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יוגה 
של  נרחבת  קשת  מציעה  היוגה 
על  המשפיעים  והתנסויות  תרגולים 
אנרגטי,  פיזי,  בקיומנו:  אספקט  כל 

תפיסתי, מנטלי ורוחני.

flow יוגה
ביוגה  התפתחה  אשר  שיטה 
האשטנגה. האימון הינו תנועה זורמת 
הבאות  ותנוחות  לנשימה,  ומותאמת 
"זורם". סדר התנועות  דינאמי  ברצף 
וגמישות  רצף  וקיים  קבוע,  אינו 

בתרגול )משך האימון כשעה(.

יוגה ויניאסה למתקדמים
דגש  השמה  דינאמית  תרגול  שיטת 
על התיאום בין תנועה לנשימה, חיזוק 
התודעה  אימון  הגוף,  יכולות  ושכלול 
הפקת  חשוב-  והכי  הגוף,  באמצעות 
הנאה מרובה מהאימון. )משך האימון 

כשעה ורבע(.

 ostocore -אימון ליבה בונה עצם
אימון בריאותי לשרירי הליבה בשילוב 
הגוף  שימור  עצם,  בוני  תרגילים 

והתנועתיות .  

פלדנקרייז
 שיטת פלדנקרייז שמה דגש על אימון 
פונקציונלי- יכולת האדם לעשות מה 
שירצה ללא תחושת מאמץ. בשיעור 
קבוצתי הפועל לפי השיטה, נלמדים 
נושאים הרלוונטיים לכל אדם- יציבה, 
כוונה  תרגום  תנועה,  משקל,  שיווי 
הקינסתטי,  החוש  חידוד  למעשה, 

ורכישת מיומנויות באשר הן.

פילאטיס/פילאטיס גברים 
בשרירי  התמקדות   שמטרתו  אימון 
ותנועה  נכונה  יציבה  איזון,  הליבה, 
ומגבלות  לרמות  מתאים  בריאה. 

גופניות שונות.

פילאטיס קלאסי  
ויכולת  היציבה  לשיפור  שיטה 
התפקוד של הגוף במטלות היומיום. 
במהלך התרגילים השונים ניתן דגש 
והגדלת  מייצבים  שרירים  גיוס  על 

טווחי תנועה במפרקים השונים.

 CORE פילאטיס
וגברים  לנשים  המתאים  האימון 
מתמקד  זה  אימון  גיל.  בכל  כאחד, 
המשקל,  שיווי  הליבה,  בשרירי 
תוך  שונות  שרירים  קבוצות  ופיתוח 
והגדלת  התנועתיות  הגמשת  כדי 

טווחי תנועה.

 gold פילאטיס
יסודות  את  ללמוד  שמטרתו  אימון 
היציבה  ושיפור  הפילאטיס  אימון 
בדגש על השרירים המייצבים. אימון 
מתחילים,  למתאמנים  מותאם  זה 
גיל  ומתאמני  שונות,  מגבלות  בעלי 

הזהב. 

עיצוב וחיזוק\וחיטוב
סיבולת  העלאת  על  העובד  אימון   
וחיזוקו.  מסה  העלאת  השריר, 

עבודה עם אביזרי אימון משתנים.

עיצוב דינאמי 
בתוכו  משלב  דינאמי  עיצוב  אימון 
וחיזוק  עיצוב  ועל  דופק  על  עבודה 

הגוף.

אירובי 
על  עבודה  ודינאמי,  תנועתי  שיעור 
סיבולת לב ריאה תוך הנעת קבוצות 
הליכה,  של  שילוב  שונות.  שריר 

ריצה, קפיצה וריקוד.

אירובי מדרגה 
על  עבודה  ודינאמי,  תנועתי  שיעור 
סיבולת לב ריאה תוך הנעת קבוצות 
הליכה,  של  שילוב  שונות.  שריר 

ריצה, קפיצה וריקוד. 

אירובי מים 
בתוך  המתקיים  אירובי  שיעור 
הבריכה, בו תרוויחו שריפת קלוריות, 
חיזוק של כל קבוצות השריר, שיפור 
לב  סיבולת  וכמובן  תנועה  טווחי 
ורמות  גיל  לקבוצות  מתאים  ריאה. 

כושר שונות.

ספינינג
פעילות  משלבת  סטודיו  רכיבת 
מתבצעת  אשר  מאומצת  אירובית 
מוזיקה.  בליווי  נייחים,  אופניים  על 
על  דגש  שמים  השיעור  במהלך 
קבוצות  על  שונים,  בדפקים  עבודה 
השוק,  שרירי  ביניהן  גדולות,  שריר 
שרירי הברך, שרירי הירך הקדמיים 
וזוקפי  הבטן  שרירי  והאחוריים, 

הגב)משך השיעור כשעה(.

חוגי מבוגרים



זומבה 
המשלב  סוחף  אירובי  שיעור 
לטיניים  ריקוד  וצעדי  מקצבים 
ביניהם:  בינלאומיים  ומקצבים 
רגטון,  סלסה,  קומבייה,  מרנגה, 
השיעורים  ועוד...  סמבה  פלמנקו, 
לדעת  צורך  אין  לכולם,  מתאימים 
להצליח,  בשביל  הצעדים  את 

מוזמנים להגיע למסיבה!

לטינו היט 
גבוהה,  בעצימות  אינטרוולים  אימון 
בקצב  כוח  ותרגילי  אירובי  המשלב 
על  עבודה   . הלטינית  המוסיקה 
סיבולת לב ריאה וסיבולת השרירים.

קיקבוקס 
ענף ספורט ושיטת לחימה המשלבת 
אירובי  אימון  זהו  ובעיטות,  אגרופים 
עצים, המשלב כוח וסבולת לב ריאה. 

 TRX
כושר.  רצועות  באמצעות  אימון 
שריר  קבוצות  חיזוק  על  עבודה 
גדולות, כוח מתפרץ, סיבולת שריר, 
ביום  ויציבה.  גמישות  משקל,  שיווי 
החל  מראש  להירשם  יש  האימון 

מהשעה 17:00 במשרד.

ספרדית 
של  היסוד  אבני  והקניית  לימוד 
לשליטה  ועד  הספרדית  השפה 
, כתיבה  , תוך שילוב שיח  מוחלטת 
לשבירת  חוויתי  לימוד  וקריאה. 
הביטחון  וחיזוק  הדיבור,  מחסום 

בשימוש בשפה.

טאי צ'י צ'ואן

הסינית  והלחימה  התנועה  אמנות 
הנפוצה ביותר בעולם.

מרכיבים  משלב   wudang סגנון 
מרכיבים  עם  מדיטטיביים-טיפוליים 
מעשיים כמו טכניקות הגנה עצמית. 
השימוש  באופן  מתמקדת   השיטה 
היומיומי במרכיבים הללו, מתפתחת 
המתאמן  את  מעצימה  זמן,  לאורך 
דורשת  ואינה  ומנטלית  פיזית 

כישורים מיוחדים פרט להתמדה. 

ג'וניור ספורט
פעילות גופנית מותאמת לפי קבוצת 
ותרגילים  קבוצתיים  משחקים  גיל. 
יציבה,  משקל,  שיווי  לשיפור 

וקואורדינציה.

תנועה התפתחותית )2-3( 
פעילות גופנית מותאמת לקטנטנים, 
מערכי  כקבוצה.  וגם  ביחיד  גם 
השנה,  בעונות  קשורים  השיעור 
)אימון  ובשירים  בסיפורים  בחגים, 

הורה וילד(.

ג'ודו 
יפנית  לחימה  אומנות  הוא  הג'ודו 
אשר  ספורטיבי,  אופי  בעלת 
ומהג'יוג'יטסו,  מהסמוראים  הגיעה 
הג'ודו  חוגי  עצמית.  להגנה  ונועדה 
והם  כאחד,  ולבנות  לבנים  מיועדים 
את  המשתתפים  בקרב  מפתחים 
הגופני,  הכושר  העצמי,  הביטחון 
שיווי המשקל, ההתמצאות במרחב, 
מהירות  קואורדינציה,  זריזות, 

תגובה, גמישות ועוד.

חוג חיות
השונות  החיות  את  נכיר  זה  בחוג   
ללטף,  להחזיק,  איך  נלמד  בארצנו, 
על  מתנהל  החוג  לפחד.  ולא  לכבד 
פי מערכים הקשורים לחגים ולעונות 

השנה.

 kids זומבה
חוג ריקוד ותנועה המשלב מקצבים 
ומקצבים  לטיניים  ריקוד  וצעדי 
מרנגה,  ביניהם:  בינלאומיים 
פלמנקו,  רגטון,  סלסה,  קומבייה, 
לקואורדינציה,  תורם  ועוד.  סמבה 

ביטחון וביטוי עצמי. 

מחול יצירתי 
והתנועה,  המחול  עולם  עם  היכרות 
פיתוח  מוטוריות,  מיומנויות  שיפור 
הדימיון והחשיבה היצירתית. פיתוח 
לגוף  המודעות  הזיכרון,  הריכוז, 
והקצב. לימוד קומבינציות מוזיקליות 

בשילוב סגנונות מחול מגוונים. 

חוגי ילדים חוגי מבוגרים



ג'אז 
אלמנטים  נלמד  זה  בשיעור 
ריקוד,  של  שונים  סגנונות  של 
עממיים  מריקודים  בעיקר  המגיעים 
ואפריקאים. זהו ריקוד אנרגטי, קצבי 
ומלא הבעה, המתבסס על עקרונות 

הבלט הקלאסי. 

מחול מודרני 
על  המתבסס  משוחרר  ריקוד  סגנון 
בכדי  פותח  הוא  הקלאסי.  הבלט 
ואת  עצמי  ביטוי  ולייצר  להתמקד 

יצירתיות הרקדן.

קפוארה 
בברזיל  נוצרה  אשר  לחימה  אמנות 
הקולוניאלי  הכיבוש  בתקופת 
משלבת  הקפוארה  פורטוגל.  של 
הגנה  ברזילאית,  אותנטית  מוסיקה 
וקואורדינציה  אקרובטיקה  עצמית, 

ללא מגע.

כדורגל ברזילאי 
וכדורשת  כדורעף  דמוי  משחק 
חופים המשוחק אך ורק עם הרגליים 
קבוצה  בכל  שחקנים  שני  והראש. 
צריכים לגרום לכדור לפגוע בקרקע 

של הקבוצה השנייה.

כושר מודרך לנערים
אימון קבוצתי המותאם פרטנית לכל 
מראש  בתיאום  מהמתאמנים.  אחד 

עם המדריך.

כושר מודרך לנערות 
למתאמנות  המותאם  קבוצתי  אימון 
הכושר.  בחדר  העשרה  בגיל 
אירובית  בעבודה  מתמקד  האימון 
המכשירים  בשילוב  ואנאירובית 

בחדר כושר . 

בית הספר לכדורגל
יכולות  פיתוח  היא  האימון  מטרת   
לב  סבולת  על  ושמירה  מוטוריות 
של  להצלחה  מעבר  אך  וריאה, 
טוב,  שחקן  להיות  והרצון  ילד  כל 
לחץ,  במצבי  עמידה  הינן  המטרות 
לקבוצה  והדדיות  כבוד  הנאה, 

היריבה, פיתוח כישורי משחק.

קומיקס 
, בדמויות  מדיה גרפית וסוג אומנות 
ואירועים  ברצף  מצוירות  אשר 
לתמונה  מתמונה  משתנים  אשר 
החוג  עלילה.  לכדי  ומצטרפים 
ואת  האומנותי  הצד  את  מפתח 

יכולות הביטוי דרך ציור . 

הסיפורייה
באופן  שונים  סיפורים  העברת   
בשילוב  והצגתם  ומהנה,  חוויתי 

יצירה התואמת את נושא הסיפור. 

שחמט 
משחק לוח אסטרטגי המיועד לשני 
שחקנים. בחוג זה נלמד לפתח את 
 , המשחק  יסודות   , המשחק  יכולות 
יכולת הריכוז, היצירתיות והסבלנות. 

דרמה בתנועה 
סיפור המועבר דרך התנועה בשילוב 
של מוזיקה , הנאה ומשחקים. בחוג 
של  היכולת  את  מפתחים  אנו  זה 

דמיון  סובלנות,  להקשבה,  הילד 
ויצירתיות. 

סדנת אילוף כלבים 
יכנס  שהילד  היא  הסדנא  מטרת 
את  ויבין  הכלבים,  של  לעולמם 
הילד  והגישה.  הטונציה  חשיבות 
ירכוש כלים להתמודדות עם מצבים 
לא נוחים דרך הכלבים וילמד לפתח 
פיתוח  אחריות,  לקיחת  אמפתיה, 
היכולת המוטורית, ולימוד תקשורת 

נכונה דרך בעל החיים . 

חוגי השחייה 
עבודה  שוחים.  לילדים  מיועדים 
פיזיות  יכולות  ועל  סגנון  שיפור  על 
בתשלום,  הינם  החוגים  שונות. 

במחיר מוזל למנויים.

קורסי לימוד שחייה 
מפגשים,  עשרה  בני  קורסים 
ילדים  שישה  עד  של  במתכונת 
בחודשי  לרוב  מתקיימים  בקבוצה. 
ידי  על  מועברים  הקורסים  הקיץ. 
מדריכי שחייה מוסמכים לפי קבוצות 
בתשלום,  הקורסים  ויכולת.  גיל 

במחיר מוזל למנויים.

חוגי ילדים



נוספות  והתייעצויות  לשאלות   •
החוגים  לרכזת  לפנות  ניתן 

בקאנטרי.

• מומלץ להגיע מספר דקות לפני תחילת 
השיעור.

• לא תתאפשר כניסת מאחרים מעל ל- 5 דקות 
מתחילת השיעור.

• הכניסה לחוג בבגדי ונעלי ספורט, ועם מגבת ובקבוק 
מים.

מותאם  החוג  תוכן  גיל.  קבוצות  בין  מעבר  אין  הילדים  בחוגי   •
למשתתפי הקבוצה, וכל ילד מורשה להיכנס רק לחוגים 

שמתאימים לגילו.

• לקיום חוג נדרש מספר מינימום של שלושה 
משתתפים.

שינויים  לערוך  רשאית  ההנהלה   •
בחוגים מעת לעת.


