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 ישובי

 בבית המייסדים 20:30בשעה  19.10.17יום ה' 
 מופע בידור –דב נבון 

 סיפורו של גבר שמתמודד עם קרע בנישואיו
 בצורה הכי קומית שיש...

 בלבד ניתן להשיג במתנ"ס, כל הקודם זוכה!!! ₪ 10חיר מסובסד כרטיסים במ

 
 

 טיול "רכבת העמק" 1.11.17יום ד' 
 בהדרכת שבתאי קו.

  וע.יהושכפר  –נעלה על רכבת העמק בתחנת יקנעם 

 .נסיעה ברכבת עד תחנת בית שאן  
 נסיעה באוטובוס לאורך בקעת הירדן עד תחנת הרכבת בצמח. 
 חזרת בצמחביקור בתחנת הרכבת המשו. 

 .ביקור במגדלא שעל שפת הכנרת 
 

 תהליך ההרשמה:
 בשעות קבלת קהל. 24.10.17עד יום ג'  17.10.17ההרשמה מיום ג' 

 תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה. 25.10.17ביום ד' 
 .29.10.17מועד אחרון לביטול והחזר כספים יום א' 

  ריים )לא כולל תשר(כולל ארוחת צה ₪ 130מחיר למשתתף 
 במזומן ₪ 10 -תשלום עצמי על הנסיעה בתחנת הרכבת יקנעם כ

 לחברים שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף 
 ובאישור המזכירות. ₪ 190על בסיס מקום פנוי במחיר 

 .19:00מרחבת המתנ"ס חזרה משוערת  07:00יציאה בשעה 
 

 
 שיח חברים

 בבית המייסדים 19:30בשעה  17.10.30יום ב' 
 "הבז האדום בלהבים"

 אולוג, צפר וצלם ציפורים. ותושב להבים, ז עם עודד עובדיה
 סביבתי   –ל בשנה הקרובה מיזם קהילתי יעודד יוב

 במטרה לבסס והחברה להגנת הטבע בשיתוף עם המועצה 
  .ולשמר את מושבת הקינון של הבזים האדומים בלהבים
 הכניסה חופשית. 
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 בבית המייסדים 10:00בשעה  18.10.17' יום ד

 +55חדש במועדון 
 "קפה על הבוקר" מפגש חברתי

 נשים וגברים על כוס קפה לשיחה חופשית, משחקי חברה וכדומה.
 052-4600815, או שוש מימון 052-46692660לפרטים: יהודית טייב 

 
 

 מועדון בוקר דגנית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התעמלות עם מיכל במתנ"ס 09:30בימי ה' בשעה ,   אביירטו עם שריתפעילות קבועה: חוג ריו  09:30בימי ג' בשעה 
 ש"ח .   15 :פעמית-עבור השתתפות חדבתשלום   ההרצאות יחלו בזמן הנקוב נא לדייק.

 .054-4209001פרטים נוספים: יהודית אהרון שלום טל' 
 

 חוגים 
  יתחדש לאחר החגים.בהדרכת ברוריה אליעז,  -תנ"ך 

 כרגיל במועדון דגנית. חוג ברידג' ממשיך 

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

  054-4413103פרטים נוספים רות מלכין , יפתח לאחר החגים בבית המייסדים –חובבי ציור 

 הרבה תודות למועצת להבים ולמפעל הפיס
 םמרכז פעילות לאזרחים ותיקי –על חנוכת בית המייסדים 

 נושא שעה תאריך יום

 חדוות היצירה עם מלכה כספי 09:45 2.10.17 ב'

 09:30 3.10.17 ג'
11:00 

 ריו אביירטו עם שרית
 פעילות חדשה –זכרון תנועתי עם הדס גיבזון 

חג  5.10.17 ה' 
 שמח

 המועדון סגור

 חוה"מ סוכות סגור 9.10.17 ב'

 חוה"מ סוכות סגור 10.10.17 ג'

 שמחת תורה סגור 12.10.17 ה'
 09:15 16.10.17 ב'

10:45 
 זכרון תנועתי עם הדס גיבזון

 ריו אביירטו עם שרית
 חדוות היצירה עם מלכה כספי 09:45 17.10.17 ג'
 09:00 19.10.17 ה'

11:00 
 התעמלות עם מיכל

 פרטים בהמשך
 09:15 23.10.17 ב'

10:45 
 משחקי שולחן

 ריו אביירטו עם שרית
 חדוות היצירה עם מלכה כספי 09:45 24.10.17 ג'
 09:00 26.10.17 ה'

10:30 
 התעמלות בונה עצם עם מיכל

 חוגגים ימי הולדת עם שלום הר אבן
 09:15 30.10.17 ב'

10:45 
 זכרון תנועתי עם הדס גיבזון

 ריו אביירטו עם שרית
 חדוות היצירה עם מלכה כספי 09:45 31.10.17 ג'


