
חמישירביעישלישישניראשון
 16:00 / 10:00 

פטנק
מקס גדניר

 11:45
 התעמלות לחיזוק

ובניית הגוף 
נטע צרפתי 

 12:30
 משחק שחמט
למתקדמים 

יוכי אמודאי
 14:15

צרפתית מתחילים 
דניס נייטס

 15:45
צרפתית מתקדמים 

דניס נייטס
 17:00

צרפתית מדוברת 
אולגה מסס

 17:00
כתיבה רגשית 

עינת פיידר
 18:30

ריקודים סלונים
צחי יוסיפון

 8:00
צ'י קונג 

צביקה שמילוביץ/לילי דגן
 9:00

תשבצי הגיון 
רוחלה כץ

 10:30
ברידג' משחק חופשי

הורסט פייזר
 12:30

משחקי שולחן 
רוחלה כץ

 14:00
שחמט 
טלי בן גל

 16:00
"צוזאמן" 

מפגשי שיח ביידיש 
מנחה: ברכה שטדלר

 פעילות שני תרבות
ימי שני ב-17:00

מועדון הספר הטוב
אחת לחודשיים

הרצאות מתחלפות
אחת לחודש

טיפים לחיים טובים 
רוחלה כץ  אחת לחודשיים

תנ״ך 
  דינה מאיר  אחת לחודשיים

 12:00
ספרדית 

מתקדמים
עם דבי יוסף

 13:30
ספרדית מתקדמים+

עם דבי יוסף
16:00

ציור  
איסאנה מאירוביץ׳

19:00
 חדש!

פרלמנט גברים
יצחק ינאי

 9:30
 חדש!

מועדון קריאה
דנה דרילינגס
אחת לשבועיים

11:00
חוג שייט

בשיתוף המרכז הימי
11:30
 חדש!

סריגה אומנותית
אתי גלר 

16:00
ברידג' למתקדמים

משחק חופשי
רכזת: רותי ברק

 17:00
 התעמלות לחיזוק

ובניית הגוף 
נטע צרפתי 

 18:00 
חדש!

שירת הים 
קרני חלאבין וציפי בן שפר

 9:00
אנגלית מדוברת 

ג'וסן קורן 
 10:15

אנגלית מתקדמים
נעמי סובל

 11:30
אנגלית מתחילים +

נעמי סובל
 12:45

תשבצי הגיון 
רוחלה כץ

 16:00
ברידג' מודרך מתקדמים

טל פרנד
 18:00

ברידג' מודרך מתחילים
שנה ב'

טל פרנד

תוכנית שנתית 2017/18 

חזון והגשמה

תרבות, נוער וספורט

שישים על הים

"60 על הים" רח' הצדף 1, בניין מנהלת המרינה קומה ב'
60alhayam@gmail.com :טלפון: 09-9541086 | 09-7682558 מייל

אתר: gimlaeim6.wix.com/gimlaeim         בית הגמלאי, הרצליה

ב״60  חברות   16:00-18:00 ושני  8:00-13:00, ראשון  ורישום חברים חדשים: ראשון עד חמישי  | קבלת קהל   2017-18 והנחיות לשנת הפעילות  תקנון 
על הים״: כול פעילות במרכז מותנית בתשלום דמי חבר. דמי החברות הם 20 ₪ לחודש. כול המשלם שנה מראש יקבל חודשיים מתנה. מינימום תשלום 
להרצאות  חופשית  כניסה  כוללת:  החברות  הים".  על   60" למועדון  והן  הגמלאי  בית  למועדון  הן  קבילה  החברות  מראש.  חודשים  שלושה  הינו  לחברות 
להרשמה  הזכות  חבר.  בדמי  הכלולים  והפעילויות  החוגים  ולכול   למועדון  יומית  כניסה  וברידג'  רמי  יומית במשחקי  בספריה, השתתפות  חברות  וסרטים, 
2. חגים  יפעל המועדון במתכונת קיץ.  31/7/18. בחודש אוגוסט  ומסתיימת   1/9/17 ב  מסגרת החוגים: 1. שנת הפעילות מתחילה  ונופשים.  לחוגים,טיולים 
3.פתיחת כול חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. אם מספר המשתתפים בחוג  ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות ומספר המפגשים. 
תנאי הרשמה:  לנרשמים.  היחסי  יוחזר התשלום  חוג  ביטול  4. במקרים של  לבטלו  הזכות  למרכז  המינימאלי תעמוד  ירד במהלך השנה מתחת למספר 
1. ההשתתפות בחוגים מותנית בהרשמה ותשלום מראש. 2. התשלום עבור החוגים יגבה בספטמבר 2017 עבור כול השנה. ניתן לשלם במזומן, צ'קים או 
כרטיס אשראי עד 11 תשלומים. 3. ניתן להשתתף בחוג בלבד בשיעור ניסיון, במידה ונרשמתם לחוג התשלום יכלול את שיעור הניסיון. 4.לא ניתן להירשם 
אותו  השיעור  תמורת  החזר  יקבל  לא  אחרת  סיבה  כול  או  מחלה,  עקב  שיעורים  שלושה  עד  אחד  משיעור  יעדר  אשר  5.משתתף  בסדנא.  ניסיון  לשיעור 
החסיר. אם חלה לתקופה ממושכת חלילה יש להביא אישור רפואי על מנת לקבל החזר. 6. חבר 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! 7.בגין מחלה או היעדרות מסיבה אחרת העולה על חודש 
ימים לא ישמר המקום בחוג וכספו יוחזר בקיזוז של שבועיים. 8. החל מ 1 למאי אין החזר על ביטול חוגים למעט סיבות רפואיות. הנחות: 1. במקרה של 
הרשמה ליותר מחוג אחד תינתן הנחה של 10% על החוג השני, הנמוך מבינהם שעלותו 50 ₪ לחודש ומעלה. 2.ההנחות הינן על חוגים ולא על סדנאות. 
100 ₪ דמי הרשמה.  ינוכו  - עד שבוע לפני המועד  נופש  ביטול   .2 40 ₪ דמי הרשמה.  ינוכו  ימים לפני המועד   3 - עד  טיול  ביטול   .1 טיול/נופש:  ביטול 
פורים 1/3/18   | 14/10/17 כולל   סוכות 4/10/17 עד    |   21/9/17 ראש השנה 20/9/17,  לוח חופשות:  יום - אין החזר כספי.   3. ביטול נופש וטיול באותו 
פסח 1/4/18 עד 7/4/18 כולל  |  יום העצמאות 19/4/18  |  שבועות 20/5/18  |  ייתכנו שינויים בחופשות החגים בהתאם להוראות משאבי אנוש-עיריית הרצליה.



ימים ושעותמחירשם החוג/סדנא

שון
א

ר

 ₪120 לפעמיים בשבועהתעמלות חיזוק ובניית הגוף  |  נטע צרפתי 
₪80 לפעם בשבוע

ראשון 11:45, רביעי 17:00

ראשון 12:30 כלול בדמי חבר משחק שחמט למתקדמים  |  יוכי אמודאי 

מתחילים ראשון 14:15 ₪80 צרפתית  |  דניז נייטס
מתקדמים ראשון 15:45 

ראשון 17:00 כלול בדמי חברצרפתית מדוברת  |  אולגה מסס

ראשון 11018:30 ₪ ריקודים סלונים  |  צחי יוסיפון

22/10 חשיפה | ראשון 40017:00 ₪ | 12 מפגשים כתיבה רגשית  |  עינת פיידר 

22/10 חשיפה | ראשון 10:00 | 16:00 כלול בדמי חבר פטנק  |  מקס גדניר 

שני

שני 8:00   כלול בדמי חברצ’י קונג  |  צביקה שמילוביץ/לילי דגן 

שני 9:00כלול בדמי חבר תשבצי הגיון  |  רוחלה כץ

שני 10:30כלול בדמי חבר ברידג’ משחק חופשי  |  מרכז הורסט פייזר 

שני 12:30 כלול בדמי חברמשחקי שולחן  |  רוחלה כץ

שני ₪9014:00 שחמט  |  טלי בן גל 

“צוזאמן" - מפגשי שיח ביידיש
מנחה: ברכה שטדלר 

שני 16:00  ₪100 לשנת פעילות.
תשלום יוסדר מול מנחות הקבוצה

שני  17:00 אחת לחודשייםכלול בדמי חברטיפים לחיים טובים  |  רוחלה כץ

שני 17:0 אחת לחודשיים כלול בדמי חבר מועדון הספר הטוב 

שני 17:00 אחת לחודש. כלול בדמי חבר הרצאות מתחלפות 

שני 17:00 אחת לחודשיים כלול בדמי חבר תנ״ך  |  דינה מאיר 

שי
לי

ש

שלישי ₪10012:00 ספרדית שנה ב’  |  דבי יוסף 

שלישי 13:30 ₪100 ספרדית מתקדמים+  |  דבי יוסף

שלישי 16:00 ₪160 ציור  |  איסאנה מאירוביץ 

שלישי 19:00 כלול בדמי חבר חדש! פרלמנט גברים  |  יצחק ינאי 

עי
בי

ר

9:30 אחת לשבועיים ₪80 לחודש | עשרה מפגשים חדש! מועדון קריאה  |  דנה דרילינגס 

שייט )השטת סירות מפרש(
בשיתוף המרכז הימי הרצליה 

 ₪300
)לחברי מועדון בלבד(

רביעי 11:00 

רביעי 11:30 ₪80 סריגה אומנותית  |  אתי גלר 

רביעי 16:00  כלול בדמי חברברידג’ חופשי  |  רכזת רותי ברק 

רביעי 18:00  ₪120 חדש! שירת הים  |  קרני חלאבין וציפי בן שפר

שי
מי

ח

חמישי 9:00  כלול בדמי חבר אנגלית מדוברת  |  ג’וסן קורן

חמישי 10:15 ₪80 לחודשאנגלית מתקדמים  |  נעמי סובל

חמישי 11:30  ₪80 לחודש אנגלית מתחילים+  |  נעמי סובל

חמישי 12:45  כלול בדמי חבר תשבצי הגיון  |  רוחלה כץ

חמישי 16:00  ₪110 לחודש ברידג׳ מתקדמים  |  טל פרנד

חמישי 18:00  ₪110 לחודשברידג’ למתחילים שנה ב’   |  טל פרנד

פעילות בינדורית בחנוכה, פסח ובחופש הגדולפעמיים בשנה נופשאחת לחודש טיול 
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60alhayam@gmail.com :טלפון: 09-9541086 | 09-7682558 מייל
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מחירון חוגים ופעילויות 2018/2017


