
 

  

 
 
 

  
     

 
 

 
 שים חברים בבית המייסדים

 19:30בשעה  3.9.18יום ב' 
 החמאס בעזה

 עם שלום שרעבי )מבכירי השב"כ לשעבר(
 לבנון ובסוריה וחמאס הסונית בעזה.ה השיעית בנת ישראל מתמודדת כיום מול חיזבאללמדי

 שלום שרעבי פעל במסגרת השב"כ בגזרה הדרומית מול עזה והחמאס.
 רגון, והצבאיות, יחסי הגומלין בתוך הא חזון, אידיאולוגיה, המערכות האזרחיות –חמאס 

 הרשות הפלסטינית והעולם הערבי,  התמודדות שב"כ עם איומי החמאס.
 הכניסה חופשית

 
 
 
 
 

 
 ודו טסה בהופעהד

 ברחבת המתנ"ס 20:30בשעה  4.9.18יום שלישי 

 ניתן להשיג במתנ"ס ₪ 10כרטיס מסובסד במחיר 
 היוזמה מתקיימת בתמיכת משרד התרבות והספורט

 
 
 
 
 



 

 8201 ספטמבר חודשמועדון בוקר  תוכנית
 

 יהודית
 
 
 
 

 וריתד
 

 10:45ימי ד' בשעה עם הדס זיכרון בתנועה 
 

 יהודית + דורית

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

 4209001-054ש"ח .  פרטים נוספים: יהודית אהרון שלום טל'  15פעמית: -ם בעבור השתתפות חדתשלו
 

 חוגים 
  054-4413103פרטים רות מלכין  יתחדש לאחר חגי תשרי, 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. 

 

 טיולים:
 .בחודש החגים לא יתקיים טיול –ספטמבר 
 (.רטים במידעון אוקטובר( ועד נקודות היסטוריות ביפו )פתמוילהלמה הטמפלרית )בני עטרו –אוקטובר 

 

 ומועדים לשמחה בברכת שנה טובה 
 לכל בית להבים

 נושא שעה תאריך יום

 שולחן משחקי 10:30ריו אביירטו. בשעה    09:30 3.9 ב'

 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 4.9 ג'

 ראש השנה המועדון סגור  9.9 ב'

 -"-               10.9 ג'

 ריואביירטו עם שרית 09:30 17.9 ב'

 ערב יום כיפור   18.9 ג'

 נושא שעה תאריך יום
 חדוות היצירה עם מלכה 09:00 2.9 א'

 כהחדוות היצירה עם מל 09:00 5.9 ד'

 המועדון סגור –ערב ראש השנה   9.9 א'

 הרצאה עם עופרה גורלי 09:00 12.9 ד'

 חדוות היצירה עם מלכה 09:15 16.9 א'

 נושא שעה תאריך יום
 הרמת כוסית עם הרב מרינובסקי 10:30 6.9 'ה

 הסיפורים מאחורי הקלפים באוירת החגים עם יהודית ודורית 10:30 13.9 'ה
 האל באומנות עם רחל ספיר –הרצאה בנושא  "אלהים אדירים  10:30 20.9 'ה

 )מתאים לתקופת החגים(
 שמח. -נחזור וניפגש אחרי סוכות חג   


