
 

  

 
 
 

  
     

 
 

 בבית המייסדים 19:30בשעה  שיח חברים – 4.6.18יום ב' 
 עם ד"ר חסי לובצקי

 מבט אישי והיסטורי על צמיחה ֵמֶעֶצב וכאב - "עולם נחרב ונבנה מחדש"
 וחוברות הסיור בירושלים "ספורים מן החורבה"ת הספר בעקבו

 המחוברות בחוט של כאב ושאיפה לטוב. -סיפורן של שלוש משפחות מ'הישוב הישן' 
 . 1967 -ואחריתם ב 1700 -הסיפורים מתבססים על פרקים בהיסטוריה שתחילתם ב

 הכניסה חופשית!

 
 ברחבת המתנ"ס 20:30בשעה  7.6.18יום ה' 

 כרטיסים במתנ"ס –זי והגבעטרון ירדנה אר
 

 טיול למערות קומראן והיכל הספר ירושלים – 14.6.18יום ה' 
 . גבי ברזיליבהדרכת 

 סיור בחורבות קומראן 

 סיפורה של כת המגילות  
 היכל הספר ירושלים 
 מוזיאון ישראל ירושלים  

 
 תהליך ההרשמה:

 בשעות קבלת קהל. 6.6.18 'דעד יום  3.6.18 'אההרשמה מיום 
מועד אחרון לביטול והחזר  הישיבה.תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות  7.6.18 'הביום 

לחברים שאינם .  כולל ארוחת צהריים )לא כולל תשר( ₪ 160מחיר למשתתף  .10.6.18 'אכספים יום 
 ובאישור המזכירות. ₪ 200תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי במחיר 

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

  טיול יומיים לגליל העליון 25.7.18-24ג' ד' ימים 
 מרכז המבקרים אתר אשכול 
 סיור מודרך בישוב והסבר על תפיסת העולם היחודית וההתנהלות של הישוב – מעלה צביה 

  סיור חופשי ולינה במלון מטיילים )חצי פנסיון( –מטולה 
  מת ששת הימיםור הקרב הקשה של גולני במלחפסיור ערב לאור עששיות. סי –תל פאחר 
  מוזיאון הרעות, המציג את הקרבות לכיבוש המצודה במלחמת העצמאות. –מצודת כח 

  בכפר הכורדי. הרצאה על מורשת כורדיסטאן כולל ריקודים ותלבושות ביקור  –מושב ירדנה 
 סיור ותצפיות בגבול ירדן 

 
 תהליך ההרשמה:

תיערך הגרלה  18.6.18 ב'ביום  קהל.בשעות קבלת  17.6.18 א'עד יום  11.6.18 ב'ההרשמה מיום 
 . 19.6.18' גלקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה. מועד אחרון לביטול והחזר כספים יום 

 , ש"ח למטייל 465 , שלושה בחדר725 חדר יחיד ,  ₪ 525 חדר זוגי :  למשתתףמחיר 
לחברים שאינם תושבי להבים תינתן )לא כולל תשר( .  ג'ות למעט ארוחת בוקר יום כולל ארוחהמחיר 

 ובאישור המזכירות. בלבד לאדם בחדר זוגי ₪ 700אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי במחיר 
 .20:00מרחבת המתנ"ס חזרה משוערת  07:00יציאה בשעה 



 

 

 
 יהודית מועדון בוקר עם

 בבית המייסדים 13:00עד  08:30ימים ב' ג' ה' בין השעות 

 09:30או בתנועה זורמת בשעה  11:00ו בשעה ימי ב':ריו אביירט 
  עם מלכה 09:45ימי ג' : חדוות היצירה בשעה 
  במתנ"ס עם מיכל 09:00ימי ה': התעמלות בונה עצם בשעה 

 
 מועדון בוקר עם דורית

 בבית המייסדים 13:00עד  08:30ימים א' ד' ה' בין השעות 

  עם מלכה 09:15ימי א': חדוות היצירה בשעה 
  : 'עם הדס 10:45זכרון בתנועה בשעה ימי ד 
  במתנ"ס עם מיכל 08:00יום ה': התעמלות בונה עצם בשעה 

 נושא שעה תאריך יום

 הרצאה עם עופרה גורלי נטורופאטית 9:30 3.6.18 א'

 מגילת רות –ברוריה אליעז  10:00 5.6.18 ג'

 שנה ברומניה 100על ספר שכתב סבה לפני  –שרה כהן  9:00 6.6.18 ד'

 ייפוי כוח מתמשך וצוואות –עו"ד אייל כהן  10:30 7.6.18 ה'

 09:30 11.6.18 ב'
11:00 

 משחקי חשיבה עם נעמה
 מהפך ארה"ב וצפון קוריאה עם ששון בלום

 מלחמת העולם הראשונה כרקע לשואה –יוסף אליעז  10:30 14.6.18 ה'

 הרצאה עם עופרה גורלי נטורופאטית 9:00 20.6.18 ד'

 לחיות ולאהוב –יוסי נחמיאס  10:30 21.6.18 ה'

 הדס ובהמשך מלכה כספי –בתנועה זורמת  9:30 25.6.18 ב'

 ריו אביירטו עם שרית 9:30 26.6.18 ג'

 אנתרופולוגית –נעמה שקד  9:00 27.6.18 ד'

 הדס גיבסון שינויים פיזיולוגיים ורציונליים בגיל השלישי 10:30 28.6.18 ה'

 4209001-054ש"ח .  פרטים נוספים: יהודית אהרון שלום טל'  15 :פעמית-תפות חדעבור השתבתשלום 

 
 חוגים 

  בבית המייסדים  18:30בשעה  25.6.18, 11.6.18בימי 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 

  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 

  "בבית המייסדים. 10:00מי ד' בשעה מפגש חברתי בי –"קפה של בוקר  
 
 

 
 :הודעה מוקדמת

 + 55מסיבה לחברי מועדון  19.7.18יום ה' 
 עם יורם טהרלב ועופר כץ.


