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 מלינוב ופניה לאוניד) אליהו

 הראשונה הווילה היה הבית ,שברשותנו המידע לפי .ל”ז מלינוב ופניה( ליאוניד) אליהו של ביתם היה מלינוב בית

 שתי בן יפה בית נבנה ,”לבנים יד“ בית ועד ביאליק מרחוב שהשתרע ,דונם וחצי ארבעה של שטח על .בשרון ברמת

  .פרי עצי גן ומסביבו קומות

 אך ,וחינוך תרבות למטרות אותו לייעד-  המקומית למועצה בשלמותו הנכס את להוריש אליהו החליט-1955 ב

  .חייה סוף עד בבית לגור לרעייתו לאפשר

 המועצה אישרה-1984 ב רק .רבות שנים עוד בבית לגור המשיכה פניה .הצוואה לכתיבת סמוך לעולמו הלך אליהו

36  לפני ,בעומר ג”בל  שנחנך הבית את לנהל כדי הוקמה” ביתנו“ עמותת .העיר גמלאי לרשות הבית את להעמיד

  .שנים

 .העיר גמלאי לרווחת רחב פעולות מגוון עם ותוסס פעיל ,חם כבית רבה בהצלחה לינובמ בית משמש היום ועד מאז

 ”ביתנו“ עמותת ,ירדני יגאל

 

 .והתמיכה הפעולה שיתוף על השרון רמת לעיריית מודה מלינוב בית” - ביתנו“ עמותת

 

 

 

 !יקרים וגמלאים גמלאיות

-מ למעלה .השרון רמת ותיקי לכל ופתוח פנים מסביר ,מכבד ,אוהב ,חם בית ,שלנו הבית הוא מלינוב בית” ביתנו“

 .שלנו והגמלאיות הגמלאים חיי העשרת  למען כולו הפועל מרשים למפעל יסוד אבן הוא הבית שנים35 

 לגוון ,לרענן השתדלנו השנה גם ,תמיד כמו .”ביתנו“ של והמגוונת העשירה השנתית התכנית בפניכם פרושה

 .שלו הענין תחום את למצוא מכם ואחד אחד לכל שיתנו ,חדשים ומיםלתח היריעה את ולהרחיב

 מעשירים החברתיים האירועים ושלל הנופשונים ,הטיולים ,המכללות ,האורח הרצאות ,המוזיאונים ,השונים החוגים

 .חברינו  של החברתיים החיים ואת הדעת את

 ששהייתכם מנת על הכל ונעשה עושים ,ר”היו אבנרי כרמלה-  אני שבראשם והמתנדבים הבית עובדי ,”ביתנו“ צוות

  .ונעימה מחבקת ,מכילה תהיה במחיצתנו

 

 - אבנרי כרמלה

 ,”ביתנו“ עמותת ר”יו

 ש”רמה יקירת

 

 

 

 

 

 שלנו הפעילויות



 !בעיצומה ההרשמה

 18 עמוד :מחירים

 19 עמוד :ותנאים מידע

 

 

 ' (6עמ) אמנות

 ציור

 רישום

 נייר ועיסת פיסול ,קרמיקה

 פימו סדנת

 אומנויות שילוב סדנת

 טלאים סדנת

 

 ' (7עמ) גופנית פעילות

 פלדנקרייז

 בריאותית התעמלות

 הוליסטית התעמלות

 עצם בונה פילאטיס

 שורות ריקודי

 זומבה

 קונג י'צ

 פונג פינג

 

 ' 8-(9עמ) ולמוח לנפש

 והנחייה תרגול ,לימוד' - ברידג

 מחשבים

 המוח אימון

 יוצרת וכתיבה ספרות

 ך"תנ חוג

 היידיש מתרבות פנינים

 

 ' (9עמ) שפות

 שיחה-  אנגלית

 מתקדמים-  צרפתית

 מדוברת ערבית

 ספרדית

 איטלקית

 

 ' 11-(13עמ) מכללות

 ישראל ארץ מכללת

 ביתנו מכללת

 

 ' 14-(17עמ) חברתיות פעילויות

 בציבור שירה

 אורח הרצאות

 ההון ושוק כלכלה



 תיאטרון הצגות

 תן-קח ספריית

 תרבות שבת

 עירוניות ומקהלות הבית מקהלת

 מתחלפות תערוכות

 סיפור לי יש

 אינטרמצו

 קיץ קפה

 ונופשונים טיולים

 אמנות שוחרי מועדון

 

 

 ביטולים או/ו לשינויים הזכות שמורה

 חוגים פרוט

 אמנות

 

 ציור

 קיבקוביץ סמדר :מדריכה

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

 08:00-,10:45 13:45-11:00  בשעות' א ימי

 10:45-08:00                              בשעות' ג ימי

 11:15-14:00 בשעות' ה ימי

 

 רישום

 קיבקוביץ סמדר :מדריכה

 .טבע ורישום מודל רישום כולל ,ב"וכיו מים צבעי ,פחם ,גירים ,בעפרונות רישום

 13:00-11:00 בשעות' ג ימי

 

 נייר ועיסת פיסול ,קרמיקה

 בט יעל :מדריכה

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

 .בדרכו להתבטא אחד לכל מאפשר

 08:00-,10:30 13:00-10:30 בשעות' ד ימי

 

 פימו סדנת

 אביב כרמלה :מדריכה

 ."הפרחים אלף" בשיטת בית וקישוטי תכשיטים ייצור

 17:00-14:00 בשעה לחודש אחת' א ימי

 

 אומנויות שילוב סדנת

 לזרוביץ מירי :מדריכה

 .ועוד בובות סריגת ,תכשיטים עיצוב

 12:30-10:30 בשעות' ב ימי

 

 טלאים סדנת

 דוד אתי :מדריכה



 .מבדים ים'קולאז יצירת

 .בחודש פעמיים13:15-11:00  בשעות' א ימי

 .המדריכה עם בתאום הצטרפות

 

 

 גופנית פעילות

 פלדנקרייז

 אפרתי ניר ,רוסו גל :מדריכים

 .תחילה במחשבה תנועה ,ותפקודיו הגוף הכרת

 (ניר בהדרכת11:00-10:15 ) בשעה' א ימי

 (גל בהדרכת11:00-10:15 ) בשעה' ב ימי

 (ניר בהדרכת08:00-,08:45 09:45-09:00 ) בשעה' ג ימי

 (ניר בהדרכת10:50-10:00 ) בשעה' ה ימי

 

 בריאותית התעמלות

 פרייפלד אילנה :מדריכה

 .ושכיבה ישיבה ,בעמידה ריריםוהש הפרקים הפעלת

 08:15-,08:55 09:45-09:00 בשעות' ה-ו' ב ימי

 

 הוליסטית התעמלות

 הירש שלום :מדריך

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

 08:45-07:45 בשעה' ו ימי07:00-.08:00  בשעה' ג ימי

 

 עצם בונה פילאטיס

 גולדנר בלה :מדריכה

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

 10:00-09:00 בשעה' ד ימי

 

 שורות ריקודי

 יזרעאלי נעמן :מדריך

 .והגוף הנפש לבריאות ,ותנועה קצב-  לרקוד כמו אין

 18:15-:15,19 20:15-19:15 בשעות' א ימי

 11:00-10:00 בשעה' ג ימי

 ראשון צעד-  מתחילים12:00-11:00  בשעה' ג ימי

 (ממשיכים) מתחילים12:00-11:00  בשעה ד׳ ימי

 

 זומבה

 שני סטייסי :מדריכה

 .והנשמה הגוף כל עם לרקוד

 19:45-19:00 בשעה' ג ימי

 

 קונג י'צ

 טכורש עדי :מדריכה

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

 08:50-08:00 בשעה' ב ימי.                          ולנפש



 

 פונג פינג

 .ותחרויות משחקים

 20:30-18:30 בשעה' ה,' ב ימי

 11:00-08:30 בשעה ושבת' ו ימי

 

 ביטולים או/ו לשינויים הזכות שמורה

 

 (קודם מדף המשך) חוגים פרוט

 

 ולמוח לנפש

 :ברידג׳

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

 

 לימוד

 פכטמן רון :מדריך

 16:00-,18:00 20:15-18:15  בשעות’ ב ימי

 13:45-11:30 בשעות,( ממשיכים11:00-09:00 ) בשעות ה׳ ימי

 

  הנחייה

 אור בן יונינה :מדריכה

 19:00-17:00 בשעה’ ה ימי

 

  תרגול

 ריינהולד יהודית :מדריכה

 14:00-12:00 בשעה’ ג ימי

 

 מחשבים

 אלוני מיכאל :מדריך

 בלוט מלי :רכזת

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

  .התלמיד של האישית

 .מראש הרשמה09:00-.13:00   בשעה’ ד-ו’  א ימי

 

 המוח לאימון סדנה

 פלג סמדר :מדריכה

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

 (מתקדמים,( 13:10-12:15 )מתחילים12:10-11:15 )  בשעה’ ב מיי

 

 יוצרת וכתיבה ספרות

 צבעוני חדוה :מדריכה

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

 18:00-17:00 בשעה’ ג ימי

 

 היידיש מתרבות פנינים

 זיו מלך :מדריך



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

 .המקור

 18:00-16:45 בשעה’ ד ימי

 

 

 

 שפות

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

 שיחה-  אנגלית

 שקנובסקי הנרי :מדריך

 .בסיסי ידע לבעלי והעשרה שיפור

 11:00-10:00 בשעה’ ב ימי

 

 צרפתית

 בנטאטא ין’רג :מדריכה

 (מתקדמים11:00-10:00 ) בשעה’ א ימי

 

 מדוברת ערבית

 יחיא’ חג איה :מדריכה

 רותם עדנה :רכזת

 .ייחודית בשיטה ,הרמות בכל ,מדוברת ערבית

  (   מתחילים17:00-16:00 ) בשעה ג׳ ימי

 (ממשיכים18:00-17:00 ) בשעה ג׳ ימי

 (מתקדמים19:00-18:00 ) בשעה ג׳ ימי

 

 ספרדית

 פרסיפר חנה :מדריכה

 רותם עדנה :רכזת

 .שיחה על דגש תוך השפה יסודות לימוד

 (מתחילים16:00-)17:00 בשעה’ ב ימי

 (מתקדמים18:00-17:00 ) בשעה’ ב ימי

 

 איטלקית

 רותם עדנה :רכזת

  .שיחה על דגש תוך השפה יסודות לימוד

 .בהקדם יפורסמו השעות .’א ימי

 

 

 ביטולים או/ו לשינויים הזכות שמורה

 

 ישראל ארץ מכללת

 (בבהמשך תפורסם’ ב סמסטר תכנית) א׳ סמסטר

 ירדני אילנה :מנהלת

 (פנוי מקום בסיס על) ₪ 50 בודד מפגש מחיר ₪.: 400 לסמסטר מחיר

 

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



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

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

 .הזו המורכבת

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

 

 

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

 גן אלון’ דר אבניאון יואב 20.10.21

 שלום ברית מול הבריונים ברית נשכח מים לחלוץ מחווה ,כברה ביצות 

 

 דוד-בר גילי אחיטוב ניב’ פרופ 31.11.21

 המאורגן הפשע של הקלעים לאחורי הצצה מלאכותית בינה 

                 

 גפני ידידיה’ פרופ אורן מיכל ר”ד 17.11.21

 ?חדש יש-  פרקינסון האפריקאית הציונית החוויה-  ונגל’בג וילה 

 

 שביט אוריה’ פרופ נווה אייל’ פרופ .218.12

 הפוליטיקה של הגדולים המיתוסים -IIה העולם במלחמת ב”ארה-  הטובה המלחמה 

 

 גן אלון’ דר אבניאון יואב 22.12.21

   נס-חד מול היונה חרב אדם של המרתק סיפורו ,ירושלים-  דמשק-  ביאליסטוק 

                

 מרשנסקי רותי פלד אבי 5.01.22

 הנשכחת הראשונה הגברת-  שזר כצנלסון רחל דרך פורצת טכנולוגית חדשנות שנות 70 

                         

 גפני ידידיה’ פרופ נווה אייל’ פרופ 19.01.22

 -xל בתאחיזה מחלות והמקרטיזם הקרה המלחמה 

 מנוליס אילן הרני יסכה 9.02.22

 של ליזה המונה או המופלא המכניזם אמריקה דרום ועד מיוון ,הקדוש השבוע טקסי 

 האסטרונומיה

 

 

 

 ביטולים או/ו לשינויים הזכות שמורה

 

 ”ביתנו“ תחומית הרב המכללה

 (2021 באוקטובר תפורסם ב׳ סמסטר תכנית) א׳ סמסטר

 רותם עדנה :מנהלת

 ₪: 600 לסמסטר מחיר

 (פנוי מקום בסיס על) ₪ 50 בודד מפגש מחיר

 

 השרון רמת,2  המחתרת ,לבנים יד בבית שלישי ימי

 מהותיים לנושאים החושפת ,ומעשירה עשירה ,רבגונית לתוכנית שנה מדי למכללה מגיעים הידע שוחרי הסקרנים כל

 .המרצים מיטב עם ,לא ומה מוסיקה ,אקטואליה ,מקרא ,פוליטיקה ,ומשוררים סופרים על ,עולם חובקי



 

 

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

  אלבג רוחמה’ דר ענבר טל 5.10.21

 חייו בתחנות מסע ,והסיפור הציור-  גוטמן נחום מהחלל אקטואליה 

                    

  ינאי דני  עברון עמית 12.10.21

 הנוודים בארץ לשרוד-  מונגוליה האנושי במוח ואמת מיתוס 

                   

  רבי עוזי’ פרופ  צימרמן גלי 19.10.21

 אברהם הסכמי - בי’ד לאבו המסע פקרובסקי לאוניד-  וסיפורים מטאטא על 

                   

 שתרוג יואל רביד דורון ר”ד 26.10.21

  בעולם הגדולה צבע גיגתח-  הודו  ודכאון לחרדה חדש טיפול 

                   

 פאל גרי פלד יריב 2.11.21

 הנסתר העם-   המאיה בני ארץ גואטמלה אינטרסים ברית או אסטרטגית ברית-  ורוסיה ישראל 

                      

    אלכסנדרוני זיו עלוני רועי 9.11.21

 בקולנוע פנימיזם 1940 פנטזיה 

 

  נבון זוהר  סימון עמוס ר”ד 16.11.21

  מנוקד עדן גן הגנומי בעידן החיים תוחלת והארכת מניעתית רפואה 

 

  ליבר דני וקיל אלי’ פרופ 23.11.21

                    פרוייד עד מבודהה  וחלום שינה ,מוח 

 

 

 

 

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

  אורח מרצה  קינן אראלה 7.12.2

  בהקדם ימסר הנאוה גברתי ועד מפיגמליון-  שואו ברנארד 

                   

 אלכסנדרוני זיו הילגר נפתלי 14.12.21

 פאטאל הפאם של דמותה ו”אונסק של מורשת אתרי בעקבות 

                   

   ינאי דני רובין רן 21.12.21

 של האבודים השבטים בעקבות-  הפראית אתיופיה  הטבע בהשראת רפואיות טכנולוגיות 

                    האומו עמק

 אורח מרצה אידלברג איילת 28.12.21

 ימסר בהודו הקסטות 

                                                             בהקדם



                   

 אלבג רוחמה’ דר ניעלו רועי 4.01.22

 והחיים השירה ,עצמי על רק-  המשוררת רחל גולד גלן הקנדי הפסנתרן 

 

 כץ חן כץ חן 11.01.22

 ותקוות אמונות ,אלוהויות ,וצפונותיה הכנרת סיני הר עם כרכום הר לזיהוי המסע? בנגב נמצא סיני הר האם 

 שנה20,000  בנות

 

  רבי עוזי ‹פרופ  צימרמן גלי 18.01.22

  המוזר הזיווג-  וישראל איראן צ׳כוב אנטון-  כלבלב עם גברת 

 

 שתרוג יואל פלד יריב 25.01.22

  נגמר שאינו הסיפור-  פריז בטחוני-המדיני היום סדר על אקטואלייה 

 

 פאל גרי  עברון עמית 1.02.22

 עכשוית מצב תמונת-  האתגרים ארץ-  גואטמלה  התקין והמוח מוחיות פגיעות 

  

 

 

 ביטולים או/ו לשינויים הזכות שמורה

 

 חברתיות פעילויות

 

 בציבור שירה

 שיריון דינה :רכזת

 הזמנים מכל ישראליים שירים לשיר שאוהב מי לכל

 18:00-17:00 לחודש אחת ,שבת

 

 אורח הרצאות

 ברקאי מאורה :רכזת

 וכלכלה בטחון ,חברה בנושאי המרצים מיטב

 שבועות לשישה אחת18.00  בשעה שונים מועדים

 

 ההון ושוק כלכלה

 ירדני יגאל :רכז

 דיון קבוצת ,בנוסף .והזרים המקומיים ההון ובשווקי והעולם ישראל כלכלת בתחום מומחים מרצים בהנחיית דיון

 .ובחו״ל בארץ ההון בשוק פעילים למשקיעים מקצועית

 מתואמים בתארירים19:10-18:00  בשעה' א ימי

 

 תיאטרון הצגות

 ברטלר אילנה :רכזת

 מאורגנות הסעות כולל ,מיוחדים ומופעים מחול ,קונצרטים ,הצגות למבחר בהנחה כרטיסים

 



 תן-קח ספריית

 להנאתכם השפות בכל קריאה ספרי

 'ה'–א בימים

 

 תרבות שבת

 ומוסיקה תרבות מפגשי

 11.00 בשעה שבת

 בשנה קונצרטים2 

 

 הבית מקהלת

 שמיר ראובן :מנחה

 במקהלה שירה לאוהבי

 16:00 בשעה' א ימי

 

 אחרות מקהלות

 זבה דודו מנצח-  שירן

 22:00-20:00 בשעה’ א ימי

 

 ברק שלומי מנצח-  רונדו

 22:00-20:00 בשעה’ ב ימי

 

 ברק שלומי מנצח-  יחדיו

 22:00-20:00  בשעה’ ג ימי

 

 קביליו בועז מנצח-  שרונים

 20:30-18:30 בשעה' ד ימי

 

 מתחלפות תערוכות

 ברורמן רותי :רכזת

 .ולרישום לציור החוגים משתתפי של קבוצתיות ותערוכות יחיד תערוכות

 בשנה תערוכות 6

 

 סיפור לי יש

 אור תל ברכה :רכזת

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

 .קל וכיבוד

 מתואמים במועדים לחודש אחת

 

 הפילהרמונית התזמורת-  אינטרמצו

 ויניק ליאורה :רכזת

 מפגשים 5 של סדרה



 וקונצרט הרצאה ,ומאפה קפה

 11:00  בשעה ו׳ ימי

 הסעה כולל

 

 קיץ קפה

 הדשא על-  ומאפה קפה ,מוסיקה

 אוגוסט-יולי בחודשים17:00   בשעה ג׳ ימי

 

 ונופשונים טיולים

 אבנרי כרמלה :רכזת

 .ל"ובחו בארץ ונופשונים טיולים

 ולנפש לגוף מרגוע

 16 עמוד גם ראו

 

 אמנות שוחרי מועדון

 אופז תלמה :רכזת

 הארץ ברחבי במוזיאונים מודרכים וביקורים אביב תל במוזיאון מפגשים סדרת

 17 עמוד גם ראו

 

 

 ביטולים או/ו לשינויים הזכות שמורה

 

 ונופשונים טיולים

 אבנרי כרמלה :רכזת

 

 בארץ טיולים

 ישראל ברחבי ונטייל נצא

 מזג פי על נקבע הטיול יעד .המדריכים מיטב  בליווי ,שעות מספר של סיורים או ,יום של לטיולים יוצאים חודש מדי

 .השנה ועונות האוויר

 

 בארץ נופשונים

 ליגע מנוחה באה

  המלח ים

 הימים מצפה

 בלום כפר/  הגושרים

 ירושלים

 ...ועוד

 

 ל”לחו טיולים

 קטנות טעימות

 .שלנו המטיילים לקהל ומתאימים רבה בקפידה נבחרים הטיולים

 .השנה במהלך יפורסמו פרטים

 

 

 ביטולים או/ו לשינויים הזכות שמורה

 



 אמנות שוחרי מועדון

 אופז תלמה :רכזת

 ובגלריות במוזיאונים מודרכים סיורים

 הארץ ברחבי המוצגת האומנות מיטב עם מפגשים

 

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

  ...ועוד המדע מוזיאון ,ישראל מוזיאון-  ירושלים

 ...ועוד לאמנות חיפה מוזיאון ,כץ מאנה מוזיאון ,טיקוטין מוזיאון-  חיפה

 ...ועוד באשקלון ,שבע בבאר ,באשדוד מוזיאונים

 

 

 לאמנות אביב תל במוזיאון וביקורים הרצאות סדרת

 .ונצחיים שונים זרמים בה צרוונו פרחה היא בה בתקופה לאמנות צוהר שפותחת מרתקת הרצאות סדרת

 .המוזיאון של עכשוויות בתערוכות מודרך ביקור-  מפגש בכל .חמישי בימי המפגשים

 הסעות כולל ₪,: 290 הסדרה מחיר

 

 הצפוניים הבארוק ציירי של מסעותיהם-  לאיטליה המסע4.11.21 - 

 היום ועד מאז היופי אידאל על-  היופי ושקר החן הבל13.01.21 - 

 ”היפני וורהול אנדי- “ מורקאמי טקאשי10.03.22 - 

 בפירנצה האופיצי מוזיאון2.06.22 - 

 

 

 ביטולים או/ו לשינויים הזכות שמורה

 

 2022-2021 שנת  חוגים מחירון

 

 שנתי מחיר חודשי מחיר פעילות סוג

 

 אמנות

 2,300₪  230₪  ציור

 1,500₪   ₪ 150 רישום

 1,700₪   ₪ 170 נייר ועיסת פיסול ,מיקהקר

 1,050₪  105₪  פימו סדנת

 1,750₪  ₪ 175 אומנויות שילוב סדנת

 2,000₪  200₪  טלאים סדנת

 

 (בשבוע פעם) גופנית פעילות

 1,500₪  ₪ 150 פלדנקרייז

 1,500₪  ₪ 150 הולסטית התעמלות

 1,500₪  ₪ 150 פילאטיס

 1,500₪  ₪ 150 זומבה

 1,500₪  ₪ 150 יקונג’צ

 2,000₪  200₪    שורות ריקודי

 2,000₪  200₪  (בשבוע פעמיים) בריאותית התעמלות

 600₪  ₪ 60 פונג פינג

 



 ולמוח לנפש

 1,500₪  ₪ 150 ממשיכים לימוד’ - ברידג

 2,000₪  200₪  מתחילים לימוד- 

 ₪ 650 ₪ 65 הנחייה- 

 500₪  ₪ 50 תרגול- 

 250₪   מפגשים- 5  מחשבים

 1,500₪  ₪ 150 המוח לאימון סדנה

 1,500₪  ₪ 150 ך”תנ חוג

 1,500₪  ₪ 150 היידיש מתרבות פנינים

 

 שפות

 1,050₪   105₪  צרפתית/  אנגלית

 1,050₪   105₪  מדוברת ערבית

 1,050₪   105₪  איטלקית/  ספרדית

 

 

 הבית מקהלת/  סיפור לי יש/  יוצרת וכתיבה ספרות :תשלום ללא פעילויות

 

 

 

 

 מידע

 -.1.10.21ב תתחיל החוגים פעילות-.31.7.22 ה עד-1.9.21 מ החל ,הפעילות שנת• 

 .בנפרד חוג כל לגבי להתעדכן יש    

 .הפעילות שנת כל עבור מראש התשלום• 

 .בלבד אשראי בכרטיס התשלום• 

 .תשלומים-2 ב לשלם ניתן מכללות• 

 .תשלומים-6 ב לשלם ניתן חוגים• 

 .ההרשמה בעת הראשון התשלום• 

 .יוחזרו שלא רישום דמי ₪ 50 כוללים המחירים• 

 -.15.8.21ה עד ,הנוכחית הפעילות משנת בחוגים לממשיכים יישמרו מקומות• 

 .משתתפים במינימום מותנית חוג פתיחת• 

 .פנוי מקום בסיס על יירשמו חדשים מצטרפים• 

 .כולם על חלים התשלומים• 

 .בלבד אשראי בכרטיסי המכירה .בהנחה השווק לרשתות קניה תווי מכירת• 

 

 ביטול תנאי

 .פרט לוועדת שיועברו חריגים מקרים למעט החזרים אין בפועל ההרשמה לאחר• 

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

 .המתאימים המסמכים בצרוף בכתב להגיש יש השתתפות לביטול בקשה• 

 

 

 : 08:30-.12:00השעות בין’ ה’-א בימים פתוח המשרד

 .השרון רמת,21  ביאליק מלינוב בית” ביתנו“ עמותת

 : tzila@beytenu.co.ilל”דוא: 5493236/44-03  /  טלפון

 



 

 ביטולים או/ו לשינויים הזכות שמורה

 

 ?מעודכן להיות רוצה

 

  השרון רמת עיריית באתר שלנו לעמוד ותגיעו באינטרנט” מלינוב בית“ הקלידו עדכני מידע לקבלת

 : tzila@beytenu.co.ilל”לדוא והטלפון המלא שמכם את שלחו או החדש העמוד-  מלינוב בית” - ביתנו“

 

 לפעילויות ההרשמה

 12:00-08:30 השעות בין’ ה’–א בימים

 השרון רמת,21  ביאליק שדרות

 

 

 וחוגים מכללות בנושא מידע

 12:00-08:30 בשעות ה׳-א׳ ימים’ 03-,5471330 5493236/44-03 / טל

 

 ונופשונים טיולים בנושא מידע

 13:30-08:30 בשעות’ 5493236/44-03 / טל

 

 והצגות מוזיאונים בנושא מידע

 13:30-08:30 בשעות’ 5493236/44-03 / טל

 

 השיווק לרשתות בהנחה קניה תווי מכירת

 13:00-08:15 בשעות’ 5493236/44-03 / טל

 

 

 !בביתנו להתנדב בואו

 

 

  פירסום ועדת ,גבע מיקי :החוברת והפקת עריכה

 יֹולה סטודיו ,רוזנשיין-אלון יעל :גרפי עיצוב

 החוגים ומשתתפי מאיר טום :צילומים
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