אירוע ישובי
יום ה'  9.2.17בשעה  20:30במתנ"ס

חגיגת ט"ו בשבט עם ג'קי לוי ומרב סימנטוב
שירים ,סיפורים והומור
ישיבה סביב שולחנות עם יין ופירות יבשים
כרטיסים במחיר  ₪ 50ניתן לרכוש במזכירות מתנ"ס ,מספר המקומות מוגבל

אירוע ישובי

יום ג'  14.2.17בשעה  19:30במועדון טבלן
פתיחת מועדון אמני להבים
שיח גלריה עם פרופ' חיים מאור
הכניסה חופשית!

יום ב'  20.2.17בשעה  19:30במועדון דגנית
שיח חברים עם מילה זלצמן

שיחה לגברים ונשים בנושא רפואה אלטרנטיבית וקוסמטיקה טבעית .איך להתגבר על תוצאות הלוואי
של הציויליזציה והגיל? איך לנהל אורח חיים בריא? לשמור על רעננות ושמחת חיים.
חזרה לטבע – סודות הקוסמטיקה הטבעית ואמנות ארומתרפיה .הכניסה חופשית!

יום ד'  22.2.17טיול למצדה ונאות הכיכר

מצדה – אתר בעל חשיבות עולמית שהוכרז "אתר מורשת בינלאומי" .הסיור למצדה מתחלק לשניים:
 ביקור במוזיאון גן לאומי מצדה המכיל ממצאים ארכיאולוגיים אשר נחפרו באתר ע"י
האוניברסיטה העברית בראשותו של פרופ' יגאל ידין.
 עליה ברכבל וסיור מודרך באתר כולל בארמונות ,מחסני המזון ,בורות המים ועוד.
נאות הכיכר – חווה חקלאית של חלוצי שנות ה 60-שהוכרזה למושב ב.1970 -
חלק מהפריפריה הגיאוגרפית האמתית של מדינת ישראל .סיור מודרך ע"י חבר המושב משה מדיני
שיספר על הרקע ההיסטורי-גיאוגרפי של המקום ,סוגיות הקרקע והמים והאופי ההתיישבותי .נבקר
בחממה של צמחי ירקות ופירות מיוחדים בליווי טעימות.
תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום ה'  9.2.17עד יום ד'  15.2.17בשעות קבלת קהל.
ביום ה'  16.2.17תערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים
ומקומות הישיבה .מועד אחרון לביטול והחזר כספים יום א' .19.2.17
מחיר למשתתף ₪ 145 :כולל ארוחת צהריים (לא כולל תשר).
לחברים שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף
על בסיס מקום פנוי במחיר של  ₪ 190ובאישור 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
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13.2.17
14.2.17
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21.2.17
23.2.17

09:45
11:00
11:00
09:45
11:00
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משחקי שולחן
חדוות היצירה עם מלכה כספי
הרצאתו של ששון בלום בנושא כתר ארם צובא וחאלב של
היום
סדנת "עלי מיתר" – הצגה ונגינה על כלי קשת ופריטה עם
אברהם דותן
חדוות היצירה עם מלכה כספי
פרטים בהמשך
דורי מספרת על חייה המופלאים של חייקה גרוסמן
חדוות היצירה עם מלכה כספי
משחקי שולחן
רפי שרגאי במאי סרטים ומרצה לקולנוע ירצה בפנינו על
מיוזיקלס :מיטב הסרטים המוזיקליים שכבשו את העולם

ב'
ג'
ה'

27.2.17
28.2.17
2.2.17

09:45
11:00
11:00

מתחילת עידן הסרט המדבר ועד להפקות עדכניות דוגמת "שיקגו",
"צלילי המוזיקה"" ,כנר על הגג" ,סיפור הפרברים" ועוד.

חדוות היצירה עם מלכה כספי
פרטים בהמשך
משחקי שולחן

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 לשבועיים ,מפגש ראשון  ,13.2.17מפגש שני  ,27.2.17פרטים
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

 15.2.17בשעה  9:30במתנ"ס – פתיחת קורס מחשבים למתקדמים בהדרכת המהנדס יוסי ניר
ידע מוקדם נדרש :הכרת המחשב ,הכרת תוכנת חלונות ,הכרת תוכנות אופיס.
כל משתתף חייב להגיע עם מחשב נייד (רצוי עם חלונות )10
תכנית הקורס :אבטחת המחשב והמידע שבו ,אנטיוירוס/גלישה מתקדמת באינטרנט ,מנועי חיפוש ,קניה בטוחה
באינטרנט /email, facebook,whatsapp, skype, /הורדה של שירים ופתיחת קבצים מכווצים /העברת
תמונות ממצלמה למחשב /בניית אתר אינטרנט /עיבוד תמונה במחשב /גרפיקה במחשב.
הקורס יכלול  12פגישות שבועיות ,כל פגישה שעתיים .הקורס יתקיים בחדר המחשבים
במתנ"ס בימי רביעי בשעות  9:30-11:30בבוקר .הקורס מותנה במינימום  10משתתפים.

של"מ קורא לך! שרות לאומי למבוגר
זה הזמן להתחיל ברצף של עשייה חיונית ,זורמת ומלאת סיפוק אישי ,זה הזמן להתנדב ,לתת ,לתרום,
לסייע לקהילה ולהיות של"מ עם עצמך! אם את/ה רואה עצמך כחלק מקהילה ומעוניין/ת לתרום בעשייה
מאתגרת ,אנחנו כאן בשבילך! ארגון של"מ מציע מסגרת התנדבותית גמישה ומגוונת בקהילה .פעילות
המתנדבים מלווה בהכשרה מקצועית ,תמיכה ופעילות חברתית.

לפרטים :רבקה

עקיבא רכזת של"מ טל'  050-6223736מיילrivkaakiva49@gmail.com :

