
 

 

  

 
 
 

  
     

 
 

 סיור מודרך בכפר חסידים ושפרעם. 23.5.17' יום ג
 אתר העיירה היהודית". – "ס שטעטל'נקלעי"ביקור ב" 

מוזיאון נוסטלגי המוקדש לחיי  וירה.הוא מרכז מבקרים ייחודי מלא קסם וא "ס שטעטל'נקלעי"
 היום יום בעיירות היהודיות במזרח אירופה.

 סיפור בעקבות חסידים ושומרים.  – ביקור במשק יונאי 
דור רביעי למגדלי זיתים במשק  נאי בכפר חסידים,ומשק הזיתים של אהוד יונאי ז"ל ושוש י

 הזיתים ההיסטורי.

 .סיור בשפרעם בהדרכת עסאם 
 הסנהדרין אחרי חורבן בית המקדש. שנים... נזכרת בתלמוד כמקום מושב ת אלפישפרעם קיימ

 אלף תושבים מוסלמים, נוצרים ודרוזים.  40כיום עיר עם אוכלוסיה של 
 ים.יים יהודינכיר את העיר העכשווית ונבקר באתרים היסטור

 
   תהליך ההרשמה:

  שעות קבלת קהל.ב 16.5.17 ג'עד יום  10.5.17  ד' ההרשמה מיום
 לקביעת שמות המשתתפים תערך הגרלה  16.5.17 ג'ביום 

 .17.5.17ד' והחזר כספים יום  מועד אחרון לביטולומקומות הישיבה. 
 . כולל ארוחת צהריים )לא כולל תשר( ₪ 150מחיר למשתתף: 

 תינתן אפשרות להשתתף  להבים לחברים שאינם תושבי
  ובאישור מזכירות המתנ"ס.  ₪ 175על בסיס מקום פנוי במחיר של 

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

 
 
 
 

 ניתן לרכוש במזכירות המתנ"ס ₪ 50כרטיסים במחיר 

 אירוע ישובי



 

 

 מועדון בוקר דגנית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 להביםשיח חברים עם הפסל , תושב 
 אדם קספרסקי

 19:30בשעה  29.5.2017יום שני 
 במועדון דגנית

 התמודדות עם הקשיים בתהליך,  אדם קספרסקי  ידבר על תהליך היצירה,
 !הכניסה חופשית. כולם מוזמנים  יתאר ויסביר את העבודות שלו.

 
 

 חוגים 
  054-4413103רות מלכין טל'  ים נוספים פרט , 18:45-ב 22.5.17, 8.5.17מי ב' ביבהדרכת ברוריה אליעז,  -תנ"ך. 
 .חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון דגנית 

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

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

  6518163בהדרכת רחל מזובר, לפרטים טל'  08:45יום א'  -חוג ספרדית . 
 

 מועדון אוהבי לכת
 "בי לכתאוה"לולי הליכה בטי+ מבקש לבדוק התעניינות של חברות וחברים 55מועדון 

 ק"מ ביום במסלולי טבע נבחרים. 8הליכה עד  ברמת קושי נמוכה עד בינונית.
 נסיעה מאורגנת תיה בתיקי גב לאורך כל המסלול. הטיולים יתקיימו בימי חול.אכילה עצמית בשטח. מזון וש

 הדרכה תינתן ע"י מדריך מקצועי.,  19:00חזרה עד השעה  07:00אה מלהבים בשעה לשטח וחזרה. יצי
 yoram.s@outlook.coינים מוזמנים לשלוח באמצעות מייל : יהמעונ

 פרטים אישיים: שם פרטי ומשפחה, כתובת מייל וטלפון נייד .
 

 !!!יום עצמאות שמח לנו ולכל עם ישראל
 

 

 

 

 נושא שעה תאריך יום

 פרטים בהמשך –יום הזיכרון  09:45 1.5.17 ב'    

 המועדון סגור –יום העצמאות   2.5.17 ג'
 במאי ומרצה לקולנוע בנושא קומדיות ישראליות –רפי שרגאי  10:45 4.5.17 ה'
 חדוות היצירה עם מלכה  8.5.17 ב'

 פרטים בהמשך  9.5.17 ג'
 פרטים בהמשך  11.5.17 ה'
 חדוות היצירה עם מלכה  15.5.17 ב'

  הרצאתו של ששון בלום חבר המועדון בנושא הצנזורה הצבאית 11:00 16.5.17 ג'
 אבן -ימי הולדת עם שלום הר 11:00 18.5.17 ה'
 חדוות היצירה עם מלכה 11:00 22.5.17 ב'

 גמי עם חברנו יוסי ניריאור 11:00 23.5.17 ג'

 לשבועות סיפורים  10:00 25.5.17 ה'
 ב
 ג'

29.5.17 
30.5.17 

 חדוות היצירה עם מלכה 09:45
 ערב חג השבועות המועדון סגור
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