שיח חברים
יום ב'  11.12.17בשעה  19:30בבית המייסדים
סא"ל מיל' חיים פורת – המצאות ופטנטים ומה שסביבם,
סיפורה של גדר המערכת.
גדר המערכת היא גדר המתוחה לאורך גבולות המדינה ,הגדר כוללת גלאים
המתריעים על נסיונות לעבור אותה.
כניסה חופשית – הציבור מוזמן

יום ה'  14.12.17בשעה  20:30בבית המייסדים
שרים עם יוסי לב "מקול הלב"
מפגש זמר עברי.
כרטיסים במחיר  ₪ 30ניתן לרכוש במתנ"ס

יום ג'  26.12.17טיול לדרום מערב הנגב
בהדרכת נדב לידרור.





נחל שקמה ,עתיקות אשקלון ,סרקופגים באפרידר.
החץ השחור.
קיבוץ עירוני בשדרות.
נתיבות :קברי צדיקים ובית הכנסת של יוצאי ג'רבה.

תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום ב'  11.12.17עד יום ג'  19.12.17בשעות קבלת קהל.
ביום ד'  20.12.17תיערך הגרלה לקביעת שמות
המשתתפים ומקומות הישיבה.
מועד אחרון לביטול והחזר כספים יום ה' . 21.12.17
מחיר למשתתף  ₪ 140כולל ארוחת צהריים (לא כולל תשר)
(אורח על בסיס מקום פנוי .) ₪ 180
יציאה בשעה  07:00מרחבת המתנ"ס חזרה משוערת .19:00

הכרטיסים ליזהר אשדות ולדני סנדרסון – אזלו

יום ה'  28.12.17בשעה  10:30בבית המייסדים
"ברכות בהגיעך לגבורות"

מסיבת יום הולדת 80

לילידי שנתון  1937בהשתתפות מר אלי לוי ראש המועצה.

בתכנית:
התכנסות וכיבוד קל.
אפי באומן – פסנתר ואקורדיאון.
קטע מוסיקלי.
שנת  - 1937מצגת היסטורית .
מילות ברכה והענקת תעודות ע"י מר אלי לוי ראש המועצה.

מועדון בוקר דגנית
יום
ב'

תאריך
4.12.17

ג'
ה'

5.12.17
7.12.17

ב'

11.12.17

ג'
ה'

12.12.17
14.12.17

ב'

18.12.17

ג'
ה'

19.12.17
21.12.17

ב'

25.12.17

ג'
ה'

26.12.17
28.12.17

ב'

4.12.17

שעה
09:30
11:00
09:45
09:00
10:30
09:30
11:00
09:45
09:00
10:30
09:15
10:45
10:00
09:00
10:30
09:30
10:45
09:45
09:00
10:30
09:30
11:00

נושא
זיכרון תנועתי עם הדס גיבזון
ריו אביירטו עם שרית
חדוות היצירה עם מלכה
התעמלות עם מיכל
הרצאה – פרטים בהמשך
משחקי חשיבה?
ריו אביירטו עם שרית
חדוות היצירה עם מלכה
התעמלות עם מיכל
סדנא – סבאות מודרנית עם ענת מישורי דרעי
זיכרון תנועתי עם הדס גיבזון
ריו אביירטו עם שרית
מסיבת חנוכה וימי הולדת
התעמלות עם מיכל
חדוות היצירה עם מלכה
סדנא – סבאות מודרנית עם ענת מישורי דרעי
ריו אביירט עם שרית
חדוות היצירה עם מלכה
התעמלות עם מיכל
חוגגים לבני השמונים
זיכרון תנועתי עם הדס גיבזון
ריו אביירטו עם שרית

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

חוגים





חוג תנ"ך  -בהדרכת ברוריה אליעז ,בימי ב'  25.12.17 ,4.12.17בשעה  18:45בבית המייסדים ,פרטים רות מלכין
חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון דגנית.
חוג פטאנק – מתקיים בימים ב' ,ד' ,ו' בשעות  16:30-19:00במועדון דגנית.
חובבי ציור – ביום ג' בשעות  .19:00 – 16:30המייסדים ,פרטים נוספים רות מלכין .054-4413103

הודעות מוקדמות
 .1חוג צילום בסמארטפון 6 ,עד  8מפגשים .הדרכה בהתנדבות ע"י יוסי ניר.
מפגש ראשון 2.1.18 ,בשעה  10:30בבית המייסדים .מותנה בהרשמה מוקדמת של  10משתתפים( .ללא תשלום)

