אירועי
מרץ
2020
2.3
שני

חברים יקרים,
ביום הבחירות המועדון יהיה פתוח
לקהל הרחב בין השעות 11:00-19:00
חדר הכושר ייפתח בין השעות 11:00-22:00
שימו לב

 > 21.3שבת

 > 14.3שבת

סדנת יצירה לילדים

שעת סיפור ויצירה

"דג הקשת" /
מרכוז פיסטר

בהנחיית כלנית רם

סיפור על דג גאוותן
שלמד לתת ורכש חברים.
בעקבות הסיפור נכין
מארז למשלוח מנות
שהוא גם משחק וליצן
שעומד על האף
 > 11:00יום שבת
כלנית רם  Iאולם כלנית
 > 16.3שני

שירה בציבור עם
עוזי רוזנבלאט

 > 20:00אולם הברידג'

 | 10:00אולם כלנית

 > 25.3רביעי

* ביום זה יתקיימו חוגי הילדים
והמבוגרים כרגיל
בשעות פעילות המועדון בלבד!
מחיר מיוחד לאורחים:
כרטיס כניסה ב 30-ש"ח

הרצאה:

לשון נופל על לצון

5.3

דרורה תיקח אותנו
להיכרות מחודשת עם
השפה העברית מזווית
מפתיעה ,פיקנטית
ומבדחת  -על רקע
ארבעת רובדי השפה,
תהליך החייאת העברית,
עברית  -אז והיום,
האקדמיה ללשון העברית,
הסלנג הישראלי...
ועוד  -כל זאת בשילוב
"פיקנטריה" ושפע של
הומור ,שיהפכו את
המפגש למהנה ומשעשע
ביותר.
מרצה :דרורה מזרחי

חמישי
גן וורמס

 > 28.3שבת

שעת סיפור ויצירה -
"אגדת הסביון"/
עמוס בר
הסיפור אחר הסביון
האביבי שלא התחבב על
ידי הפרחים שסביבו.
נכין :פרח קיריגאמי
 > 11:00יום שבת
כלנית רם | אולם כלנית

 > 20:00אולם הברידג

ערב נשי בכפר המכביה

 18:30דוכנים ,כיבוד קל ,שתייה ויין  20:00 הרצאה

כוח רצון

הרצאה מרתקת ויוצאת דופן מפיה של שרי הורביץ,
יוצאת כת גואל רצון.
בואו להיחשף לסיפורה האישי של שרי ,בה היא משתפת
אודות חייה בעולם שהשכל הישר אינו מצליח לעכל.
מנויה ,₪ 50 :אורחת₪ 70 :

פסטיבל פורים 7.3

שבת > 11:00-14:00
בדשא המרכזי

מתנפחים  ‰ירידי לונה ספורט  ‰איפור  ‰מגנטים
סדנאות מגניבות  ‰דמויות שטח  ‰תחרות תחפושות
מופע ריקוד של חוגי המועדון ועוד הרבה הפתעות!!!
מבצע
פורים
לאורחים

משרד ראשי:

*5739

הזמינו חברים לחגיגה השנתית במחיר מיוחד

כרטיס משפחתי לאירוע ב 100-ש"ח בלבד לכל המשפחה (עד זוג)3+
* מוגבל ל 100-משפחות * בהצגת ת.ז בלבד

פקס03-6749480 :
club@kmc.co.il

אתר

sport.kmc.co.il

משרד החוגים:

03-6715740

וואטסאפ

053-2571746

פייסבוק
מועדון הספורט
כפר המכביה

אינסטגרם

sport.kmc

03<2020
עיצוב סבב שבת
אולם ושעה

7.3

14.3

21.3

28.3

אמריקה > 8:30

מיכל

ענת

מיכל

מורן .ט

יערה > 9:30

מורן.ט

הילה

הילה

אורלי .י

אמריקה > 10:00

לאה.ז

לאה .ז

לאה.ז

לאה.ז

רימון > 10:00

מיכל

ענת

מיכל

מורן.ט

עיצוב

סטודיו יערה
שישי | 15:30
מיכל
יוסי
מיכל
יוסי

6.3
13.3
20.3
27.3

ספורט
וחוגים

מתיחות
ויוגלאטיס

מתיחות

בוסו

סטודיו
שישי | 16:30
מיכל

אירובי
פילאטיס

סטודיו יערה
שישי | 16:30

סטודיו אמריקה
בת שבע | שלישי | 10:30

יוסי
מיכל

3.3

פילאטיס

10.3

אירובי

8:30

מתיחות

17.3

פילאטיס

24.3

אירובי

10:30

יוגלאטיס

31.3

פילאטיס

יוסי

סטודיו יערה
אורלי יעקבסון
שבת | 28.3

מצטיינים
כברומתאמנים
למאמנים
מעודכנים?
הענקת פרסים אתם
חברי המועדון מוזמנים להגיע להשתתף בטקס.
פעם בחודש אנחנו שולחים דיוור למייל
שלכם עם עדכונים חשובים ,תמונות
מאירועים ומבצעים.
מבצע חבר מביא חבר!
שלנו?
לא רשומים לדיוור
המליצו לחברים שלכם לעשות מנוי
מוזמנים להשאיר שם מלא  +כתובת מייל
שנתי בכפר המכביה
053-2571746
לוואטסאפ שלנו:

עדכוני החוגים

ניתן לראות את כל העדכונים
באתר שלנו

www.sport.kmc.co.il

וזכו בחודש נוסף במתנה!

ספינינג

מערכת הספינינג החודשית
מעודכנת באתר האינטרנט
sport.kmc.co.il
יום ב'

יום א'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

06:30
לילך יניב
צביה
(רישום החל
בן צור
מיום ה' ב)20:00
17:45
19:00
17:45
18:30
17:30
09:00
מורן אבן חן לימור אורגד לימור אורגד צביה בן צור לימור אורגד
לילך יניב
(רישום החל
19:15
מיום ה' ב)20:00
מורן אבן חן
07:45

חברים יקרים,

שמחים לבשר לכם על אפליקציה חדשה למועדון
הספורט שעלתה לאוויר במהלך חודש ינואר .2020
האפליקציה תשמש לעדכונים שוטפים ,רישום
לחוגים ולמגרשים ,רכישה של כרטיסי כניסה,
אימונים אישיים ועוד.

*5739

אתר

sport.kmc.co.il

משרד החוגים:

03-6715740

וואטסאפ

053-2571746

פייסבוק
מועדון הספורט
כפר המכביה

אינסטגרם

sport.kmc

דפוס האוזר 6178.0120

משרד ראשי:

club@kmc.co.il

9:00
10:15
11:30

מורן
מורן
לימור

לילך
מורן
לימור

לילך
לימור
לימור

לילך
לילך
מורן

הרישום לשיעורי הספינינג מתבצע דרך האפליקציה /אתר האינטרנט בלבד .בימים א-ה :הרישום
נפתח שעתיים לפני מועד השיעור .ביום ו :הרישום נפתח יום קודם ב .20:00בשבת :הרישום נפתח
שעה לפני כל שיעור ⋅ ההשתתפות בשיעורי הספינינג מחייבת הדרכה ראשונית -פרטים במשרד
החוגים ⋅ מתאמנים חדשים המעוניינים להצטרף לשיעורי הספינינג נדרשים ליצור קשר עם משרד
החוגים על מנת לקבל שם משתמש  +סיסמא לרישום ⋅ מתאמן אשר נרשם לאימון ולא מגיע
מחויב לבטל את ההרשמה

שימו לב עדכוני המועדון יועברו באופן מלא
דרך האפליקציה בלבד!

פקס03-6749480 :

סבב שבת

7.3

14.3

21.3

28.3

