורים+ילדים18:15-19:00

זומבה נערות
יולי הילל

א'+ד'
חד''כ

פעמיים בשבוע 185 ₪ כיתות ד' ומעלה16:00-16:45
פעם בשבוע 165 ₪

175 ₪ כיתות א'-ד'15:45-16:30
175 ₪ גילאי 16:30-17:154-6

ד'
גילאי 4 (טרום חובה)17:45-18:30

כיתות א'-ג'17:00-17:45
כיתות ד'-ה'17:45-18:30
כיתות ו'-ח'18:30-19:15

חוגים לילדים

בי"ס לכדורסל    
        ג'+ה'       הפועל יונט חולון

 פעמיים בשבוע 200 ₪  ניר
פעם בשבוע 165 ₪

  א'+ד'  
אמיר

ריקודים סלונים 
לירון

גילאי  5-7

פעמים בשבוע 200
פעם בשבוע 175 ₪

גילאי  8-12

גילאי 12-16

כדורסל בנות      
ב'+ד'אליצור חולון

פעמיים בשבוע 185 ₪ 
פעם בשבוע 165 ₪

ג'ודו 
צחי נחום/ אבי

מגיל 4 
*רישום ל-11 חודשים

ב'+ה' 
פעמיים בשבוע 210 ₪    אולם 1

פעם בשבוע 165 ₪

קארטה 
יואל יצחקיאן

ב'+ה' 
אולם 3

פעמיים בשבוע 210 ₪ 
פעם בשבוע 165 ₪

אתלטיקט
אלין

ימי ג'
פעמיים בשבוע 200 ₪   אולם מחול 1

פעם בשבוע 165 ₪

חדר כושר לילדים
רועי

ג'+ה'
חד''כ

פעמיים בשבוע 230 ₪ 
פעם בשבוע 180 ₪

150 ₪ דמי רישום כולל: 
תזונאית, ביטוח, תיקיית מנוי 

* במידה והילד רשום לאחד מחוגי המרכז תינתן הטבה רישום לפעם בשבוע 
בסך של 90 ₪

ילדודס 
ב'לימור

חדר כושר
  ₪ 155 

אקרובטיקה 
אלון כץ

ג'
אולם 1

קפוארה 
עידן

 ₪ 170


