בית
הגמלאי

חוגים ופעילויות 2018-19

תקנון והנחיות לשנת הפעילות 2018-2019
קבלת קהל ורישום חברים חדשים
ראשון עד חמישי  | 14:00 - 8:00ראשון ושני 18:00 - 16:00
חברות בבית הגמלאי
כל פעילות במרכז מותנית בתשלום דמי חבר .דמי החברות הם  ₪ 20לחודש.
כל המשלם שנה מראש יקבל חודשיים מתנה .מינימום תשלום לחברות הינו שלושה חודשים מראש.
החברות כוללת :כניסה חופשית להרצאות ,חברות בספריה ,השתתפות יומית במשחקי רמי וברידג',
כניסה יומית למועדון ולכל החוגים והפעילויות הכלולים בדמי חבר ,הזכות להרשמה לחוגים ,טיולים ונופשים.
מסגרת החוגים
 .1שנת הפעילות מתחילה ב  1/9/18ומסתיימת  .31/7/19בחודש אוגוסט יפעל המועדון במתכונת קיץ.
.2חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות ומספר המפגשים.
 .3פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים .אם מספר המשתתפים בחוג ירד במהלך השנה מתחת
למספר המינימאלי תעמוד למרכז הזכות לבטלו.
 .4במקרים של ביטול חוג יוחזר התשלום היחסי לנרשמים.
.5התשלום המופיע במחירון חוגים הינו תשלום לחודש פעילות ,למעט תשלום לסדנאות.
תנאי ביטול
 .1במקרה של ביטול סדנא על ידי החבר ,התשלום לא יוחזר.
 .2בקשות להפסקת פעילות יטופלו רק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המועדון.
 .3ביטול חוג  -יחויב בתשלום מלא של אותו החודש ,החבר זכאי להשתתף עד סוף החודש.
 .4תאריך אחרון לביטול חוג 1.4.19
 .5התשלום לחוג ישולם גם במקרה של העדרות .במקרה של מחלה הנמשכת למעלה מחודש יש להציג אישור רפואי
והמקרה יידון לגופו.
 .6אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבי.
תנאי הרשמה
 .1ההשתתפות בחוגים מותנית בהרשמה ותשלום מראש.
 .2התשלום עבור החוגים יגבה בספטמבר  2018עבור כל השנה .ניתן לשלם במזומן ,צ'קים או כרטיס אשראי
עד  11תשלומים.
 .3ניתן להשתתף בשיעור נסיון בחוג בלבד .במידה ונרשמתם לחוג ,התשלום יכלול את שיעור הנסיון.
 .4לא ניתן להירשם לשיעור ניסיון בסדנא.
 .5חבר אשר נעדר בגין מחלה או נסיעה במשך חודש ימים ישלם מחצית התשלום על אותו חודש כדי לשמור על
מקומו .יש להודיע על כך מראש עד כמה שניתן!
הנחות
במקרה של הרשמה ליותר מחוג אחד תינתן הנחה של  10%על החוג השני ,הנמוך מבינהם שעלותו  ₪ 60לחודש ומעלה.
ההנחות הינן על חוגים ולא על סדנאות.
ביטול טיול/נופש
 .1ביטול טיול  -עד  3ימים לפני המועד ינוכו  ₪ 40דמי הרשמה.
 .2ביטול נופש  -עד שבוע לפני המועד ינוכו  ₪ 100דמי הרשמה.
 .3ביטול נופש וטיול באותו יום – אין החזר כספי.
לוח חופשות
ראש השנה | 11/9/18 10/9/18 9/9/18 :יום כיפור 18/9/18 :עד  | 19/9/18סוכות 23/9/18 :עד  1/10/18כולל
פסח 21/4/19 :עד  | 27/4/19יום עצמאות | 9/5/19 :שבועות | 9/6/19 :ייתכנו שינויים בחופשות החגים בהתאם
להוראות משאבי אנוש-עיריית הרצליה.
כל המגיע ברכבו לבית הגמלאי החל מ  16:00ואילך זכאי לחניה חינם בחניון לב העיר בהחתמת כרטיס החניה
בבית הגמלאי.

ברוכים הבאים למועדון בית הגמלאי
בית הגמלאי משמש מרכז פנאי פעיל לאזרחים ותיקים עצמאיים המתגוררים בהרצליה.
המועדון משתייך לחברה לאמנות ותרבות הרצליה בע"מ – תאגיד עירוני של עיריית הרצליה.
המועדון מעניק מקום להשתייך אליו ,להיות חלק מקבוצה הולכת וגדלה של חברים עם הרבה
מאד מהמשותף ,המעשירים איש את רעהו בעצם היותם.
אנו מפתחים מגוון רחב של עולמות תוכן ,מעניקים לכם מגוון מוקפד של פעילויות
מתחדשות ,וחושבים כיצד ניתן להיטיב עמכם תוך התחייבות להעשיר את מערך השירותים
שלנו ולהתאים אותו לצרכים המשתנים של אוכלוסיית האזרחים הותיקים בהרצליה.
כמו כן ,אנו פועלים כחלק מקהילה דינאמית הסובבת אותנו וזוכרים כשם שחברינו הם חלק
ממערכת משפחתית –חברתית מורכבת גם אנו חוליה אחת מתוך שרשרת של ארגונים
ציבוריים המעניקים שירותים לאזרחים ותיקים.
אנו מכבדים את גילכם ,ניסיונכם ,וחכמתכם ומנסים ללמוד ,לשפר ולהתחדש כל העת.
בחוברת זו תמצאו מגוון רחב של פעילויות בתחומי דעת שונים :לימוד שפות ,תנועה ,אמנות
ויצירה ,סדנאות צמיחה והתפתחות ,לימודי מחשב ,הרצאות ,מועדון ברידג' ,סיורי אמנות,
טיולים ונופשים בארץ ובחו"ל ועוד.
אנו מקווים שהשפע המוצע לכם מאפשר לכל אחד ואחת מכם למצוא את שחשקה נפשו ואם
הנכם מתלבטים ,חברי הצוות שלנו ישמחו להעניק לכם יעוץ אישי לבניית תוכנית שנתית
המתאימה לכם.
הכנסו והתעדכנו בעמוד הפייסבוק שלנו ,באתר האינטרנט והרשמו למידעון הדו חודשי בכדי
להיות מעודכנים לאורך השנה.
בברכת שנת פעילות פוריה ומרתקת.
אורלי קורן
מנהלת בית הגמלאי

לימודי שפות
אנגלית | חנה דוכנה

ערבית בחברותא

כתיבה ,קריאה ודיבור בהתאמה אישית
לכל הרמות
שנה ב'  -שלישי | 8:30
שנה ג'  -ראשון | 10:30
ביניים  -ראשון |  8:30רביעי | 8:45
מתקדמים  -ראשון |  9:30רביעי | 10:00
מתקדמים  -ראשון | ( 11:30שיעור של שעה וחצי)
שנה ג'  -רביעי | 11:00
מתקדמים  - +רביעי | 12:00
מחיר( ₪ 40/₪ 30 :לשיעור של שעה וחצי)

לימוד ערבית בחברותא – קריאה וכתיבה בלבד
רביעי | 10:30
כלול בדמי חבר

ערבית מדוברת בניב ישראלי | רועי סראג
מיומנויות יסוד בסיסיות בכדי לדבר ולהבין את
הערבית המדוברת במרחב הארץ ישראלי
שנה ב'  -שני | 9:00
מתחילים  -שני | 11:00
מחיר ₪ 450 :ל 12-מפגשים

אנגלית מדוברת | ג'פרי פטריק

צרפתית | אדית בלינדר

תרגול שיחה באנגלית ,שפור מיומנויות הדבור
באנגלית והגדלת אוצר המילים
שני | 10:00
כלול בדמי חבר

קריאה ,כתיבה ודיבור
מתחילים  - +רביעי | 8:00
מתקדמים  -שני | 8:30
מתקדמים  - +ראשון | 8:00
שיח צרפתית מתקדמים - +ראשון | 9:30
(אחת לשבועיים)
שיח צרפתית מתקדמים  -שני | 10:00
(אחת לשבועיים )
מחיר  ₪ 50 + ₪ 100 :לשיח צרפתית

ספרדית | דבי יוסף
לימודי קריאה ,כתיבה ושיחה
מתחילים  -שלישי | 8:30
מחיר₪ 120 :

ספרדית | רינה ניר
לימודי קריאה ,כתיבה ושיחה
מתקדמים  -חמישי | 9:00
מתחילים שנה ב'  -חמישי | 11:00
מחיר₪ 120 :

קבוצות שיח יידיש
הנחיה על ידי פעילי מועדון "צוזאמן"
קבוצות שיח ולימוד יידיש תוך כדי צפייה בסרטים,
קריאת חומרים ,שירה ושיחה ,יציאה להצגות
וטיולים
ראשון | 10:45 / 12:00 / 16:30
מחיר ₪ 100 :לשנה

חוגי אמנות
תכשיטנות אומנותית ושדרוג אופנה |
נאזה קרמן

החוג משלב מגוון סגנונות ומיומנויות לעיצוב
תכשיטים כגון סריגת תכשיטים בחוטי מתכת
בשילוב חרוזים ,עבודות עור ,מקרמה ,סוטאז' ועוד
ראשון | 11:30 - 8:30
מחיר ₪ 100 :לחודש

מלאכת יד | הלן אהרוניאן

פעילות מהנה של עבודות יצירה בחומרים שונים:
ריקמה ,צביעה ,סריגה ,פיסול בנייר ובד ,תפירה
ועוד לפי בחירה ויכולת אישית
שני ורביעי | 10:30 - 8:30
מחיר₪ 50 :

ויטראז' | קלרה פלוטניק

חגיגת אור וצבע .לימוד טכניקות שונות לחיתוך
וחיבור של זכוכית ,תוך כדי ביצוע יצירות מרהיבות
כגון תמונות ,מראות ,אהילים ,תכשיטים ועוד
חמישי 13:30 - 11:00 | 11:00 - 8:30
מחיר₪ 180 :

פסיפס | קלרה פלוטניק

טכניקות שונות של יצירת תמונה צבעונית מורכבת
על בסיסים שונים דו ותלת מימדיים .התמונות
עשויות מפיסות קטנות של חומרים שונים .זכוכית,
אריחי קרמיקה ,פורצלן ועוד
ראשון | 18:00 - 16:00
מחיר₪ 130 :

סריגה אומנותית | אתי גלר

לימוד סריגה בשתי מסרגות ומסרגה אחת להכנת
אביזרי אופנה ופרטי לבוש
שני ורביעי | 13:00 - 11:00
מחיר - ₪ 160 :פעמיים בשבוע
 - ₪ 80פעם בשבוע

קרמיקה | מירי כהן

יסודות הקרמיקה וטכניקות שונות בעבודה בחומר.
פיסול פיגורטיבי ,משטחים ,צביעה וגלזורה.
מתאים למתחילים ומתקדמים
שלישי | 14:30 - 11:30 | 11:30 - 8:30
מחיר ₪ 20 + ₪ 240 :חומרים

ציור | מיקי הראל

רכישת מיומנות טכנית בציור ,שימוש בטכניקות שונות
שמן ,מים ,אקריל ,עפרון ופחם .מתאים למתחילים,
מתקדמים ,קבוצות קטנות ועבודה פרטנית
שני | 13:00 - 11:00 | 11:00 - 9:00
שלישי | 13:00 - 11:00 | 11:00 - 9:00
רביעי 19:00 - 17:00
מחיר₪ 170 :

שילוב אומנויות–עיצוב בחומרים | נירית היוגל

טכניקות שונות בדו ותלת מימד .יציקות
בתחבושות גבס ,בניית מודלים מיניאטורים,
קולאז'ים ואסמבלג'ים בחומרים שונים .עיצוב
אביזרי לבוש בסגנון אומנותי תיאטרלי ועוד
ראשון | 13:30 - 11:30
מחיר₪ 130 :

שירה
מקהלת פעמוני גיל

מקהלה ותיקה בעלת רפרטואר עשיר המורכב מטובי
המלחינים והמשוררים מהפולקלור הישראלי והמתורגם
מנצחת :פרידה ברקובסקי
מלווה בפסנתר :נטלי זסלבסקי
ימי ראשון ורביעי | 9:00
מחיר₪ 40 :

סדנאות וחוגי חשיבה
התנהלות כלכלית

מרכז תמיכה למשתמשי מחשב | רות אוסטר

המועדון הכלכלי בשיתוף היחידה הקהילתית:
למידה של התנהלות כלכלית נבונה ויעילה
ימי שני | 11:00-13:00
בתאריכים26/11 | 19/11 | 12/11 | 5/11:
מחיר₪ 50 :

הדרכה אישית ופרטנית למשתמשי טאבלט ונייד
מסוג סמארטפון .בתיאום מראש בלבד
שני | 18:00 - 16:00
כלול בדמי חבר

מחשבים (מתחילים ,מתקדמים ,רשתות
חברתיות) | מלכה סגל
הכרת המחשב ,חשיפה לוורד ,גלישה באינטרנט,
דואר אלקטרוני ורשתות חברתיות
ראשון | 10:30 - 9:00
מחיר ₪ 450 :ל 10-מפגשים
( +שני תרגולים בשבוע )

חוג מחשבים חצי שנתי | מלכה סגל
הכרת המחשב לעומק :גלישה ברשת ,בניית אילן
יוחסין ,רשתות חברתיות ,אפליקציות של גוגל.
מיועד לבעלי ידע בסיסי בהכרת המחשב
ראשון | 12:15 - 10:45
מחיר ₪ 150 :לחודש

טלפון חכם (אנדרואיד) | מלכה סגל
הקורס פותח דלת לתקשורת קלה וזמינה – נלמד על
הגדרות הטלפון ,אנשי קשר ,הורדת אפליקציות,
מצלמה ,גלישה באינטרנט וכניסה לרשתות חברתיות
רביעי | 9:00
מחיר ₪ 250 :ל 5-מפגשים

פוטושופ | שירלי פורמן
לימוד השימוש בתוכנת הפוטושופ למתחילים
וסדנת דפוס דיגיטלי .לימוד כלים ופונקציות
בתוכנת הפוטושופ ,הכנת עבודות אישיות והדפסה
על מוצרים במחירי עלות .לאורך החוג יתקיימו
שיעורי תרגול במחיר סמלי בתיאום מראש
שלישי | 17:30 - 15:00
מפתן ארז  -רחוב הנדיב 75
מחיר ₪ 900 :ל 12-מפגשים

תשבצי הגיון | דוד אשד
מפתח חשיבה יצירתית ,משנה קיבעון מחשבתי
ומשפר זיכרון .עיסוק נפלא וממכר לשעות הפנאי,
מלא הומור ותחכום
שני שנה ד' | 16:00
שנה א' | 17:00
שנה ב' | 18:00
מחיר ₪ 100 :

סדנאות חוויתיות לצמיחה והתפתחות אישית
מועדון מספרי סיפורים | רונית רביב

הקורס מזמן מפגש עם עולם "מספרי הסיפורים":
לימוד העברת סיפור מול קהל תוך רכישת כלים
חדשים ,מתן דגש על שפת הגוף והקול .תילמד
תבנית הסיפור ואיך הופכים סיפור לסיפור טוב
רביעי | 12:00 - 10:30
מחיר ₪ 450 :לעשרה מפגשים

סבבא – סדנאות לגברים בגיל השלישי
בהנחיית שי בן ארי

מרחב ייחודי לנושאים המעסיקים גברים בגיל זה:
תפקידים במשפחה ,הפער הבין דורי ,מראה חיצוני
ודמוי גוף ,זוגיות ומיניות ,הזהות הגברית בתהליך
של שינוי ועוד
ראשון | 17:30 - 16:00
עלות סדנא ₪ 150 :ל 12-מפגשים

אכילה מודעת | איילת בן זיו

מטרת הסדנא היא לתת כלים לירידה במשקל,
לטובת בריאות מיטיבה ושיפור איכות חיים.
למשתתפים יינתנו כלים וטכניקות מעולמות
שונים של גוף נפש,כגון טכניקות לשינוי התנהגות,
התמודדות עם אכילה רגשית ,טכניקות גופניות
ועוד
שני | 18:00 - 16:00
מחיר ₪ 450 :ל 10-מפגשים

סדנת כתיבה | דנה דרילינגס

מטרת הסדנא היא הקניית כלים לכתיבה ולימוד
מושגי יסוד .הכרות עם יצירות והענקת דרכים
לבניית ספור ,לווי היוצרים בתהליך הכתיבה
והעריכה תוך תמיכה ומשוב
שלישי 13:30 - 11:30
מחיר ₪ 450 :ל 10-מפגשים

מועדון קריאה | דנה דרילינגס

דיון בסיפורים קצרים וייחודים מהארץ והעולם.
קריאה ופרשנות של חוקרי ספרות לטקסט,
שיח על הסופר והביוגרפיה שלו ,ניתוח נושאים
משמעותיים העולים מהסיפור וקישור למציאות
האקטואלית שלנו.
ימי שלישי אחת לשבועיים | 11:00 – 9:30
מחיר ₪ 450 :ל 10-מפגשים

"הכל זהב" גמלאים מדברים חיים | שרה
אורן

סדרת מפגשים ייחודיים המבקשים מכם לעצור,
להתבונן פנימה ,ללמוד ביחד ולשתף באפשרויות
ובקונפליקטים שמציב בפנינו הגיל השלישי
שני | 17:30 - 16:00
מחיר ₪ 150 :ל 10-מפגשים

חוכמת ההזדקנות |
מנחים :משה נשרי וניבה פנאי

קבוצת תרגול ושיח הכוללים מדיטציה ,חומרי
קריאה ומעגלי הקשבה להתבוננות בהזדקנות,
חקירה ומודעות
שני | 13:15 - 11:15
מחיר ₪ 100 :ל 8-מפגשים

תנועה
פלדנקרייז | חווה מגדל

התעמלות בונה עצם | טלי בן זכאי

מקסימום תנועה במינימום מאמץ .שפור התפקוד
הגופני והנפשי
ראשון ורביעי | 12:00 | 11:00
מחיר - ₪ 120 :פעמיים בשבוע
 - ₪ 80פעם בשבוע

חיזוק העצמות שנחלשו ומניעת החלשות זו בעתיד.
התמקדות "בהעמסה" על העצם ,מתיחות ,פיתולים
וכפיפה במפרקים הרגישים ,וכן תרגילים לשווי
משקל ומניעת נפילות
חמישי | 10:00
מחיר₪ 50 :

מיועד לחברים שאינם יכולים לשכב על מזרן ולעבור
מישיבה לעמידה
ראשון ורביעי | 9:30
מחיר - ₪ 90 :פעמיים בשבוע
 - ₪ 50פעם בשבוע

פילאטיס

פלדנקרייז כסאות | חווה מגדל

התעמלות כסאות – טיפוח השלד ויציבה |
הדרה שיריאן  /טלי בן זכאי

התעמלות המחזקת את יציבות השלד והגוף בשילוב
נשימות ועבודה על שווי משקל בישיבה ועמידה.
מיועד למתקשים בביצוע פעילות גופנית ממושכת
בעמידה ובמזרון
שני וחמישי | 8:00
מחיר - ₪ 100 :פעמיים בשבוע
 - ₪ 50פעם בשבוע

התעמלות בריאותית מזרונים |
הדרה שיריאן  /טלי בן זכאי

חיזוק הגוף תוך הארכת השרירים.שיפור היציבה,
הגברת האנרגיה ,הקלה בכאבי גב ,מפרקים ועוד

מיכל שפירא

ראשון | 16:00
מחיר₪ 100 :

שלישי | 10:00

טל כהן

חמישי | 11:15
מחיר₪ 50 :

התעמלות כסאות | מיכל שפירא

ההתעמלות משלבת תרגילים לשיפור מרכיבי הכושר
הגופני כולל חיזוק השלד והשרירים ,גמישות והגדלת
טווח התנועה במפרקים .החוג מותאם למתקשים
בביצוע פעילות גופנית ממושכת בעמידה ועל מזרון
שלישי | 11:00
מחיר₪ 50 :

התעמלות להנעת מפרקי הגוף באופן דינמי ,דגש על
שווי משקל ,חיזוק השלד והעצמות בשילוב נשימות
בעמידה ועל מזרון
שני וחמישי | 9:00
מחיר - ₪ 100 :פעמיים בשבוע
 - ₪ 50פעם בשבוע

התעמלות בונה עצם ושריר | נטע צרפתי

התעמלות בריאותית – חוכמת התנועה |
הארייט אונרו

יוגה | דורית שהרבני

מכלול פעילויות גופניות כגון טאי צ'י ,יוגה,
פלדנקרייז ותנועה בריאותית משולבים לחוויה אחת
ראשון ורביעי | 8:00
מחיר₪ 110 :

חיזוק ובניית הגוף ,שיפור התנועה והיציבה ,העלאת
המודעות הגופנית
שני | 13:15 - 12:30
חמישי | 13:00 - 12:15
מחיר - ₪ 120 :פעמיים בשבוע
עולם פילוסופי רחב הכורך בתוכו טכניקות של
נשימה נכונה ,יציבה ,גמישות פיזית ומחשבתית
התורמת לריכוז ונינוחות
שלישי | 8:00
מחיר₪ 60 :

תנועה
פשוט לרקוד (מבוסס שיטת ריו אביירטו) |
נחמה פלורנטין

תנועה ,מוזיקה ,קול ומגע .פעילות מגוונת עם
תנועה אינטנסיבית נמרצת המאפשרת לשחרר מתח
וגם מפגש עם שקט ,רגיעה והרפיה
שלישי | 9:00
מחיר₪ 90 :

צ'י קונג | נחמה דורפמן

הצ'י קונג הינו חלק מהרפואה הסינית המסורתית
המכילה את כול היבטי האדם גוף ונפש.
הצי קונג תומך באיזון הגוף ותורם לבריאות הפיזית
נפשית של המתרגל ומחזק את מערכות הגוףואבריו לתפקוד יעיל יותר
שני | 10:00
מחיר₪ 50 :

ריקודי דרך המשי – הודי ,פרסי וריקודי בטן |
טל כהן

לימוד סגנונות המחול מארצות דרך המשי מהודו,
פרס הקלאסית והשבטית ועד מצרים
שלישי | 12:00
מחיר₪ 70 :

ריקודי עם | שרה גוטמן

דרך נפלאה להיכנס לכושר בהנאה ומוזיקה טובה,
מחזק שרירים ושורף קלוריות ללא מאמץ
מתקדמים  -ראשון | 10:30
מתחילים  -ראשון | 11:30
מחיר( ₪ 110 :אולם חזרות תאטרון עירוני)

מועדון ברידג'
חזי יחזקאל

משחק חברתי שני שחקנים נגד שניים –מזיז
הגלגלים במוח ומחדד את הזיכרון.
כל אחד יכול ! מתאים לכל הגילאים.
ברידג' מתחילים  -שלישי | 9:00
ברידג' שנה ב'  -שלישי | 11:30
ברידג' שנה ג  -חמישי | 9:00
ברידג' מתקדמים  -חמישי | 11:15
מחיר₪ 120 :

משחקי שולחן
רמי חופשי

ראשון עד חמישי | 13:00 - 8:00

ברידג' חופשי

ראשון עד חמישי | 13:00 - 8:00

שש בש חופשי

ראשון עד חמישי | 13:00 - 8:00

שחמט חופשי

ראשון עד חמישי | 13:00 - 8:00

הרצאות

ימי שני | 11:15

מופע "סיפורים על התחלות חדשות" לכבוד פתיחת
שנת פעילות | רונית רביב  -מספרת הסיפורים
11:15 | 03/09/18

סדרת הרצאות עם שרון רז  -אדריכל וצלם

שימור והנצחת המורשת הבנויה העברית בישראל  -עולם
הולך ונעלם
 | 08/10/18מסע אל זיכרונות ילדות ומבנים נעלמים בישראל
חלק א'  -תל אביב
 | 15/10/18חלק ב'  -גוש דן
 | 22/10/18חלק ג' צפון
 | 29/10/18חלק ד' דרום

סדרת הרצאות עם יונית קמחי  -מסע עולמי -
איטליה  -ערים בין צפון לדרום
 | 05/11/18טורינו ,פיימונטה  -למרגלות האלפים
 | 12/11/18גינואה ,ליגוריה  -לא רק עיר נמל
 | 19/11/18מטרה ,בזיליקטה  -הבושה של איטליה
 | 26/11/18לצ'יה ,פולייה  -בירת דרום המגף

מופע לכבוד חנוכה

 | 03/12/18מקהלת "פעמוני גיל"

סדרת הרצאות עם דובי תמיר  -אקטואליה
10/12/18
17/12/18
24/12/18
31/12/18

|
|
|
|

כתיבת ביוגרפיות
הגבלת שילטון בדמוקרטיה
יתרונות וחסרונות של הדמוקרטיה
טורקיה

סדרת הרצאות עם רבקה חג'ג'  -תנ"ך
| 07/01/19
| 14/01/19
| 21/01/19

| 28/01/19

יוסף בבית אביו  -חלומות ושברים
יוסף ואשת פוטיפר  -יצרים ונקמה
היחס בין אלוהים לטבע ובין האדם לטבע
במקרא (לכבוד טו בשבט)
יוסף המשביר הלאומי של מצריים

סדרת הרצאות עם דליה לירן הלפר  -ד"ר לתקשורת וחינוך
04/03/19
11/03/19
19/03/19
25/03/19

|
|
|
|

גם יפה  -גם אופה .נשים בתקשורת
זאת המשפחה שלי? ייצוגי משפחתי בטלוויזיה
חג פורים  -קרנבל  -הומור והיסטוריה
סבא וסבתא בתקשורת

סדרת הרצאות עם אורנה שני  -פסיכלוגית

 | 01/04/19חיים בתוך אמונה  -התפתחות האמונה
 | 08/04/19חיים בתוך אמונה  -תהליך ההחזרה בתשובה
 | 15/04/19חיים בתוך אמונה  -יציאה לשאלה של חרדים
אל חילוניות

סדרת הרצאות עם הגר אמר  -עורכת דין
 | 13/05/19תלונות שווא
 | 20/05/19גזענות
 | 27/05/19גישור

מופע לכבוד יום ירושלים

 | 03/06/19מקהלת "פעמוני גיל"

סדרת הרצאות עם הילמן קונמן  -דבוראות ביו-דינמית
 | 10/06/19העולם המופלא של דבורים והסיבה להיעלמותן
 | 17/06/19אפיתרפיה  /בריאות ודבורים
 | 24/06/19היסטוריה של גידול דבורים

מופע לכבוד סיום שנת פעילות
17:00 | 24/06/19

סדרת הרצאות עם רחל ספיר  -מיתולוגיה יוונית
| 08/07/19
| 15/07/19
| 22/07/19
| 29/07/19

ברוכים הבאים לאולימפוס
בין מציאות לדימיון  -מילים ,מנהגים ומושגים
שמקורם מיוון
אפרודיטה או ונוס  -פסגת היופי והאהבה
הסודות של הפיאצות והפונטנות של רומא

סדרת הרצאות עם רועי כהנוביץ  -מזרחן  -איראנולוג
04/02/19
11/02/19
18/02/19
25/02/19

|
|
|
|

סיור וירטואלי לאיראן
נשים באסלאם ואיראן
קולנוע איראני
תקשורת ואינטרנט בשירות הטרור

לא תורשה כניסה למאחרים.

טיולים
טיולים
 25/10/18סיור ייחודי בנתיבות  -עם המדריך
שמעון זוהר – אנדרטת ילידי אוסלו ,ביקור בבית
כנסת "זרע יעקב " לעולי ג'רבה –תוניס וביקור
בחצר אבוחצירא.
 13/12/18טיול "בת הים הקטנה"  -עם המדריך
אבי משה סגל  -ספורה של העיר בת ים שקמה
לפני  90שנה כעיירת מהגרים ,צמחה במהירות
מסחררת ועתידה עוד לפניה....
 24/1/19טיול לנגב  -עם המדריך חיים
מטרי  -ביקור בכפר הבדואי חורה "פרויקט ואדי
עתיר" ,במרכז המבקרים "שער הנגב" בבאר שבע,
באנדרטת חטיבת הנגב וביקור בפארק יערות להב.
 21/2/19סיור "אין סודות בשכונת גבעתיים" -
עם המדריך אבי משה סגל  -בעקבות ספריו של
בן השכונה –הסופר והמתרגם ד"ר אוריאל אופק
(פופיק) .נבקר ב "כיכר נוח״ ,בית ספר בורכוב ,מכון
התע"ש המחתרתי "משק פועלות" ,חצר משפחת
חקלאי ,בית מייסד השכונה דוד שנידרמן ,בית
המרקחת של יצחק איזידור וסליק אלדמע.
 11/4/19טיול "ליל כל המטוסים"  -עם
המדריך אבי משה סגל  -שיחזור הלילה הסוער
של  25פברואר  1946בו לוחמי הלחי והאצל לחמו
להשמדת המפציצים ומטוסי הקרב של הבריטים
שעסקו בצייד אוניות מעפילים ,אשר נשאו את
שארית הפליטה לארץ ישראל .המסע יפתח
בסירקין ,ימשך בלוד ויסתיים בחצור.
 16/5/19טיול  -קטיף דובדבנים בגוש חלב -
עם המדריך חיים מטרי  -קטיף דובדבנים בחוות
הסוואנה ,יקב עמיעד ,ביתו וקברו של יגאל אלון
בגינוסר.

 13/6/19טיול  -היגור הגדול  -עם המדריך חיים
מטרי תל יקנעם ,ביקור במרכז המבקרים "יגור זה
כל הסיפור" ,ביקור בסליק הגדול ,מפגש עם נכדתו
של אלכסנדר זייד וסיור רגלי במושבה הטמפלרית
בית לחם הגלילית
 11/7/19טיול  -מישור החוף הצפוני  -עם
המדריך חיים מטרי  -ביקור מוזאונים :מוזיאון
המלח בעתלית ,מוזיאון המזגגה בקיבוץ נחשולים,
מוזיאון הקומיקס ביקנעם.
 15/8/19סיור ערב " -שכונת מונטיפיורי היפה
והצד האפל של השדרה"  -עם המדריך אבי
משה סגל  -שכונת מונטיפיורי התל אביבית
הוותיקה שתכניתה האדריכלית הכי יהודית וציונית
שיש וכזו היתה גם אוכלוסייתה! עמוק מתחת לפני
השטח חבויים כמה וכמה סיפורים שעד לא מכבר
הייתה השתיקה יפה להם...

נופש וטיולים
 - 23-26/12/18מלון אירוס המדבר (ירוחם)
עם המדריך חיים מטרי
 - 10-14/3/19מלון גליליון (יסוד המעלה)
עם המדריך חיים מטרי

חו"ל
 - 17-22/10/18צרפת  -פריז בשלכת
לתלמידי חוג הצרפתית של אדית בלינדר ואורחים
 - 2/6/19 - 26/5טוסקנה  -אומנות ,יין ונופים

** כל תכנית בסיס לשינויים!

בית הגמלאי

רח' סירקין  ,6הרצליה
טלפון  ,09-9541086פקס 09-9559918
קבלת קהל :ימי ראשון עד חמישי 14:00 - 8:00
ימי ראשון ושני18:00 - 16:00 :
מיילgimlaeim6@gmail.com :
www.gimlaeim.co.il
בית הגמלאי ,הרצליה

