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

נמשכת ההרשמה לחוגי "ביתנו"     
ציור / רישום

קרמיקה
פיסול ועיסת נייר

סדנת פימו
התעמלות בריאותית

פלדנקרייז

פילאטיס בונה עצם
ריקודי שורות

יוגה
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  

פתיחת שנת הלימודים לחוגים 2/9/18  יש להתעדכן  לגבי כל חוג בנפרד

נמשכת ההרשמה למכללות                                                                                                              
מכללה הרב תחומית "ביתנו"  מיטב המרצים בנושאים נבחרים

מכללת ארץ ישראל                מרצים: פרופ' ידידיה גפני, פרופ' אייל נווה, ד"ר אלון גן, ד"ר יצחק נוי,   
                                               ד"ר מיכל יערי , עו"ד דוד יהב, מנחם טילמן , יואב אבניאון, נינו אבסדזה

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

נמשכת הרשמה לסדרת המפגשים במוזיאון תל אביב הרצאות וביקורים מודרכים

המכללה הרב תחומית "ביתנו"     ימי שלישי                                                                                                              
4.9.18       09:00-10:15   זאב ריילסקי                   דרום מזרח אסיה

10:45-12:00   רועי אלוני                       בטהובן – "הקיסר"                                                                                                            
9.10.18     09:00-10:15   דר' דורון רביד                חקר המוח במאה ה-21

10:45-12:00   דר' סימה שמואלי             יפן במאה העשרים                                                                                                
16.10.18   09:00-10:15   דר' אורלב לוי ניסנבוים   מגנטיקה של אפונים לגנטיקה של בני אדם

10:45-12:00   רועי עלוני                        איתני הטבע                                                                                                                 
23.10.18   09:00-10:15   שיבולת זית                     עמוס עוז-סיפור על אהבה וחושך

10:45-12:00   גיגי נבון                           להיות שתול                                                                                                                     
30.10.18   09:00-10:15   שלמה בלישה                 חפרפרות בתוך המשטרה  

10:45-12:00   פרופ' אלי וקיל                "מותר האדם מן הבהמה"   

מכללת ארץ ישראל                      ימי רביעי 
3.10.18     09:00-10:15   דר' יצחק נוי                   הקרב על הדרכים

10:45-12:00   דר' אלון גן                      השיח הקורבני כשיח מעצב זהות                                                                                    
17.10.18  09:00-10:15   פרופ' אייל נווה               ארה"ב במאה ה-19

10:45-12:00   פרופ' ידידיה גפני           מלחמה בסרטן-לחנוק את הגידול                                                                          
31.10.18  09:00-10:15   דר' מיכל יערי                 הרשתות החברתיות כמחוללות שינוי  

10:45-12:00   עו"ד דוד יהב                  הסכמי אוסלו       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

המכללה לתרבות                          ימי רביעי
10.10.18  09:30-11:00    אלון גור אריה                שייקה אופיר, ממאה שערים עד "יופי נחמה"                                                                                                                                                                                                                        

24.10.18  09:30-11:00    אלון גור אריה                דני קיי, קומיקאי עם לב זהב

טיול לבאקו "ארץ האש הנצחית"        
8-12.10.18 – טיול מאורגן, 4 לילות 5 ימים, 

מלון 5 כוכבים על בסיס חצי פנסיון                       
באקו  קסם ויוקרה לחופי הים הכספי.

יום א'  14.10  - אותלו תיאטרון הקאמרי
יום א'  21.10  - אוריסטאה תיאטרון גשר  

יום ו׳   26.10  - גיל שוחט מחווה 
למיקי גבריאלוב היכל אומנויות הבמה           

מועדון שוחרי תיאטרון 

הרצאת אורח
יום ג'  9.10.18  בשעה 18.00

 עו"ד קרן רז "ייפוי כח מתמשך"  
מושג חדש בהבטחת זכויות החולה בגיל המתקדם

חוג משולב קרמיקה, פיסול ועיסת נייר  
ימי רביעי

 08:00-10:30 קרמיקה ופיסול   
10:30-13:00 קרמיקה פיסול ועיסת נייר

המלצות לשנת הפעילות
אימון המוח - בשילוב מוזיקה ותנועה, משפר את תפקודינו  קוגנטיבית פיזית ונפשית

קבוצת מתחילים -  מפגש ראשון פתוח להכרות והתנסות  ביום ב' 15/10/18 בשעה 11:15 
קבוצת מתקדמים -   מפגש ראשון ביום ב'  8/10/18 בשעה 12:00  

טיול
יום ה'  21.10.18 

טיול לטוסקנה הדרוזית בגולן
בהדרכת: גיל ברנר

יהודה רימון: "מכחול הבא ליד"
אוצרת: גלית צימבליסט

פתיחה: 26.10

 צי' קונג
רפואה סינית בתנועה, 
בהדרכת: עדי  טכורש 

בימי ב' בשעה 08:00     

סדנת פימו
אחת לחודש בימי א' בשעות 14:00-17:00  

בהדרכת: כרמלה אביב
המפגש הראשון יתקיים ב 7.10.18

תחרות ברידג' מודרכת   
אחת לחודש 

בהדרכת: רון שוורץ 
המפגש הבא  ביום א' 21.10 בשעה 17:00

פנינים מתרבות היידיש
 ימי ד' בשעה 17:00 בהדרכת : מלך זיו   

ערבית מדוברת 
לימוד ותרגול פרונטלי בשילוב אתר אינטרנט

תערוכה קבוצתית
 1.9-9.10 סטודיו פתוח:

 5-6.10  ציור, רישום ופיסול קרמי

 תערוכות מתחלפות

 קורס במחשב ובסמרטפון 
עקרונות השימוש במחשב אישי או בטלפון

  לתלמיד מתחיל ועד למתקדם ,השעורים פרטניים 
מדריך: מיכאל אלוני

הרצאות חודשים  ספטמבר אוקטובר 


