אירוע ישובי
יום ב'  6.3.17בשעה  20:00בספרית להבים

מפגש עם הסופרת שרה אהרוני
שיחה מרתקת על מקורות ההשראה ושיתוף הקהל בתהליכי היצירה
של הרומן "אהבתה של גב' רוטשילד"
כרטיסים במחיר  ₪ 20בלבד להשיג במתנ"ס

יום ד'  – 15.3.17סיור מודרך במוזיאון תל-אביב
הסיור יערך במסגרת הפעילות של מועדון אמני להבים.

 12:00-13:30תערוכת הזיופים
 10:00-11:30אמנות אפריקאית ,
הסיור מוגבל ל 35 -משתתפים בלבד .מוזמנים להרשם אמנים במגוון תחומים ושוחרי אמנות מהישוב
בלבד .תהליך ההרשמה :מיום א'  5.3.17עד יום ד'  . 8.3.17ביום ה'  9.3.17תערך הגרלה לקביעת שמות
המשתתפים ,זאת במידה וירשמו מעל  35חברים .מחיר למשתתף . ₪ 30 :לא יתקבלו ביטולים.
אמנים שנרשמו כמציגים בתערוכה מוזמנים ללא תשלום ,אך מתבקשים להודיע טלפונית למזכירות
המתנ"ס טל'  6518079שלוחה  0או במיילosnat@lehavim.matnasim.co.il :

יציאה מרחבת סופר להבים בשעה . 08:00

יום ב'  20.3.17בשעה  20:00בקונסרבטוריון

מפגש עם היוצר והמלחין רן אלמליח מ"כנסיית השכל"  ,כניסה חופשית.

יום ג'  21.3.17טיול מודרך לעמק יזרעאל
בהדרכת שאול לוי.
 ביקור בגן לאומי תל מגידו ,תל קדום מתקופת המקרא.
אתר מורשת עולמית ובו מפעל מים עתיק ומרשים.
 ביקור בחצר הקואופרציה במרחביה.
סיפורה של ההתישבות הייחודית שקמה בראשית
המאה העשרים במקום בו הוקם מאוחר יותר קיבוץ מרחביה
ועלילות הטייסת הגרמנית הבווארית ששהתה
במקום בתקופת מלחמת העולם הראשונה.
תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום ב'  13.3.17עד יום ה'  16.3.17בשעות קבלת קהל.
ביום א'  19.3.17תערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים
ומקומות הישיבה .מועד אחרון לביטול והחזר כספים יום א' .19.3.17
מחיר למשתתף ₪ 135 :כולל ארוחת צהריים (לא כולל תשר).
לחברים שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף
על בסיס מקום פנוי במחיר של  ₪ 175ובאישור מזכירות המתנ"ס.
יציאה בשעה  07:00מרחבת המתנ"ס ,חזרה משוערת 18:30

טל'  ,6518079פקס E-MAIL lehavim@matnasim.org.il : 6510936 :הצטרפו לפייסבוק מתנס להבים

מועדון בוקר דגנית
יום תאריך
ה'
ב'
ג'
ה'
ב'
ג'
ה'
ב'
ג'
ה'
ב'
ג'
ה'

2.3.17
6.3.17
7.3.17
9.3.17
13.3.17
14.3.17
16.3.17
20.3.17
21.3.17
23.3.17
27.3.17
28.3.17
30.3.17

שעה

נושא

11:00
09:45
11:00
11:00
09:45
11:00
11:00
09:45
11:00
11:00
09:45
11:00
11:00

משחקי שולחן
חדוות היצירה עם מלכה כספי
פרטים בהמשך
תענית אסתר עם הרב מרינובסקי
חדוות היצירה עם מלכה כספי
משחקי שולחן
קרנבלים עם נעמה שקד  -אנטרפולוגית
חדוות היצירה עם מלכה כספי
פרטים בהמשך
חב' ויו מאיכילוב הרצאה בנושא עיניים בגיל השלישי
חדוות היצירה עם מלכה כספי
יום המעשים הטובים
רפי שרגאי במאי סרטים ומרצה לקולנוע – הפעם בנושא
מחול בקולנוע

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

יום ב'  27.3.17בשעה  19:30בקונסרבטוריון להבים
שיח גלריה עם האמן אייל אסולין

אמנות עכשוית במרחב הציבורי" ,ארטיביזם" – אמנות ,אקטיביזם ועוד.
הכניסה חופשית

יום א'  2.4.17בשעה  20:00בקונסרבטוריון
פרופ' דורון צברי עם "מגש הכסף"

מסע לתוך המטריקס של המציאות הכלכלית בישראל.
הערב יכלול הקרנת פרק מתוך הסדרה המדוברת "מגש הכסף" ולאחריה תתקיים שיחה
עם הבמאי דורון צברי ,על המצב החברתי-כלכלי בישראל
הכניסה חופשית.

משנכנס אדר מרבים בשמחה!!!

