
  

 
 
 

  
     

 
 
 

 

 

 יום הזכרון ערב – 7.5.19 ג'יום 
 
 

 ברחבת המתנ"ס –טקס זכרון לחללי צה"ל  20:00בשעה 
 בית המייסדים – עם ירדן שדהערב שירי לוחמים  21:15בשעה 

 
 בתיה דויטש בהדרכת  - "ומלואועולם  -זכרון"

 סדרת הרצאות לשיפור הזכרון, פיתוח חשיבה 
 לקבוצת מתחילים ולמעוניינים בסדרת המשך.

 כללי על תהליך הזכרון וסוגי זכרוןתיאור  – 19.5.19יום א' 
 הזכרוןחטאי  – 26.5.19יום א' 
 זכרון ריגשי וטראומטי -  2.6.19יום א' 
 וגיל התבונהגילנות  – 23.6.19יום א' 

 בבית המייסדים. 20:30עד  19:00יימו בשעה הרצאות יתקה
 לכל הסדרה, הרשמה ותשלום מראש במזכירות המתנ"ס. ₪ 60: ףמחיר למשתת

 הזמן פורח, הזכרון בורח ובידך המפתח!

 
 אבי אטיאסעם  שיח חברים

 בבית המייסדים 19:30שעה  20.5.19יום שני 

 לפנה"ס ועד היום 4 -במאה המיום היווסדה  -תולדות העיר סלוניקי 
 

 בצילום. " לא לפחד מהצל"אישי עם יוסי ניר: רגע  –י השיחה נלפ
 !הכניסה חופשית

 
 

 בהדרכת רוני אהרוני בהרי הכרמל ובנימינהטיול  195.30.' היום 
 )המוחרקה )קרן הכרמל 
 אנדרטת אסון אוטובוס הסוהרים 
  דליית אל כרמל 

 בית ליד המסילה", ביתו של אהוד מנור בנימינה" 
 בבנימינה בית העלמין 
 

  תהליך ההרשמה:
 בשעות קבלת קהל. 15.5.19' עד יום ד 12.5.19 'א ההרשמה מיום

 . תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה 16.5.19' הביום 
. בקשות חריגות לביטול יש להגיש בכתב לוועד 21.5.19 'גיום מועד אחרון לביטול והחזר כספים: 

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

  .19:00חזרה משוערת מרחבת המתנ"ס,  07:00יציאה בשעה 



 

 
 מועדון בוקר להבים -  2019  מאי חודש כניתתו

 

 מועדון בוקר עם יהודית
  ריו אביירטו עם שרית.    00:11בשעה  : ב' ימי
 ת היצירה עם מלכה.וחדו    09:00בשעה  : ג' ימי

 עם רענן .  סדנת תיאטרון    09:45בשעה 
 אבן-חוגגים ימי הולדת עם שלום הר 10:30בשעה  29.5.19

 

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

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

 ."קפה של בוקר"בשיתוף פעילות     10:30בשעה 
 זיכרון מבית אמא עם יהושוע הרמון 10:30בשעה  1.5.19

 סדנת אפיה 10:30בשעה  22.5.19
 

 פעילות משותפת עם יהודית ודורית
 טכס ליום השואה 10:30 2.5.19 ה
 9.5.19 ה

 
 המועדון סגור 

 פלאות תא לחץ עם ד"ר טהרנ 10:30 16.5.19 ה
  טעימות –מאכלי עדות  10:30 23.5.19 ה
 מפי ששון בלום "מאחז האחרון של דעאשה" 10:30 30.5.19 ה

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

 
 
 

 חוגים 
  054-4413103פרטים רות מלכין  29.5.19, 15.5.19 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. 
 
 

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

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

 
 
 


