


!HammerFitness ברוכים הבאים ל

מה אנחנו מציעים לכם

אנחנו ב HammerFitness מאמינים שהצורך הוא אבי ההמצאה. HammerFitness נולד על מנת להעניק לכם את כיפת הברזל המלאה בכל מה 
שקשור לבריאות הגוף והנפש. יש לנו את הכלים והניסיון כדי להפוך אתכם לגרסה הטובה ביותר שלכם ולשמר עליה בכל שלב בחיים מגילאים 

צעירים ועד קשישים. עם מאמנים מהשורה הראשונה, מתחם אימונים חדש, עשיר ומגוון אנחנו הולכים לעשות את זה יחד אתכם. צעד צעד.
איפה אנחנו נמצאים? המסגר 7, א.ת. נווה נאמן, הוד השרון, צמודים לצומת ירקונים )כביש 5(, מול קניון שרונים

מתחם חוויתי שיאתגר אתכם פיזית ומנטלית באווירה כיפית ומגניבה… אנו מחפשים שתוציאו את 
המקסימום שבכם. ניתן להגיע למשחק חופשי במתחם לילדים/משפחות, לאופן ג'ים לבוגרים וכמו כן ניתן 
להצטרף לחוגים ואימונים מודרכים ע"י מאמנים מהשורה הראשונה. חוגגים משהו? מחפשים את המקום 

המיוחד ליום כיף? אנחנו הכתובת!
מסלולים רבים בדרגות קושי שונות לפי גילאים ונסיון יפתיעו אותך בכל ביקור מחדש. קיר טיפוס, מאנקי 

בר, סווינג בר, טרפזים, מאנקי מעופף, סטפר, קיר פרקור, קיר מעוכל ועוד הרבה אטרקציות והפתעות 
יעזרו לכם להוציא אנרגיות טובות ולגלות את הנינג'ה שבכם. אין צורך בנסיון קודם. הפארק כולל חוויות 

לכל המשפחה, כולל קפיטריה, איזור המתנה אקטיבי עם מכונות חתירה ואופניים להורים ואיזור ייחודי 
לפעוטות וקטנטנים: בייבי האמר, המעוצב כדי לעזור לתינוקות לפתח אחיזה, איזון, מוטוריקה גסה ועדינה 

באווירה של כיף ולמידה מוטורית עצמאית. בואו ביחד מוכנים להנות ולתת בראש!

השיטה הפופולרית שכבשה את העולם שמה דגש על אימונים קצרים ואינטנסיביים שמשלבים תרגילי 
התעמלות, הנפת משקולות ותנועות פליומטריות להגברת הכוח, סבולת הלב ריאה, שיווי משקל וכושר 

כללי. האימונים מגוונים ומשתנים בעקביות ומתרכזים בתנועות פונקציונאליות כמו משיכה, דחיפה, הרמה 
וריצה על מנת למקסם את פוטנציאל הכושר והבריאות אצל המתאמן. למי זה מתאים? פשוט לכולם! 

אנחנו מאמינים בהתאמת האימון לכל מתאמן באופן פרטני ולא להפך.
קודם כל, אנחנו קהילה! אנו מתאמנים בקבוצות קטנות עם יחס אישי גדול מאוד על מנת למקסם יעילות 

ולבניית חוויה ייחודית. אימוני הקרוספיט נעשים לרוב בקבוצות אך ישנם המתאמנים לבדם או עם מאמן 
 אישי, תמיד באווירה כיפית ותומכת.

בנוסף, יש לנו קליניקה חדשה המעניקה את הבסיס לאורח חיים בריא: 
שרותי תזונה מהדרגה הראשונה עם תזונאית קלינית וספורט: ליסה אסכנזי. 

היא משלבת את הנסיון ואיכפתיות עם הליווי המקצועי המושלם שאנשים 
פעילים צריכים. השנה אנו גם פותחים מחלקה לפיזיותרפיה ואפילו מרכז 

רפואה אלטרנטיבית, הכולל עיסוי תאילנדי וסמינרים בשימוש שמנים אתרים. 
המתחם החדש שלנו גם משמש כבית לביה"ס להסמכה למדריכי כושר 

ואנשי תחום ע"מ למקסם את הפצת הידע מהדרגה הראשונה.
חוגים, קבוצות והזדמנויות אימון כחוויה משפחתית

החוויה בHammerFitness משפחתית לחלוטין, כך שניתן ומומלץ להגיע כתא 
משפחתית וכל אחד יכול למצוא את עצמו לפי הצרכים, רצונות, זמינות ואפילו 

לפי גיל. אנו מכינים אנשים להצלחה פונקציונלית בחיים, מחוזקים בגוף ובנפש, 
ומזמינים אתכם להצטרף אלינו יחד עם ילדכם/הורכם לשנה"ל תשפ"א! 
לרשותכם רשימת קבוצות וסוגי אימון לפי גיל, ההרשמה כעת פתוחה ל:



גיל כל כך צעיר? זו הזדמנות לבנות קשר 
רגשי מיוחד מאוד וגיבוש בין הורה לילד דרך 
פעולה פיזית מודרכת ובקבוצות קטנות. יחד 

עם זאת, הפעילות מכינה את ההורה ואת הילד 
 לשלב פרידה כשיגיעו לגן.

איך נעשה זאת? המסגרת נועדה להורים 
שטרם הכניסו את ילדם לגן ומעוניינים להקנות 

לילדיהם פעילויות משותפת עם ילדים נוספים 
באותה שכבת גיל יחד עם הוריהם. הקבוצות 
מחולקות לפי גילאים. בגן-עם-אימא יש סדר 

יום שעוזר לילדים להתרגל לגן לפני שהם 
נפרדים מהורה כדי להכנס לגן ילדים רגיל. 
הפעילות היא 3 שעות של למידה, מוזיקה 

,תנועה, יצירה וזמן משחק חופשי+ זמן ארוחה 
משותף )ההורים אחראיים על הבאת ארוחת 

בוקר קלה לילדים. ההורים מקבלים קפה/תה 
 וכיבוד קל(

מתי? ימי א' וד' בין 9:30-12:30
מאמנת/מורה: אילנה קלצל

מחיר: 300 ₪ לחודש

במסגרת האימונים נתחיל לפתח רכיבי 
כושר שקשורים לקואורדינציה, פיתוח כוח 

 וכוח מתפרץ.

איך? נעבוד על אלמנטים של משקל 
גוף, התעמלות מכשירים )מתח וטבעות 
אולימפיות(. שליטה ויציבות בפלג הגוף 

העליון. עמידות ידיים ככלי לפיתוח מערכת 
 האיזון של הגוף, קאורדיניציה ושיווי משקל

מתי? בימי ג' בשעה 17:00
HammerFitness מאמנים: אבי קלצל וצוות

מחיר: 200 ₪ לחודש )180 ₪ לילדי מנוי 
פרמיום קרוספיט(

על מה נתמקד? מכיוון שהתפתחות 
המוטוריקה הגסה בגיל הזה היא קריטית 

לתפקוד נורמלי של הילד ולפעולות 
היומיומיות. בשלב הזה של החיים, הגוף 

זקוק לאימון על מנת להמשיך ולפתח את 
 היכולות המוטוריות שלו

איך נעשה זאת? נשלב באימונים קפיצות, 
זחילות, מנחים סטטיים וחיזוק האחיזה. 

הכל ייעשה תחת הדרכה של מאמנים 
מנוסים ויצירתיים באווירה חוויתית של 

 משחק.

מתי? ימי ג' בשעה 16:15
HammerFitness מאמנים: אבי קלצל וצוות

מחיר: 200 ₪ לחודש )180 ₪ לילדי מנוי 
פרמיום קרוספיט(

קרוספיט, נעים להכיר! נלמד את הילד 
אלמנטים ותבניות תנועה מהעולם 

הפונקציונאלי כשהמטרה לנגד עינינו תהיה 
לעזור לו להתגבר על מכשולים ואתגרים 

בחייו. לספוג וללטש את התנועות הטבעיות 
שאיתן נולד, להפעיל טונוס שרירי, לפתח 

 כוח ושליטה בגוף

איך? נשיאת חפצים, עבודה עם משקל גוף, 
 התעמלות מכשירים )מתח ומקבילים(

מתי? ימי ב' ו-ה' בשעה 18:00
HammerFitness מאמנים: אבי קלצל וצוות

מחיר: 295 ₪ לחודש )250 ₪ לילדי מנוי 
פרמיום קרוספיט(

מוציאים את אורח החיים השגרתי ומתחילים 
לזוז. התפיסה שלילד קשה להתאמן היא 

לא רלוונטית והיום כולנו מודעים עד כמה 
פעילות גופנית היא קריטית ויכולה לתרום 

 להמשך ההתפתחות התקין.

מה נעשה? פיתוח כוח ויכולות גופניות 
שונות. נשלב באימונים אלמנטים מהאימון 

הפונקציונאלי, משקל גוף ונשיאת משקל 
בצורה מושכלת ומותאמת על ידי צוות 

 המאמנים

מתי? ימי ב' ו-ה' בשעה 17:00
HammerFitness מאמנים: אבי קלצל וצוות

מחיר: 295 ₪ לחודש )250 ₪ לילדי מנוי 
פרמיום קרוספיט(

 קבוצת "גן עם אמא" לתינוקות
ילדים א'-ב' CrossFit Pre-Kids- מגיל 10 חודשים ועד 3 שנים "HammerKids" קבוצת 

- לילדי טרום טרום חובה עד גן חובה 
)ילדי גן ערייה(

גילאי יסודיגיל הרך- גילאי גן
קבוצות קרוספיט

CrossFit Kids 'ילדים ה'-ו' ילדים ג'-ד 
CrossFit Pre-Teens



גילאי חטיבה/תיכון גילאי יסודי

לקפוץ, לרחף, להתגבר על מכשולים משתנים 
ומאתגרים. את כל זה תמצאו בנינג'ה. שילוב של טיפוס 
והתעמלות רחוב במסלול אחד יבנה אצלכם לא רק כוח 
משמעותי בפלג הגוף העליון אלא גם כוח רצון. במהלך 
החוג נשלב גם כן אלמנטים מתחום אומנויות הלחימה 

לבניית אופי מברזל. נהיה האדריכלים שלכם לבנייה 
הדרגתית של יכולות והביטחון העצמי. אנו מתאימים 

את רמת הקושי של המכשולים לפי גילאים ושלבי 
 התפתחות.

 ימים: א' + ד'.
שעות: כיתות א'-ב' HammerNinja Pre-Kids בשעה 

16:00
כיתות ג'-ד' HammerNinja Kids בשעה 18:00

 כיתות ה'-ו' HammerNinja Pre-Teens בשעה 17:00
 המאמן: עומרי בן חיון

מחיר:295 ₪ לחודש )250 ₪ לילדי מנוי פרמיום 
קרוספיט(

אימוני אקסטרים, המעלים את האדרנלין 
דרך למידת סלטות, ברגים ואקרובטיקה 

אוירית בדגש על אסטטיקה, בטיחות, 
אומנות, ואווירה טובה. נבנה מסלולים 

ונעבור אותם בצורה הכי חכמה, מהירה 
ויעילה כך שחשיבה ואסטרטגיה באים לידי 

 ביטוי. מתאים לכיתות חטיבה ועד תיכון.

 מתי: ימים ב', ה' בשעה 16:00
 מאמן: עומרי בן חיון

מחיר: 295 ₪ לחודש )250 ₪ לילדי מנוי 
פרמיום קרוספיט(

השלב בין ילדות לבגרות הוא הנכון ביותר להטמעת טכניקות שונות, פיתוח יכולות ובניית קשרים חברתיים. יש כאן הזדמנות ייחודית למקסם 
התפתחות בריאה ואפילו עד פוטנציאל בשילוב אימונים מקצועיים מלאי עניין ואתגר יחד עם שמירת הבטיחות וצרכי פיזיולוגיים הייחודיים )כולל 

שלבי גדילה והפרשת הורמונים(.

יעילות, וירטאוזיות, אסתטיקה הם 
מילות המפתח שמתארות את התחום 

הזה. בפארקור נשתמש בגוף שלנו 
ונעשה איתו ניסים על מנת להתגבר על 
מכשולים. נלמד לפתח זריזות, חשיבה 

מהירה, לזוז בצורה יעילה וזורמת, 
נעשה סלטות, ברגים ונגיע לגבהים 

 שונים, פיזיים ומנטליים.

 ימים: ב' + ה'.
 Parkour Kids 'שעות: כיתות ג'-ד

בשעה 18:00
 Parkour Pre-Teens 'כיתות ה'-ו

 בשעה 17:00
 המאמן: עומרי בן חיון

מחיר:295 ₪ לחודש )250 ₪ לילדי 
מנוי פרמיום קרוספיט(

מדובר בתוכנית שנתית למתחילים בתדירות 
של פעמיים בשבוע בה יקבלו הנער והנערה 

את כל הבסיס שראוי לעתיד לבוא: לימוד של 
תנועות פונקציונאליות, פיתוח מרכיבי הכושר 

מהבסיס.
לאחר חודשיים - תהיה אפשרות להוסיף 

אימון שלישי שיכלול עבודה ספיציפית יותר 
על יכולות אתלטיות/ התעמלות מכשירים/ 

הרמת משקולות בצורה מותאמת

 מתי? ימים ב', ד' בשעה 17:00.
המועד השלישי: ימי ו' ב13:00

 המאמן: עומר פרבר
מחיר: 295 ₪ לחודש )250 ₪ לילדי מנוי 

פרמיום קרוספיט(. עם המועד השלישי: 
370 ₪ לחודש 325₪  לילדי מנוי פרמיום 

קרוספיט.

קבוצות פרקור קבוצות נינג'ה

Parkour TeensTeens Beginners

קבוצות קרוספיטקבוצת פרקור 



גילאי חטיבה/תיכון

תוכנית שנתית מותאמת לנער או נערה שסיימו אצלנו שנת Beginners. בשלב 
הזה נתחיל לעבוד במתכונת ספציפית יותר על שיפור יכולות אתלטיות על מנת 

 להטמיע ערכים לאורח חיים בריא. כי בניין גדול וחזק בונים על בסיס רחב. 

מה עושים: נעשה קרוספיט על כל היבטיו וצדדיו. נפתח את רכיבי הכושר הגופני 
ככלי לבריאות מנטלית ופיזית, רקימת קשרים חדשים ושיתוף פעולה בין בני 

 הנוער.

מתי?: א'/ ב'/ ד'/ה' בשעה 18:00. יש לבחור בין פעם, פעמיים, 3 או 4 לפי 
המחירון. ניתן גם לשלב את  ימי ו' ב13:00 לאלה שרוצים/צריכים עוד לעבוד על 

 טכניקה בסיסית לפי צורך/רצון.
 המאמנים: עומר פרבר ודניאל טנג'י.

 מחיר: 
* ילדים פעם בשבוע: ₪200 לחודש )₪180 לילדי מנויים פרמיום קרוספיט(

* ילדים פעמיים בשבוע: ₪295 לחודש )₪250 לילדי מנויים פרמיום קרוספיט(
* ילדים 3 פעמים בשבוע: ₪370 לחודש )₪325 לילדי מנויים פרמיום קרוספיט(
* ילדים 4 פעמים בשבוע: ₪420 לחודש )₪380 לילדי מנויים פרמיום קרוספיט(

מסגרת פעילות מהנה בקבוצה סגורה לנערות בלבד. 
יצירת בסיס פונקציונאלי של כוח, כוח מתפרץ וסיבולת 

לב ריאה, הקניית ביטחון עצמי ומסוגלות שחשובה מאוד 
בגילאים האלה. נעבוד על אלמנטים של קרוספיט ונבנה 

בסיס שיאפשר מעבר לשלבים מתקדמים יותר .הכל 
 תחת עבודה בעומסים מותאמים ספציפית ליכולת.

חדש!--< לאחר חודשיים - תהיה אפשרות להוסיף 
אימון שלישי שיכלול עבודה ספיציפית יותר על יכולות 

אתלטיות/ התעמלות מכשירים/ הרמת משקולות בצורה 
 מותאמת

 מתי? ימים א', ד' בשעה 18:00. 
 מאמנת: תמר חורש.  

 המועד השלישי: ימי ו' ב13:00 עם עומר פרבר.
מחיר: 295 ₪ לחודש )250 ₪ לילדי מנוי פרמיום 

קרוספיט(. עם המועד השלישי: 370 ₪ לחודש 325₪  
לילדי מנוי פרמיום קרוספיט.

Teens WODGirls WOD

Teens/ לאלה שרוצים קצת יותר ועברו שנה במסגרת
Girls WOD. מיקסום יכולות אתלטיות, לימוד ערכים, 

אחריות מחויבות לתהליך. אימונים מאתגרים ומהנים 
 במטרה ללטש את היכולות ולשפר את התוצאות. 

איך? עבודה אינטנסיבית וקבועה- פריודיזציה מסביב 
לאירועים בנילאומיים – הPre-Team כבר מתאמנים 
במסגרת של הנבחרת באופן חלקי. הדגש בקבוצה 

על ביצוע ולא על השתתפות. עליית מדרגה וציפייה. 
בודקים מה המקסימום ודוחפים יכולות. אופציה 

 להתחרות למעוניינים.

מאמן: אבי קלצל
 ימים:

Teens Pre -Team 3 times per week 
 ימי א' ,ג', ה' בשעות 16:00-18:00. 

 מחיר: 395 ₪ לחודש

Teens Pre -Team 4 times per week 
ימי א', ג', ה' 16:00-18:00 + ב' 15:00-17:00

 מחיר: 450 ₪ לחודש

המסגרת המתקדמת ביותר לנוער שקיימת 
במועדון אותה ילוו מאמנים ברמה הגבוהה 

ביותר, תזונאית, פיזיותרפיסט ופסיכולוג 
ספורט. מטרת התוכנית פרט למיקסום היכולות 
האתלטיות וההישגיות תהיה לתת כלים לחיים: 

ללמד על אחריות, חתירה למצויינות, דבקות 
 במטרה ועקביות בתהליך.

איך? תכנית שנתית מותאמת, ליווי צמוד של 
אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, השקעה גבוה 

של זמן, ייצוג המועדון בתחרויות בארץ ובחו"ל. 
 השתתפות במסגרת בהזמנה למתאימים בלבד.

 מתי? ימי א'-ו' בשעות שונות
 מאמן ראשי: אבי קלצל

צוות: עומר פרבר, בר לוי, מייק סרבוס, ליסה 
אסכנזי ועוד לפי הצורך

זמנים: משתנים במהלך השנה, כולל בוקר, 
 צהריים וערב.

מחיר: 600 ₪ לחודש

Teens Pre-Team

גילאי חטיבה/תיכון

Teens Team



אימוני בוגרים 

תנועות פונקציונליות מגוונות ומשתנות במסגרת אימונים בביצוע עצים יחסית ליכולות של כל אחד/ת. לרוב, מתאמנים 
בקבוצות קטנות וביחס אישי גבוה אך תמיד באווירה תומכת. ניתן להצטרף בהסדר של:

CrossFit   קרוספיט

הסדר חפשי חדשי, המאפשר גמישות, אימוני סוף 
 שבוע, אופן ג'ים ומיומנויות שונות 

 Gymnastics; Weightlifting, Strongman,  :)SPECIALTIES(
Aerobic Capacity.דורש התחייבות לתקופה ויש הנחה 

 כתמורה. 
ההנחה יותר גדולה כל עוד שההתחייבות יותר ארוכה.

 i. תלת חדשי. מחיר: 1275 ₪ )425 ₪ לחודש(

 ii. חצי שנתי. מחיר: 2370 ₪ )395 ₪ לחודש(

iii. שנתי. מחיר: 4560 ₪ )380 ₪ לחודש(

לאלה שמחפשים למקסם את 
הפוטנציאל שלהם ולשלב בין אימוני 

קרוספיט לליווי אישי בתחומים הכרחיים 
להשגת תוצאות מרביות: תזונה, 

פיזיותרפיה או/ו אימונים אישיים. המנוי 
בהסדר שנתי בלבד ומאפשר מעבר 

בין תחומי ליווי באופן חדשי ע"ב צורך/
רצון של המתאמן בנוסף למנוי קרוספיט 

חפשי חדשי

מוגבל לאימון קבוצתי אחד ליום, לפי טווח שעות. הדרך 
 הכי ממוקדת להתחיל.

מנוי בסיס בוקר כניסה בימי א'-ה' בין פתיחה ל11:00. 
 מחיר: 245₪ 

מנוי בסיס ערב כניסה בימי א'-ה' בין 16:00-22:00. 
 מחיר: 300₪

 
 מנוי חיילים  לחיילים בשרות חובה בלבד.

 אימונים ל3 מועדי לשבוע כולל סופ"ש.
 מחיר: 150 ₪ לחודש  

מנוי מקסימוםמנוי פרמיום מנוי בסיס

אימוני בוגרים 

כניסה חד פעמית: 65 ₪ 
כרטיסייה: 10 כניסות במחיר של 8. תוקף: חודשיים 520 ₪ 
חודש קליטה ויסודות: ההתחלה לכל דרך שתבחר בהמשך. 
המסגרת כוללת אימון יסודות אישי חד פעמי, 2 מפגשים עם 
תזונאית המתחם ואימונים קבוצתיים במסלול בוקר או ערב 

בימי א'-ה'. 
מחיר: 500 ₪ 

למעוניינים בתוספת ימי שישי/שבת – מחיר – 580 ש"ח

CrossFit   קרוספיט



אימוני בוגרים אימוני בוגרים 

החופש להתפתח בתחום עניין אישי במתחם החדש שלנו, הכולל 
חדר כח עם מגוון ציוד לאימון פונקציונלי, יחד עם מסלול נינג'ה 

מקצועי לפיתוח יכולות משקל גוף. המסלול כולל אלמנטים אחיזה 
שונים, טרפזים, סטפרים, קיר טיפוס, קיר מעוקל, קיר פרקור, פג 
בורדים, חבלים, מנקי בר ועוד. יש לנו גם מטחים בגבהים שונים, 

טבעות אולימפיות, מקבילים, מקפצה, חגורות, קטבלים, משקולות, 
 מוטות, דאמבלים, במות אולימפיות, ציוד סטרונגמן ועוד ועוד.

 מנוי בוקר כניסה מפתיחה עד 16:00 בימי א'-ו'.
 מחיר: 245₪ 

 מנוי ערב כניסה מ19:00-22:00 ימי א'-ה', מוצ"ש 18:00-20:00.
 מחיר: 235 ₪ לחודש

 משולב
 מחיר: 280 ₪ לחודש

 משולב עם שיעורי משקל גוף ונינג'ה. 
 מחיר: 350 ₪ לחודש

אימונים מגוונים המשפרים את כל מרכיבי 
הכושר- סיבולת לב-ריאה, כח, גמישות ועוד.

האימונים מתבצעים בקבוצה קטנה בה תקבלי 
אימון התפור במדויק ליכולותיך לאחר הלידה, 

ע"י מאמנת מוסמכת ומנוסה באימוני נשים 
בהריון ולאחר לידה.

 מתי? כל ראשון וחמישי ב-10:30 בבוקר
כרטיסיה של 10 אימונים -  550 ש"ח, כוללת 
את עלות הכניסה למועדון וכמו כן שיעורי בית 

 נוספים במידה והמתאמנת מעוניינת
מאמנת: עידית קארו

כל המחקרים היום קובעים:
מומלץ להתאמן בהריון על מנת לשמור על 

בריאותכן ובריאות העובר שלכן.
אימונים מגוונים המשפרים את כל מרכיבי 

הכושר- סיבולת לב-ריאה, כח, גמישות ועוד.
האימונים מתבצעים בקבוצה קטנה בה תקבלי 

אימון התפור במדויק ליכולותיך, ע"י מאמנת 
מוסמכת ומנוסה באימוני נשים בהריון ולאחר 

לידה.

מתי? ראשון וחמישי ב-19:00
כרטיסיה של 10 אימונים -   550 ש"ח, 
כוללת את עלות הכניסה למועדון וכמו 

כן שיעורי בית נוספים במידה והמתאמנת 
 מעוניינת

מאמנת: עידית קארו

דרך נהדרת והכי מדוייקת להגיע למטרות אישיות בטווח זמן הכי 
 קצר. אצלנו קיימות כמה דרכים:

 אימון אישי.
מחיר: 220 ₪ )200 ₪ למנוי פרמיום קרוספיט(. כרטיסייה של 10: 

 2000 ₪ )1800 ₪ למנוי פרמיום קרוספיט(

 אימון זוגי.
מחיר: 380 ₪ )340 ₪ למנוי פרמיום קרוספיט(. כרטיסייה של 10: 

 3360 ₪ )3000 ₪ למנוי פרמיום קרוספיט(

 אימון לשלשה.
מחיר: 540 ₪ )500 ₪ למנוי פרמיום קרוספיט(. כרטיסייה של 10: 

 4860 ₪ )4500 ₪ למנוי פרמיום קרוספיט(

ליווי מקצועי. חודש של תכנון ייחודי, מתן משוב ללא הגבלה, 1.5 
אימונים אישיים לבניית התכנית האישית ואבחנת יכולות/התקדמות. 

 עבודה פרטנית עם מאמנים מהשורה הראשונה.
 מחיר: 350 ₪

Open Gym כושר גופני לנשים לאחר לידהאופן ג'ים כושר גופני לנשים בהריוןאימונים אישיים



אצלנו במתחם HammerFitness  תמצאו תוכנית ליווי תזונה אישית שמותאמת לאימונים. 
קשה לכם באימונים? אתם מרגישים שעליתם במשקל/ירדתם במשקל? 

אנחנו מאמינים כי תזונה וכושר חייבים ללכת יחד, והשילוב ביניהם חשוב לשמירה על אורח חיים בריא, והשגת יעדים ומטרות בתחומי הכושר 
ותמיכה לגוף מכל הבחינות. התוכנית מותאמת למבוגרים, נוער וילדים. 

תוכניות הליווי הן בהדרכתה של ליסה אסכנזי, במתחם שלנו. 

ליווי תזונה 

התוכנית כוללת 2 מפגשים – מפגש ראשון –
היכרות, מדידה ראשונית, הגדרת מטרות וקבלת 

תפריט. 
מפגש שני – מדידה, סיכום והחלטה להמשך 

התהליך...

התוכנית כוללת 3 מפגשים, מפגש ראשון – היכרות, 
מדידה ראשונית, הגדרת מטרות וקבלת תפריט. 

מפגש שני – מדידה ומעקב
מפגש שלישי – מדידה, סיכום והחלטה להמשך 

התהליך...

תוכנית ליווי תזונה אישי – 400 ש"ח  

תוכנית ליווי תזונה אישי למנויי פרימיום 
קרוספיט - 350 ש"ח 

אירועים וחגיגות

תפריט אירועים וחגיגות:

רוצים יום הולדת מגניב, מלא באדרנלין ואתגרים יחד עם החברים? אתם מחפשים אווירה 
חווייתית באנרגיות גבוהות לאירוע שלכם? חולמים על חגיגת בר/בת מצווה שתעוף את כולם 

באוויר? מעוניינים בגיבוש משחרר ומפתח עבודת צוות ובניית אסטרטגיה?

 השכרת מתחם לאירוע פרטי של שעתיים, עד 20 משתתפים: 1500 ₪ 

 השכרת מתחם לאירוע פרטי של שעתיים, עד 40 משתתפים: 2000 ₪
 

 השכרת מתחם לאירוע פרטי של שעתיים, עד 60 משתתפים: 2500 ₪ 
)לא זמין בתו סגול- קורונה(

הערות: ההשכרה כוללת מדריך לכל 20 
 משתתפים, הדואג לבטיחות ושימוש יעיל

 של המתקנים ניתן להזמין הפעלות 
מיוחדות לפי הצרכים ותפריט עונתי. נתמחר 

 בהתאם ניתן גם להזמין חבילות
אוכל/שתייה דרך הקפיטריה שלנו




