
 

 

  

 
 
 

  
     

 

 במועדון דגנית 19:30בשעה  10.10.16יום ב' 
   

 יםכיפוריום הלקראת  –שיח חברים 
 במסורת ישראל יוה"כ  .1

 מלחמת יום הכיפורים משלוש זויות מבט: .2

 יאיר כהןראשי פרקים:  –באית המדינית והצ .א

 תת אלוף במיל' עמי רדייןברן: אוגדת  –הלחימה בסואץ  .ב

 יאיר כהן –מצגת  –"מסואץ ועד חרמון"  -טייסת מסוקים במלחמה .ג

 

 
 הכניסה חופשית!!!

 
 
 

 
 

 
 

 מועדון בוקר דגנית
 נושא שעה תאריך יום

 המועדון סגור –ראש השנה   3.10.16 ב'
 המועדון סגור –אש השנה ר  4.10.16 ג'

 שיחה עם הרב מרינובסקי על חגי תשרי 11:00 6.10.16 ה'
 חדוות היצירה עם מלכה 09:30 10.10.16 ב'
 ערב יום הכיפורים המועדון סגור 11:00 11.10.16 ג'

 פעילות עם יהודית 11:00 13.10.16 ה'

 חג סוכות המועדון סגור 09:00 17.10.16 ב'

 כנ"ל 11:00 18.10.16 ג'
 כנ"ל 11:00 20.10.16 ה'
 כנ"ל 09:30 24.10.16 ב'

 חוזרים לפעילות 09:30 25.10.16 ג'

 הרצאתו של יצחק נוי בנושא:  11:00 27.10.16 ה'
 "מבצע קדש"  והכור בדימונה

 חדוות היצירה עם מלכה 09:30 31.10.16 ב' 

  'שרית פעילות קבועה: חוג ריו אביירטו עם 09:30בשעה בימי ג . 

  התעמלות עם מיכל במתנ"ס 09:30בימי ה' בשעה 

 .ההרצאות יחלו בזמן הנקוב נא לדייק 
 .054-4209001ש"ח .  פרטים נוספים: יהודית אהרון שלום טל'  15 :פעמית-עבור השתתפות חדבתשלום 
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 חוגים 

  פרטים  , 21.11.16מפגש שני  7.11.16יתחדש בחודש נובמבר, מפגש ראשון בהדרכת ברוריה אליעז, החוג  -תנ"ך
 .054-4413103רות מלכין טל'  נוספים 

 .חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון דגנית 

  במועדון דגנית. 16:30-19:00ו' בשעות  ,ד'ם ב', מתקיים בימי –חוג פטאנק 

  054-4413103פרטים נוספים רות מלכין  17:00-18:30, יום ב' בשעות  10:00-12:30יום ד' משעה  –חובבי ציור 

 בהדרכת יוסי ניר החל פעילותו בחודש ספטמבר .  –מחשבים  חוג 
 

 טיולים
  לא יתקיים טיולבחודש אוקטובר.  

 מוזיאון יהדות צפון אפריקה, בית שץ, וסיור בפארק  22.11.16טיול ירושלים  –חודש נובמבר ב :

 הקרן הקיימת. פרטים במידעון נובמבר.

 

 

 

 עבודות הבנייה של "מועדון פעילות לאזרחים ותיקים" החלו במלוא המרץ

 לשנה הבאה במועדון הבנוי!!!

 
 
 
 
 
 
 

 שנה טובה ומבורכת 
 קהילת להבים!!!כל ל
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