
    

  8120 ברדצמתכנית 

 

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 אסיינדהנופש במלון 
 מלווה בטיולים 

16-19/12 
 

  
08:00  
 צ'י קונג

 עם צביקה שמילוביץ'
 

 
 
 

5/12 17:30 

 מסיבת חנוכה
-בבית העולים 
 כיכר טיראן

9:00  
 אנגלית מדוברת
 )קבוצה סגורה( 

  ג'וסן קורן
 

11:20  
קבוצת שיח 

באנגלית עם מרגו 
  לפידות

 

 

09:00  
 תשבצי הגיון 
 עם רוחלה כץ

 

12:00 

 ספרדית מתקדמים
 עם דבי יוסף

 

 

09:00 
ערבית סדנת 

יב נמדוברת ב
 ישראלי למתחילים

 
 

 

10:15 
 +אנגלית מתקדמים 

 נעמי סובל
 

12:30 
לימוד ומשחק שחמט 

יוכי  עםלמתקדמים 
 ובני הרשקוביץ אמודאי

 

10:30  
ברידג' חופשי + 

הדרכה עם הורסט 
 פייזר
 

 
13:30 

 ספרדית מתקדמים + 
  עם דבי יוסף

11:00 

חוג שייט במרינה

 

11:30 
 קדמים אנגלית מת

 (בינוני)
 נעמי סובל

 

15:15 

צרפתית 
 +למתחילים

 עם דניז נייטס
 

12:30 

 משחקי שולחן
 בהדרכת רוחלה כץ

מזל טוב לחוגגים 
 יום הולדת

ברמדצבחודש 

 
הולדת יום 

 שמח!!!

16:00-18:00 
ברידג' משחק 

 חופשי
 

11:30 - 
תשבצי הגיון 
למתחילים 
 ולמתקדמים

 בתאום עם רוחלה

17:00 
18/11 

סדנת כתיבה 
 יוצרת

בהדרכת עיינת 
 פיידר

16:00 

 שיח ביידיש- צוזאמן
 מנחה:  ברכה שטדלר

 

 

26/12 
 19:00בשעה 

כנס מקהלות בין 
דורי בהשתתפות 

מקהלת הבית 
 הים""שירת 

 
 

17:00 
צרפתית מדוברת 

 עם אולגה מסס
 

 

 

16:00 
 חוג ציור 

עם איסאנה 
 מאירוביץ

 

 

 
15:30 

 מתקדמים' ברידג
 בהדרכת טל פרנד

 

 

18:30 
 ריקודי שורות

 חי יוסיפוןעם צ
 

 17:15  
 מועדון הספר הטוב

 "היו היתה" 
 מאת:יעל נאמן

 מנחה:תמר פיינגולד
 

 

18:00 
"שירת מקהלת  

 הים"
עם קרני חאלבין 

 וציפי בן שפר.

 

17:30 

 ברידג' שנה ג'
 .בהדרכת טל פרנד

 



  2018ר מבדצהודעות 

 מסיבת חנוכה:
תערך מסיבת חנוכה 17:30בשעה  5/12ה  יום ד'  

,בבית העולים בכיכר טיראן  
ופע מרהיב של מקהלת המועדון "שירת הים" בניצוחה של בתכנית: מ

, נשמח לראותכם!וציפי בן שפר קרני חלאבין  

 
 כנס מקהלות בין דורי

בכנס המקהלות השנתי תשתתף השנה מקהלת הבית שלנו "שירת 
הים" בניצוחה של קרני חלאבין והפסנתרנית ציפי בן שפר, הכנס 

19:00יום ד' בשעה  26/12יתקיים ב   
הרצליה, 5בהיכל בעיר בן גוריון   

09-9552921מהרו לרכוש כרטיס על מנת לשריין מקומכם,   
 

 מועדון הספר הטוב 
 במסגרת חוג הקריאה הנכם מתבקשים לקרוא את הספר:

"היו היתה"  מאת: יעל נאמן,    
17:15יום שני בשעה  31/12 -המפגש יתקיים ב   

 מנחה: תמר פיינגולד.
 

 יפתח בקרוב:

 למעוניינים להצטרף לקבוצת יצירת התכשיטים עם דניאלה פלקוביץ' ,
, 09:00שתתקיים בימי א' בשעה   

ולקבוצת ההתעמלות לחיזוק ובניית הגוף עם נטע צרפתי )ימי א' ו ד' 

 (. 16:00בשעה 

נא ליצור קשר עם אודליה,)ההרשמה לכל החוגים מותנית במספר 

 המשתתפים(.

 

 !!!לכולכם חג חנוכה שמח

 רכהבב    

 על הים 60מועדון 

 הרצליה פיתוח קומה ב' 1חוב הצדף ר

 09 -9541086 או  09 -7682558 :ניםטלפו


