
פרטים בקבוצת הפייסבוק והוואטסאפ של
עושים.ות ספורט בהרצליה

ההשתתפות חופשית, תיהנו!

• לא תתאפשר השתתפות בפעילות למאחרים.
• אין לאכול במתחם הפעילות.

•   כל אדם יגיע עם הציוד האישי שלו לפעילות: מים, מגבת וכו'.
• הזכות לשינויים שמורה.

גן בן שפר9:00-8:00צ'יקונג לגמלאיםראשון

התעמלות נשים
עם עגלות

פארק גליל ים10:30-9:30
)ליד מתקני 

הכושר(

גן בן שפר20:30-19:30יוגה

אימון ריצה 
למתחילות.ים 

פארק הרצליה19:30-18:30
פרגולה בכניסה הראשית

אימון ריצה 
למתקדמות.ים

פארק הרצליה20:30-19:30
פרגולה בכניסה הראשית

כושר גופני
לגברים 

ספורטק20:20-19:00

 ריקודי סלסה
לכל הרמות 

ספורטק22:15-19:30

פילאטיס
בריאותי

בית קינן20:00-19:00

פילאטיס
בריאותי

בית קינן21:00-20:00

כדורעף חופים
למתחילות.ים

חוף אכדיה20:00-18:30
דרומית למעליות

)במגרשי הכדורעף(

כדורעף חופים 
למתקדמות.ים

חוף אכדיה21:30-20:00
דרומית למעליות

)במגרשי הכדורעף(

״גמאני רצה״ אימון 
ריצה וכושר לנשים 

עם סרטן השד

פארק הרצליה20:00-19:00

אימון פונקציונלי 
לנשים וגברים

גינת חנה רובינא21:30-20:30

גן בן שפר 9:00-8:00טאי צ'י בריאותישני

׳רצים ברצון׳
ילדים כיתות ב׳-ד׳

ספורטק18:30-17:30

׳רצים ברצון׳
ילדים ה' - ו'

ספורטק19:45-18:45

אימון כושר גופני 
פונקציונלי, חיטוב 

ועיצוב לנשים

ספורטק19:30-18:30

אימון כושר גופני 
פונקציונלי, חיטוב 

ועיצוב לנשים

ספורטק20:30-19:30

״מאמסל״ לנשים 
אימון כושר 

וכדורסל

ספורטק21:30-20:00

התעמלות שלישי
בריאותית והליכה 

לגמלאים

חוף השרון - 7:30-6:30
בכניסה

בית ראשונים9:00-8:00צ'יקונג לגמלאים

בית ראשונים19:30-18:30יוגה בשקיעה

רכיבת אופניים 
מודרכת

 פארק הרצליה20:30-19:00
ליד הפארקר

פארק גליל ים21:00-20:00פילאטיס בריאותי
 )ליד מתקני הכושר(

רח' הקרן 5 

ספורטק19:15-18:30אימון רצועות

ספורטק20:00-19:15אימון רצועות

רוקדים עם 
תושבים – ריקודים 

סלוניים ולטיניים

חוף אכדיה21:30-19:30
על הטרסה

התעמלות וכושר 
לנשים

פארק רבין 21:00-20:00
רח'כצנלסון בנווה עמל 

בצד הצפוני

אימון לנשים 
דתיות

בית ספר גורדון 21:00-20:00
באולם הספורט

אימון כושר גופני רביעי
פונקציונלי, חיטוב 

ועיצוב לנשים

ספורטק19:30-18:30

אימון כושר גופני 
פונקציונלי, חיטוב 

ועיצוב לנשים

ספורטק20:30-19:30

ספורטק20:20-19:00כושר גופני גברים

אימון פונקציונלי 
לנשים וגברים

גינת אשרמן21:30-20:30

חוף אכדיה21:00-19:30אימון פוצ'יוולי

״מאמי גול״
כושר וכדורגל 

לנשים
במגרשי הדשא 22:00-20:45

הסינטטי
מול הקאנטרי 

התעמלות נשיםחמישי
עם עגלות

פארק גליל ים10:30-9:30
)ליד מתקני 

הכושר(

גן בן שפר19:30-18:30טאי צ'י בריאותי

חוף אכדיה19:30-18:30יוגה
ליד המעליות

מתחילים ממאי

חוף אכדיה20:30-19:30יוגה
 ליד המעליות

חודשים יוני- ספטמבר

רחבת שער העיר21:00-20:00זומבה 

הליכה  נורדית שישי
בריאותית בדגש 
על שיווי משקל

פארק הרצליה8:00-7:00
כניסה צפונית ליד 

ה״פארקר״

׳רצים ברצון׳
ילדים כיתות ב׳-ד׳

בפארק הרצליה17:30-16:30

׳רצים ברצון׳
ילדים ה' - ו'

בפארק הרצליה18:45-17:45

אפריל - אוקטובר 2022בגנים ובפארקיםמתאמנים ונהנים 

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!
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