יום א'  5.11.17בשעה  19:30בבית המייסדים
חדש  -חוג ריקודי עם למתחילים מצעד ראשון.
יתקיים בימי א' משעה  19:30עד 21:00

מחיר ₪ 60 :לחודש .הרשמה במתנ"ס.

שיח חברים
יום ב'  6.11.17בשעה  19:30בבית המייסדים
"צילום בסמארטפון" – מפגש שני עם יוסי ניר,
נא להביא פלאפונים

יום ג'  28.11.17טיול לחיפה
בהדרכת יגאל גרייבר.

 מסע מודרך להכרת תולדות העיר חיפה .
 מאליהו הנביא ועד צלאח-א-דין
ומתקופה העותמנית ועד הטמפלרים
 מגדל השעון ,המושבה הגרמנית ,טיילת לואי,
שוק הפשפשים ,רכבת העמק ועוד.

תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום ג'  14.11.17עד יום ג'  21.11.17בשעות קבלת קהל.
ביום ד'  22.11.17תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה.
מועד אחרון לביטול והחזר כספים יום ה' . 23.11.17
מחיר למשתתף  ₪ 140כולל ארוחת צהריים (לא כולל תשר)
(אורח על בסיס מקום פנוי .) ₪ 180
יציאה בשעה  07:00מרחבת המתנ"ס חזרה משוערת .19:00

מתנ"ס מרכז קהילתי להבים ת.ד 29 .להבים מיקוד  85338טל'  ,6518079 ,6510935פקס6510936 :
E-MAIL: Lehavim@Matnasim.org.il

מופעים יישוביים
יום ה'  9.11.17בשעה  20:30בבית המייסדים
"נאפולי פוגשת את השטייטל"
מפגש עולמות של אופרה ,חזנות ,שירה וכליזמרים
מחיר הכרטיס , ₪ 30 :מספר המקומות מוגבל

יום ה'  16.11.17בשעה  20:30בבית המייסדים
הקרנה מיוחדת של הסרט בן גוריון – אפילוג
זוכה פרס אופיר  2017ושיחה עם המפיקה והעורכת יעל פרלוב
מחיר הכרטיס ,₪ 10 :מספר המקומות מוגבל.

יום ה'  23.11.17בשעה  20:00בבית המייסדים
סיוון רהב מאיר
מחיר הכרטיס ,₪ 40:מספר המקומות מוגבל.

מועדון בוקר דגנית
יום
ה'
ב'

תאריך
2.11.17
6.11.17

ג'
ה'

7.11.17
9.11.17

ב'

13.11.17

ג'
ה'

14.11.17
16.11.17

ב'

20.11.17

ג'
ה'
ב'

21.11.17
23.11.17
27.11.17

ג'
ה'

28.11.17
30.11.17

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

נושא
התעמלות בונה עצם עם מיכל
זיכרון תנועתי עם הדס גיבזון
ריו אביירטו עם שרית
חדוות היצירה עם מלכה
התעמלות בונה עצם עם מיכל
צמד ארץ ושמיים – אבי ואריאל שרים ומשמחים
משחקי חשיבה בהנחיית הגב' נעמה חייט
ריו אביירטו עם שרית
סבאות מודרנית עם הגב' ענת מישורי דרעי
התעמלות בונה עצם עם מיכל
חדוות היצירה עם מלכה
זיכרון תנועתי עם הדס גיבזון
ריו אביירטו עם שרית
חדוות היצירה עם מלכה
התעמלות בונה עצם עם מיכל
משחקי חשיבה בהנחיית הגב' נעמה חייט
ריו אביירטו עם שרית
חדוות היצירה עם מלכה
התעמלות בונה עצם עם מיכל
סבאות מודרנית עם הגב' ענת מישורי דרעי

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

חוגים






"קפה על הבוקר" – בימי ד' משעה  10:00-12:00בבית המייסדים.
חוג תנ"ך  -בהדרכת ברוריה אליעז ,יתחדש בחודש דצמבר בבית המייסדים ,פרטים נוספים רות מלכין .
חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון דגנית.
חוג פטאנק – מתקיים בימים ב' ,ד' ,ו' בשעות  16:30-19:00במועדון דגנית.
חובבי ציור – יפתח לאחר החגים בבית המייסדים ,פרטים נוספים רות מלכין .054-4413103

מתנ"ס מרכז קהילתי להבים ת.ד 29 .להבים מיקוד  85338טל'  ,6518079 ,6510935פקס6510936 :
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