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 ות זוגם\ובני  עמותת הפיזיוטרפיסטיםל 1201הסדר מחירים 

 

להלן הצעתנו לרכישת מנויים במחירים מיוחדים ברשת מועדוני הבריאות והכושר הבינלאומית 
 .זוגם  ות/ובני  עמותת הפיזיוטרפיסטיםל" הולמס פלייס"

 

 מועדוני פרימיום

סטודיו חוגים , תמלתחות מאובזרות ומשכוללו,חדר כושר משכולל וחדשני :מועדוני פרימיום כוללים
, סאונה רטובה ויבשה, קוזי'ג, בריכת שחיה, חדר ספינינג גדול( חוגים כוללים במנוי) רחב ומגוון 

 (.ל"ישנם מועדונים אשר לא כוללים את כל הפירוט הנ)  ושירות חלוקת מגבות BEמסעדת הבית 

 **עיסקימחיר  *מחיר מחירון מנוי שנתי מועדון

בית  1ספיר : פיתוח הרצליה
 אמפא 

 לחודש₪  375 לחודש ₪  395 שנה מלא

נווה , שמחה גולן דרך : חיפה
 שאנן

 לחודש₪  360 לחודש ₪  380 שנהמלא 

 לחודש₪  360 לחודש ₪   380 שנה מלא דרך הים , אמריקן סיטי: רחובות

 לחודש₪  375 לחודש ₪  395 שנהמלא  בית המילניום  1התדהר : רעננה

 לחודש₪  375 לחודש ₪  395 שנה מלא  מרכז עזריאלי  ,דרך השלום: א"ת

 לחודש₪  375 לחודש ₪   395 א שנהמל 53דרך יצחק רבין : גבעתייםקניון 

 לחודש₪  279 לחודש₪  299 שנה מלא אשדוד  מועדון שיא קלאב

 לחודש₪  279 לחודש₪  299 מלא שנה מועדון באר שבע

 

 

 

 

 

 

 



 

 מודיעין -FAMILYמועדון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיפה -FAMILYמועדון 

מועדון פמילי מספק מענה של בריאות וכושר לכל בני המשפחה תוך התייחסות מיוחדת לשירותים 
 מגלשות מים, מגוון חוגים, ס לשחייה"המועדון כולל בי. ר בכל ימות השנהופעילויות לילדים ונוע

מגוון , סטודיו ספינינג, הנות מחדר כושר מאובזר במכשירים ברמה גבוההיהמבוגרים יכולים ל. ועוד
בני המשפחה יוכלו ...טנים קליניים ועודאדי, מאמנים אישיים, מגרשי טניס, גדול של שיעורי סטודיו

.יכות חיצוניות ומשטחי דשא עצומים להנאת כלל חברי המועדוןהנות מבריל  

 

 הנחה 10%

 **עיסקימחיר  מחיר מחירון סוג מנוי

 משפחתי 

 16ילדים עד גיל  2+ זוג הורים 

₪  750+ לחודש ₪  699
 רשמההדמי 

 750+לחודש₪ 655
 ש"דמ

₪  750+ לחודש ₪   639 זוג נשוי /  זוגי 
 דמי הרשמה

₪   750+לחודש₪  585
 ש"דמ

כאשר הוריו  16מעל גיל  / יחיד
 אינם רשומים

₪  375+ לחודש ₪   399
 דמי הרשמה

₪  375+לחודש₪  365
 ש"דמ

מתלווה  24עד  16גיל   /ילד 
 ש"דמ 375+אחד ההוריםל

 375+חודשל₪  230
 ש"דמ

 375+לחודש₪  230
 ח"ש ש"דמ

מתלווה  16עד  3גיל  / ילד
 לאחד ההורים

 לחודש₪  140 לחודש₪  140

 **מחיר מיוחד מחיר מחירון סוג מנוי

 משפחתי 

 16ילדים עד גיל  2+ זוג הורים 

 לחודש₪ 639 רשמההדמי ₪ 750+ לחודש ₪  709

 לחודש₪  495 דמי הרשמה₪  750+ לחודש ₪   549 זוג נשוי /  זוגי 

כאשר הוריו  16מעל גיל  / יחיד
 אינם רשומים

 לחודש₪  302 דמי הרשמה₪  375+ לחודש ₪   335

מתלווה  24עד  16גיל   / בוגר
 משפחתי או זוגיל

 לחודש₪  259 לחודש₪  269

 לחודש₪  219 לחודש₪  219  12-16תלמיד ללא הורים 



 

 

 

 שעות פעילות המועדונים

 מנוי יום מנוי מלא יום

 06:00 – 16:00 06:00 – 24:00 חמישי –ן ראשו

 07:00 – 12:00 07:00 – 19:00 שישי

 09:00 – 12:00 09:00 – 19:00 שבת

  (.פרטים במועדונים)יתכנו שינויים קלים בשעות פעילות המועדונים 

 

 מועדוני אנרג'י

מועדוני אנרג'י כוללים: חדר כושר משכולל וחדשני , מלתחות מאובזרות ומשכוללות, סטודיו חוגים 
.סאונה יבשה, חדר ספינינג גדול, ( חוגים כוללים במנוי) רחב ומגוון   

 

 

 

 

 מחיר מיוחד  *מחיר מחירון מנוי מלא מועדון

 ירקון קלאב- אביב-תל
03-5170070 

 לחודש₪  249 לחודש₪  269  שנתי

 דיזינגוף סנטר - תל אביב 
 03-6217000 

 לחודש₪  259 לחודש₪  279 שנתי

 קניון רוטשילד   -לציון  ראשון
03-9595000 

 לחודש₪  239 לחודש₪  259 שנתי

 קניון השרון  - נתניה
09-8624445 

 לחודש₪  239 לחודש₪  259 שנתי

 קניון רננים  - רעננה
09-7407992 

 לחודש₪  239 לחודש₪  259  שנתי

 הקניון הגדול  - פתח תקווה
03-9224411 

 לחודש₪  249 לחודש₪  269 שנתי

 קריון   - קריות
04-8747171 

 לחודש₪  239 לחודש₪  259 שנתי

 קניון חיפה   - חיפה
04-8500980 

 לחודש₪  239 לחודש₪  259 שנתי

 קניון ככר העיר - כרמיאל
  04-9889777 

 לחודש₪  209 לחודש₪  239 שנתי



 

 

 הערות:

  מקבל המנוי ערכת  הבמסגרת דמי ההרשמ -דמי הרשמה₪  375יש להוסיף למחיר מחירון
ר במועדוני 'עם קאוצ יםמפגששני מפגש עם תזונאית ו, עם מאמן אישי  מפגש: הצלחה הכוללת 

 .הפרימיום

  הולמס פליס שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירי מחירון במהלך השנה מלבד מחירי הסדר
 .חברה

  שנה מיום חתימת ההסכםההצעה בתוקף עד. 

 ההצעה תקפה עם חתימה על הסכם השתייכות. 

 

,ת שיתוף פעולה פורהבברכ  

 גלית חביביאן

דרום-מנהלת לקוחות אסטרטגים  

 הולמס פלייס

052-4848018 

one life. live it well 

 

 

 

 תוכנית אימון אישית לעידוד הרזיה ופעילות גופנית  -הולמס פלייס טו גו  

 מאמן איכות חיים/דיאטנית/מפגשים אישיים בחודש במועדון עם מאמן כושר 2 -

 //22מערכת ליווי ותמיכה ו מד פעילות אינטראקטיבי  -

 ותפריטים תתזונה אישיותוכנית אימון   -

   91-8887777: לפרטים על התוכנית  לחודש₪  911: המיוחד לעובדי חברמחיר  -

 



 

 

 

 

 

 

 


