חזון והגשמה
תרבות ,נוער וספורט

בית הגמלאי
חוגים ופעילויות
2019-20

תקנון והנחיות לשנת הפעילות 2019-2020
קבלת קהל ורישום חברים חדשים
ראשון עד חמישי  | 14:00 - 8:00ראשון ושני 18:00 - 16:00
חברות בבית הגמלאי
כל פעילות במרכז מותנית בתשלום דמי חבר .דמי החברות הם  ₪ 20לחודש.
כל המשלם שנה מראש יקבל חודשיים מתנה .מינימום תשלום לחברות הינו שלושה חודשים מראש.
החברות כוללת :כניסה חופשית להרצאות ,חברות בספריה ,השתתפות יומית במשחקי רמי וברידג' ,כניסה יומית למועדון ולכל
החוגים והפעילויות הכלולים בדמי חבר ,הזכות להרשמה לחוגים ,טיולים ונופשים.
מסגרת החוגים
 .1שנת הפעילות מתחילה ב 1/9/19-ומסתיימת ב .31/7/20 -בחודש אוגוסט יפעל המועדון במתכונת קיץ.
.2חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות ומספר המפגשים.
 .3פתיחת כל 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.
תנאי ביטול
 .1במקרה של ביטול סדנא על ידי החבר ,התשלום לא יוחזר.
 .2בקשות להפסקת פעילות יטופלו רק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המועדון.
 .3ביטול חוג  -יחויב בתשלום מלא של אותו החודש ,החבר זכאי להשתתף עד סוף החודש.
 .4תאריך אחרון לביטול חוג 1.4.20
 .5התשלום לחוג ישולם גם במקרה של העדרות .במקרה של מחלה הנמשכת למעלה מחודש יש להציג אישור רפואי והמקרה יידון לגופו.
 .6אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבי.
תנאי הרשמה
 .1ההשתתפות בחוגים מותנית בהרשמה ותשלום מראש.
 .2התשלום עבור החוגים יגבה בספטמבר  2019עבור כל השנה .ניתן לשלם במזומן ,צ'קים או כרטיס אשראי עד
 11תשלומים.
 .3ניתן להשתתף בשיעור נסיון בחוג בלבד .במידה ונרשמתם לחוג ,התשלום יכלול את שיעור הנסיון.
 .4לא ניתן להירשם לשיעור ניסיון בסדנא.
 .5חבר 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!
הנחות
במקרה של הרשמה ליותר מחוג אחד תינתן הנחה של  10%על החוג השני ,הנמוך מבינהם שעלותו  ₪ 60לחודש ומעלה .ההנחות
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 29/9/19 :עד  | 1/10/19יום כיפור 8/10/19 :עד  | 9/10/19סוכות 13/10/19 :עד 21.10.19
פורים | 10/3/20 :פסח 8/4/20 :עד  | 15/4/20יום עצמאות20/5/20 :
ייתכנו שינויים בחופשות החגים בהתאם להוראות משאבי אנוש-עיריית הרצליה.
כל המגיע ברכבו לבית הגמלאי החל מ 16:00 -ואילך זכאי לחניה חינם בחניון לב העיר בהחתמת כרטיס החניה
בבית הגמלאי.

ברוכים הבאים למועדון בית הגמלאי
"למרות שאף אחד לא יכול לחזור אחורה ולהתחיל לגמרי מחדש ,כל אחד
יכול להתחיל מרגע זה וליצור סיום חדש לגמרי".
קארל בארד
בית הגמלאי משמש מרכז פנאי פעיל לאזרחים ותיקים עצמאיים המתגוררים בהרצליה.
המועדון פועל במסגרת החברה לאמנות ותרבות הרצליה בע"מ – תאגיד עירוני של
עיריית הרצליה.
בתקופת החיים החדשה הנפתחת לפנינו עם הגיענו לגיל הפרישה ,נפתחת הדלת ללמידה,
צמיחה והתפתחות מתוך פניות שלא תמיד התאפשרה בגיל צעיר יותר במרוץ החיים.
אנו מזמינים אתכם להגשים חלומות ,להעז ,להתנסות ביצירה חדשה ,בתנועה שטרם
ניסיתם ,בלמידת תחום ידע חדש עבורכם ,בטווית קשרים חדשים ,בהכרת שבילים
מרתקים בארצנו ומחוצה לה.
בתוכנית השנה שמנו את הדגש על פעילויות של חברותא וגיבוש הקשרים החברתיים
כחלק מהתפיסה וההבנה שקשרים חברתיים בגיל השלישי חשובים לאין ערוך.
דלתי פתוחה לכול אחת ואחד מכם כדי לשמוע ממקור ראשון את הרעיונות והצרכים שלכם
מתוך הקשבה ונסיון אין סופי לקבל תובנות והבנות ולפתח את הבית לשביעות רצונכם.
צוות בית הגמלאי ואני מאחלים לכם שנת פעילות מרגשת ,משמעותית ומצמיחה.

בברכת שנת פעילות פוריה ומרתקת,
אורלי קורן
מנהלת בית הגמלאי

לימודי שפות
אנגלית

חנה דוכנה
כתיבה ,קריאה ודיבור בהתאמה אישית
לכל הרמות
שנה ג'  -שלישי | 8:30
שנה ד'  -ראשון | 10:30
ביניים  -ראשון |  8:30רביעי | 8:45
מתקדמים  -ראשון |  9:30רביעי | 10:00
מתחילים  -ראשון | ( 11:30שיעור של שעה
וחצי)
שנה ד'  -רביעי | 11:00
מתקדמים  - +רביעי | 12:00
מחיר( ₪ 40/₪ 30 :לשיעור של שעה וחצי)

אנגלית מדוברת
ג'פרי פטריק

ערבית בחברותא

לימוד ערבית בחברותא – קריאה וכתיבה בלבד
ראשון | 10:00
כלול בדמי חבר

ערבית מדוברת בניב ישראלי
רועי סראג

מיומנויות יסוד בסיסיות בכדי לדבר ולהבין את
הערבית המדוברת במרחב הארץ ישראלי
מתקדמים  -שני | 9:30
מתחילים  -שני | 11:00
מחיר₪ 120 :

צרפתית

אדית בלינדר

תרגול שיחה באנגלית ,שפור מיומנויות הדבור
באנגלית והגדלת אוצר המילים
שני | 10:00
כלול בדמי חבר

קריאה ,כתיבה ודיבור
מתחילים שנה ב׳  -רביעי | 8:00
מתקדמים  -שני | 8:30
מתקדמים  - +ראשון | 8:00
מחיר ₪ 110 :

ספרדית

שיח צרפתית

דבי יוסף

לימודי קריאה ,כתיבה ושיחה
שנה ב׳  -שלישי | 9:45
מחיר₪ 120 :

ספרדית

אדית בלינדר
לימודי קריאה ,כתיבה ושיחה
מתקדמים  -חמישי | 9:00
שנה ג'  -חמישי | 11:00
מחיר₪ 120 :

שיח צרפתית מתקדמים - +ראשון | 9:30
(אחת לשבועיים)
שיח צרפתית מתקדמים  -שני | 10:00
(אחת לשבועיים )
רביעי | ( 9:30אחת לשבועיים)
מחיר₪ 50 :

"צוזאמן"  -קבוצות שיח יידיש

אלקה שובל ,בני שפריר ,דליה נקר

קבוצות שיח ולימוד יידיש תוך כדי צפייה בסרטים,
קריאת חומרים ,שירה ושיחה ,יציאה להצגות
וטיולים
ראשון | 10:45 / 12:00 / 16:30
מחיר ₪ 100 :לשנה

חוגי אמנות
חדש  -סדנת מקרמה

פסיפס

בסדנא נלמד קשרים בסיסיים ונצא עם מתלה
מקרמה לעציץ או לקיר
ראשון | 18:30 - 15:30
מחיר ₪ 200 :כולל חומרים לסדנא חד פעמית

טכניקות שונות של יצירת תמונה צבעונית מורכבת
על בסיסים שונים דו ותלת מימדיים .התמונות
עשויות מפיסות קטנות של חומרים שונים .זכוכית,
אריחי קרמיקה ,פורצלן ועוד
ראשון | 18:00 - 16:00
מחיר₪ 130 :

החוג משלב מגוון סגנונות ומיומנויות לעיצוב
תכשיטים כגון סריגת תכשיטים בחוטי מתכת
בשילוב חרוזים ,עבודות עור ,מקרמה ,סוטאז' ועוד
ראשון | 11:30 - 8:30
מחיר ₪ 110 :לחודש

סריגה אומנותית

דלית עינב קדרון

תכשיטנות אומנותית ושדרוג אופנה
נאזה קרמן

מלאכת יד

הלן אהרוניאן
פעילות מהנה של עבודות יצירה בחומרים שונים:
ריקמה ,צביעה ,סריגה ,פיסול בנייר ובד ,תפירה
ועוד לפי בחירה ויכולת אישית
שני ורביעי | 10:30 - 8:30
מחיר₪ 50 :

ויטראז'

קלרה פלוטניק
חגיגת אור וצבע .לימוד טכניקות שונות לחיתוך
וחיבור של זכוכית ,תוך כדי ביצוע יצירות מרהיבות
כגון תמונות ,מראות ,אהילים ,תכשיטים ועוד
חמישי 13:00 - 11:00 | 10:30 - 8:30
מחיר₪ 130 :

קלרה פלוטניק

אתי גלר

לימוד סריגה בשתי מסרגות ומסרגה אחת
להכנת אביזרי אופנה ופרטי לבוש
ותיקות :רביעי | 12:30 - 10:30
מתחילות :שני | 12:30 - 10:30
מחיר - ₪ 80 :פעם בשבוע

קרמיקה

מירי כהן

יסודות הקרמיקה וטכניקות שונות בעבודה בחומר.
פיסול פיגורטיבי ,משטחים ,צביעה וגלזורה .מתאים
למתחילים ומתקדמים
שלישי | 14:30 - 11:30 | 11:30 - 8:30
מחיר ₪ 20 + ₪ 240 :חומרים

ציור

מיקי הראל
רכישת מיומנות טכנית בציור ,שימוש בטכניקות שונות
שמן ,מים ,אקריל ,עפרון ופחם .מתאים למתחילים,
מתקדמים ,קבוצות קטנות ועבודה פרטנית
שני | 13:00 - 11:00 | 11:00 - 9:00
שלישי | 13:00 - 11:00 | 11:00 - 9:00
רביעי | 19:00 - 17:00
מחיר₪ 170 :

סדנאות וחוגי חשיבה
מחוץ לקופסא – חדר כושר למוח

טלפון חכם (אנדרואיד)

אימון המוח דרך משחקי קופסא המסייעים
להפעיל מיומנויות קוגנטיביות רבות
בחברותא,שעשוע וחדוות ניצחון.
ימי רביעי | 13:00 - 11:00
מחיר₪ 150 :

הקורס פותח דלת לתקשורת קלה וזמינה –
נלמד על הגדרות הטלפון ,אנשי קשר ,הורדת
אפליקציות ,מצלמה ,גלישה באינטרנט וכניסה
לרשתות חברתיות
רביעי | 9:00
מחיר ₪ 250 :ל 5-מפגשים

אנה שפרוך וענת זפרני

מחשבים (מתחילים ,מתקדמים,
רשתות חברתיות)
מלכה סגל

הכרת המחשב ,חשיפה לוורד ,גלישה
באינטרנט ,דואר אלקטרוני ורשתות חברתיות
ראשון | 10:30 - 9:00
מחיר ₪ 450 :ל 10-מפגשים
( +שני תרגולים בשבוע )

חוג מחשבים חצי שנתי
מלכה סגל

הכרת המחשב לעומק :גלישה ברשת ,בניית
אילן יוחסין ,רשתות חברתיות ,אפליקציות של
גוגל .מיועד לבעלי ידע בסיסי בהכרת המחשב
ראשון | 12:15 - 10:45
מחיר ₪ 150 :לחודש

חדש -קניה מאובטחת ברשת
מלכה סגל

נלמד איך קונים בצורה מאובטחת ברשת,
השוואת מחירים ,רכישות באתרים מחו"ל ועוד
רביעי | 12:30 - 11:00
מחיר ₪ 250 :לחמישה מפגשים

מלכה סגל

טלפון חכם (אייפון)
איל תמוז

שימוש באפליקציות ,רשתות חברתיות ,צילום,
יישומים מיוחדים לגיל השלישי ועוד
ראשון | 16:00
מחיר ₪ 270 :ל 5-מפגשים

תשבצי הגיון
דוד אשד

מפתח חשיבה יצירתית ,משנה קיבעון מחשבתי
ומשפר זיכרון .עיסוק נפלא וממכר לשעות
הפנאי ,מלא הומור ותחכום
שני | מתקדמים שנה ה׳ | 16:00
מתחילים שנה א' | 17:00
מתקדמים שנה ב'+ג׳ | 18:00
מחיר ₪ 110 :

סדנאות חוויתיות לצמיחה והתפתחות אישית
מועדון מספרי סיפורים

סדנת כתיבה

הקורס מזמן מפגש עם עולם "מספרי הסיפורים":
לימוד העברת סיפור מול קהל תוך רכישת כלים
חדשים ,מתן דגש על שפת הגוף והקול .תילמד
תבנית הסיפור ואיך הופכים סיפור לסיפור טוב
רביעי | 12:00 - 10:30
מחיר ₪ 450 :לעשרה מפגשים

הקניית כלים לכתיבה ולימוד מושגי יסוד ,הכרות
עם יצירות והענקת דרכים לבניית ספור ולווי
היוצרים בתהליך הכתיבה והעריכה תוך תמיכה
ומשוב
שלישי 13:30 - 11:30
מחיר ₪ 450 :ל 10-מפגשים

חדש – עולמו המופלא של המקרא

מועדון קריאה

סדרת הרצאות מרגשת על תרבות יהודית-
ישראלית
רביעי | 12:30 - 11:00
מפגש חשיפה  30/10״טעות לעולם חוזרת"
על ביטויים שנכסנו מן התנ"ך אל העברית בת
ימינו
מחיר ₪ 500 :ל 14-מפגשים

דיון בסיפורים קצרים וייחודים מהארץ והעולם,
קריאה ופרשנות של חוקרי ספרות לטקסט,
שיח על הסופר והביוגרפיה שלו ,ניתוח נושאים
משמעותיים העולים מהסיפור וקישור למציאות
האקטואלית שלנו.
ימי שלישי אחת לשבועיים | 11:00 – 9:30
מחיר ₪ 450 :ל 10-מפגשים
 ₪ 60 +חוברת הסיפורים

רונית רביב

אוריאל הכהן

סבתאות מודרנית
זהבה שפריצר

להיות סבא/סבתא היום זו משימה מורכבת ולא
תמיד קלה .הסדנא מאפשרת שיח על גבולות
ואחריות ,מערכות יחסים וקשרים משפחתיים,
עידוד ועוד
שני | 18:30 - 17:00
מחיר  ₪ 120לארבעה מפגשים

חוכמת ההזדקנות
משה נשרי

קבוצת תרגול ושיח הכוללים מדיטציה ,חומרי
קריאה ומעגלי הקשבה להתבוננות בהזדקנות,
חקירה ומודעות
שני | 13:15 - 11:15
מחיר ₪ 150 :ל 8-מפגשים

דנה דרילינגס

דנה דרילינגס

חדש – סדנת כתיבה לספורי ילדים
דנה דרילינגס

בסדנא נלמד טכניקות של כתיבת ספורים לילדים,
נפגוש ספרות ילדים כדי לקבל השראה ,נתרגל
כתיבה בחרוזים ,פרוזה ,קומיקס ,יומן ,כתיבה לגיל
הרך ,לילדים ולנוער.
ימי שלישי אחת לשבועיים | 11:30 - 9:30
מחיר  ₪ 450לעשרה מפגשים

סדנת מדיטציה ,הקשבה והתפתחות
לגיל השלישי
יונתן זיגלמן

קבוצה המציעה תרגול מדיטציה ותשומת לב
לעצמנו מתוך כבוד וחמלה .הטכניקה פשוטה
לתרגול ומאפשרת מרחב של הקלה והתפתחות
בכול גיל
שני | 13:15 - 11:15
מחיר ₪ 100 :ל 5-מפגשים

תנועה
פלדנקרייז

התעמלות בריאותית – חוכמת התנועה

מקסימום תנועה במינימום מאמץ .שפור התפקוד
הגופני והנפשי
ראשון ורביעי | 12:00 | 11:00
מחיר - ₪ 120 :פעמיים בשבוע
 - ₪ 80פעם בשבוע

מכלול פעילויות גופניות כגון טאי צ'י ,יוגה,
פלדנקרייז ותנועה בריאותית משולבים לחוויה
אחת
מחיר₪ 110 :

פלדנקרייז כסאות

התעמלות בונה עצם

מיועד לחברים שאינם יכולים לשכב על מזרן
ולעבור מישיבה לעמידה
ראשון ורביעי | 9:30
מחיר - ₪ 90 :פעמיים בשבוע
 - ₪ 50פעם בשבוע

חיזוק העצמות שנחלשו ומניעת החלשות זו
בעתיד .התמקדות "בהעמסה" על העצם ,מתיחות,
פיתולים וכפיפה במפרקים הרגישים ,וכן תרגילים
לשווי משקל ומניעת נפילות
חמישי | 10:00
מחיר₪ 50 :

חווה מגדל

חווה מגדל

התעמלות כסאות –
טיפוח שלד ויציבה

הדרה שיריאן  /טלי בן זכאי
התעמלות המחזקת את יציבות השלד והגוף
בשילוב נשימות ועבודה על שווי משקל
בישיבה .מיועד למתקשים בביצוע פעילות
גופנית ממושכת בעמידה ועל מזרון
שני וחמישי | 8:00
מחיר - ₪ 100 :פעמיים בשבוע
 - ₪ 50פעם בשבוע

התעמלות בריאותית מזרונים
הדרה שיריאן  /טלי בן זכאי

התעמלות להנעת מפרקי הגוף באופן דינמי,
דגש על שווי משקל ,חיזוק השלד והעצמות
בשילוב נשימות בעמידה ועל מזרון
שני וחמישי | 9:00
מחיר - ₪ 100 :פעמיים בשבוע
 - ₪ 50פעם בשבוע

הארייט אונרו

ראשון ורביעי | 8:00

טלי בן זכאי

פילאטיס

מיכל שפירא
חיזוק הגוף תוך הארכת השרירים.שיפור היציבה,
הגברת האנרגיה ,הקלה בכאבי גב ,מפרקים ועוד
ראשון |  16:00שלישי | 10:00
מחיר₪ 100 :

התעמלות כסאות
מיכל שפירא

ההתעמלות משלבת תרגילים לשיפור מרכיבי
הכושר הגופני כולל חיזוק השלד והשרירים,
גמישות והגדלת טווח התנועה במפרקים .החוג
מותאם למתקשים בביצוע פעילות גופנית ממושכת
בעמידה ועל מזרון
שלישי | 11:00
מחיר₪ 50 :

תנועה
התעמלות בונה עצם ושריר
נטע צרפתי

חיזוק ובניית הגוף ,שיפור התנועה והיציבה ,העלאת
המודעות הגופנית
שני | 13:15 - 12:30
חמישי | 13:00 - 12:15
מחיר - ₪ 120 :פעמיים בשבוע

יוגה

ריקודי דרך המשי –
הודי ,פרסי וריקודי בטן
טל כהן

לימוד סגנונות המחול מארצות דרך המשי מהודו,
פרס הקלאסית והשבטית ועד מצרים
שלישי | 12:00
מחיר₪ 80 :

צ'י קונג

דורית שהרבני

נחמה דורפמן

עולם פילוסופי רחב הכורך בתוכו טכניקות של
נשימה נכונה ,יציבה ,גמישות פיזית ומחשבתית
התורמת לריכוז ונינוחות

הצ'י קונג הינו חלק מהרפואה הסינית המסורתית
המכילה את כול היבטי האדם גוף ונפש.
הצ׳י קונג תומך באיזון הגוף ותורם לבריאות הפיזית
נפשית של המתרגל ומחזק את מערכות הגוףואבריו לתפקוד יעיל יותר
שני | 10:00
מחיר₪ 50 :

שלישי | 8:00
חמישי | 11:15

מחיר - ₪ 120 :פעמיים בשבוע
 - ₪ 60פעם בשבוע

פשוט לרקוד
(מבוסס שיטת ריו אביירטו)
נחמה פלורנטין

תנועה ,מוזיקה ,קול ומגע .פעילות מגוונת עם
תנועה אינטנסיבית נמרצת המאפשרת לשחרר
מתח וגם מפגש עם שקט ,רגיעה והרפיה
שלישי | 9:00
מחיר₪ 90 :

מוסיקה
מקהלת פעמוני גיל

מנצחת :פרידה ברקובסקי
מקהלה ותיקה בעלת רפרטואר עשיר המורכב מטובי המלחינים והמשוררים מהפולקלור הישראלי
והמתורגם
מלווה בפסנתר :נטלי זסלבסקי
ימי ראשון ורביעי | 9:00
מחיר₪ 40 :

חדש  -הרכב נגינה

בהנחיית המנצחת והפסנתרנית קרני חלאבין
אנו מקימים גוף מנגן בו יוכלו לנגן הרכבים קלאסים,הרכבים של מוזיקה קלה וג'אז .היצירות יבחרו
מתוך הרפרטואר הקיים וכן עיבודים מקצועיים.
כול המעוניין נא להרשם במשרדנו.

חדש  -מפגשי חברותא
חדש  -לקראת שבת  -שירה בציבור
דניאל תמיר

חמישי | 16:30
 - 12/9/19אהוד מנור ,נורית הירש ואילנית
 - 10/10/20שירי האהבה הפופולרים מתקופות
שונות
 - 14/11/19כלניות ,משה וילנסקי ושושנה דמארי
 - 12/12/19שירי רועים ומדבר
 - 2/1/20ירושלים שירים סביב לה
 - 6/2/20אריק איינשטיין ,שלישיית גשר הירקון
והחלונות הגבוהים
 - 5/3/20בני אמדורסקי ,הדודאים והפרברים
 - 2/4/20עוזי חיטמן ויגאל בשן
 - 7/5/20נעמי שמר ויהורם גאון
 - 4/6/20משירי יוסי בנאי
 - 2/7/20שירי תנועת נוער ולהקות צבאיות

סוגרים שבת ביחד

קבוצה חברתית המיועדת לחברים ללא בני זוג
(אלמנים/אלמנות ,גרושים/גרושות ,רווקים/
רווקות) .גיבוש חברים באמצעות שיח משותף,
יציאה לפעילויות חברתיות מגוונות ,יצירת
מקום של תמיכה ועזרה הדדית.
מדי שבת בוקר/אחר הצהריים

קבוצת הקשת

קבוצה חברתית לקהילה הגאה
הקבוצה היא קבוצה חברתית לחברי הקהילה
הגאה ,בה אפשר לדבר על הכול ,לצאת יחד,
וליצור קהילה מגובשת.
ראשון | 18:00

לאדינו

מועדון שוחרי תרבות הלאדינו הינו מועדון של
צאצאי מגורשי ספרד .צוות הפעילים מארגנים
פעילויות שונות כדי לתרום את חלקם בשימור
וטיפוח מורשת תרבות הלאדינו ושפתה.
ראשון | 18:00 | 22/09/19
פתיחת שנת הפעילות ,ערב סיפורים ופיוטים לכבוד
חגי תשרי .עם הזמר והחזן ז'קו חזן.
בית הגמלאי ,רחוב סירקין  6הרצליה.
ראשון | 18:00 | 01/11/19
ההומור הייחודי של יהודי האימפריה העותומנית מר
יהודה הצבי ,יליד סלוניקי ,פעיל ומרצה במסגרות רבות
בתחום הלאדינו .בית הגמלאי ,רחוב סירקין  6הרצליה.
שני | 19:00 | 16/12/19
המופע :לאדינו א-לה טורקה" .ז'קו ורנין" עם 5
נגנים .כפי שהופיעו בכנס הלאדינו האחרון בים
המלח .היכל בעיר ,בן גוריון  ,5הרצליה.
ראשון | 18:00 | 12/01/20
מהווי יהודי בולגריה ויוון ,בסיפורי משפחות דוברות
לאדינו בארץ .הסופרת מלכה אדלר ,בת כפר חיטים
תדבר על ספריה "בואי דודה נרקוד" ו"אלמה וביורן".
בית הגמלאי ,רחוב סירקין  6הרצליה.
ראשון | 18:00 | 02/02/20
סיפורים מבית אבא – נספר ונשמע ,בהנחיית חברת
הועד מזל לוי .בית הגמלאי ,רחוב סירקין  6הרצליה.
חמישי | 19:00 | 05/03/20
מסיבת פורים בתחפושות ,מוזיקה ,כיבוד קל.
אולם בר בעיר ברחוב בן גוריון  ,5צמוד להיכל בעיר.
ראשון | 18:00 | 09/05/20
לכבוד יום העצמאות " -יום העצמאות שלי" סיפורי
עליה וחוויות אישיות של חברי המועדון.
בית הגמלאי ,רחוב סירקין  6הרצליה
ותיקים בהיכל
בחודש יוני בהיכל בעיר ,תאריך יפורסם בהמשך.

הרצאות

ימי שני | 11:15

המוזיקה הישראלית  -דוד פטימר

שדרן ,עיתונאי ,מבקר וחוקר המוזיקה הישראלית
 | 02/09/19קרנבל בנח"ל
 | 09/09/19שנות פס קול ישראלי  -סיפורו של הזמר העברי
 | 16/09/19מרוסיה באהבה  -שירים מרוסיה שעשו עליה
 | 23/09/19חיית במה  -תחנות בחייו של יוסי בנאי

יפן  -ד"ר רחל קוז'ינס פלאמפ

 | 07/10/19חיי היום יום ביפן
 | 28/10/19תזונה כבסיס הבריאות ,יופי ואריכות ימים ביפן

מסע עולמי  -יונית קמחי
04/11/19
11/11/19
18/11/19
25/11/19

|
|
|
|

איי מקרונזיה  -האיים ברי מזל :מהאזוריים ומדירה ועד איי כיף ורדה -חלק א'
איי מקרונזיה  -האיים ברי מזל :מהאזוריים ומדירה ועד איי כיף ורדה -חלק ב'
אמנות מחוץ למוזיאון  -בסמטאות ירושלים ותל אביב -בין נדלן ואמנות-חלק א'
אמנות מחוץ למוזיאון  -בסמטאות ירושלים ותל אביב  -בין נדלן ואמנות  -חלק ב'

עולם הצללים החשאיים  -סער קדמון
| 2/12/19
| 9/12/19
		
16/12/19
| 23/12/19

הבגידות בעולם הריגול
הכוח הנשי בעולם
שיתוף הפעולה הבינלאומי בעולם החשאי ותרומת המודיעין הישראלי לביטחון העולם
וינה  -מגרש המשחקים של עולם המרגלים

גנטיקה  -רונית מור
| 6/1/20
| 13/1/20
| 20/1/20
| 27/1/20

תגלית בגנטיקה של המאה ה :21-המהפכה הגנטית כבר כאן?
גנטיקה ודעה קדומה :על תורשה ,סביבה ומה שביניהם
הגנטיקה של אדם וחוה :על אבולוציה וגנטיקה של האדם
הרולטה של הגנטיקה :אבחון ,מניעה וריפוי של מחלות תורשתיות באדם

יוסי בן אשר  -מייסד ומנחה ב"לדעת להנהיג"

 | 3/2/20סיפורי אלף לילה ולילה  -עיונים בחומת האהבה
 | 17/2/20עם השקט באה חכמה  -להיות נוכח כאן ועכשיו (זה מאד חשוב לשיפור הזיכרון ועוד)..
 | 24/2/20הודו וחכמת המזרח

ההרצאות כלולות בדמי חבר |  ₪ 20להרצאה לאורח | לא תורשה כניסה למאחרים

הרצאות

ימי שני | 11:15

שרונה שינא  -נומרולוגית
| 2/3/20
| 9/3/19
| 16/3/20
| 23/3/20

לכבוד יום האישה  -ממאה שערים עד לחיים מאושרים
לכבוד פורים  -תבונות ,שמחה ומה שביניהם  -הרצאה הומוריסטית
בוחרת נגד הזרם
נורומולוגיה וסגנונות תקשורת והקשבה

ספרות  -דנה דרינלינגס

 | 30/3/20אוכל מהספרים
 | 6/4/20הגירה מהספרים

ד״ר רועי כהנוביץ  -מזרחן  -איראנולוג
| 4/5/20
| 11/5/20
| 18/5/20
| 25/5/20

״בין הטורבאן ,הסמארטפון והשאיפה להגמוניה :צבא ,פוליטיקה וחברה באיראן״
הכחשת השואה בעולם הערבי ובאיראן
"מחול החרבות" :המאבקים בין הסונה לשיעה
"האנשים הנחמדים עם הגנים היפים :על דת הבאהיים מאיראן

סגן אלוף צביקה קרוכמל

מפקד מצ"ח פיקוד דרום ,מצ"ח פיקוד מרכז ומפקד הימל"מ  -היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות של מצ"ח.
 | 1/6/20מפרשת רמי דותן עד פרשת הצוללת -חלק א'
 | 8/6/20מפרשת רמי דותן עד פרשת הצוללת -חלק ב'
 | 15/6/20האם הרוצח חף מפשע
 | 22/6/20חוקרים ,בלשים  -עוקבים ומה שביניהם
 | 29/6/20ברורים בחקירות -איך הם מסתבכים?

תנ"ך  -רבקה חג'ג'

| 6/7/20
| 13/7/20
| 20/7/20
| 27/7/20

נוח ובניו אחרי המבול  -מה עשה חם לאביו?
לוט ובנותיו – מה קרה במערה?
דינה ,בת לאה או בת יעקב?
יפתח ובתו – האם יפתח הקריב את בתו?

אירועים מיוחדים
| 30/12/19
| 10/2/20
| 22/3/20
| 20/4/20
| 27/4/20

חנוכה  -מופע של "פעמוני גיל"
ט"ו בשבט  -מופע של "פעמוני גיל"
יריד יד שניה  -יריד אוקולוגי המעודד נקוי מדפים ופריטים מיותרים בבית ,הנמכרים
לקהל במחירים סמליים .כול מה שישאר ייתרם לנזקקים.
יום השואה  -מאפלה לאורה  -שלום המר
יום הזיכרון  -בחרתי בחיים  -חיה נייס

טיולים
 | 19/9/19סיור ייחודי בנתיבות

 | 21/5/20ללכת חרש על המים

עם המדריך מאיר דרילינגס

סיור חדש ומסעיר שבו נפליג לכנרת של סודות
בין הגלים ,ונאיר על מגדל  -מושבתם של לוחמים
חשאיים שחתומים על מעשים נועזים בשליחות
עלומה למען בטחון מדינת ישראל!

עם המדריך שמען זוהר

 | 31/10/19המשוטט

סיור בתל אביב בעקבות ולטר בנימין המשוטט
הפריסאי .לראות את האנשים ,המקומות ,הטעמים
והריחות שהולכים ונעלמים מהעולם

 | 9/1/20גוש עציון

עם המדריך חיים מטרי

 | 20/2/20סוסיה

עם המדריך חיים מטרי

 | 30/4/20תשע בכיכר

עם המדריך מאיר דרילינגס

סיור תל אביבי מרתק שמתחיל בכיכר דיזינגוף,
ומספר את קורותיהם של מייסדי העיר ואנשי תרבות
מרכזיים שצמחו בה .הסיור מלווה בהסברים ,שירים,
קוריוזים וסיפורים שעוד לא שמעתם...
אז נפגשים בכיכר?

עם המדריך אבי משה סגל

 | 11/6/20נשים משפיעות -
טיול ערב

עם המדריך מאיר דרילינגס

 | 16/7/20ירושלים

עם המדריך חיים מטרי

 | 5/8/20כן לציפור מעל המערה
החשמלית  -טיול ערב

עם המדריך אבי משה סגל

סיור בגן העצמאות וסביבתו

נופשים
 | 1-4/12/19אילת

עם המדריך חיים מטרי

 | 4-6/2/20חדש " -מתנת הגיל במדבר״

מסע לגברים ונשים בעלי תשוקה להתחדשות ומשמעות .זהו מסע ייחודי המלווה בשני מנחים בו יפתח מרחב
להתפתחות והרחבת גבולות האפשר .לינה מפנקת בחאן בארותיים בניצנה.

 | 15-18/3/20כפר בלום

עם המדריך חיים מטרי

חו״ל
 | 2-8/6/20ברצלונה והפרינאים (צפון ספרד)
** כל תכנית בסיס לשינויים

מועדון ברידג׳
חזי יחזקאל
משחק חברתי שני שחקנים נגד שניים – מזיז הגלגלים במוח ומחדד את הזיכרון.
כל אחד יכול! מתאים לכל הגילאים.
ברידג' שנה ב'  -שלישי |  | 9:00ברידג' שנה ג'  -שלישי | 11:30
ברידג' צעדים ראשונים  -חמישי |  | 9:00ברידג' מתקדמים  -חמישי | 11:15
מחיר₪ 120 :

משחקי שולחן
רמי חופשי

ראשון עד חמישי | 13:00 - 8:00

ברידג' חופשי

ראשון עד חמישי | 13:00 - 8:00

שש בש חופשי

ראשון עד חמישי | 13:00 - 8:00

שחמט חופשי

ראשון עד חמישי | 13:00 - 8:00

בית הגמלאי
רח' סירקין  ,6הרצליה
טלפון ,09-9541086 :פקס09-9559918 :
קבלת קהל :ימי ראשון עד חמישי  | 14:00 - 8:00ימי ראשון ושני18:00 - 16:00 :
| www.gimlaeim.co.il

gimlaeim6@gmail.com

בית הגמלאי ,הרצליה

