
 

  

 
 
 

  
     

 
 

 בבית המייסדים 18:30בשעה  12.2.18יום ב' 
 (הגרמני הבייגלה) פרעצלים לאפיית סדנא

 .יוסי של המתכון את ונכיר, הפרעצל של הסוד את נלמד

 הכניסה חופשית! .ניר יוסי בהדרכת הסדנא

 
 

 שיח חברים בבית המייסדים
  19:30בשעה  26.2.18יום ב' 

  MeTOO# ןעם עו"ד גלית לובצקי על קמפיי
 הסבר על הליך תלונה בעבירת מין למה לא להתלונן במשטרה? 

 הכניסה חופשית
 

 

 טיול לבקעת יבנאל ופוריה )"שלום על הרובים"( 182.22. ה'יום 
 בהדרכת מורן גלאון

 ההיסטוריה המרתקת של ראשית ההתיישבות בתחילת המאה  -אל ובית גןסיור במושבות יבנ
 העשרים.

  מבצע מייקל ברג וטייסת הגליל –גן הגורן 

 סיור ביער שוויץ שמעל הכנרת 
 אחוזת פוריה 

 
 תהליך ההרשמה:

 בשעות קבלת קהל. 14.2.18ד' עד יום  11.2.18 א'ההרשמה מיום 
מועד אחרון לביטול  ת המשתתפים ומקומות הישיבה.תיערך הגרלה לקביעת שמו 15.2.18ביום ה' 

לחברים .  כולל ארוחת צהריים )לא כולל תשר( ₪ 150מחיר למשתתף  .18.2.18והחזר כספים יום א' 
 ובאישור המזכירות. ₪ 200שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי במחיר 

 .19:00ערת מרחבת המתנ"ס חזרה משו 07:00יציאה בשעה 
 
 

 בבית המייסדיםמופעים 
 20:30בשעה  14.2.18ד' יום 

 סמדר מורגעם הסטנדאפיסטית והזמרת "חוזרת מהולנד" 
 לנשים ונערות. מופע מצחיק ומרגש

 

 20:30בשעה  21.2.18' יום ד
 שרים עם יוסי לב "מקול הלב" מפגש זמר עברי               

 
 ן לרכוש במתנ"סנית ₪ 30כרטיסים במחיר 

 



 

 
 

 מועדון בוקר דגנית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 חוגים 

  פרטים רות מלכין בבית המייסדים  18:45בשעה  19.2.18, 12.2.18בימי ב' בהדרכת ברוריה אליעז,  -תנ"ך חוג , 

 .חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון דגנית 

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

  054-4413103פרטים רות מלכין , המייסדיםבבית . 19:00 – 16:30' בשעות ד ימיב –חובבי ציור. 

  בבית המייסדים. השתתפות בתשלום, הרשמה במתנ"ס. 19:30אסנת בימי א' בשעה בהדרכת  –ריקודי עם 

  "054-4413103טים רות מלכין בבית המייסדים , פר 10:00מפגש חברתי בימי ד' בשעה  –"קפה של בוקר 
 

 
 

 
 

 :מופע פיוט ושירה
 

. אנדלוסי הרכבהפייטן משה לוק בלווי  יופיע 8.3.18ביום חמישי 
 פרטים נוספים בהמשך.

 
 
 

 שנכנס אדר מ
 מרבין בשמחה!!!

 נושא שעה תאריך יום

 09:00 1.2.18 ה'
11:00 

 התעמלות עם מיכל
 הרצאה בנושא הבטיחות בבית עם מר יהושוע הרמון

 09:30 5.2.18 ב'
11:00 

 משחקי חשיבה עם נעמה
 אבירטו עם שרית  ריו

 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 6.2.18 ג'

 09:00 8.2.18 ה'
11:00 

 התעמלות עם מיכל
 סבאות מודרנית עם ענת מישורי דרעי

 09:30 12.2.18 ב'
11:00 

 האירועים באירן -הרצאתו של ששון בלום בנושא 
 ריו אביירטו עם שרית

 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 13.2.18 ג'

 09:00 15.2.18 ה'
11:00 

 התעמלות עם מיכל
 אבן-חוגגים ימי הולדת עם שלום הר 

 09:30 19.2.18 'ב
11:00 

 פרטים בהמשך
 ריו אביירטו עם שרית

 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 20.2.18 ג'

 09:00 22.2.18 ה'
11:00 

 התעמלות עם מיכל
 פרטים בהמשך

 9:30 26.2.18 ב'
11:00 

 פרטים בהמשך 
 ריו אביירטו עם שרית

 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 27.2.18 ג'


