
  

 
 
 

  
     

 
 

 ביליהאברהם עם  שיח חברים
 בבית המייסדים 19:30שעה  18.3.19יום שני 

 רפואת תדרים.בנושא : 
 רפואת תדרים הינה מתודולוגיה חדשנית לאבחון וטיפול 

 רכות הגוף ותפקוד האיברים השונים.במע
 אינה נעזרת באמצעים כימיים ,המתודולוגיה ייחודית בכך שאינה פולשנית

 !הכניסה חופשית  ומאפשרת זיהוי מגמות עתידיות בגוף האדם.    

 
 

 

 כרון עולם ומלואו""ז
  .בתיה דויטשבהדרכת   סדרת הרצאות לשיפור הזכרון

  הרצאת פתיחה. –נו עולם ומלואו הזכרון הי – 17.3.19יום א'  
 השפעת המוזיקה והריקוד על הזכרון. – 24.3.19יום א'  
 זכרון... שכחה ומה שביניהם. – 31.3.19יום א'  
 ניטיבית מגוונת.וגישומיות של פעילות קדוגמאות  – 7.4.19יום א'  

 .כשעה וחצימשך כל מפגש  : 

 ש במזכירות המתנ"ס.הרשמה מראלכל הסדרה,  ₪ 60מחיר למשתתף: 
 הזמן פורח, הזכרון בורח ובידך המפתח!

 
 

 ט בעמק יזרעאל יינגבעקבות וטיול  193.28.' יום ה
 מורן גלאוןבהדרכת  

  ,משטרת הטיגרטעפולה 
 תצפית תל יזרעאל 
 עין חרוד, בית שטורמן 

 אנדרטת השלושה 
 צינור הנפט ברמת כוכב 
 תצפית כוכב הירדן 

 

 
 

  תהליך ההרשמה:
 בשעות קבלת קהל. 19.3.19' עד יום ג 14.3.19 ה'שמה מיום ההר

 . תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה  24.3.19א' ביום 
. בקשות חריגות לביטול יש להגיש בכתב  25.3.19 ב'יום מועד אחרון לביטול והחזר כספים: 

לחברים שאינם , )לא כולל תשר( ,לל ארוחת צהרייםכו ₪ 130מחיר למשתתף לוועד המועדון.  
  ובאישור המזכירות. ₪ 190תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי במחיר 

  .18:00חזרה משוערת מרחבת המתנ"ס,  07:00יציאה בשעה 
 



 

 במתנ"ס 20:30בשעה  26.3.19יום שלישי 
 להקת הטרנזיסטור

 של הרוק הישראלי האב הרוחני ,לאריק איינשטייןבמופע מחווה 
 במתנ"ס  ₪ 15במחיר כרטיסים 

 
 

 בבית המייסדים 19:00בשעה  27.3.19יום רביעי 
 מנות...""סרט שהוא גם יצירת א, "לאסוף רסיסים"הקרנת הסרט 

  וויות ילדים בשכונה ירושלמית, בשלהי המנדט הבריטי ובמלחמת העצמאות,ח
   בתקופה מכוננת של המדינה.של הוריהם עם תיעוד נדיר 

 ניתן לרכוש במתנ"ס ₪ 10כרטיסים במחיר  . בתום ההקרנה שיחה עם היוצרות

 
 מועדון בוקר להבים -  2019  מרץ חודש תוכנית

 

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

 עם רענן .  סדנת תיאטרון 11:00בשעה 
 

 מועדון בוקר עם דורית
  .ת היצירה עם מלכהוחדו 09:15בשעה  ימי א':

 .זומבה עם אתי 11:00בשעה 
 .זכרון בתנועה עם הדס 09:15בשעה  ימי ד':

 ."קפה של בוקר"בשיתוף פעילות  10:30בשעה 
 עם עופרה גורלירפיה ומתאר 10:30בשעה  6.3.19

 סיפור המגילה עם הרב יוסי ביסטריצקי 11:00בשעה  20.3.19
 

 פעילות משותפת עם יהודית ודורית
 2.3.19 ה

 
 פרטים בהמשך

 פורים עם תלמידי בית הספר 10:30 14.3.19 ה

 21.3.19 ה
 

 חופשת פורים

 לכבוד יום האישה: נשים בתנ"ך עם אבי אטיאס 10:30 28.3.19 ה
 

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

 
 

 חוגים 
  054-4413103פרטים רות מלכין , 25.3.19, 11.3.19יום ב' בהדרכת ברוריה אליעז,  -תנ"ך חוג. 

 .חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון דגנית 

  גנית.במועדון ד 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. 

 התלמוד הוא אחד מספרי היסוד ביהדות, -בהדרכת הרב יוסי ביסטריצקי - חוג לימוד התלמוד 
 לא תשלום.הלימוד הינו חוויה אינטלקטואלית ייחודית תוך הכרת דרך החשיבה והפלפול היהודי. השתתפות ל

 054-4879355המעוניינים יש להירשם אצל יורם שחר טל' 
 

 "רגע אישי"
 במסגרת המפגש שיח חברים ולפני הצגת הנושא המרכזי:

 דקות להצגת נושא אישי של חברי המועדון. 10
 ניתן לשתף את הקהל בחוויה אישית, יצירה אישית או מחשבה בכל תחום אחר )שאינו פוליטי(

 054-4879355או ליורם שחר  052-3925670יפנו מראש לאלגרה נעים טל' המעוניינים 
 


