שיח חברים
יום ב'  12.12.16בשעה  19:30במועדון דגנית
עם פרופ' דייויד זלץ מאוניברסיטת בן גוריון בנגב
על מסמרות (ניטים) והשבות – אקולוגיה של שמירת טבע.
מגוון המינים בכדור הארץ מתמעט ,כי יש גל ענק של הכחדות.
איך צריך לטפל בתופעה?
הכניסה חופשית

יום ג'  – 13.12.16טיול ל"עלה נגב" וחבל הבשור

 ביקור מדרך בכפר השיקומי "עלה נגב"
שהוקם ע"י אלוף (מיל') דורון אלמוג.
 ביקור בגשר התלוי והבריכות של נחל הבשור בפארק אשכול.
 ביקור ב"מצפה גבולות" – ראשון מבין שלושת המצפים שהוקמו בנגב.
 אנדרטת "עוצבת הפלדה" – סיפור העיר ימית והקמת הישובים
החדשים באזור פתחת שלום.
תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום א'  4.12.17עד יום ד'  7.12.16בשעות קבלת קהל.
ביום ה'  8.12.16תערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים
ומקומות הישיבה .מועד אחרון לביטול והחזר כספים יום א' .11.12.16
מחיר למשתתף ₪ 120 :כולל ארוחת צהריים (לא כולל תשר) .
לחברים שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף
על בסיס מקום פנוי במחיר של  ₪ 150ובאישור מזכירות המתנ"ס.

יציאה בשעה  9:00מהמרכז

המסחרי ,חזרה משוערת .18:30

אירוע יישובי

יום ג'  27.12.16בשעה  20:30במועדון טבלן
"אנא בכח"
עובדיה חממה וגיל עקיביוב במופע פיוט ושירי הארץ הטובה
כרטיסים במחיר  ₪ 30ניתן לרכוש במתנ"ס.
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מועדון בוקר דגנית
יום תאריך



שעה

נושא

ה'

1.12.16

11:00

משחקי שולחן

ב'
ג'
ה'
ב'
ג'
ה'

5.12.16
6.12.16
8.11.16
12.12.16
13.12.16
15.12.16

09:30
11:00
11:00
09:30
11:00
11:00

חדוות היצירה עם מלכה
ששון בלום ידבר על הטפלת מים
ימי הולדת עם שלום הר-אבן
חדוות היצירה עם מלכה
משחקי שולחן
"כשתנ"ך פוגש תיאטרון" – אומנות ובידור בפתח-תיקווה

ב'
ג'
ה'
ב'

19.12.16
22.12.16
22.12.16
26.12.16

09:30
11:00
11:00
09:30

חדוות היצירה עם מלכה
מעגלי הקשבה
דורי מספרת על בשביס זינגר
חדוות היצירה עם מלכה

ג'
ה'

27.12.16
30.12.16

11:00
11:00

משחקי שולחן
פרטים בהמשך

הרצאה מומחזת ומבויימת המשלבת קטעי משחק ,שירה,מוסיקה
ותנועה.
היוצרים :אריאל הכהן :כותב ,חוקר ויזם תרבות ,יעל מסנר:
שחקנית,יוצרת ,זמרת.

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' בשבוע אחת לשבועים ,מפגש ראשון  ,5.12.16מפגש שני ,19.12.16
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 מחשבים – בהדרכת יוסי ניר החל פעילותו בחודש ספטמבר .
חוג ספרדית  -יום א'  08:45בהדרכת רחל מזובר ,לפרטים טל' .6518163

הודעה מיוחדת:
 27.12.16בשעה  17:30בבית האמנים ,רחוב האבות באר-שבע
השקת סיפרו של יוסף אליעז "מחרוזת משלי איזופוס"
פרטים נוספים בהמשך.
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