"ביתנו" בית מלינוב– חוגים  1027-1026פתיחת שנת הפעילות 69.926

יום רא שו ן
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
כללי

שם החוג

מורה

מס'

שעות

מס'

שעות

ציור
פלדנקרייז
צרפתית
מקהלה
ריקודי שורות שנה 5
ריקודי שורות שנה 6
ריקודי שורות מתח'

סמדר קיבקוביץ
איתן שריג
רג'ין בנטאטא
ראובן שמיר
נעמן יזרעאלי
נעמן יזרעאלי
נעמן יזרעאלי

00

80:88-08:54
80:88-80:48
08:88-00:88
07:88-06:08
00:88-05:88
09:04-08:04
00:04-09:04

00

00:88-00:54
89:88-89:48

התעמלות בריאותית
צי קונג
פלדנקרייז
אנגלית – שיחה
רישום
שיפור עברית
ברידג' 6/0

אילנה פרייפלד
עדי טכורש
גל רוסו
הנרי שקנובסקי
חדווה פרנצי
ציפי מרום
רון פכטמן

התעמלות הוליסטית
פלדנקרייז
ציור
רישום
ברידג' תרגול
ברידג' מתחילים 0
ברידג' 4
ערבית מדוברת
כתיבה יוצרת

שלום הירש
איתן שריג
סמדר קיבקוביץ
סמדר קיבקוביץ
יהודית ריינהולד
אהובה פכטמן
אהובה פכטמן
הנאא ג'בארה
חדוה צבעוני

קרמיקה
התעמלות בונה עצם
ברידג' תרגול
תרבות היידיש
זומבה

00
00
080
60
60
60
00
00
04
00
07
080
40
06
00
00
04
40
40
44
04
080

86:54-80:08
80:88-80:48
08:08-00:04
89:04-08:08
00:04-00:88
04:88-07:88
07:88-00:88
86:88-86:48
80:88-80:48
80:88-08:54
00:88-00:88
00:88-05:88
04:48-06:48
00:88-08:88
07:08-06:08
06:88-00:88

יעל בט
בלה גולדנר
רבקה קרן צבי
מלך זיו
סטייסי שני

50

65

80:88-08:08
89:04-08:04
07:08-00:08
06:88-00:04
09:88-09:54

התעמלות בריאותית

יפעת גרינשטיין

00

86:54-80:08

ערבית ספרותית

יחזקאל כהן

05

89:88-08:08

אנגלית  -לימוד

קמליה נרקיס

00

80:04-89:04

פלדנקרייז

חמוטל פלד

08

08:04-00:88

07
49
64

00

00

80:04-89:08

46

אחת לחודש

החל מ 6.00.07

שלישי ושישי
05

89:88-89:48

החל מ 0.00.07
07
50

06:54-00:54
08:08-00:88

החל מ 0.00.07
00

80:04-89:08

00

89:04-08:08
החל מ 0.00.07

ציור

סמדר קיבקוביץ

ערבית מדוברת

הנאא ג'בארה

06

07:88-06:88

06:04-00:04

ברידג' 0/7/5

רון פכטמן

45

00:08-00:08

47

00:54-04:54

ברידג'  -מונחה

יונינה בן אור

78

06:88-09:88

פינג פונג

יוסי אהרונוב

09

דוא"ל beyteno@012.net.il

89:04-08:08

00:04-08:04

00:88-00:54

מחירון חוגים
התעמלות *צי קונג *זומבה
התעמלות בריאותית (פעמיים בשבוע)
₪ 0678
ציור
₪ 0078
ציור ורישום
₪ 0008
רישום
₪ 0458
קרמיקה
₪ 0088
ברידג' לימוד
₪ 548
ברידג' מונחה
₪ 048
ברידג' תרגול
₪ 978
יידיש
₪ 0088
ריקודי שורות
₪ 0088
ערבית מדוברת מתח'
₪ 988
אנגלית לימוד
₪ 048
אנגלית /צרפתית /ערבית
₪ 548
פינג פונג
* ללא תשלום :מקהלה ,עברית ,כ.יוצרת

00

קבוצה סגורה

00

–פעם בשבוע

מס'

שעות

הערות

החל מ 7.00.07

05

₪ 088
₪ 0088

* שמורה הזכות לשינויים וביטולים

40

07:88-00:88
ב' ,ה' 00:08

שישי,שבת80:08 -

שנת הפעילות  00/6/06 - 5/9/07יש להתעדכן לגבי כל חוג בנפרד.
התשלום בשק או במזומן ,מראש ,עבור כל שנת הפעילות .
החל מ  ₪ 488ניתן לחלק עד  4תשלומים עוקבים ,שיק ראשון 0/9/07
*יש לרשום את השקים לפקודת ביתנו.
המחירים כוללים  ₪ 48דמי רישום.
מקומות ישמרו לממשיכים בחוגים משנת הפעילות הקודמת עד 08/6/07
פתיחת חוג מותנית במינימום משתתפים .
מצטרפים חדשים יירשמו על בסיס מקום פנוי.
תנאי ביטול
בקשה לביטול השתתפות יש להגיש בכתב.
החל מחודש מאי אין החזרים למעט מקרים חריגים שיועברו לועדת פרט.
חישוב ההחזר הכספי ,בניכוי דמי הרישום ,יהיה החל מהחודש שאחרי
הגשת הבקשה .
*משרד החוגים פתוח בימים א'  -ה' בין השעות 00:88 - 80:08
עמותת "ביתנו" בית מלינוב ביאליק  00רמה"ש טל80-4560008 .

