והגשמה
חזוןוהגשמה
חזון

הרצאות
הומור על גיל השלישי  -עכשיו תורי!
תנ"ך
חקירות משטרה מאחורי קלעים
אקטואליה
מסע עולמי
מיעוטים בישראל
בוקר עם אומן
סיפורים אישיים שטרם נשמעו
תרבויות משתנות בעולם השלישי  -קידמה מול מסורת
מזרחן
החברה החרדית
מוזיקה

25/9/17 , 11/9/17
דבורה ברסי
30/10/17 | 23/10/17 | 16/10/17 | 2/10/17
רבקה חג'ג'
משה טומי פלדינגר 20/11/17 | 13/11/17 | 6/11/17
25/12/17 | 4/12/17
דובי טמיר
22/1/18 | 15/1/18 | 8/1/18 | 1/1/18
יונית קמחי
19/2/18 | 12/2/18 | 5/2/18
אסנת צור
26/3/18 | 19/3/18 | 12/3/18
כינרת זוהר
16/4/18
עמי לרמן
30/4/18 | 23/4/18
דניאל לוי
28/5/18 | 21/5/18 | 7/5/18
דרור מנור
שרה וסימה זלצברג 25/6/18 | 18/6/18 | 11/6/18 | 4/6/18
30/7/18 | 23/7/18 | 16/7/18 | 9/7/18
לוגסי ניסימוב

וספורט
נוער
תרבות,
וספורט
נוער
תרבות,

11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15

קבלת קהל ורישום חברים חדשים
ימי ראשון עד חמישי 14:00 - 8:00
חברות בבית הגמלאי
> כול פעילות במרכז מותנית בתשלום דמי חבר.
> דמי החברות הם  ₪ 20לחודש.
> כול המשלם שנה מראש יקבל חודשיים מתנה .
> מינימום תשלום לחברות הינו שלושה חודשים מראש.
> החברות קבילה הן למועדון בית הגמלאי והן למועדון “ 60על הים”.
> החברות כוללת :כניסה חופשית להרצאות וסרטים ,חברות בספריה ,השתתפות יומית במשחקי רמי וברידג’ ,כניסה יומית למועדון ולכול החוגים והפעילויות
הכלולים בדמי חבר.
> הזכות להרשמה לחוגים ,טיולים ונופשים.
מסגרת החוגים
 .1שנת הפעילות מתחילה ב  1/9/17ומסתיימת . 31/7/18בחודש אוגוסט יפעל המועדון במתכונת קיץ.
.2חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות ומספר המפגשים.
 .3פתיחת כול 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.
.6במקרה של ביטול סדנא התשלום לא יוחזר.
תנאי הרשמה
 .1ההשתתפות בחוגים מותנית בהרשמה ותשלום מראש.
 .2התשלום עבור החוגים יגבה בספטמבר  2017עבור כול השנה .ניתן לשלם במזומן ,צ’קים או כרטיס אשראי עד  11תשלומים.
.3ניתן להשתתף בחוג בלבד בשיעור ניסיון ,במידה ונרשמתם לחוג התשלום יכלול את שיעור הניסיון.
 .4לא ניתן להירשם לשיעור ניסיון בסדנא.
 .5משתתף אשר יעדר משיעור אחד עד שלושה שיעורים עקב מחלה ,או כול סיבה אחרת לא יקבל החזר תמורת השיעור אותו החסיר .אם חלה לתקופה
ממושכת חלילה יש להביא אישור רפואי על מנת לקבל החזר.
 .6חבר 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!
 .7בגין מחלה או היעדרות מסיבה אחרת העולה על חודש ימים לא ישמר המקום בחוג וכספו יוחזר בקיזוז של שבועיים.
 .8החל מ 1 -למאי אין החזר על ביטול חוגים למעט סיבות רפואיות.
הנחות
 .1במקרה של הרשמה ליותר מחוג אחד תינתן הנחה של  10%על החוג השני ,הנמוך מבינהם שעלותו  ₪ 50לחודש ומעלה.
 .2ההנחות 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  | 21/9/17 , 20/9/17 -סוכות  4/10/17 -עד  14/10/17כולל | פורים  | 1/3/18 -פסח  1/4/18 -עד  7/4/18כולל
יום העצמאות  | 19/4/18 -שבועות 20/5/18 -
ייתכנו שינויים בחופשות החגים בהתאם להוראות משאבי אנוש-עיריית הרצליה.
כול המגיע ברכבו לבית הגמלאי החל מ  16:00ואילך זכאי לחניה חינם בחניון לב העיר .לתושבי העיר בעלי מדבקת "אני מהרצליה" תינתן הנחה של
 50%על חניה בחניום לב העיר עד השעה .16:00

הגמלאי
בית
חוגים ופעילויות 2017-18
בית הגמלאי :רח' סירקין  ,6הרצליה | טלפון ,09-9541086פקס 09-9559918
קבלת קהל :ימי ראשון עד חמישי 14:00 - 8:00
בית הגמלאי ,הרצליה
מיילgimlaeim6@gmail.com :
www.gimlaeim.com

לוח חוגים ופעילויות 2017-18
שם החוג

ימי פעילות

שם המדריך

מחיר חבר

שעות פעילות

מפגשי תרבות ודעת
הרצאות/מופע

פירוט סדרות
בהמשך .פירוט
אירועים וסרטים
בתוכנית החודש.

אנגלית שנה שניה
אנגלית  ABCמתחילים
אנגלית ביניים
אנגלית מתחילים
אנגלית מתקדמים
אנגלית מתקדמים +
חדש  -אנגלית מתחילים
משוחחים באנגלית
חדש  -ספרדית מתחילים
ספרדית מתקדמים
ספרדית שנה ב׳
ערבית
צרפתית מתחילים
צרפתית מתקדמים
צרפתית מתקדמים +

רביעי
חנה דוכנה
ראשון
חנה דוכנה
ראשון
חנה דוכנה
ראשון ורביעי
חנה דוכנה
ראשון ורביעי
חנה דוכנה
רביעי
חנה דוכנה
שלישי
חנה דוכנה
שני
ג’פרי פטריק
שלישי
דבי יוסף
חמישי
רינה ניר
חמישי
רינה ניר
ראשון
בחברותא
רביעי
אדית בלינדר
שני
אדית בלינדר
ראשון
אדית בלנדר
הנחיה על ידי פעילי ראשון
מועדון “צוזאמן”

ימי שני

11:15

כלול בדמי חבר (למעט מופעים
מיוחדים) .אורח ישלם ₪ 20
להרצאה בודדת.

למודי שפות

קבוצת שיח יידיש

12:00
10:30
11:30
ראשון  ,8:30רביעי 8:45
ראשון  ,9:30רביעי 10:00
11:00
8:30
10:00
8:30
9:00
11:00
10:00
8:00
8:30
8:00
16:30 | 12:00 | 10:45

₪ 30
₪ 30
 ₪ 40שעה וחצי
₪ 30
₪ 30
₪ 30
₪ 30
כלול בדמי חבר
₪ 120
₪ 120
₪ 120
כלול בדמי חבר
₪ 100
₪ 100
₪ 100
 ₪ 100ל״תוכנית אב לגיל
השלישי״ לשנת פעילות

מועדון ברידג'
ברידג' מתחילים
ברידג' מתקדמים
ברידג' שנה ב׳
תחרות ברידג׳

חזי יחזקאל
חזי יחזקאל
חזי יחזקאל
חזי יחזקאל

שלישי
חמישי
חמישי
שלישי

11:30
11:15
9:00
9:00

₪ 120
₪ 120
₪ 120
 ₪ 25לתחרות

חוגי אמנות
תכשיטנות אומנותית
ושדרוג אופנה
מלאכת יד
ויטראז'
חדש  -פסיפס
חדש  -סריגה אומנותית
קרמיקה

נאזה קרמן

ראשון

8:30-11:30

 ₪ 90לחודש

הלן אהרוניאן
קלרה פלוטקין
קלרה פלוטקין
אתי גלר
מירי כהן

שני ורביעי
חמישי
חמישי
שני
שלישי ורביעי

ציור

מיקי הראל

שני ,שלישי ,רביעי

8:30-10:30
8:30-10:30
11:00-13:00
11:00-13:00
שלישי 10:00-13:00
רביעי 11:00-14:00
שני  | 9:00שלישי ,9:00
 | 11:00רביעי 17:00

₪ 50
₪ 130
₪ 130
₪ 80
 ₪ 20 + ₪ 240חומרים

מקהלה
מחשבים (מתחילים ,מתקדמים,
רשתות חברתיות)
רות אוסטר
הכרת הטאבלט
מרכז תמיכה למשתמשי מחשב ,רות אוסטר
טאבלט וסמארטפון

פרידה ברקובסקי
מלכה סגל

ראשון ורביעי
ראשון וחמישי
שני
שני

חדש  -סדנת הגשמה
חדש " -הכל זהב"  -גימלאים
מדברים חיים
התנהלות כלכלית

דנה דרילינגס
דנה דרילינגס
דנה דרילינגס

ראשון
שלישי
שלישי אחת
לשבועיים
שני
שני

16:30-18:30
11:00-13:00
9:00-10:30

 10מפגשים ₪ 450 -
 10מפגשים ₪ 450 -
 10מפגשים  ₪ 80 -לחודש

9:00-10:30
16:30-18:00

 10מפגשים (בספריה) ₪ 370 -
 12מפגשים ₪ 120 -

11:00-13:00

ארבעה מפגשים ₪ 50 -

15:30
16:30
17:30
18:30

₪ 90
₪ 90
₪ 90
₪ 90
₪ 110

אילנה לפידות
שרה אורן

המועדון הכלכלי בשיתוף החל מ 1/11/17

היחידה הקהילתית

תשבצי הגיון :מתקדמים שנה ג’
תשבצי הגיון :מתקדמים שנה ד’
תשבצי הגיון :ממשיכים שנה ב׳
חדש  -תשבצי הגיון :מתחילים

דוד אשד
דוד אשד
דוד אשד
דוד אשד

שני
שני
שני
שני

פלדנקרייז

חווה מגדל

ראשון ורביעי

ראשון ורביעי
11:00 12:00
10:00
9:30
8:00

שני
שלישי
שלישי
ראשון ורביעי
שלישי
חמישי
חמישי
שלישי וחמישי

יוגה
צ’י קונג
ריקודים סלונים
חדש  -ריקודי דרך המשי  -הודי,
פרסי ומזרחי
ריקודי עם

דורית שהרבני
נחמה דורפמן
צחי יוסיפון
טל כהן

שלישי
שני
ראשון
שלישי

9:00
16:00
17:00
8:00
11:00
8:00
9:00
שלישי 10:00
חמישי 11:15
שני 12:30
חמישי 13:00 ,12:15
8:30
10:00
16:30
12:00

שרה גוטמן

ראשון

ממשיכים 10:15-11:15
מתחילים 11:15-12:15

רמי
ברידג
השאלת ספרים

חופשי
חופשי
מריאנה פקיליס

תנועה
מיקי ויינר
פלדנקרייז
חווה מגדל
פלדנקרייז כסאות
התעמלות כסאות  -טיפוח השלד הדרה שיריאן
והיציבה
הדרה שיריאן
התעמלות בריאותית מזרנים
טלי בן זכאי
חדש  -צפיפות עצם
טלי בן זכאי
חדש  -התעמלות דינמית
הארייט אונרו
התעמלות בריאותית
מיכל שפירא
חדש  -התעמלות כסאות
טלי בן זכאי
התעמלות כסאות
טלי בן זכאי
התעמלות בריאותית מזרונים
מיכל שפירא,
פילאטיס
טל כהן
נטע צרפתי
התעמלות לחיזוק ובניית הגוף

₪ 40
₪ 450
 7מפגשים ₪ 110 -
כלול בדמי החבר
בתאום מראש

חמישי
ראשון ורביעי
שני

שני וחמישי

₪ 70
₪ 80
₪ 50
₪ 50
₪ 50
₪ 50
₪ 110
₪ 50
₪ 50
₪ 50
₪ 100
₪ 120
₪ 60
₪ 50
₪ 110
₪ 70
 ₪ 110אולם חזרות תאטרון

משחקי שולחן

₪ 160

חוגים וסדנאות
9:00
ראשון 9:00 ,10:45
חמישי 17:45 ,16:00
11:00
16:00-18:00

חדש  -שחמט מתחילים
סדנת “טלפון חכם”
(טאבלט ואנדרואיד)
סדנת כתיבה  -מתחילים
סדנת כתיבה  -מתקדמים
חדש  -מועדון קריאה

טלי בן גל
מלכה סגל

חמישי
רביעי

9:00-10:30
9:00

 12מפגשים ₪ 250 -
 5מפגשים ₪ 250 -

ראשון עד חמישי
ראשון עד רביעי
ראשון ורביעי

8:00-13:00
8:00-13:00
ראשון 9:00-10:00
רביעי 10:00-11:00

כלול בדמי חבר
כלול בדמי חבר
כלול בדמי חבר

טיולים נופשים ,הצגות תאטרון ,פעילות בין דורית
חדש! סיורי מוזיאונים וגלריות עם טל גלפר .פתיחה בביאנלה בונציה!!
אחת לחודש הצגת תיאטרון

אחת לחודש טיול שני נופשונים בשנה

נופש אחד בחו"ל

פעילות בין דורית בחנוכה ,פסח
ובחופש הגדול

