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בברכה,

 לאה אורן
ראש מינהל גיל הזהב

עיריית רמת השרון רואה באוכלוסייה המבוגרת את יסודות העיר 
ופועלת מתוך תחושת מחויבות ואהדה על מנת שיוכלו להמשיך 
ולחיות חיים עשירים בשירותים הולמים, בפעילויות תרבות ופנאי 

ופועלת לרווחתה ולאיכות חיים טובה בקהילה. 

במועדוני האזרחים הוותיקים תמצאו פעילויות מגוונות המאפשרות 
לכל אחד למצוא את תחום העניין שלו ומשמעות בחיי הגימלאות.

לפני למעלה  ונמרצים  גימלאים צעירים  הבסיס שהניחה קבוצת 
משלושים שנה משמש כאבן יסוד למפעל מרשים הפועל בהצלחה 

עד היום.

וכל  הטיולים  המגוונות,  ההרצאות  המכללות,  השונים,  החוגים 
האירועים החברתיים, יוצרים מודעות חברתית-קהילתית ומעשירים 

את איכות חייהם של התושבים הותיקים. 

אנו משתדלים לתת מענה לצורכי הגימלאים עם כל הלב והנשמה 
– וכל זאת בהתנדבות.

 בברכת שנת פעילות ענפה ומעניינת,
עמותת" ביתנו"
 יו"ר העמותה
                                                                    כרמלה אבנרי

יגאל אילנה כרמלה כרמית תלמה מיכאל שולה יונינה כרמית אילנה מקסי עדנה מלי דברות

גמלאיות וגמלאים יקרים!גמלאים יקרים!

רון

עמותת “ביתנו" - בית מלינוב מודה לעיריית 
רמת השרון על שיתוף הפעולה והתמיכה.
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שפות
‰ ערבית מדוברת

‰ איטלקית
‰ ספרדית

‰ יידיש
‰ אנגלית - שיחה

‰ צרפתית - מתקדמים
‰ עברית - שפור השפה

פעילות גופנית
‰ פלדנקרייז

‰ התעמלות בריאותית
‰ התעמלות הוליסטית
‰ פילאטיס בונה עצם

‰ יוגה זהב
‰ זומבה

‰ צ'י קונג
‰ ריקודי שורות

‰ פינג פונג

‰ ספרות וכתיבה יוצרת
‰ פנינים מתרבות היידיש

‰ ברידג' - לימוד, תרגול והנחייה
‰ מחשבים

‰ אימון המוח

לנפש ולמוח

‰ ציור
‰ רישום

‰ קרמיקה, פיסול ועיסת נייר
‰ סדנת פימו

‰ עבודת טלאים
‰ מועדון שוחרי אמנות

‰ מועדון שוחרי בריאותאמנות
‰ הרצאות אורח

‰ כלכלה ושוק ההון
‰ ספריית קח-תן

‰ שבת תרבות
‰ מקהלה

‰ שירה בציבור
‰ תערוכות מתחלפות

‰ הצגות תיאטרון
‰ יש לי סיפור

‰ טיולים ונופשונים
‰ מכללות

‰ אינטרמצו

פעילויות חברתיות

לחוג.  בהתאם  משתנה  החוגים  מחיר 
ההרשמה בעיצומה!לנוחיותכם, מצורף מחירון בסוף החוברת.

רכזת: מקסי ארז

החוגים שלנו
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מקהלה

מנחה: ראובן שמיר

ימי א' בשעה 16:00-17:30לשיר זה כמו להיות ירדן

מועדון שוחרי בריאות
רכזת: אילנה חנקין

הרצאות מפי רופאים ובעלי מקצוע 
מומחים בתחומים פארה רפואיים

ימי ב' בשעה 11.00
אחת לשישה שבועות

הרצאות אורח
רכזת: מאורה ברקאי

מיטב המרצים בנושאי חברה,
בטחון וכלכלה

ימי א' בשעה 18.00
אחת לשישה שבועות

כלכלה ושוק ההון
רכז: יגאל ירדני

דיון בהנחיית מרצים מומחים בתחום 
כלכלת ישראל והעולם ובשווקי ההון 

 המקומיים והזרים.
בנוסף, קבוצת דיון מקצועית למשקיעים 

פעילים בשוק ההון בארץ ובחו״ל.

ימי א' בשעה 18:00
אחת לשישה שבועות

מועדון שוחרי אמנות
 רכזות:  עדנה גור,

תלמה אופז, אילנה אוסטין

סדרת מפגשים במוזיאון תל אביב 
וביקורים מודרכים במוזיאונים ברחבי 

הארץ

ספריית קח-תן
דר' בתיה דנן

בימים א'–ה'ספרי קריאה בכל השפות להנאתכם

שבת תרבות
מנחה: ראובן שמיר

שבת בשעה 11.00 מפגשי תרבות ומוסיקה
2 קונצרטים בשנה

מקהלה
מנחה: ראובן שמיר

ימי א' בשעה 16:00-17:30לשיר זה כמו להיות ירדן

שירה בציבור
רכזת: דינה שיריון

לכל מי שאוהב לשיר שירים ישראליים 
מכל הזמנים

שבת, אחת לחודש
17:00-18:00

הצגות תיאטרון
רכזת: אילנה ברטלר

כרטיסים בהנחה למבחר הצגות, 
קונצרטים, מחול ומופעים מיוחדים, 

כולל הסעות מאורגנות

תערוכות מתחלפות
רכזת: רותי ברורמן

 תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות
של משתתפי החוגים לציור ולרישום.

6 תערוכות בשנה

יש לי סיפור
רכזות: ברכה תל אור, 

             רינה גיתיאת

מועדון חברותא: לכל אדם סיפור. 
מפגש הנותן לכל אחד ואחת את 
 המקום לספר את סיפורו, בשילוב

קטע מוסיקלי וכיבוד קל.

ימי א׳ בשעה 10:30
אחת לחודש, בשבוע
האחרון לאותו חודש

טיולים ונופשונים
רכזת: כרמלה אבנרי

טיולים ונופשונים בארץ ובחו"ל
מרגוע לגוף ולנפש

מיטב המרצים בנושאים מגוונים.מכללות
המכללה הרב תחומית "ביתנו" 

מכללת ארץ ישראל )אחת לשבועיים(
המכללה לתרבות )אחת לשבועיים(

בבית יד לבנים
ימי ג׳ בשעה 09:00-12:00 
ימי ד' בשעה 09:00-12:00
ימי ד' בשעה 09:30-11:00

אינטרמצו - התזמורת 
הפילהרמונית

רכזת: ליאורה ויניק

סדרה של 5 מפגשים
קפה ומאפה, הרצאה וקונצרט

ימי ו׳ בשעה 11:00 
כולל הסעה

 פעילויות
חברתיות
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סדנה לאימון המוח
מדריכה: סמדר פלג

משפרת תפקודי מוח, קשב וריכוז, קואורדינציה וזיכרון, 
בשילוב מוזיקה ותנועה. מתאימה ויעילה לכל אחד. 

ימי ב' בשעה  11:15-12:10 )מתחילים(
                     12:15-13:15 )מתקדמים(

רישום
מדריכה: חדוה פרנצי

חוג רישום בפחם ובגירים פסטלים בשיטה אקדמית.
ימי ב' אחת לחודש בשעות 11:15-13:00

מיועד למשתתפים בחוגי הציור.

 קרמיקה, פיסול
ועיסת נייר

מדריכה: יעל בט

חוג משולב של יצירת כלים ופסלים בטכניקות שונות 
בקרמיקה ועיסת נייר. הפעלת הדמיון בשילוב עבודת 

ידיים. מאפשר לכל אחד להתבטא בדרכו.
ימי ד' בשעות 08:00-10:30, 10:30-13:00

סדנת פימו
מדריכה: כרמלה אביב

ייצור תכשיטים וקישוטי בית בשיטת "אלף הפרחים".
ימי א' אחת לחודש בשעה 14:00-17:00

ציור ורישום
מדריכה: סמדר קיבקוביץ

 התנסות בטכניקות מגוונות. דגש על ביטוי אישי,
 באווירה מקבלת והשראה הדדית.

 ימי א' בשעות 08:00-10:45, 11:00-13:45 
ימי ג' בשעות 08:00-10:45 )ציור(, 11:00-13:00 )רישום(

ימי ה' בשעות 11:15-14:00

פלדנקרייז
 מדריכים: איתן שריג,

גל רוסו, ניר אפרתי

הכרת הגוף ותפקודיו, תנועה במחשבה תחילה.
ימי א' בשעה 08:00-08:50, 09:00-09:50 )בהדרכת איתן(

ימי ב' בשעה 10:15-11:00 )בהדרכת גל(
ימי ג' בשעה 08:00-08:50, 09:00-09:50 )בהדרכת ניר(

ימי ה' בשעה 10:00-10:50 )בהדרכת ניר(

פילאטיס בונה עצם
מדריכה: בלה גולדנר

חיזוק והגמשת שרירים ומפרקים, טיפוח יציבה נכונה, 
שיווי משקל וקואורדינציה, בדגש על בניית עצם.

ימי ד' בשעה 09:00-10:00

צ'י קונג
מדריכה: עדי טכורש

רפואה סינית בתנועה. מיליארד וחצי סינים מתרגלים 
וממליצים אז כדאי לנסות - שעת בריאות לגוף ולנפש.                          

ימי ב' בשעה 08:00-09:00 

זומבה
מדריכה: סטייסי שני

לרקוד עם כל הגוף והנשמה.
ימי ד' בשעה 19:00-19:45

התעמלות הוליסטית
מדריך: שלום הירש

שילוב של תרגילי יוגה, פלדנקרייז, פילאטיס קרקע, 
בהבט סיני כולל מדיטציה.

ימי ג' בשעה 07:00-07:50. ימי ו' בשעה 08:00-08:50

ספרות וכתיבה יוצרת
מדריכה: חדוה צבעוני

שירה וסיפורת עברית.
דגש על כתיבה אישית יצירתית וביטוי עצמי.

ימי ג' בשעה 17:00-18:00
התעמלות בריאותית
מדריכה: אילנה פרייפלד

הפעלת הפרקים והשרירים בעמידה, ישיבה ושכיבה.
ימי ב' ו-ה' בשעות 08:00-08:45, 08:50-09:35

יוגה זהב
מדריכה: תמר לרנר

התבוננות בגוף, בנשימה, בתנועה ויציבה.
ימי ד' בשעה 10:10-11:10

פרוט חוגים 
רכזת: מקסי ארז
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ברידג׳:

לימוד
מדריכים: רון פכטמן

ואהובה פכטמן

 מומחים ממליצים: לימוד ותרגול ברידג' שומר על
פעילות תאי המוח ומחדש אותם.

ימי ב' בשעות 16:00-18:00, 18:15-20:15 )בהדרכת רון(
ימי ג' בשעות 15:50-17:50, 18:00-20:00  )בהדרכת אהובה(

ימי ה׳ בשעות 09:00-11:00, 11:30-13:30 )בהדרכת רון(
                      13:45-15:45, 16:00-18:00 )בהדרכת רון(

הנחייה 
ימי ה' בשעה 17:00-19:00 )בהנחיית יונינה(הדרכה: יונינה בן אור

תרגול 
הנחייה: יהודית ריינהולד

רבקה קרן צבי
ימי ג' בשעה 12:00-14:00 )בהנחיית יהודית(
ימי ד' בשעה 16:30-18:30 )בהנחיית רבקה(

מחשבים
מדריך: מיכאל אלוני

רכזת: מלי בלוט

שיעורים פרטניים, אחד על אחד, המחשב וישומיו 
וטלפון חכם. ההדרכה מותאמת לרמה ולקצב 

ההתקדמות האישית של התלמיד. 
ימי א'  ו-ד' בשעה 09:00-12:00.  הרשמה מראש.

יידיש
מדריכה: פולינה בלילובסקי

לימוד יסודות  השפה תוך דגש על שיחה, בליווי שירה.
ימי ה' בשעה 16:00-16:55

ספרדית
מדריכה: חנה רחמן

לימוד יסודות השפה תוך דגש על שיחה.
ימי ב' בשעה 16:00-17:00)מתחילים(, 17:00-18:00 )שלב 1(

צרפתית
מדריכה: רג'ין בנטאטא

ימי א' בשעה 10:00-11:00 )מתקדמים(

אנגלית - שיחה
מדריך: הנרי שקנובסקי

שיפור והעשרה לבעלי ידע בסיסי.
ימי ב' בשעה 09:15-10:30 )מתקדמים(

איטלקית
מדריכה: ליה דנציג

לימוד יסודות השפה תוך דגש על שיחה.
ימי א' בשעה 16:00-17:00 )שלב 1(, 17:00-18:00 )מתחילים(

שיפור עברית 
מדריכה: ציפי מרום

ימי ד׳ בשעה 12:30-13:30

שפות: 

פנינים מתרבות היידיש
מדריך: מלך זיו

מחקרים העוסקים בפעילות המוח בגיל השלישי 
ממליצים על לימוד ותרגול שפות.

פסק זמן נוסטלגי של חזרה ל"מאמע לושן". מפגש עם 
יצירות של גדולי הסופרים היידיים וקריאת היצירות 

בשפת המקור.
ימי ד' בשעה 17:00-18:15

פינג פונג
משחקים ותחרויות.

ימי ב', ה' בשעה 18:30-20:30
ימי ו' ושבת בשעה 08:30-11:00

פרוט חוגים 
)המשך מדף קודם(

ריקודי שורות
מדריך: נעמן יזרעאלי

אין כמו לרקוד - קצב, תנועה והשילוב ביניהם, לבריאות 
הנפש והגוף.

ימי א' בשעות 18:15-19:15, 19:15-20:15 )מתקדמים(
ימי ג' בשעה 10:30-11:30 )מתחילים(

ערבית מדוברת
מדריך: ג'רס מגדלני

ערבית מדוברת, בכל הרמות, בשיטה חדשנית המשלבת 
הדרכה פרונטאלית של מורה מהמגזר הערבי דובר 

עברית, בשילוב תוכנת מחשב מתקדמת המאפשרת 
השלמות ותרגול עצמי בבית בקצב המותאם לכל תלמיד.

ימי ג׳ בשעה 16:00-17:00 )שלב 2(    
 ימי ג׳ בשעה 17:00-18:00 )שלב 3(
ימי ג׳ בשעה 18:00-19:00 )שלב 4(

ימי ד׳ בשעות 17:00-18:00 )שלב 1(, 18:00-19:00 )מתחילים(

 רכזת: עדנה רותם
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מדי חודש יוצאים לטיולים של יום, או  טיולים בארץ 
 סיורים של מספר שעות, בליווי  מיטב

המדריכים. יעד הטיול נקבע על פי מזג האוויר ועונות השנה.

ים המלח - נופשון בריאות   נופשונים בארץ 
 מצפה הימים

 הגושרים / כפר בלום
 ירושלים

ועוד...

הטיולים נבחרים בקפידה רבה  טיולים לחו"ל 
 ומתאימים לקהל המטיילים שלנו.

 ‰ פורטוגל – שיט על הדוארה
 ‰ מרוקו – כולל סיור ג׳יפים בסהרה

 ‰ סוצ'י
 ‰ דרום ספרד

 ‰ אודסה
‰ ועוד...

      שמורה הזכות לשינויים ו/או ביטולים.שמורה הזכות לשינויים ו/או ביטולים

אניש קאפור - פסל וירטואוז  05.12.19
מהפורנוגרפיה היוונית לבתי הבושת של פומפיי  23.01.19

מוזיאון ההרמיטז' - מגדולי המוזיאונים בעולם  19.03.20
גוסטב קורבה - צייר מחדש הריאליזם  25.02.20

סיורים מודרכים במוזיאונים ובגלריות

סדרת הרצאות וביקורים במוזיאון תל אביב לאמנות

מפגשים עם מיטב האומנות המוצגת ברחבי הארץ

טעימות קטנות

באה מנוחה ליגע

נצא ונטייל ברחבי ישראל

מוזיאון ארץ ישראל, מוזיאון התפוצות ועוד...  - תל אביב 
מוזיאון ישראל, מוזיאון המדע ועוד...   - ירושלים 

מוזיאון טיקוטין, מוזיאון מאנה כץ, מוזיאון חיפה לאמנות ועוד...  - חיפה 
מוזיאונים באשדוד, בבאר שבע, באשקלון ועוד...

סדרת הרצאות מרתקת שפותחת צוהר לאמנות בתקופה בה היא פרחה ונוצרו בה זרמים 
שונים ונצחיים. המפגשים בימי חמישי. בכל מפגש – ביקור מודרך בתערוכות עכשוויות 

של המוזיאון.
מחיר הסדרה: 290 ₪, כולל הסעות

רכזות: עדנה גור, תלמה אופז, ,אילנה אוסטין

 מועדון
שוחרי אמנות

רכזת: כרמלה אבנרי

 טיולים
ונופשונים 



1415

הרצאה שניה: 10:45-12:00 הרצאה ראשונה: 09:00-10:15   

דר' אלון גן יואב אבניאון   23.10.19
האדם החדש של המהפכה הציונית הנבטים - סיפורו של עם שנעלם   

פרופ' אייל נווה פרופ' ידידיה גפני   06.11.19
ארה"ב במפנה המאה ה-19 כולסטרול - הטוב הרע והמכוער   

                
סער קדמון יסכה הרני   20.11.19

הבגידות בעולם הריגול היסטוריה ומיתולוגיה בסיפור   
ישוע הנוצרי  

נינו אבסדזה פרופ' ידידיה גפני   04.12.19
מגאורגיה באהבה פריץ הבר – דר' ג'קיל ומיסטר הייד   

                                            
דר' אלון גן יסכה הרני   18.12.19

דמות העברי החדש בתרבות    פטרוס, הדייג שהפך לאפיפיור   
הישראלית   

              
נינו אבסדזה פרופ' ידידיה גפני   08.01.20

המשך – מגאורגיה באהבה ויטמינים - למי, כמה ולמה   
                        

סער קדמון פרופ' אייל נווה   22.01.20
הכוח הנשי בעולם החשאי העידן הפרוגרסיבי 1890-1920   

דוד ויצטום פרופ' ידידיה גפני   05.02.20
מ"עמלק הגרמני" ל״ידידות אמיצה״ - אלצהיימר – יש חדש!   

ישראל וגרמניה בעידן בן גוריון   

הרצאה שניה: 10:45-12:00 הרצאה ראשונה: 09:00-10:15   

נינו אבסדזה דוד ויצטום   19.02.20
נפילת האימפריה הסובייטית ישראל וגרמניה היום - האמנם   

ידידות מופלאה ו״יחסים נורמליים"?  

דר' אלון גן פרופ' ידידיה גפני   04.03.20
שלילת הגולה בשיח הציוני ממשק מוח - מכונה   

יואב אבניאון יסכה הרני   25.03.20
באר שבע – סיפורה של עיר מרתקת                    פאולוס - התיאולוג שיהודים נוטים   

להאשים  

פרופ' אייל נווה פרופ' ידידיה גפני   24.04.20
שנות העשרים ה"עליזות" הריבוזום - בית החרושת של החלבונים   

נינו אבסדזה יסכה הרני   13.05.20
50 גוונים של פוטין מריה מגדלנה - האשה שנגעה   

ולא נגעה בישוע  

מנחם טילמן פרופ' ידידיה גפני   27.05.20
סוד עלייתם של האוליגרכים הרוסים שמים לב לסמים   

סער קדמון פרופ' אייל נווה   10.06.20
שיתוף פעולה בינלאומי בעולם הביון המשבר הגדול ו"המערך החדש"   

1929-1939  

דר' אלון גן פרופ' ידידיה גפני   24.06.20
אבות ובנים - המהפכה הציונית    אאוגניקה – כשהגנטיקה פוגשת   

מנקודת מבט דורית את הרוע   

שמורה הזכות לשינויים ו/או ביטולים

תוכנית הרצאות בימי רביעי )אחת לשבועיים( בבית יד לבנים, המחתרת 2, רמת השרון

מרקם החיים בישראל שזור בכל כך הרבה פנים; העבר, ההווה והעתיד. 

המדינות הסובבות אותנו, השיח בתוכנו, מאורעות מכוננים שהיו, שהשפעתם ניכרת עד 
היום והאדם כיחיד בהוויה המורכבת הזו.

כל אלה הופכים את מכללת ארץ ישראל לאבן שואבת לרוצים לדעת על הנושאים 
הנוגעים מדי יום בחייהם.

מנהלת: אילנה ירדני
מחיר לסמסטר: 400 ₪

מנהלת: אילנה ירדני
מחיר לסמסטר: 400 ₪

מכללת
ארץ ישראל 

סמסטר א׳

מכללת
ארץ ישראל 

סמסטר ב׳



1617 שמורה הזכות לשינויים ו/או ביטולים

ביי ביי וינה, הלו ברודווי  30.10.19

איירה וג'ורג' גרשווין  13.11.19

ההצגה חייבת להימשך  27.11.19

המיוזיקל כמראה חברתית  11.12.19

המיתוסים הגדולים של הפוליטיקה הישראלית פרופ' אוריה שביט   1.01.2020

ישראל וקריסת "האביב הערבי" פרופ' אוריה שביט   15.01.2020

שינויים ותמורות בעולמן של נשים חרדיות  דר' שרה זלצברג   29.01.2020

על עולמן המיסתורי והמרתק של נשות הטאליבן  דר' סימה זלצברג   12.02.2020

המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות פרופ' יוסי שיין   26.02.2020

כרוניקה של קריסה - מה יציל את מערכת החינוך בישראל עמי מטלון   18.03.2020

חקלאות ישראל - מורשת של חדשנות פרופ׳ חיים רבינוביץ   1.04.2020

ישראל - טראמפ. בין המשוגע התורן למבוגר האחראי פרופ' יוסי שיין   6.05.2020

כיצד תיראה מדינת ישראל בשנת 2048 עופר נסים   20.05.2020

תשתיות בישראל - פיתוחים ומיזמים עתידיים עופר נסים   3.06.2020

האם נעלמה הפרטיות מהעולם? פרופ' ניב אחיטוב   17.06.2020 
על ההבדלים בין הדורות בתפיסת הפרטיות ברשת   

סדרת הרצאות בימי רביעי )אחת לשבועיים( בבית יד לבנים, המחתרת 2, רמת השרון

תרומת היהודים מברודווי ועד הוליווד
מרצה: אראלה קינן

התכנסות בשעה 09:00 – קפה וכיבוד קל
הרצאה    09:30-11:00

סדרת הרצאות בימי רביעי )אחת לשבועיים( בבית יד לבנים, המחתרת 2, רמת השרון

פני ישראל לאן?
סידרת הרצאות בנושאים העומדים כיום על הפרק והעשויים להשפיע על עתיד המדינה.

התכנסות בשעה 09:00 – קפה וכיבוד קל
הרצאה    09:30-11:00

מנהלת : מימי קוק
מחיר סדרה א׳: 185 ₪

מנהלת : מימי קוק
מחיר סדרה ב׳ יפורסם בהמשך המכללה לתרבות

סדרה א׳, 2019

המכללה לתרבות
סדרה ב׳, 2020



1819
שמורה הזכות לשינויים ו/או ביטולים

כל הסקרנים שוחרי הידע מגיעים למכללה מדי שנה לתוכנית רבגונית, עשירה 
ומעשירה, החושפת לנושאים מהותיים חובקי עולם, על סופרים ומשוררים, 

פוליטיקה, מקרא, אקטואליה, מוסיקה ומה לא.

ימי שלישי בבית יד לבנים, המחתרת 2, רמת השרון

מנהלת: שולה פסקין
מחיר לסמסטר: 600 ₪

הרצאה שניה: 10:45-12:00 הרצאה ראשונה: 09:00-10:15                   
רועי עלוני דר' דורון רביד   3.09.19

מאהלר – הסימפוניה השנייה המוח התוקף   
                  

יואל שתרוג דר' דורון רביד   10.09.19
פורטוגל – העולם הסוף המוח - מדוע אנו ישנים?   

                  
פרופ' דן קורן דר' אורלב לוי ניסנבוים   24.09.19

ממשלות ישראל לדורותיהן - מערכת החיסון –     
החלטות חכמות והחלטות מטופשות  הצבא הפרטי של כולנו   

                  
רן רובין נפתלי הילגר   22.10.19

"אדם או מכונה" - פיתוח איברים צ'ילה ואיי הפסחא –     
מלאכותיים כיום, מה צופן העתיד? סוף העולם שמאלה   

                  
רועי עלוני דר' רפי קישון   29.10.19

הכנר יצחק פרלמן   העולה היורד לחיינו   
                  

גרי פאל דר' רפי קישון   05.11.19
הדמוקרטיה מצמיחה למשבר -  אפרים קישון - שמו הולך לפניו    

מהמאה ה-20 למאה ה-21   

יוסי נינווה יריב פלד    12.11.19
ספר דברים - ראשיתו של סוגיות בנושא צבא, בטחון    

המונותיאיזם היהודי ומדיניות ישראלית   

דר' רוחמה אלבג זאביק ריילסקי   19.11.19
מאיר שלו: גינת הבר - טיבט - אתניות, תככים ופוליטיקה    

דיוקנו של סופר גנן   
                  

הרצאה שניה: 10:45-12:00 הרצאה ראשונה: 09:00-10:15                 
רועי עלוני שיבולת זית   26.11.19

סרגיי רחמנינוב אימהות מייסדות, אחיות חורגות -    
שירת נשים עברית  

                  
מורן גלאון טל ענבר   03.12.19

יזם הנדל"ן הראשון בארץ ישראל אקטואליה מהחלל   
                  

פרופ' אלי וקיל זיו אלכסנדרוני   10.12.19
מוח, שינה וחלום "מעבד לנשיא" - קיצור תולדות    

הקהילה האפרו אמריקאית בקולנוע  
                  

דר' אורי ומאי לשמן זאביק ריילסקי   17.12.19
פגישות לאין קץ - שירי נתן אלתרמן הים התיכון - תרבות או שלולית    

של ציוויליזציות                             
                  

יואל שתרוג יריב פלד   31.12.19
יוון - האלים משתוללים סוגיות בנושא צבא, בטחון ומדיניות    

ישראלית                                                               
                  

רועי עלוני דר' אורלב לוי ניסנבוים   07.01.20
יצירותיהם האחרונות של גדולי מאויב לאוהב - חיידקים ווירוסים    

המלחינים בשירות האדם   

גרי פאל תמר סופר   14.01.20
הודו "המעצמה הרביעית" - אמנות רחוב תחת משטרים    

תמונת מצב עכשווית אסלאמיים   

גלי צימרמן שיבולת זית   21.01.20
אביגדור דגן / בינת השכווי  משוררים במולדת חדשה   

טניה רמניק עודד ציון   28.01.20
עולם הולך ונעלם במיקרונזיה השגחה, משיח וגאולה בעולמו   

של הרמב"ם  

המכללה הרב תחומית
"ביתנו"
סמסטר א׳



2021

                   

שמורה הזכות לשינויים ו/או ביטולים

מנהלת: שולה פסקין
מחיר לסמסטר: 600 ₪

הרצאה שניה: 10:45-12:00 הרצאה ראשונה: 09:00-10:15                   

גרי פאל טל ענבר   04.02.20
הודו ובריטניה -   אקטואליה מהחלל   

יחסי אהבה שנאה ומהפכת גנדי    

חן כץ חן כץ   11.02.20
מפת מידבא -   רמת הגולן - אדם, טבע, נוף   

המפה הנשכחת של ארץ ישראל והיסטוריה יהודית    

רועי עלוני אלון גור אריה   18.02.20
בדז'יך סמטנה - מולדתי מחזות הזמר הגדולים של   

המאה העשרים  

עודד פרגאי עודד ציון   25.02.20
פרסי נובל טעמי המצוות ומשמעות החיים   

אצל הרמב"ם  

רן רובין שיבולת זית   03.03.20
פריצות דרך ישראליות בתחום הרפואי יונה וולך-דיוקן אפל   

מורן גלאון דר' אורלב לוי ניסנבוים   17.03.20
משה מונטפיורי - השריף של לונדון תופעות גנטיות חריגות   

רועי עלוני יואל שתרוג   24.03.20
מוריס ראוול פריז - הסיפור שאינו נגמר   

 

הרצאה שניה: 10:45-12:00                 הרצאה ראשונה: 09:00-10:15 

בתיה דביר יריב פלד   31.03.20
שואת יהודי איטליה סוגיות בנושא צבא, בטחון   

ומדיניות ישראלית  

טניה   רמניק נפתלי הילגר   21.04.20
פולינזיה - אז והיום קסמי אפריקה   

דר' אורי ומאי לשמן  גרי פאל   05.05.20
הכל זהב-משירי חיים חפר הודו - אמונה, דת ומעמדות   

 
פרופ' אלי וקיל שיבולת זית   12.05.20

אסטרטגיות לייעול הזיכרון אתגר קרת - אתגר חדש בכתיבה   

זאביק ריילסקי  19.05.20  ג'אדה בולוס 
איסטנבול של ארדואן     מעגלי חיים - על מסורות בחברה   

הערבית   
 

רועי עלוני יריב פלד   26.05.20
אהרון קופלנד -   סוגיות בנושא צבא, בטחון   

הדיקן של המוסיקה האמריקאית ומדיניות ישראלית   

דר' אורלב לוי ניסנבוים   02.06.20
הרצאת אורח אופקים חדשים במדע וברפואה   

גלי צימרמן זאביק ריילסקי   09.06.20
חווית שומר בשער - על הסופר לאוניד מסע במורד הנהר הצהוב -   

פקרובסקי מוסלמים, נוודים ודרכים עתיקות   

רועי עלוני דר' עודד ציון   16.06.20
מוצארט וסאליירי 13 עיקרי האמונה של הרמב"ם   

 
דר' רוחמה אלבג יואל שתרוג   23.06.20

אגי משעול - ביקור בית  בלגיה - אהבה בת עשרים   

כל הסקרנים שוחרי הידע מגיעים למכללה מדי שנה לתוכנית רבגונית, עשירה 
ומעשירה, החושפת לנושאים מהותיים חובקי עולם, על סופרים ומשוררים, 

פוליטיקה, מקרא, אקטואליה, מוסיקה ומה לא.

ימי שלישי בבית יד לבנים, המחתרת 2, רמת השרון

המכללה הרב תחומית
"ביתנו"
סמסטר ב׳



2223

שמורה הזכות לביטולים ו/או שינויים

ההרשמה לפעילויות בימים א’–ה’ בין השעות 08:30-12:00
03-5471330 טלפון:  השרון.  רמת   ,21 ביאליק  שדרות 

הערות שעות  מורה / רכז  יום שלישייום ראשון 
 07:00-07:50 שלום הירש  התעמלות הוליסטית 

09:00-09:50  08:00-08:50 ניר אפרתי  פלדנקרייז 
08:00-10:45 סמדר קיבקוביץ  ציור 

החל מ-3.9.19   09:00-12:00 שולה פסקין  המכללה הרב תחומית 
החל מ-5.11.19 מתחילים   10:30-11:30 נעמן יזרעאלי  ריקודי שורות 

11:00-13:00 סמדר קיבקוביץ  רישום 
12:00-14:00 יהודית ריינהולד  ברידג' תרגול 

18:00-20:00  15:50-17:50 אהובה פכטמן  ברידג' 1 / 5 
שלב 2  16:00-17:00 ג׳ירס מגדלני  ערבית מדוברת  
שלב 3  17:00-18:00 ג׳ירס מגדלני  ערבית מדוברת  
שלב 4  18:00-19:00 ג׳ירס מגדלני  ערבית מדוברת  

  17:00-18:00 חדוה צבעוני  ספרות וכתיבה יוצרת 

הערות שעות  מורה / רכז  יום ראשוןיום ראשון 
11:00-13:45  08:00-10:45 סמדר קיבקוביץ  ציור ורישום 
09:00-09:50  08:00-08:50 איתן שריג  פלדנקרייז 

פרטני   09:00-12:00 מיכאל אלוני  מחשבים 
החל מ-3.11.19 מתקדמים   10:00-11:00 רג'ין בנטאטא  צרפתית 

אחת לחודש   10:30-12:00 ברכה תל אור, רינה גיתיאת  יש לי סיפור 
החל מ-3.11.19   14:00-17:00 כרמלה אביב  סדנת פימו 

16:00-17:00 שלב 1, 17:00-18:00 מתחילים ליה דנציג  איטלקית 
החל מ-27.10.19   16:00-17:30 ראובן שמיר  מקהלה 

אחת ל-6 שבועות   18:00-19:00 יגאל ירדני  כלכלה ושוק ההון 
עד סוף יוני  19:15-20:15  18:15-19:15 נעמן יזרעאלי  ריקודי שורות 2 / 1 

אחת ל-6 שבועות   18:00-19:30 מאורה ברקאי  הרצאות אורח 

08:50-09:35  08:00-08:45 אילנה פרייפלד  התעמלות בריאותית 
09:00-11:00 רון פכטמן  ברידג' 1 
10:00-10:50 ניר אפרתי  פלדנקרייז 
11:15-14:00 סמדר קיבקוביץ  ציור 

16:00-18:00  13:45-15:45  11:30-13:30 רון פכטמן  ברידג'  2 / 6 / 4 
16:00-16:55 פולינה בלילובסקי  יידיש 
17:00-19:00 יונינה בן-אור  ברידג' - הנחייה 
18:30-20:30 דליה מוגרבי  פינג פונג 

הערות שעות  מורה / רכז  יום חמישייום ראשון 

08:00-08:50 שלום הירש  התעמלות הוליסטית 
08:30-11:00 דליה מוגרבי  פינג פונג 

5 מפגשים   11:00-12:00 ליאורה ויניק  אינטרמצו 

שעות  מורה / רכז  יום שישייום ראשון 

  08:30-11:00 דליה מוגרבי  פינג פונג 
2 קונצרטים בשנה   11:00-12:00 ראובן שמיר  שבת תרבות 

אחת לחודש   17:00-18:00 דינה שיריון  שירה בציבור 

הערות שעות  מורה / רכז  שבתיום ראשון 

מערכת החוגים 
והפעילויות

לוח פעילות שבועי לפי ימים

שעות  מורה / רכז  יום רביעייום ראשון 
08:00-10:30 יעל בט  קרמיקה ופיסול 
09:00-10:00 בלה גולדנר  פילאטיס בונה עצם 

פרטני   09:00-12:00 מיכאל אלוני  מחשבים 
החל מ-23.10.19   09:00-12:00 אילנה ירדני  מכללת ארץ ישראל 
החל מ-30.10.19   09:30-11:00 מימי קוק  המכללה לתרבות 

10:10-11:10 תמר לרנר  יוגה 
10:30-13:00 יעל בט  קרמיקה, פיסול ועיסת נייר 

  12:30-13:30 ציפי מרום  שיפור עברית 
16:30-18:30 רבקה קרן צבי  ברידג' תרגול 

עד סוף יוני החל מ-6.11.19   17:00-18:15 מלך זיו  פנינים מתרבות היידיש 
שלב 1  17:00-18:00 ג׳ירס מגדלני  ערבית מדוברת 

מתחילים  18:00-19:00 ג׳ירס מגדלני  ערבית מדוברת 
עד סוף יוני   19:00-19:45 סטייסי שני  זומבה  08:50-09:35  08:00-08:45 אילנה פרייפלד  התעמלות בריאותית 

 08:00-09:00 עדי טכורש  צ׳י קונג 
מתקדמים  09:15-10:30 הנרי שקנובסקי  אנגלית – שיחה 

 10:15-11:00 גל רוסו  פלדנקרייז 
אחת ל-6 שבועות   11:00-12:00 אילנה חנקין  בוקר בריאות 

החל מ-4.11.19 אחת לחודש   11:15-13:00 חדוה פרנצי  רישום )קבוצה סגורה( 
החל מ-5.11.19  12:15-13:15  11:15-12:10 סמדר פלג  אימון המוח 

 18:15-20:15  16:00-18:00 רון פכטמן  ברידג' 3 / 7 
מתחילים.   17:00-18:00 שלב 1  16:00-17:00 חנה רחמן  ספרדית 

18:30-20:30 דליה מוגרבי  פינג פונג 

הערות שעות  מורה / רכז  יום שנייום ראשון 
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מחיר שנתי סוג פעילות  

₪  1,000 פעילויות גופניות )פעם בשבוע(   פעילות גופנית 
₪  1,300 התעמלות בריאותית  )פעמיים בשבוע(    
₪  1,000 זומבה )מספטמבר עד יוני(     
₪  500 פינג פונג   
₪  1,100 ריקודי שורות - מתחילים   )מנובמבר עד יוני(    
₪  1,300                         מתקדמים )מספטמבר עד יוני( 

₪  2,000 ציור   אמנות 
₪  3,150 ציור ורישום    

  ₪   1,500 רישום   
₪  1,680 קרמיקה, פיסול ועיסת נייר   
₪  250 סדנת פימו   

₪  1,450 לימוד   ברידג’ 
₪  500 הנחייה    
₪  400 תרגול   

₪  1,000 פנינים מתרבות היידיש  )מנובמבר עד יוני(   שפות 
₪  250 אנגלית / צרפתית  )מתקדמים(    
₪  1,050 ערבית מדוברת, איטלקית, ספרדית, יידיש - לימוד   

₪  850 )מנובמבר עד יוני(  אימון המוח 

₪  200 5 שיעורים  מחשבים 

מידע

• שנת הפעילות, החל מ-1.9.19 עד 31.7.20. יש להתעדכן לגבי כל חוג בנפרד.
• התשלום מראש עבור כל שנת הפעילות.

• התשלום במזומן, באשראי או בהמחאה לפקודת "ביתנו".
• החל מ-600 ₪ ניתן לחלק לחמישה תשלומים עוקבים. המחאה ראשונה לתאריך 1.9.2019.

• המחירים כוללים 50 ₪ דמי רישום שלא יוחזרו.
• מקומות יישמרו לממשיכים בחוגים משנת הפעילות הנוכחית, עד 15.7.2019.

• פתיחת חוג מותנית במינימום משתתפים.
• מצטרפים חדשים יירשמו על בסיס מקום פנוי.

תנאי ביטול

• בקשה לביטול השתתפות יש להגיש בכתב.
• החל מחודש מאי אין החזרים למעט מקרים חריגים שיועברו לוועדת פרט.

• חישוב ההחזר הכספי, בניכוי דמי הרישום, יהיה החל מהחודש שאחרי הגשת הבקשה.

משרד החוגים פתוח בימים א'-ה' בין השעות: 08:30-12:00.
עמותת "ביתנו" בית מלינוב ביאליק 21, רמת השרון. טלפון: 03-5471330.

beyteno-g@012.net.il :דוא"ל

שמורה הזכות לביטולים ו/או שינויים

פעילויות ללא תשלום: מקהלה / ספרות וכתיבה יוצרת / שיפור עברית

מחירון חוגים
שנת 2019-2020

11 חודשי פעילות
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 פניה וליאוניד מלינוב ז”ל תרמו את ביתם
בשדרות ביאליק 21, למען הציבור ברמת השרון.

1985לרווחת גימלאי רמת  עמותת “ביתנו” הוקמה בשנת 
השרון. בית מלינוב הועבר לידי פעילי העמותה ומאז הוא 

משמש בית חם ופעיל לגימלאי העיר.

בראש העמותה עומד/ת יו"ר שהוא מנהל בפועל את הבית 
בהתנדבות מדי יום ביום.

לעמותה ועד מנהל של חמישה-עשר חברים וצוות מתנדבים 
למען  וממרצם  מזמנם  התורמים  ואחראים,  מסורים 

התושבים.

הפעילות ההתנדבותית הענפה מחממת את הלב.

פניה וליאוניד מלינוב 
מרכז קהילתי לפנאי ולתרבות

בית מלינוב
הבית שלנו

שד’ ביאליק 21, רמת השרון 4720615
טל’ 03-5493236, 03-5471330 / פקס’ 03-5403988
beyteno-m@012.net.il  /  beyteno@012.net.il

ביתנו

הפקת החוברת: עדנה רותם, ועדת פירסום 
עריכת תוכן: אירית ברוקשטיין, מנהלת אדמיניסטרטיבית

עיצוב גרפי: יעל אלון–רוזנשיין, סטודיו יֹולה
צילומים: טום מאיר ומשתתפי החוגים
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 ההרשמה לפעילויות
 בימים א’–ה’ בין השעות 08:30-12:00

 שדרות ביאליק 21, רמת השרון

 מידע בנושא מכללות וחוגים
טל' 03-5471330 / ימים א׳-ה׳ בשעות 08:30-12:00

 מידע בנושא טיולים ונופשונים
טל' 03-5493236/44 / בשעות 08:30-13:30

 מידע בנושא מוזיאונים והצגות
טל' 03-5493236/44 / בשעות 08:30-13:30

 מכירת תווי קניה בהנחה לרשתות השיווק
טל' 03-5493236/44 / בשעות 08:15-13:00

לקבלת מידע עדכני
על פעילויות ב"ביתנו" בית מלינוב

שלחו את שמכם המלא והטלפון לדוא"ל:
beyteno-g@012.net.il

רוצה להיות מעודכן?

בואו להתנדב בביתנו!

21, רמת השרון 4720615 עמותת "ביתנו" - בית מלינוב, שד’ ביאליק 
beyteno@012.net.il  /  beyteno-m@012.net.il  /  beyteno-g@012.net.il ביתנו


