
תאריך סיוםתאריך פתיחהשם הקורסשלוחה

20.10.1720.3.18מדריכי כדורסלהדר יוסף

27.3.181.8.18מדריכי כדורסלהדר יוסף

23.10.1723.4.18ג"מדריך כשהדר יוסף

24.10.1724.4.18ג"מדריך כשהדר יוסף

26.10.1722.3.18מדריכי אירוביהדר יוסף

24.10.1720.3.18מדריכי אירוביהדר יוסף

15.10.1730.5.18מדריך לפעילות גופנית משקמתהדר יוסף

3.12.174.2.18ג לילדים עם עודף משקל"מדריך כשהדר יוסף

7.5.1823.7.18ג לילדים עם עודף משקל"מדריך כשהדר יוסף

4.12.1712.2.18ממוני מתקני ספורטהדר יוסף

19.9.175.12.17' תזונת ספורט אהדר יוסף

12.12.1727.2.18'הנחיה בתזונת ספורט בהדר יוסף

4.1.1822.3.18' תזונת ספורט אהדר יוסף

29.3.1828.6.18'הנחיה בתזונת ספורט בהדר יוסף

7.1.1825.3.18עיצוב גוףהדר יוסף

18.10.177.2.18מדריכי פילאטיסהדר יוסף

14.2.186.6.18מדריכי פילאטיסהדר יוסף

18-יונ17-אוקאז'מדריכי גהדר יוסף

Mind in motion"5.9.1728.11.17- "מדריכי פילאטיס מתקדםהדר יוסף

17.10.1723.1.18מדריכי פילאטיס מכשירים הדר יוסף

15.10.1727.4.18מדריך כושר גופני ובריאות ירושלים

15.10.179.5.18מדריך כושר גופני ובריאות ירושלים

15.10.174.3.18מדריך אירוביירושלים

16.10.179.3.18מדריך כדורגלירושלים

18.10.179.3.18מדריך כדורסלירושלים

23.7.1718.8.17מדריך שחייה קיץ מרוכזירושלים

15.8.1729.8.17ספינינגירושלים

2.1.1822.5.18מפעילי בריכותירושלים

12.9.1714.8.18הידרותרפיהירושלים

19.10.1721.12.17מדריך שחייה לפעוטותירושלים

17-נובלימוד-מדריך שחייהירושלים

22.10.1723.3.18פילאטיס מזרןירושלים

7.11.179.1.18ממונה מתקני ספורטירושלים

7.11.1730.1.18תזונת ספורטירושלים

8.11.1730.8.18מחול מקצועיירושלים

מדריך לריצות ארוכותירושלים

18.10.1720.12.17התעמלות לנשים בהיריון ולאחר לידהירושלים

17-נובLICBTמטפלי ירושלים

18-מאי20.10.17אז על גווניו'מדריכי גירושלים

03.09.2017מדריך כדורגלצ"רשל

20.10.20175.10.2018מדריך כושר גופני ובריאות צ"רשל

20.10.201718.05.2018מדריך כושר גופני ובריאות צ"רשל

20.10.20172.03.2018מדריך כושר גופני ובריאות צ"רשל

20.10.201710.08.2018מדריך אירוביצ"רשל

20.10.201723.03.2018מדריך אירוביצ"רשל

20.10.2017מדריך פעילוות לגיל הזהב מלאצ"רשל

27.10.2017מדריך כדורגלצ"רשל

27.10.201727.03.2018מדריך שחייהצ"רשל

17-נובמדריך מדיטציהצ"רשל

17-נובי שיטת ורדי"הכשרת מנחחים עפצ"רשל

17-נובCORE -STABILITY & STRECHצ"רשל

*5009לפרטים מלאים חייגו 



15.12.201720.04.2018מדרייך פילאטייס מזרוןצ"רשל

16.01.201812.06.2018מדרייך פעילוות לגיל הזהב השתלמותצ"רשל

3.01.201818.07.2018מדריך כדורגלצ"רשל

7.02.201817.09.2018מדריך כושר גופני ובריאות צ"רשל

7.02.20185.10.2018מדריך כושר גופני ובריאות צ"רשל

7.02.201810.08.2018מדריך אירוביצ"רשל

18-מאימדריך כושר גופני ובריאות צ"רשל

18-מאימדריך כושר גופני ובריאות צ"רשל

18-יולמדריך כושר גופני ובריאות צ"רשל

18-יולמדריך כדורידצ"רשל

17'  אוקמדריך עכושר גופני ובריאות עפולה נצרת והצפון

17'  אוקמדריך שחיהעפולה נצרת והצפון

18' פבמדריך כושר גופני ובריאות עפולה נצרת והצפון

17-ספטכושר גופני ובריאותמגזר חרדי - בני ברק

17-ספטמחול אירובימגזר חרדי - בני ברק

17-ספטשחיה לימודמגזר חרדי - בני ברק

17-ספטשחיה שיקומית והידרוטרפיהמגזר חרדי - בני ברק

17-ספטמחולמגזר חרדי - בני ברק

17-ספטפעילות מותאמת לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים- ד "צמימגזר חרדי - בני ברק

17-ספטפעילות גופנית משקמתמגזר חרדי - בני ברק

17-ספטהתעמלות לנשים לפני ואחרי לידהמגזר חרדי - בני ברק

17-ספטליווי התפתחותי+ מנחה בתנועה ובמוזיקה לפעוטות מגזר חרדי - בני ברק

17-ספטפילאטיס מזרןמגזר חרדי - בני ברק

17-דצמלימוד גברים-שחיה מגזר חרדי - בני ברק

17-דצמגברים- שחיה שיקומית והידרותרפיהמגזר חרדי - בני ברק

17-דצמגברים- כושר גופני ובריאותמגזר חרדי - בני ברק

3.9.1730.4.17ג ובריאות"מדריך כשנשר

14.12.1714.7.18ג ובריאות"מדריך כשנשר

12.12.1714.7.17מדריך מחול אירובינשר

A5.9.1728.11.17מדריך עיצוב ופיתוח הגוף שלב נשר

19.11.1711.3.18מדריך פילאטיס מזרון נשר

7.12.174.1.18(למדריכי כשג ומורים לחנג)מדריך אימון אישי נשר

1.9.174.5.18מדריך כדורגל שנתינשר

1.9.174.5.18מדריך שחייהנשר

10.9.175.1.18מדריך כדורגלנשר

 משוער2018  אוקטובר30.10.17מדריכות מחול אירוביירושלים- מובינג 

 משוער2018אוקטובר  30.10.17לימוד - מדריכות שחיה ירושלים- מובינג 

 משוער2018אוקטובר  30.10.17ג ובריאות "מדריכות כשירושלים- מובינג 

30.10.17מדריכות פילאטיס מזרוןירושלים- מובינג 

יקבע בהמשךמדריכות מחול וריקוד מודרניירושלים- מובינג 

יקבע בהמשךמדריכות ריקודי עם וריקודי ילדיםירושלים- מובינג 

מדריכות להתעמלות לפני ואחרי לידה ירושלים- מובינג 

30.10.17מדריכות תנועה לגיל הזהבירושלים- מובינג 

 משוער2018אוקטובר 30.10.17מדריכות תנועה מותאמת לילדים בעלי צרכים מיוחדיםירושלים- מובינג 

מדריכות רכיבה על אופנים באולםירושלים- מובינג 

17-אוקמדריכות התעמלות בונה עצםירושלים- מובינג 

סייעות בגני ילדיםירושלים- מובינג 

מדריכת פעילות גופנית משקמתירושלים- מובינג 

17-אוקשחיה שיקומית והידרותרפיהירושלים- מובינג 

יקבע בהמשךאימון אישיירושלים- מובינג 

יקבע בהמשך מדריכות אירובוקסירושלים- מובינג 

יקבע בהמשךחיוניות שרירי הליבהירושלים- מובינג 

יקבע בהמשךמשחקי כדור ונופשירושלים- מובינג 



 משוער2018יוני 2017נובמבר - אוקטוברג ובריאות"מדריך כשאשדוד

 משוער2018יוני 2017נובמבר - אוקטוברמדריך אירוביאשדוד

סוף מרץ תחילת אפריל2017נובמבר -אוקטוברמדריך פילאטיס מזרון אשדוד

2018   אוקטובר2018  פברוארג ובריאות"מדריך כשאשדוד

2018  נובמבר2018יולי -יוניג ובריאות"מדריך כשאשדוד

2018  סוף אוגוסט2018  יונימדריך כדורסלאשדוד


