
 

  

 
 
 

  
     

 
 

 ישובי
 בבית המייסדים 20:30בשעה  9.10.18ום ג' י

 ...להורים עייפיםאפ -סטנד – יעקבס רויטל ויטלזון
 "סבמזכירות המתנ ₪ 30כרטיסים במחיר 

 
 חברים בבית המייסדים שיח

 19:30בשעה  15.10.18יום ב' 
 , המצויר מאחורי הקלעים של עולם הקולנוע

 אבי א. כץ -אביץ עם אומן האנימציה 
 בחדרים הסגורים של ממלכת הקסם של דיסני, 
 כמו גם מאחורי אולפני אנימציה רבים אחרים, 

 נמצאים סודות כמוסים ותהליכים מסובכים.
 יוצגו סרטונים ודוגמאות.

 הכניסה חופשית
 
 

  ישובי
 בבית המייסדים 20:30בשעה  18.10.18' יום ה

 , שייצגה את ישראל באירוויזיון ליאורה הזמרת
 ...ושירים מסביב לעולם, מרסדס סוסה ועוד פע מרגשובמ 

 "סבמזכירות המתנ ₪ 10כרטיסים במחיר 
 
 

 טיול לבני עטרות ויפו העתיקה 23.10.18יום ג' 
 בהדרכת שבתאי קו

 )סיור רגלי בבני עטרות )וילהלמה 

 מפגש עם בועז סנדלר, בן למשפחה ממייסדי המקום 
  סיור רגלי ביפו העתיקה 

 (ועוד הקדושכנסיית פטרוס )מגדל השעון, הקישלה, שער רעמסס, 
 
 
 
 
 
 

  תהליך ההרשמה:
 בשעות קבלת קהל. 15.10.18 'ד יום בע 8.10.18' בההרשמה מיום 

תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה. מועד אחרון לביטול  16.10.18' ביום ג
כולל ארוחת צהריים )לא כולל תשר( . לחברים  ₪ 140מחיר למשתתף  18.10.18 'הוהחזר כספים יום 

 ובאישור המזכירות. ₪ 200שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי במחיר 
 .19:00מרחבת המתנ"ס חזרה משוערת  07:00ה יציאה בשע



 

 8201 אוקטובר חודשמועדון בוקר  תוכנית
 יהודית

 
 
 
 
 
 
 
 

 דורית
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 10:45ימי ד' בשעה עם הדס זיכרון בתנועה 

 יהודית + דורית                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 09:00בשעה יהודית קבוצה של   08:00דורית בשעה של  קבוצה  התעמלות עם מיכל
 
 
 

 חוגים 
  054-4413103פרטים רות מלכין  , בחודש נובמבריתחדש 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 

  050-5602888שוש יוסף המייסדים, פרטים בבית . 19:00 – 16:30' בשעות ימי דב –חובבי ציור. 

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

 

 נושא שעה תאריך יום
 מחת תורהש –סגור   1.10 ב'
 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 2.10 ג'
 ריו אביירטו עם שרית 09:30 8.10 ב'
 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 9.10 ג'

ימי הולדת עם  11:00בשעה , ריואביירטו עם שרית 09:30 15.10 ב'
 שלום

 09:30 16.10 ג'
10:30 

 סנן-זומבה עם אתי בן
 חדוות היצירה עם מלכה

 ריו אביירטו עם שרית 09:30 22.10 ב'
 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 23.10 ג'
 ריו אבירטו עם שרית 09:30 29.10 ב'
 סנן-זומבה עם אתי בן 09:30 30.10 ג'

 נושא שעה תאריך יום
 פעילות עם דורית 09:00 3.10 ד'
 09:15 7.10 א'

11:00 
 חדוות היצירה עם מלכה

 סנן-זומבה גולד עם אתי בן

 הרצאה עם עופרה גורלי 09:15 10.4 ד'
 חדוות היצירה עם מלכה 09:15 14.10 א'
 פעילות עם דורית 09:00 17.10 ד'

 09:15 21.10 א'
11:00 

 חדוות היצירה עם מלכה
 סנן-זומבה עם אתי בן

 הרצאה על יהדות סלוניקי עם אבי אטיאס 09:00 24.10 ד'

 מלכה חדוות היצירה עם 09:15 28.10 א'

 פעילות עם עופרה 09:00 31.10 ד'

 נושא שעה תאריך יום
 פעילות עם דורית 10:30 4.10 'ה
 קובוביץ  בעיתונות בארץ וחופש העיתונות עם יני 10:30 11.10 'ה

 כתב בעיתון  הארץ
 עם יהודה אפללו  איך להימנע מעוקץ הרצאה בנושא   10:30 18.10 'ה

 השוטר הקהילתי
 רחל ספיר 10:30 25.10 ה'


