
 
 
 
 
 

 

  הורים, שחקנים ושחקניות יקרים/ות,
 צוות בית הספר לאומנויות הפריסבי נרגש מאוד לפתוח באופן רשמי את עונת האימונים של החוגים והקבוצות

 שלנו ברחבי הארץ.
 

 לקראת שנת הפעילות הצוות המקצועי שלנו הכין עבורכם שלל הפתעות ואירועים, ביניהם: 2 טורנירי כובע, טורניר
 קבוצות, 4 תחרויות XDISC, יום דיסקגולף, תחרויות פריסבי נוספות והשתלבות אירועי פריסבי של הקהילה.

 
 כמו כן, השנה אנו מציעים עבורכם תוכנית מקצועית לתפארת:

 בנוסף לאימוני האולטימייט תוכלו להירשם לאימון פריסטייל קבוע על בסיס שבועי עם כוכבי פריסטייל ישראלים
 ובינלאומיים בעלי שם וניסיון רב.

 על מנת לאפשר לכם לתכנן את הרכב האימונים הנוח ביותר עבורכם, פתחנו מספר ימי אימון אופציונליים לאורך
 כל השבוע. כל שעליכם לעשות זה לבחור מתי, וכמה תרצו להתאמן בפריסבי!

 
 הרישום לאימונים יזכה אתכם בחברות במועדון שלנו, אשר תקנה לכם הטבות והנחות באירועים שלנו ובאירועים

 חיצוניים.
 

 מתכונת האימונים השנה ברעננה וקריית אונו:
 כיתות ד-ו:  שעה ורבע.  כיתות ז-ח:  שעתיים  איגלס:  שעתיים וחצי (ימי אימון יפורסמו בקרוב בתיאום עם הקבוצה) הרקולס

 שעתיים.
 

 השנה כל תהליך הרישום יעשה באופן מקוון ומאובטח אונליין.
 עקבו אחר ההנחיות בהמשך כדי לבצע רישום תקין.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מערכת שעות חטיבות ביניים:
 

 חוגים
 יום ו יום ה יום ד יום ב יום א וצהרונים

14:00 - 14:30     

 חטיבה
14:00-16:00 

14:30 - 15:00     

15:00 - 15:30     

15:30 - 16:00     

16:00 - 16:30 

 חטיבה
16:00-18:00 

 חטיבה
16:00-18:00 

 חטיבה
16:00-18:00 

 חטיבה
16:00-18:00 

 

16:30 - 17:00  

17:00 - 17:30  

17:30 - 18:00  

 
 מערכת שעות יסודי (ד-ו):

 

 חוגים
 יום ו יום ה יום ד יום ב יום א וצהרונים

14:00 - 14:30     
 'עד כתה ו
14:00-15:15 

14:30 - 15:00     

15:00 - 15:30     

15:30 - 16:00      

16:00 - 16:30 
 'עד כתה ו

16:00-17:15 
 'עד כתה ו

16:00-17:15 
 'עד כתה ו

16:00-17:15 
 'עד כתה ו

16:00-17:15 

 

16:30 - 17:00  

17:00 - 17:30  

17:30 - 18:00      

 
 

 על מנת להרשם ראשית עליכם לבחור ערכת הצטרפות למועדון:
 

 פריסטיילר - צלחת אקסדיסק, דיסקליפס, חולצת כותנה, כובע והפתעה -
 180 ש"ח.

 
 אולטימייט - צלחת האולטימייט הטובה בעולם (ARIA), חולצת מנדפת זיעה,

  דיסקליפס, כובע והפתעה -  305 ש"ח.
 



 הערכה המשולבת - צלחת אקסדיסק, צלחת אולטימייט (ARIA), חולצה מנדפת זיעה וכותנה, כובע
 דיסקפליפס,  והפעתה 360 ש"ח.

 
 מחירון עבור אימונים והדרכה לפי מספר המפגשים בשבוע:

 

  חתך גילאים 3 אימונים 2 אימונים אימון 1

 עד כתה ו כולל 290 240 155

 חטיבה ומעלה 290 250 170

 פריסטייל (מכתה ה) 290 250 160

 
 על מנת להשלים תהליך רישום יש לעקוב אחר 2 ההנחיות הבאות:

 
 למלא טופס הרשמה מקוון בלינק הזה1.
 לשלם אונליין בכרטיס אשראי בלינק המתאים לבחירתכם2.

 בדף החיוב באשראי עליכם לסמן את החבילה שבחרתם.
  155 שח לחודש - יסודי 1 בשבוע

 170 שח לחודש - חטיבה 1 בשבוע
 160 שח לחודש - פריסטייל 1 בשבוע

 240 שח לחודש - 2 אימונים ליסודי
 250 ש"ח לחודש - 2 אימונים לחטיבה

 290 ש"ח לחודש - 3 אימונים
 

 
 לידיעתכם ניתן כמובן להפסיק להתאמן בכל שלב.

 במידה ותרצו לבצע שינוי במספר ימי האימון או לעזוב תוכלו לפנות אלינו ואנו נבצע ביטול של המנוי מהחודש
 העוקב למועד הבקשה.

 
 אנו מודים לכם על הצטרפותכם / חידוש רישומכם במסגרות שלנו ומאחלים לכם שנה טובה, עם הרבה ספורט,

 בריאות, כיף וצלחות מעופפות!
 
 
 
 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה!
 מוזמנים להיות איתנו בקשר,

 ירדן בורקוב מנהל בית הספר - 054-5004646
 עינת רוה - מנהלת פיתוח ארגוני - 054-5545472

 פרש אולטימייט & שרביט הדרכה
 

https://forms.gle/xW49ALYZvpfAABtAA
https://app.icount.co.il/m/66c53/c12443p49u5d77b25ef
https://app.icount.co.il/m/66c53/c12443p49u5d77b25ef
https://app.icount.co.il/m/66c53/c12443p49u5d77b25ef
https://app.icount.co.il/m/1375d/c12443p50u5d77b2c65
https://app.icount.co.il/m/1375d/c12443p50u5d77b2c65
https://app.icount.co.il/m/c5143/c12443p51u5d77b3b91?lng=he
https://app.icount.co.il/m/c5143/c12443p51u5d77b3b91?lng=he
https://app.icount.co.il/m/2df81/c12443p52u5d77b49cd
https://app.icount.co.il/m/2df81/c12443p52u5d77b49cd
https://app.icount.co.il/m/66cec/c12443p53u5d77b536e
https://app.icount.co.il/m/66cec/c12443p53u5d77b536e
https://app.icount.co.il/m/091d3/c12443p54u5d77b5836
https://app.icount.co.il/m/091d3/c12443p54u5d77b5836

