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המרכז לגמלאי רמת השרוןביתנו - בית מלינוב
ביאליק 21, רמת השרון

בחודש יולי חלק מהחוגים פתוחים להתנסות ללא תשלום, בתאום מראש עם משרד החוגים.
פתיחת שנת הלימודים לחוגים: 2.9.2018. יש להתעדכן לגבי כל חוג בנפרד.

חוגי "ביתנו" מיועדים לכולכם! בחרו את התחום המתאים לכם ומהרו להרשם.
הפעילות בחוגים והמפגש עם האנשים שומרים על בריאותנו הגופנית והנפשית. 

חופשת קיץ נעימה! נשמח לראותכם בשנת הפעילות הבאה!

ציור
רישום

קרמיקה
פיסול ועיסת נייר

סדנת פימו
התעמלות בריאותית

פלדנקרייז
פילאטיס בונה עצם

ריקודי שורות
זומבה זהב

צ׳י קונג
פינג פונג

צרפתית למתקדמים
אנגלית למתקדמים

שיפור עברית
ערבית ספרותית
ערבית מדוברת

ספרות וכתיבה יוצרת

פנינים מתרבות היידיש
העצמה אישית

אימון המוח
מקהלה

ברידג׳ ברמות שונות 
מחשבים וסמארטפון

נמשכת ההרשמה למכללות

נמשכת ההרשמה לסדרת המפגשים במוזיאון תל אביב

מיטב המרצים בנושאים נבחרים המכללה הרב תחומית “ביתנו” 

מרצים: פרופ׳ ידידה גפני, פרופ׳ אייל נווה, ד”ר אלון גן, ד״ר יצחק נוי,  מכללת ארץ ישראל 
ד״ר מיכל יערי, עו״ד דוד יהב, מנחם טילמן, יואב אבניאון, נינו אבסדזה.  

סדרת הרצאות בשילוב קטעי סרטים. מרצה: אלון גור אריה המכללה לתרבות - חדש! 

סדרת מפגשים במוזיאון תל אביב - הרצאות וביקורים מודרכים

המלצות לקראת שנת הפעילות הבאה

נמשכת ההרשמה לחוגי ״ביתנו״

קורס במחשב ושימוש בטלפון נייד
 שיעור פרטי, במחשב או בטלפון
 בכל רמה, לפי דרישת התלמיד.

מדריך: מיכאל אלוני

יוגה - זהב: כל אחד יכול
אל תחששו מיוגה.

 המדריכה שלנו משלבת בפעילות
כל אחד בכל גיל.

 אתם מוזמנים להתנסות בחודש יולי
בימי ד׳ בשעה 10:30

קרמיקה, פיסול ועיסת נייר: חוג משולב
הרחבנו את תחום היצירתיות הקשור בעבודת 

כפים ע"י הוספת עבודה בעיסת נייר.

תערוכות מתחלפות
 שוש רפפורט:

 ״בדרכי שלי״
אוצרת: גלית צימבליסט

 לפרטים: “ביתנו״ בית מלינוב, ביאליק 21, רמה״ש / ימים א׳–ה׳ / בשעות 08:00-13:00 / טל׳ 03-5493236
Beyteno-g@012.net.il לקבלת מידע עדכני על הפעילויות, אנא שלחו דוא״ל בצרוף שם מלא לכתובת: 

• חוגים, מכללות ומוזיאון תל אביב / בשעות 08:15-12:00 / טלפון: 03-5401478
• סיורים, נופשונים, סיורי גלריות, תיאטרון, מחשבים / בשעות 08:15-13:45 / טל׳ 03-5493236/44

סדרת הרצאות קיץ - לראשונה ב״ביתנו״
4 מפגשים של הרצאות מרתקות בחודש אוגוסט  בימי ב' בשעות 09:30-10:45 .

לפרטים נוספים התקשרו למשרד.

סיור סבים/סבתות ונכדים
סיור לגן החיות התנכי והאקווריום החדש. יתקיים בחודש אוגוסט.

 טיול לרומניה - 29.8.2018-5.9.2018
חוויה מיוחדת עשירה בנופים, בפולקלור ובהסטוריה

קפה ובזאר של קיץ - בחודשים יולי-אוגוסט
הנכם מוזמנים לבלות בגינת ״ביתנו", כל יום ד' משעה 18:00.

אין כמו לפגוש חברים ליד שולחנות ערוכים, עם קפה ומאפה כשברקע מנעימים אומנים 
במוזיקה ובשירה. ואם תרצו גם לקנות מתנה קטנה - הבזאר פתוח ובו שפע הפתעות.

תווי הנחה לרשתות השיווק

6% שופרסל / רמי לוי / רשת ויקטורי 

7%
יינות ביתן / מגה 

16% גיפט קארד )רשתות שאינן מזון( 

ערבית מדוברת
שיעור פרונטלי פעם בשבוע בכיתת לימוד

וקישור לאתר אינטרנט לשמיעה ולתרגול בבית.

סדנא לאימון המוח בשילוב מוסיקה ותנועה
סדנא שנתית לשיפור התפקוד הקוגנטיבי, 
הפיזי והנפשי. לאור ההצלחה, אנו פותחים 

חוג נוסף למתחילים.
החוג יפתח ביום ב' 8.10.2018 בשעה 11:15.

מפגש ראשון פתוח להכרות ולהתנסות.


