
 

  

 
 
 

  
     

 
 

 
 חברים בבית המייסדים שיח

 
 19:30בשעה  5.11.18יום ב' 

 "סיפור על הדרך"
 את סיפורו האישי  דוד מהרטלקראת חג הסיגד יספר 

 ישראלוחוויותיו מהמסע מאתיופיה ל
 הכניסה חופשית!

 

 19:30בשעה  18.1119.יום ב' 

 מזל"טים, מל"טים, קטמ"מים ומעופפים אחרים
 , בוגר חיל האויר ומומחה בתחוםדני ביכמןעם 

 עולם התעופה האזרחי והצבאי עומד בפני שינויים מהותיים
 מל"טים  –ללא טייס עם התפתחות המטוסים 

 שנה. 40 -כבר למעלה מישראל מובילה בעולם בפיתוח מל"טים 
 

 הכניסה חופשית!
 

 
 טיול מדבר דרום יהודה 21.11.18' יום ד

 בהדרכת ג'עבר אבו חאמד.
 ערד-גן לאומי תל 

 חורבות עניים ומגדל תצפית יער יתיר, עתיקות 
 ת אג'ידר 
 במסגרת הסיור נקבל הסבר על התיישבות בדואים באיזור 
 
 
 
 
 
 

  תהליך ההרשמה:
 בשעות קבלת קהל. 14.11.18' עד יום ד  11.11.18' ההרשמה מיום א

תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה. מועד אחרון  15.11.18' ביום ה
כולל ארוחת צהריים )לא כולל  ₪ 140מחיר למשתתף , 18.11.18' אלביטול והחזר כספים יום 

 סיס מקום פנוי תשר( . לחברים שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף על ב
 ובאישור המזכירות. ₪ 185במחיר 

 .18:00מרחבת המתנ"ס חזרה משוערת  07:00יציאה בשעה 
 ת, המעוניינים בארוחה כשרה, נא להודיע מראש.אג'יארוחת צהריים בדר



 

 מועדון בוקר  תוכנית
 יהודית

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 וריתד      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 09:15זיכרון בתנועה עם הדס ימי ד' בשעה 
 

 הודית + דוריתי                     
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 חוגים 

  054-4413103פרטים רות מלכין  , יתחדש בחודש נובמברבהדרכת 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 – 16:30ת ' בשעוימי דב –חובבי ציור. 

 

 
  "קפה של בוקר"

 בבית המייסדים. הרצאה אחת לשבועיים, 10:00ימי ד' בשעה מפגש חברתי ב 
 אחת לחודש. מפגשי חברים לקפה, פטפוט והנאה. –אחת לחודש. משחקי חברה  –הקרנת סרט 

 .050-5744897 -להתקשר ל אפעוניינים לקבל עדכון שבועי בווטס המ
 

 נושא שעה תאריך יום
 ריו אביירטו עם שרית 09:30 5.11 ב'
 09:30 6.11 ג'

11:00 
 חדוות היצירה עם מלכה

 זומבה גולד עם אתי בן סנן
 ריו אביירטו עם שרית 09:30 12.11 ב'
 חדוות היצירה עם מלכה 09:30 13.11 ג'
 אביירטו עם שרית, ריו 09:30 19.11 ב'
 חדוות היצירה עם מלכה 09:30 20.11 ג'
 ריו אביירטו עם שרית 09:30 26.11 ב'
 09:45 27.11 ג'

11:00 
 חדוות היצירה עם מלכה

 סנן-זומבה גולד עם אתי בן

 נושא שעה תאריך יום

 9:15 4.11 א'
11:00 

 חדוות היצירה עם מלכה
 סנן-זומבה גולד עם אתי בן

 אבן-ימי הולדת עם שלום הר 10:30 7.11 ד'

 חדוות היצירה עם מלכה 09:15 11.11 א'
 ופרההרצאה עם ע 10:30 14.11 ד'

 09:15 18.11 א'
11:00 

 חדוות היצירה עם מלכה
 סנן-זומבה עם אתי בן

 קרופעילות עם קפה של ב 10:30 21.11 ד'

 מלכה חדוות היצירה עם 09:15 25.11 א'
 קרוילות עם קפה של בעפ 10:30 28.11 ד'

 נושא שעה תאריך יום

 הרצאה בנושא עזה עם יניב קובוביץ כתב בעיתון  הארץ 10:30 1.11 'ה

 שלום הר אבן 10:30 8.11 'ה

 משחקי ילדות 10:30 15.11 'ה

 רחל ספיר 10:30 22.11 ה'

 פרטים אצל יהודית 10:30 29.11 ה'


