
 

  

 
 
 

  
     

 
 

 
 ישובי

 במתנ"ס 20:30בשעה  13.12.18 יום חמישי ה' טבת
 נגנים בלווי אהוד בנאי

 ניתן להשיג במזכירות המתנ"ס ₪ 50כרטיסים במחיר 
 
 

 
 +55מסיבה לחברי מועדון 

 בבית המייסדים 20:00בשעה  19.12.18יום ד' 
 "חגיגה מוסיקלית"

 בהשתתפות האמנים: גילה חסיד, עוזי רוזנבלט, אמיל אייבינדר ונגנים נוספים
 "כולם יחד וכל אחד לחוד"

 לפני התכנית.במבואה כיבוד קל יוגש  בואו לשמוע, לשיר ולרקוד.
 , ניתן להשיג במתנ"ס₪ 40מחיר הכרטיס: 

 
 

 שיח חברים
 בבית המייסדים 19:30בשעה  24.12.18ב' יום 

 מה מותר ומה אסור? - "רחובצילומי " –יוסי אליעז ויוסי ניר 
 האם מותר להשתמש בתמונות שצולמו ללא אישור?לרובנו פלאפון חכם בו אנו מרבים לצלם. 

 מה אומר חוק הגנת הפרטיות?
 הכניסה חופשית!

 
 

 יול מזמר בעמק חפרט 1827.12.' יום ה
 שבתאי פיקרבהדרכת 

 נחל אלכסנדר  
  הראשוניםבית  –ביתן אהרון 
  אביחייל –מוזיאון הגדודים 

 ץ"ויקר ומאגר מר מצפור 
 פארק קקון 

  תהליך ההרשמה:
 בשעות קבלת קהל. 19.12.18' עד יום ד  16.12.18' ההרשמה מיום א

תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה. מועד אחרון  20.12.18' ביום ה
כולל ארוחת צהריים )לא כולל  ₪ 130מחיר למשתתף , 23.12.18' 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 



 

 8201 דצמבר חודש תוכנית
 יהודית

      
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 וריתד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 09:15ימי ד' בשעה עם הדס זיכרון בתנועה 
 

 יהודית + דורית
 
 
 
 
 
 

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

 וגים ח
  054-4413103פרטים רות מלכין , 18:30בשעה  17.12, 10.12יום 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 

  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

 09:30 3.12 ב'
10:30 

 ריו אביירטו
 אבן-ימי הולדת עם שלום הר

 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 4.12 ג'

 ריו אביירטו 10:00 10.12 ב'

 09:15 11.12 ג'
11:00 

 חדוות היצירה עם מלכה
 סנן-זומבה עם אתי בן

 ריו אביירטו 10:00 17.12 ב'

 חדוות היצירה עם מלכה 09:45 18.12 ג'
 ריו אביירטו 10:00 24.12 ב'
 09:15 25.12 ג'

11:00 
 חדוות היצירה עם מלכה

 סנן-זומבה עם אתי בן
 אביירטוריו  10:00 31.12 ב'

 נושא שעה תאריך יום

 09:00 2.12 א'
11:00 

 חדוות היצירה עם מלכה
 סנן-זומבה עם אתי בן

 פרטים בהמשך עם קפה של בקר 11:00 5.12 ד'

 חדוות היצירה עם מלכה 09:15 9.12 א'

 פרטים בהמשך עם קפה של בקר 11:00 12.12 ד'
 09:00 16.16 א'

11:00 
 חדוות היצירה עם מלכה

 סנן-זומבה עם אתי בן
 פרטים בהמשך  11:00 19.12 ד'
 חדוות היצירה עם מלכה 09:00 23.12 א'
 הרצאה עם עופרה גורלי 09:15 26.12 ד'
 09:00 30.12 א'

11:00 
 חדוות היצירה עם מלכה

 זומבה עם אתי בן סנן

 נושא שעה תאריך יום
 הדלקת נרות חנוכה עם הרב יוסי. 10:30 6.12 'ה
 סיפורי חברים בעזרת הקלפים עם יהודית ודורית 10:30 13.12 'ה
מפגש אחרון  –רחל ספיר בנושא האומנות ככלי להפצת עיקר האמונה  10:30 20.12 'ה

 לסידרה זו.
 דורי תספר אדית פיאף מלכת השנסון הצרפתי בליווי מצגת משיריה. 10:30 27.12 ה'

 !חג אורים שמח


