על הים
קבוצות שיח באנגלית (קבוצה סגורה)
עם ג'וסן קורן | ימי ה׳ בשעה 09:00
עם מרגו לפידות | ימי א׳ בשעה 11:30

אנגלית מתקדמים +

ימי ה׳ בשעה 10:15

אנגלית מתקדמים רמה בינונית

ימי ה׳ בשעה 11:30
עם עופרה אליאב | עלות ₪ 120

איטלקית מתחילים
עם חני שניצר

ימי א׳ בשעה 10:50,11:50,12:50
עלות ₪ 215

ספרדית מתחילים

ימי א׳ בשעה  | 09:00עלות ₪ 190

ספרדית מתקדמים

ימי ג׳ בשעה 12:15

ספרדית מתקדמים +

ימי ג׳ בשעה 13:45
עם דבי יוסף | עלות ₪ 120

צרפתית מתחילים בסיס

יום א׳ בשעה 15:40
צרפתית מתחילים +בשעה 16:45
צרפתית מתקדמים בשעה 17:45
עלות ₪120

צרפתית מתקדמים
עם דניז נייטס

ימי א׳ בשעה  | 17:45עלות ₪ 120

מפגשי תנ"ך ואקטואליה עם
חנה יניב

ימי ג׳ בשעה  | 10:45עלות ₪ 160

"צוזאמן"  -מפגשי שיח
ביידיש עם ברכה שטדלר

ימי ב׳ בשעה 16:00
עלות שנתית ₪ 100

מועדון " 60על הים" תוכנית שנתית 2021-2022
שפות

ליצור

לזוז

ערבית מדוברת עם אתי מינדל
למתחילים | ימי ה׳ בשעה 08:30
למתקדמים | בשעה 10:00

עלות חודשית ₪ 160

שיח בעברית עם יהודית וויל

Beginners Hebrew lessons

ימי ב׳ בשעה 11:00
Monday 11:00 am

ריקודי שורות לטיניים
עם צחי יוסיפון

ימי ה׳ בשעה 18:00
עלות ₪ 140

לחשוב

ציור

ימי ג' בשעה 17:00
עלות ₪ 160

קרמיקה עם סיוון שפנר

ימי ה׳ בשעה 08:00
עלות  ₪ 50 + ₪ 370חומרים

קדרות עם סיוון שפנר

ימי ה׳ בשעה 11:30
עלות  ₪ 50 + ₪ 470חומרים

ברידג' משחק חופשי

(כלול בדמי חבר)
ימי ב׳ בשעה 10:15

משחקי שולחן
עם רוחלה כץ

(כלול בדמי חבר)
ימי ב׳ בשעה 12:15

תנ"ך עם דינה מאיר
טיפים ומתכונים
מועדון קריאה עם רוחלה כץ
ימי ב׳ בשעה ( 17:30כלול בדמי חבר)

צ'י קונג
עם צביקה שמילוביץ

משחק שחמט למתקדמים
עם בני הרשקוביץ
ויוכי אמודאי

״עדשה מספרת״
סדנת צילום וכתיבה עיינת
פיידר ועמית נחמיאס

התעמלות חיזוק ובניית הגוף
עם נטע צרפתי

תשבצי הגיון
עם רוחלה כץ

סדנת כתיבה יוצרת
עם עיינת פיידר

ימי ב׳ בשעה 8:00
(כלול בדמי חבר)

ימי א׳ בשעה 10:00
(כלול בדמי חבר)

ימי ד׳ בשעה 11:30

יום א'  ,10:45 ,10:00יום ג' ,14:15
יום ה' 09:30, 08:15
עלות פעם בשבוע  | ₪ 90פעמיים ₪ 160

(כלול בדמי חבר)
ימי ב׳ בשעה 09:00
ימי ה׳ בשעה 08:00

ימי ד׳ בשעה 09:45

גולדן פלדנקרייז עם ירונה
פרידמן

ברידג' תחרותי
עם אודי לוסטיג

מקהלת שירת הים עם
קרני חלאבין וציפי בן שפר

יום ב'  ,11:30 ,10:30יום ד' ,11:15, 10:00
יום ה'  | 10:30עלות  ₪120פעם בשבוע.
 ₪200פעמיים בשבוע.

סדנת צילום מהנייד
עם נאוה דנון

ימי ג׳ בשעה 09:30
עלות  ₪ 200לחודש

טיול אחת לחודש ,נופשים מספר פעמים בשנה

ימי ד׳ בשעה 15:30
עלות ₪ 140

ברידג' מתחילים
עם אודי לוסטיג

ימי ה׳ בשעה 16:00
עלות ₪ 140

ימי ד׳ בין השעות 18:00-20:00
עלות ₪ 150

סדנת העצמה ליזי זומר

ימי ג׳ בשעה 09:30
עלות  ₪ 280לסדנה

להקת 906090
להקת רוקנרול עם
להיטי זהב לגיל הזהב!

להקה בועטת במיוחד
המופיעה בבמות
בהרצליה ומחוץ לה.
הלהקה נוסדה ב.2012-
אז אם יש לך שמחה
בלב וקצב ברגליים אנחנו
מחכים לך לחגיגת
רוק אנד רול מכל הזמנים!
פשוט תגיעו למרכז תאו ותלכו
בעקבות הצלילים והמקצבים!
ימי ראשון בשעה 11:30
עלות חודשית ₪ 110
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