
 

  

 
 
 

  
     

 
 

 בבית המייסדים 10:30בשעה  2.1.18יום ג' 
 מפגש ראשון –פון -קורס צילום בסמארט

 המשתתפים מוגבל, ההרשמה הסתיימה. מספר

 
 שיח חברים בבית המייסדים

 19:30שעה ב 8.1.18ב' יום 
 עם עו"ד ענבר ברקוביץ אפרים

 כלים משפטיים חדשים לשליטה על החלטות גורליות 
 הכניסה חופשית

 

  19:30בשעה  29.1.18יום ב' 
 עם נטע כנפי

 ה בארץ וברחבי העולםיספורט הדאי
 י מאות קילומטרים בלי אף טיפת דלק. "איך טסת

 יה"יאיך נהייתי דואה ומדריכת דא
 
 

 2טיול "רכבת העמק" מספר  24.1.18יום ד' 
 בהדרכת שבתאי קו.

  וע.יהושכפר  –נעלה על רכבת העמק בתחנת יקנעם 
 .נסיעה ברכבת עד תחנת בית שאן  
 נסיעה באוטובוס לאורך בקעת הירדן עד תחנת הרכבת בצמח 

 ביקור בתחנת הרכבת המשוחזרת בצמח 
 .ביקור במגדלא שעל שפת הכנרת 

 
 תהליך ההרשמה:
 בשעות קבלת קהל. 16.1.18עד יום ג'  10.1.18ההרשמה מיום ד' 

)זכות קדימה לחברים  תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה. 17.1.18ביום ד' 
 .21.1.18מועד אחרון לביטול והחזר כספים יום א' שלא עלו בהגרלה הראשונה(.  

תשלום עצמי על הנסיעה בתחנת הרכבת .  ל תשר(כולל ארוחת צהריים )לא כול ₪ 130מחיר למשתתף 
 לחברים שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף .  במזומן ₪ 10 -יקנעם כ

 ובאישור המזכירות. ₪ 190על בסיס מקום פנוי במחיר 
 .19:00מרחבת המתנ"ס חזרה משוערת  07:00יציאה בשעה 

 
 

 בבית המייסדים 10:00ימי ד' בשעה מפגש חברתי ב- "קפה על הבוקר"
 נשים וגברים על כוס קפה לשיחה חופשית, משחקי חברה וכדומה.

 054-4413103רות מלכין טל'  -פרטים 
 

 



 

 במתנ"ס 20:30בשעה  11.1.18יום חמישי 
 

 חוזרת בגדול liveדפנה ארמוני 
 

 כרטיסים במזכירות המתנ"ס
 
 

 מועדון בוקר דגנית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 חוגים 
  פרטים רות מלכין בבית המייסדים  18:45בשעה  22.1.18, 15.1.18בימי 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 – 16:30ג' בשעות  ימיב –חובבי ציור. 

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

 

 בבית המייסדים 18:00בשעה  23.1.18יום ג' -"שולחנות עגולים"
 בי להבים אזרחים ותיקים ונותני שירותים בקהילה מוזמנים לערב "שולחנות עגולים"תוש

 בנושא שיתופי פעולה ומעורבות תושבים ותיקים בקהילת להבים.

 הכניסה חופשית."מעגלי שיח". שובל -עינת פורת הרצאה של
 

 

 חגיגת ט"ו בשבט
 במתנ"ס 20:30בשעה  30.1.18יום ג' 

 האמנים: עם

 סטנדאפ ליקובי אריא
 ורויטל קראוז בשירי ארץ ישראל עוזי רוזנבלט
 ניתן לרכוש במתנ"ס ₪ 40כרטיסים במחיר 

 נושא שעה תאריך יום
 09:30 1.1.18 ב'

11:00 
 ריו אביירטו עם שרית

 פרטים בהמשך
 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 2.1.18 ג'
 09:00 4.1.18 ה'

10:30 
 התעמלות עם מיכל

 משחקי שולחן
 09:30 8.1.18 ב'

11:00 
 לא סגור –משחקי חשיבה עם נעמה 

 ריו אביירטו עם שרית
 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 9.1.18 ג'
 09:00 11.1.18 ה'

10:30 
 התעמלות עם מיכל

 סבאות מודרנית המשך עם ענת מישורי דרעי
 09:00 15.1.18 ב'

11:00 
  ליעזאאיך שיר נולד עם יוסי יריה של שיבטה טויו ילידת טוקיו', מש

 ריו אביירטו עם שרית
 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 16.1.18 ג'
 09:00 18.1.18 ה'

10:30 
 התעמלות עם מיכל

 שךפרטים בהמ
 09:30 22.1.18 ב'

11:00 
 סבאות מודרנית המשך עם ענת מישורי דרעי

 ריו אביירטו עם שרית
 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 23.1.18 ג'
 09:00 25.1.18 ה'

10:30 
 התעמלות עם מיכל

 אבן-עם שלום הר -הסיפורים מאחורי השירים 
 ריו אביירטו עם שרית 11:00 29.1.18 ב'


