
  שיעורי סטודיו – ינוארקאנטרי בית יצחק 

  EZ Shapeיש להוריד את אפליקציית  TRXלרישום לספינינג / 

 Aסטודיו 

B סטודיו 

 

  .ואוגוסט יולי  בחודשים  לפגרה יוצאים הילדים חוגי •
 .משתתפים 5 במינימום יתקיים שיעור •

 
 

 
 
  .השיעור בתחילת למדריך זאת לציין לגשת נא -בהריון נשים •
   .השיעור לפני ה/למדריך להודיע יש רפואית מגבלה וקיימת במידה •
שיקול דעתה  לפי החוגים  מערכת את לשנות רשאית ההנהלה •

 חדר כושר

 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 עיצוב דינמי
 7:20-8:20יעל 

Interval step   
 7:30-8:25קרן 

 

 אינטרוול מטאבולי
 7:00-7:55יעל 

 פילאטיס
 7:30-8:25אסתי 

 coreפיטבול 
 7:30-8:25קרן 

 פילאטיס
 7:00-7:55עדי 

 עיצוב דינאמי
 8:10-9:10יעל 

 מתיחות
 8:30-9:30יעל 

 חיטוב
 8:30-9:30 קרן

CORE  פיטבול 
 8:10-9:10יעל 

 חיטוב
 8:30-9:30קרן 

 coreפיטבול 
 8:30-9:25קרן 

 פילאטיס
 8:00-9:00עדי 

 חיטוב
9:15-10:15 

 בונה עצם
 10:00-10:55הדר  

 ניה
 10:00-10:55  מאיה

 פלייסטיק
 9:15-10:15קרן 

 צ'י קונג  
 10:05-11:00מירי 

 זומבה גולד
 9:30-10:25ליעד 

 חיטוב
 9:15-10:15קרן 

 

 גולד-פילאטיס
 12:00-11:00קרן 

  זומבה גולד
 11:00-12:00אנה 

 פילאטיס גולד
 10:15-11:15 עדי         

 בונה עצם
    11:00-12:00 ליעד

 התעמלות במים
 הרשמה באפליקציה

 9:15-10:00 אנה

 אסתי -פילאטיס גולד 
16:00-16:55 

     

 פלדנקרייז
 17:00-17:55רחל 

 צ'י קונג
 17:00-18:00מירי 

 פלדנקרייז 
 16:30-17:25רחל 

   

 פלדנקרייז
 18:00-18:55רחל 

Shape&fitness  נערות 
 18:00-18:45 אילנית

 פלדנקרייז 
 17:30-18:30רחל 

   

 עיצוב דינאמי 
 19:00-19:55יעל 

  CORE פילאטיס
 19:00-19:55ליעד 

 ויניאסה יוגה  
 18:45-20:00רונית 

   

CORE ומתיחות 
 20:00-21:00יעל 

 (Hathaיוגה )
 20:00-21:15דוראל 

 -דניס הישרדות 
 מתקדמים

 20:00-22:00אבי 

 אירובי מדרגה
 20:00-21:00קרן 

 -דניס הישרדות 
 מתקדמים

 20:00-22:00אבי 
  

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 יוגה ויניאסה
 6:45-08:00אלה 

 תחנות -פונקציונלי
 6:30-7:15ליאור 

 יוגה  
 7:30-8:30רונית 

 

 ספינינג
 06:15-07:10קרן 

 (Hathaיוגה )
 7:00-7:55דוראל 

 עיצוב דינמי
 7:00-800יעל 

 ספינינג
8:00-9:00 

 CORE פילאטיס
 8:30-9:25קרן 

 פלדנקרייז
 8:00-08:55רחל 

 יוגה
 8:30-9:30רונית 

 

TRX )הרשמה( 
 7:15-7:55קרן 

 פלדנקרייז
 8:00-9:00רחל 

 ספינינג
 8:15-9:15קרן 

 *הרשמה באפליקציה
 

 פלייסטיק
 09:30-10:30קרן 

 חיטוב גולד
 10:00-10:55עינת 

 לטיני  -אפרו
 9:30-10:30נעמי 

CORE  ומתיחות 
 8:05-9:05יעל 

 פילאטיס
 9:30-10:30עדי 

 יוגה 
  9:30-10:45עידית 

 בונה עצם
 11:00-12:00הדר 

  coreפילאטיס 
 11:00-12:00עינת 

 ניה 
 9:05-10:00 ליאת 

 פילאטיס גולד
 10:30-11:30עדי 

  

   
אנה  זומבה גולד

10:30-11:30 
   

18:00-18:55 
Latin belly 

 אורלי 
 

Trx-hiit  
 18:00-18:55סיון 

 )הרשמה(

 core פילאטיס
 18:00-18:55ליעד 

TRX hiit  
 )הרשמה(

 18:10-19:00עופרי 
  

 פילאטיס
 19:00-19:55אסתי 

HIIT  אילנית 
 )הרשמה(19:00-19:55 

עיצוב דינמי עם 
 מדרגה

  19:00-19:55 חגית
 

  חיטוב
 19:00-19:55ליעד 

   

 יוגה 
 20:00-21:15עידית 

 ספינינג
 20:00-21:00ליעד 

  CORE אביזרים 
 20:00-21:00  חגית

 ספינינג      
 20:00-21:00ליעד 

   



 2020 ינוארקאנטרי בית יצחק שעות פתיחה 
 

 Kantri@012.net.ilאו במייל:  09-8338090לכל שאלה ניתן לפנות בטלפון 
 
 

 

 בריכה מקורה

 שני המסלולים הימניים מוקצים לטובת תלמידי בי"ס לשחייה –במידה שיש שיעורי שחייה *
 בקבלה ובאתר האינטרנט שלנו** בפירוט של מספר המסלולים הפנויים למנויים ניתן להתעדכן 

 
 סגורה עד מרץ – קיציתה בריכה ה

 

 (22:30)יום א' עד  22:00 -עד  06:00 -מ ה'-ימי א'

 18:00 -עד  07:30 -מ  ימי ו'

 18:00 -עד  08:00 -מ  שבתות וחגים

0012: -עד 4:00 -מ ה' -ימי א'  

03:71 -עד 4:00 -מ ימי ו'  

03:71 -עד 7:00 -מ יום ש'  

 יתכנו שינויים בשעות הפעילות. •
 עד שעה זו. נא להקפיד לצאת משטח הבריכהשעת הסגירה של הבריכה הינה גם שעת הסגירה של המלתחות ואזור הבריכה.  •

 

  – 5.1.20יום הניקיון יתקיים ב 
 14:00הקאנטרי כולו יפתח בשעה 


