יום ג'  5.2.19בשעה  17:00בבית המייסדים

אמנות קיפולי נייר בהדרכת יוסי ניר

נלמד לקפל שני דגמים של ציפור עגור
ההשתתפות ללא תשלום ,
מותנה בהרשמה אצל יוסי ניר טל' 054-7890870

שיח חברים עם ד"ר אפרים אסכולאי
יום שני  18.2.19שעה  19:30בבית המייסדים

בנושא  :פיקוח בין לאומי על אי הפצת נשק להשמדה המונית  ,תועלת וחסרונות
אפרים אסכולאי ,חוקר בכיר במכון לביטחון לאומי (.)INSS
עבד בוועדה לאנרגיה אטומית בישראל ובסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית
להשמדה המונית בכלל ובמזרח התיכון בפרט .הכניסה חופשית – כולם מוזמנים

חוג לימוד התלמוד בהדרכת הרב יוסי ביסטריצקי

התלמוד הוא אחד מספרי היסוד ביהדות ,הלימוד הינו חוויה אינטלקטואלית ייחודית
תוך הכרת דרך החשיבה והפלפול היהודי.
המפגש הראשון יתקיים ביום שלישי  19.2.19בשעה  19:30עד  20:30בבית המייסדים,
המעוניינים מוזמנים להירשם אצל יורם שחר בטל'  ( 054-4879355אפשר ) whatsapp , sms
ההשתתפות ללא תשלום.

יום ה'  28.2.19טיול מזמר לעמק חפר
בהדרכת שבתאי פיקר
 נחל אלכסנדר
 ביתן אהרון – בית ראשונים
 מוזיאון הגדודים – אביחייל
 מצפור ויקר ומאגר מר"ץ
 פארק קקון

תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום ב'  18.2.19עד יום ה'  21.2.19בשעות קבלת קהל.
ביום א'  24.2.19תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה.
מועד אחרון לביטול והחזר כספים :יום ב'  25.2.19מחיר למשתתף  ₪ 130כולל ארוחת צהריים,
(לא כולל תשר) ,לחברים שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי
במחיר  ₪ 185ובאישור המזכירות.
יציאה בשעה  07:00מרחבת המתנ"ס ,חזרה משוערת .18:00

קולות רבים לשבת
יום ה'  14.2.19בשעה  20:30במתנ"ס
מופע מוסיקלי עם קובי אפללו ,שלמה בר ,ערן צור.
מנחה :אילן שס

כרטיסים במחיר  ₪ 50ניתן לרכוש במתנ"ס

תוכנית חודש פברואר  - 2019מועדון בוקר להבים
מועדון בוקר עם יהודית
ימי ב' :בשעה  09:30ריו אביירטו עם שרית.
 11.2.19ימי הולדת עם שלום הר-אבן.
ימי ג' :בשעה  09:00חדוות היצירה עם מלכה.
בשעה  11:00סדנת תיאטרון עם רענן .

מועדון בוקר עם דורית
ימי א' :בשעה  09:15חדוות היצירה עם מלכה.
בשעה  11:00זומבה עם אתי.
ימי ד' :בשעה  09:15זכרון בתנועה עם הדס.
בשעה  10:30פעילות בשיתוף "קפה של בוקר".
 – 6.2.19שירים עם שלום הר-אבן.
פעילות משותפת עם יהודית ודורית
ה 7.2.19
10:30
ה 14.2.19
10:30
ה 21.2.19
11:00
ה 28.2.19
10:30

בשולי האוורסט ,מסע בהימלאיה עם אליהו עמיר
מיזם "שימור הלשון" (שפת אם)
הרצאה עם ששון בלום  :הסנקציות של ארה"ב על איראן
פרטים בהמשך

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

חוגים





חוג תנ"ך  -בהדרכת ברוריה אליעז ,יום ב'  ,28.2.19 ,11.2.19 ,4.2.19פרטים רות מלכין .054-4413103
חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון דגנית.
חוג פטאנק – מתקיים בימים ב' ,ד' ,ו' בשעות  16:30-19:00במועדון דגנית.
חובבי ציור – בימי ד' בשעות  .19:00 – 16:30בבית המייסדים ,פרטים שוש יוסף .050-5602888

"קפה של בוקר"

מפגש חברתי בימי ד' בשעה  10:00בבית המייסדים .הרצאה אחת לשבועיים,
הקרנת סרט – אחת לחודש .משחקי חברה – אחת לחודש.
מפגשי חברים לקפה ,פטפוט והנאה.
המעוניינים לקבל עדכון שבועי בווטס אפ להתקשר לליזט.050-5744897 -

