אירועים ישובי
יום ב'  2.4.17בשעה  19:30בקונסרבטוריון

מפגש עם הבמאי דורון צברי

מסע לתוך המטריקס של המציאות הכלכלית בישראל
הערב יכלול הקרנת פרק מתוך הסדרה המדוברת "מגש הכסף"
כניסה חופשית!

יום ג'  17 .4.4בשעה  19:30במתנ"ס

הרצאה עם ד"ר יואל שילה

מעשה במלך ומטרונה :על אגדות חתרניות בהשקפת חז"ל
כרטיס ₪ 50 :בערב ההרצאה.

יום ג'  18.4.17בשעה  20:00באמפי בי"ס להבים

אנסמבל ישראלי לכלי פריטה
תזמורת המנדולינות של שפיה
לבלבו אגס וגם תפוח
עם האורח הזמר
דודו זכאי
מנצח ומנהל מוסיקלי – רמי בר דוד
נגן ראשי :אהרון קביליס
חלילית :מיכל וייס
כניסה חופשית!!!

חג אביב שמח בסימן התחדשות אושר ושלווה!!!

מועדון בוקר דגנית
יום
ב'

תאריך
3.4.17

שעה
09:45

נושא
חדוות היצירה עם מלכה כספי

ג'

4.3.17

09:30

ה'

6.4.17

09:30
11:00

ב'
ג'
ה'
ב'

10.4.17
11.4.17
13.4.17
17.4.17

ריו אביירטו עם שרית ,המשך היום  -חדוות היצירה עם מלכה
כספי
פעם נוספת ריו אביירטו עם שרית
הרמת כוסית עם הרב מרינובסקי
חג שמח ערב פסח – המועדון סגור
חופשת פסח
חופשת פסח
חופשת פסח

ג'
ה'

18.4.17
20.4.17

11:00
11:00

ב'

24.4.17

11:00

ג'

25.4.17

11:00

חדוות היצירה עם מלכה כספי
הרצאה בנושא בריאות בדרך התרבות עם האנטרופולוגית נעמה
שקד
יום הזיכרון לשואה ולגבורה – הרצאתו של ששון בלום בנושא
תקופת מלחמת העולם השניה באיראן
ארוגמי עם חברנו יוסי ניר

ה'

27.4.17

10:00

חדוות היצירה עם מלכה

בימי ג' בשעה  09:30פעילות קבועה :חוג ריו אביירטו עם שרית  ,בימי ה' בשעה  09:30התעמלות עם מיכל במתנ"ס
ההרצאות יחלו בזמן הנקוב נא לדייק .תשלום בעבור השתתפות חד-פעמית 15 :ש"ח .
פרטים נוספים :יהודית אהרון שלום טל' .054-4209001

חוגים

 תנ"ך  -בהדרכת ברוריה אליעז ,בימי ב'  24.4.17 ,3.4.17ב , 18:45-פרטים נוספים רות מלכין טל' .054-4413103
 חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון דגנית.
 חוג פטאנק – מתקיים בימים ב' ,ד' ,ו' בשעות  16:30-19:00במועדון דגנית.
 חובבי ציור – יום ד' משעה  , 10:00-12:30יום ב' בשעות  ,17:00-18:30פרטים נוספים רות מלכין 054-4413103
 חוג ספרדית  -יום א'  08:45בהדרכת רחל מזובר ,לפרטים טל' .6518163

יום ו'  21.4.17בשעה  13:30במועדון טבלן
מפגש -הרצאה לזכרו של פרופ' שלמה אפרימה לציון  12שנים לפטירתו.

גב' דורית עוזיאל תרצה בנושא "סודות שפת הגוף"

כיבוד קל יוגש במקום ,הציבור מוזמן

יום ו'  28.4.17בשעה  11:00במועדון טבלן
מפגש – הרצאה לזכרו של נדב שגיא ז"ל במלאת  11חודשים לפטירתו,

עו"ד -רו"ח גיא רשטיק:

"גלגולו של תיק מיסים ממשרד עורך הדין עד לבית המשפט העליון"

ההרצאה מתארת את עבודת משרד עורך הדין בארץ ובעולם ומעלה בעיות של האזרח מול רשויות המס השונות.
לאחר ההרצאה יוגש כיבוד קל ,הציבור מוזמן

הודעות




בחודש אפריל לא יתקיים טיול מועדון .+55
בחודש מאי בתאריך  23.5.17טיול לכפר חסידים ושפרעם .פרטים במידעון מאי.
חברים המעוניינים להצטרף לועד העמותה מתבקשים להתקשר ליאיר טל'  ,050-5228998רות 054-4413103
או מזכירות המתנ"ס.
טל'  ,6518079פקס E-MAIL lehavim@matnasim.org.il : 6510936 :הצטרפו לפייסבוק מתנס להבים

