
    

  2020 מרץתוכנית 

 

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

08:30 
 גולדן יוגה

 לינדה אהרון
 

  
08:00  
 צ'י קונג

 עם צביקה שמילוביץ'
 

 
 

08:30 
 גולדן יוגה

 לינדה אהרון
 

 
9:30 

ערבית מדוברת 
 בניב ישראלי
 ג'ריס מגדלני

 שנה ב'

מסיבת פורים 
 משפחתית בתאו

5/3/20 16:30 
 נא לבוא מחופשים 

 

10:00 
לימוד ומשחק שחמט 
למתקדמים עם יוכי 
 אמודאי ומוטי שלו

 
 

 
09:00  

 תשבצי הגיון 
 עם רוחלה כץ

 

10:15 
התעמלות לחיזוק 

 ובניית הגוף
 נטע צרפתי

 
 

 ש ד ח
11:15 5/2/20 

סדנת "עדשה 
 מספרת"

עינת פיידר -מנחות
 ועמית נחמיאס

08:00 
 קרמיקה
10:45 
 קדרות

  שפנרסיון 

11:30  
קבוצת שיח באנגלית 

 עם מרגו לפידות,
 )קבוצה סגורה( 

 

10:00  
 ברידג' חופשי 

 הורסט פייזרהדרכה  
 

 
11:00 

מפגשים מוזיקליים 
 עם רונית בורדו

 

 
8:30 

 לימוד ערבית מהבסיס
  רועי סראג

14:45 
 צרפתית מתחילים

15:50 
 מתקדמיםצרפתית 

 דניז ניטס
 

12:30 
משחקי שולחן בהדרכת 

 רוחלה כץ
 

12:00 
 ספרדית מתקדמים

 עם דבי יוסף
13:30 

 ספרדית מתקדמים + 
 עם דבי יוסף

 
15:30 

 תחרותי' ברידג
 בהדרכת טל פרנד

 

9:00  
 אנגלית מדוברת
 )קבוצה סגורה( 

 ג'וסן קורן 
 

17:00 
צרפתית מדוברת עם 

 אולגה מסס
 

 

מזל טוב לחוגגים 
 יום הולדת

 מרץבחודש 

 
יום הולדת 

 שמח!!!

17:30 
 מתקדמיםברידג' 

בהדרכת טל 
 .פרנד

 

9:30 
התעמלות לחיזוק 

 ובניית הגוף
 נטע צרפתי

17:00  
 סדנת כתיבה יוצרת
 מנחה:עינת פיידר

 
 

16:00 
 שיח ביידיש-צוזאמן 

 מנחה:  ברכה שטדלר
 

16:00  
 חוג ציור 

 עם איסאנה מאירוביץ
 

18:00 
מקהלת "שירת  

 הים"
חאלבין עם קרני 

 וציפי בן שפר.
 

10:15 
 אנגלית מתקדמים +

 נעמי סובל
11:30  

 אנגלית מתקדמים 
 נעמי סובל

 

18:00  
 ריקודי שורות
 עם צחי יוסיפון

 

16/3 
 הרצאת החודש

 "ייפוי כח מתמשך"
עו"ד רווית בן סרוק 

 וילוז'ני
 
 

  

11:30 - 
תשבצי הגיון למתחילים 

 ולמתקדמים
 ()בתאום עם רוחלה

16:00 
 ברידג' משחק חופשי

 



  2020 מרץהודעות 

 חברים שלום!
פורים משפחתי קרנבל מסיבתל הנכם מוזמנים   

 "אלף לילה וחפלה" 
      16:30בשעה   5/3/20 -שתערך בתאו יום ה' ה

מחופשים שמח לראותכם נכניסה חופשית למנויי המועדון,    

 

 חדש במועדון
בשיטה  מהבסיס איטלקית לימודל תיפתח קבוצהלבקשתכם  

10:15יום ד' בשעה  4/22 ב ,סימולטנית  
.שפות שונות( 7-עם פרופ' אילנה כאפי )מתמחה ב  

מלכה   עם )מסוג אנדרואיד(קורס שימוש בטלפון חכם כמו כן יפתח 
09:30יום ג' בשעה  12/5-ב סגל    

Beginners Hebrew Lessons with Judith Weil 

every Monday at 11:00,starts after the holidays. 
 

 פעילויות בתאו בעלויות מוזלות לחברי המועדון
בן דנציג במופע: 20:00בשעה  3.2091. -' ההיום ב * 

השירים הגדולים של הפסקול הישראלי  -"געגועים לעברית" 
₪( 55כרטיס לחברי מועדון )במקום  ₪ 53בעיבודים מקוריים   

-להאיר מחדש את יוסי בנאי 20:00בשעה      -יום ב' הב 23.3.20 * 
עלות כניסה לחברי , יוצרי הסרט להאיר את יוסי שני מארח את בן

בלבד₪  40מועדון   

 !!!המועדון פעילויות בכל לראותכם נשמח

 בברכה

  "על הים 60"מועדון 

 168וינגייט חוב רמרכז תאו ,

 9778804-09 טלפון:

60alhayam@gmail.com 


