














שישי חמישירביעישלישישני  ראשון

9:15
פלאטיס 

דבורי בקר
  20:00

אירובי ועיצוב 
לנשים ונערות 
רבקי ארנפלד

 21:00
פלאטיס

רבקי ארנפלד

 9:15
פלאטיס+אחרי לידה

מרים אופנהיים
 20:00

ריקודי עם 
לאה גרנות 

פתיחה אחרי החגים

 9:00
חיזוק ריצפ"א
אביגיל נידאם

 18:30
התעמלות בריאותית +60

מרים גמליאל
נג'ארה 4

** כרטיסית גמלאיות

 20:00
פלאטיס

מיכל צימר
 21:00

זומבה יהודית 
לנשים ונערות

מיכל צימר

 9:30
אוסטופורוזיס
דבורי בקר

 20:00
יוגה

רבקה אברהם 

המועדון 
סגור

22:30
כדורסל גברים* 
משחק חופשי 

 20:00
התעמלות גברים 

אוריאל ביטון
נג'ארה 27

 8:50
פלאטיס ועיצוב
אביגיל נידאם

 9:50
פלאטיס מתיחות
אביגיל נידאם

חובה לסדר רישום לפני 

תחילת ההשתתפות!

פעם בשבוע קבוע 89 ש"ח לחודש
מנוי חודשי לכל השיעורים - 220 ש"ח

כרטיסיה 10 כניסות - 300 ש"ח 
מוגבל ל-3 חודשים

שיעור שני 10% הנחה

שיעור נסיון 30 ש"ח )אחד  בלבד(

שיעור בודד 40 ש"ח

* כדורסל גברים 50 ש"ח לחודש

** כרטיסית גמלאיות- 250 ש"ח  
)לשיעור התעמלות בריאותית בלבד(

מחירון:

כל השיעורים מתקיימים בסטודיו קהתי 22
)אא"כ צויין אחרת(

לרישום: באתר מינהל קהלתי מיתרים

או במזכירות השלוחה 02-6528921
shlu6528921@gmail.com :מייל

מועדון הספורט תשפ"ג

מבצע!
שי לנרשמות באתר עד י"ג אלול 9/9

למנוי פעם בשבוע קבוע - 
כרטיס כניסה חינם לבריכת בית חינוך

למנוי חודשי שנתי- 
און קי עם 70 תוכניות של תרבוטיק 2

 פותחים שנה וחוזרים לכושר

 פותחים שנה וחוזרים לכושר

בס"ד
מיתרים

מינהל קהילתי
שלוחה חרדית

קרית משה ׀ גבעת שאול ׀ גבעת מרדכי ׀ מורדות בו“ג ׀ רמת מוצא  
מינהל קהילתי מיתרים בע“מ )חל“צ( 510849441

מינהל קהילתי מיתרים השלוחה החרדית ׀ קהתי 22 ׀ 02-6528921 ׀ shlu6528921@gmail.com ׀ להתאמת נגישות: איציק 050-5638567

















הדעה שלכם משפיעה!

ענו על הסקר השכונתי
בנושא-ערבות הדדית, חסד ושייכות 

השאלונים מצורפים בקישור אתר המינהל 
ובאירועים המתקיימים בשבועיים הקרובים.

תודה על שיתוף הפעולה!

אם אתה 
צריך עזרה- 

יש למי לפנות 
בשכונה?

האם 
השכונה 
היא חלק 
מהזהות 

שלך?

עד כמה 
אתה 

מרגיש כאן 
בבית?

מיתריםבס"ד
מינהל קהילתי
שלוחה חרדית

קרית משה ׀ גבעת שאול ׀ גבעת מרדכי ׀ מורדות בו“ג ׀ רמת מוצא  
מינהל קהילתי מיתרים בע“מ )חל“צ( 510849441

מינהל קהילתי מיתרים השלוחה החרדית ׀ קהתי 22 ׀ 02-6528921 ׀ shlu6528921@gmail.com ׀ להתאמת נגישות: איציק 050-5638567

http://www.meytarim.org/html5/arcLookup.taf?_function=details&_ID=45182&did=4461&G=4461&SM=&=C1CF7D01BA30F35C630A98CD
http://www.meytarim.org/html5/arcLookup.taf?_function=details&_ID=45182&did=4461&G=4461&SM=&=C1CF7D01BA30F35C630A98CD















