
 

  

 
 
 

  
     

 
 

 
 ישובי

 בבית המייסדים 20:30בשעה   20.1.19שבט יום ראשון י"ד 

 אורי הרפזבשבט עם חגיגת ט"ו 
 

 ניתן להשיג במזכירות המתנ"ס ₪ 40כרטיסים במחיר 
 

 
 

 
 טיול לירושלים 24.1.19' ום הי

 מוזיאון האיסלם 
 בית הנשיא 

 מוזיאון המחתרות 
 
 

  תהליך ההרשמה:
 בשעות קבלת קהל. 9.1.19' עד יום ד  6.1.19' ההרשמה מיום א

 . תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה 10.1.19' ביום ה
לל ארוחת צהריים כו ₪ 145חיר למשתתף מ 13.1.19' איום מועד אחרון לביטול והחזר כספים: 

 לחברים שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי , )לא כולל תשר(
 ובאישור המזכירות. ₪ 205במחיר 

  .18:00חזרה משוערת מרחבת המתנ"ס,  07:00יציאה בשעה 
 . 13.1.19 -להוסיף משתתפים אחרי הניתן לא 

 בוש הולם ותעודה מזהה.הכניסה לבית הנשיא בל
 
 
 
 
 

 שיח חברים
 בבית המייסדים 19:30בשעה  28.1.19יום שני 

 מוזרויות נורמליות ביפן
 מארגן ומדריך טיולים שאול דולבעם 

 
 

 ביפן הרבה מנהגים מוזרים, המצאות מוזרות, אנשים מוזרים...
 וגם לא מעט כללי נימוס שבהחלט יכולים להוציא אותנו מדעתנו.

 דולב יספר על המנהגים והתופעות. שאול
 כניסה חופשיתה ההרצאה מלווה בתמונות וסרטונים, 



 

 
 
 

 איך תנהלו את הכסף שלכם טוב יותר?
 בואו ללמוד על מכשירי ההשקעה השונים בשוק ההון

 מושגי יסוד בשוק ההון –"בורסה בג'ינס" 
 בבית המייסדים 14.1.19יום ב' 

 התכנסות וכיבוד 19:00
 הרצאה 19:30

 
 ההשתתפות בסדנה אינה כרוכה בתשלום אולם מותנית בהרשמה מראש

 www.fingrow.co.il:   "לוח הסדנאות" -באתר המרכז לצמיחה פיננסית ב
 054-4879355פרטים נוספים: יורם שחר טל' 

 

 
 מועדון בוקר להבים -  2019ינואר  חודש תוכנית

 

 מועדון בוקר עם יהודית
 ריו אביירטו עם שרית. 09:30בשעה  : ב' ימי
 ת היצירה עם מלכה.וחדו 09:00בשעה  : ג' ימי

 29.1.19, 15.1.19 ,1.1.19עם רענן . זומבה בתאריכים  סדנת תיאטרון 11:00בשעה 
 

 מועדון בוקר עם דורית
 ת היצירה עם מלכהוחדו 09:00בשעה  ימי א':

  .20.1.19,  6.1.19בתאריכים  ומבה עם אתיז 11:00בשעה  
 זכרון בתנועה עם הדס 09:15בשעה  ימי ד':

 פעילות "קפה של בוקר" 11:00בשעה 
 

 פעילות משותפת עם יהודית ודורית
 פרטים בהמשך 10:30 3.1.19 ה
 איראן –הרצאה עם ששון בלום על ישראל  10:30 10.1.19 ה

 הרב יוסי ביסטריצקיעם  ו בשבט"סדר ט 11:00 17.1.19 ה

 אבן-שירים עם שלום הר 10:30 24.1.19 ה

 כיצד נקל על העניים מול אתגרי החיים המודרנים  10:30 31.1.19 ה
 

 09:00יהודית בשעה קבוצה של   08:00דורית בשעה קבוצה של במתנ"ס: התעמלות עם מיכל  בימי ה': 
 

 
 חוגים 

  054-4413103פרטים רות מלכין , 18:30בשעה  21.1.19, 7.1.19 יום 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 . בבית המייסדים, פרטים 19:00 – 16:30בימי ד' בשעות  –חובבי ציור. 
 

  ה של בוקר""קפ
 בבית המייסדים. הרצאה אחת לשבועיים, 10:00מפגש חברתי בימי ד' בשעה  

 אחת לחודש. מפגשי חברים לקפה, פטפוט והנאה. –אחת לחודש. משחקי חברה  –הקרנת סרט 
 .050-5744897 -המעוניינים לקבל עדכון שבועי בווטס אפ להתקשר ל

 
 

ל ֵעץ ַמֲאָכלּוְנַטְעתֶּ  "ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ   (23)ויקרא יט' ..." ם ּכָ

 ט"ו בשבט שמח לכל בית להבים!

http://www.fingrow.co.il/

