
 מיקום חוגים  -מרכז חוגים בית יהושע

 יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב יום א

 קרמיקה למבוגרים
  סטודיו לקרמיקה

 0544676966איילה 
0099-33019 

059 ₪ 
 
 

  גלגיליות
                          חדר גדול

 0528636369 ענת
 ד שנה מתחילות-ב

16.30-17.15 
 א-גן מתחילים

17.15-18.00 
מתקדמות שנה שנייה 

 ושלישית 
18.00-18.45  

170 ₪ 
 

Acting English 
Aiming for 

excellence  teaching  
with love 
 חדר קטן

 0544312040גילה 
 הקניית השפה -ילדים

 16.00-16.45ו  -ג
 16.45-17.30גן חובה 

 17.30-18.15ב -א
170 ₪ 

 -העשרה למצויינות-נוער 
 יב-י, יא-ח, ט-ז

18.15-19.45 
250 ₪ 

 

 קרקע להתעמלות ס"ביה
 0522339157 צילה

 חדר גדול
                16.00-16.45 ג-ב

           16.45-17.30 א חובה
             17.30-18.15 גנים

            18.15-19.00 ו'-ד
170-250 ₪ 

 היפ הופ
 0524622790 –ברית 

 חדר גדול
 15.00-16.00 -ז-ה
 16.00-16.45ב' -א'
 16.45-17.30ד'-ג'

 
170/200 ₪ 

 
 

 

, BUTTONS THE 
  רכיבת אופניים

 0522549591  גיא כפתורי
  6.00-7.00-מבוגרים

  17.00-18.00 8-11ילדים 
 18.00-19.00 12-15נערים

200 ₪ 
 

 היפ הופ
 0524622790 –ברית 

 חדר גדול
 20.00-21.00מבוגרות 

 חדר גדול
200 ₪ 

 

 
 יונה מלניק –ג'ודו 

  חדר הקטן
0522536691 

 17.00-17.45א  -גן
 17.45-18.30ב ואילך 

 
 

170/200 

 -קפוארה
 054-7646945 -רועי

 חדר קטן
 

 16.00-17.00ב ואילך  
 17.00-17.45-א   -חובה

170/200 
 

 שבט ילדי האדמה
054-8019892 

 חורשה
 גילאי יסודי

15.45-18.15 
370 ₪ 

 

 -קפוארה
 054-7646945 -רועי

 חדר קטן
 16.00-17.00ב ואילך  

200 
 

 מכבי האקדמיה לכדורגל
 0528324444אמיר שלח 
 0504400099גיא צרפתי 

 מגרש כדורגל
 17.00-17.45 -גן

 17.00-17.45א 
 16.00-16.45ג 
 18.00-18.45ד 

 19.00-20.00ז -ה
290/180 

 
 
 
 

                              ומודרני קלאסי בלט
   בינה

 חדר גדול
052-8439431                         

 12:15-13:00 ב' -א'
                             13:00-14:00 ה׳-ג׳

 14:00-15.30   בוגרות -ז׳
 

180/210/230/260 ₪ 
 קרמיקה למבוגרים

 0544676966איילה 
 סדנא קרמיקה
0099-33019 

059 ₪ 

 
 ריקודי בטן נערות

 0525503532שירי 
 18.45-19.45ואילך  13

 חדר גדול
 ש"ח 180



 

 
 קרקע להתעמלות ס"ביה

 0522339157 צילה
 חדר גדול

                16.00-16.45 ג-ב
           16.45-17.30 א חובה

             17.30-18.15 גנים
            18.15-19.00 ו'-ד

170-250 ₪ 

 
 המתוקים של שירי

 
 יהלום 9 בית יהושע

054-4661560 
 

 ו'-ד'17:30- 18:45
 ש"ח 230

                   וקלאסי מודרני     בלט
   052-8439431 - בינה

       חדר גדול
 16:00-17.00- ׳ה-ג׳      

 גנים 17.00-17.45
    ב׳+א׳ 17.45-18.30

 -18.30-19.45בוגרות -ז
 

180/210/230/260 ₪ 

 יונה מלניק –ג'ודו 
0522536691 

 17.00-17.45א  -גן
 17.45-18.30ב ואילך 

 
170/200 

 קונטקידס
 

 0528745498 -ליעד פז
  2-4.5גילאי 

 ההתעמלות להורים וילדים
 חדר גדול

17.30-18.30 
 מפגשים 8קורס של 
 ש"ח 450

 בית הספר  לטניס 
 רועי 

ניתן  0528448500פרטים 
 לקבל תוכניה למייל

 מגרש טניס

 לגו הנדסי 
 

 0503456708שחר 
 חדר למידה

 16.00-17.15ד' -ג
 17.15-18.30ב' -א'

 ש"ח 185
 

 מכבי האקדמיה לכדורגל
 0528324444אמיר שלח 
 0504400099גיא צרפתי 

 17.00-17.45 -גן
 17.00-17.45א 
 16.00-16.45ג 
 18.00-18.45ד 

 19.00-20.00ז -ה
290/180 

 

 המתוקים של שירי
 יהלום 9 בית יהושע

 
054-4661560 

 ג -א 18:45-17:30 
 

 
 ש"ח 230

 קרמיקה
                    0544676966 איילה

              16.00-17.00 א-גן
              17.00-18.00'ג-'ב
                18.00-19.00' ו-'ד

 ש"ח 220

 
 יוגה לילדים
 חדר קטן

 0523906744 -שרון
 17.30-18.15  

 

 שיעורי גיטרה
 ארז זינגר

0545282524 
 בתיאום מראש

 חדר למידה
 

 המתוקים של שירי
054-4661560 

 
 יהלום 9 בית יהושע

 נערים ערות/נ 18:45-17:30 
 ש"ח 230

                       טיסנאות
          054-4955057 ירון

 סדנא קרמיקה
             16.00-17.00מתחילים 
          17-00-18.00 מתקדמים 

230 ₪ 
 

 ניתן לקיים ימי הולדת בנושא

   קורס יוגה ויג׳נאנה
0548168662זוהר שוורץ   

 חדר גדול
20.00-21.30 

 
 12ל  שח 600עלות הקורס 

 מפגשים
 

 תאטרון דרמה 
 ספריה()

 אסנת זלדין
0522648709 

 16.00-17.15ג' -א'
 17.15-18.15גנים 

 18.15-19.30ו -ד'
 

 
 -כושר הכנה לצבא

 כפתוריגיא 
0522549591 

 אודים/בית יהושע/ כפר נטר 
 

 עיצוב וחיטוב
20-21.00 

 אורית פיתוח קול
0503027077 
 בתיאום מראש

 חדר למידה
 



 
 

240/200  ₪ 
 
 

 

 ש"ח 280
 

שירי       פילאטיס
0525503532 

 חדר גדול
 20.00-21.00מתחילות 
 21.00-22.00מתקדמות 

 
 

       170-220 ₪ 
 

 קמות רצות
  0528136627אוריה 

 גדול חדר
 ₪ 250 20.30-21.30נשים 

 -כושר הכנה לצבא
 גיא כפתורי

0522549591 
 אודים/בית יהושע/ כפר נטר

 עיצוב וחיטוב
20-21.00 

 ש"ח 280
 

 קמות רצות
 חדר גדול

 
  0528136627אוריה 
 ₪ 250 20.30-21.30נשים 

DAO DANCE 

 0525503532שירי 
 חדר גדול

 19.00-20.00נשים 
 ש"ח 180

 קרמיקה
                    0544676966 איילה

              16.00-17.00 א-גן
              17.00-18.00'ג-'ב
                18.00-19.00' ו-'ד

220 ₪ 
 סדנא קרמיקה

 
ניתן לקיים ימי הולדת 

 בקרקמיקה

 תאטרון מבוגרים 
 אסנת זלדין 

0522648709 
 ספריה

 19.30-20.30מבוגרים 
250 
 

אפייה לשבתסדנא   
 המתוקים של שירי

 יהלום 9 בית יהושע
 

054-4661560מבוגרים   
18.00-22.00 

למפגש₪  250  
 

 עוגיות - 15.9         
 עוגות בחושות - 6.10

 שמרים מתוקים - 10.11
 שמרים מלוחים - 15.12

 לחמים - 12.01
 פאי וטארט - 16.02

 עצוב עוגות בזילוף - 16.03
 קינוחי כוסות - 27.04

 קינוחי שוקולד - 11.05
 עוגות גבינה - 15.06

  אפייה מלוחה - 13.07
 

   
 

שירי                    פילאטיס
0525503532 

 20.00-21.00מתחילות 
 21.00-22.00מתקדמות 

       170-220 ₪ 
 



 

 


