
  

 
 
 

  
     

 
 

 בתיה דויטש בהדרכת  -" עולם ומלואו -זכרון"
 סדרת הרצאות לשיפור הזכרון, פיתוח חשיבה 
 לקבוצת מתחילים ולמעוניינים בסדרת המשך.

 רון ריגשי וטראומטיזכ -  2.6.19יום א' 
 גילנות וגיל התבונה – 23.6.19יום א' 

 בבית המייסדים. 20:30עד  19:00ההרצאות יתקיימו בשעה 
 , הרשמה ותשלום מראש במזכירות המתנ"ס. ₪ 60מחיר למשתתף: 

 הזמן פורח, הזכרון בורח ובידך המפתח!

 
 

 מייסדיםבבית ה 11:30שעה  7.6.19שישי יום 

  "הזכות לשם טוב ולשון הרע"
 הרצאה לזכרו של רו"ח ועו"ד נדב שגיא ז"ל

 המרצה: עו"ד אריה רודניק 
 , כולם מוזמנים, לפני ההרצאה יוגש כיבוד קל.הכניסה חופשית

 
 

 
 בבית המייסדים 19:30שעה 17,6.19יום שני 

  ד"ר אלי מירוןשיח חברים עם 
 "התגוננות אקטיבית מרקטות"

 ?טות וטיליםהאם כיפת ברזל מספיקה להגנה בפני רק
 שילוב תותח לייזר רב עוצמה במערך ההגנה יספק מענה מבצעי בעלות סבירה?האם 

 מוסיקה עם ד"ר יוסי פולצ'ק. קטעילפני ההרצאה 
 !הכניסה חופשית

 
 לעכו העתיקה בהדרכת נילי פריטיול  26.6.19' דיום 
 מוזיאון אסירי המחתרות 
 אולמות האבירים 

 מאם הטורקיהח  

 אוצרות בחומה 
 

  ההרשמה:תהליך 
 בשעות קבלת קהל. 19.6.19' עד יום ד 17.6.19 'בההרשמה מיום 

 . תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה 20.6.19' הביום 
בקשות חריגות לביטול יש להגיש בכתב לוועד  23.6.19יום א' מועד אחרון לביטול והחזר כספים: 

לחברים שאינם תושבי , )לא כולל תשר( ,צהריים לל ארוחתכו ₪ 150מחיר למשתתף המועדון.  
  ובאישור המזכירות. ₪ 250להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי במחיר 

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



 מפגש עם הסופר דרור משעני
  במתנ"ס 19:00בשעה  16.6.19יום ראשון 

 ת ספרות מתחעל הרומן "שלוש" ועל כתיב 

 תיק נעדר", "אפשרות של אלימות"  : "אברהם אברהם" על רבי המכר בסדרת"  
 שפות. 20-, אשר תורגמו לכ ו"האיש שרצה לדעת הכול"

 בספריה בשעות קבלת קהל,  מספר המקומות מוגבל!!! ₪ 20כרטיסים במחיר  
 

 
 מועדון בוקר להבים -  2019  יוני חודש תוכנית

 

 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 
 .שלום עם הולדת ימי 11:00 בשעהו שרית עם אבירטו ריו 09:30 בשעה 3.6.19 

 

 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 
 

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

 
 סדרת סיפורי מסע מקצה העולם של "איילה גיאוגרפית"

 חברת "איילה גיאוגרפית".מפגשים עם מדריכי  4
 רשמי מסע בליווי מצגת תמונות וסרטונים

 24.6.19  ארץ מדד האושר עם עירית להב –בהוטן  

 8.7.19  מרכז אמריקה הפראית עם נועם בן משה –קוסטה ריקה וגואטמלה 

 22.7.19  החורים השחורים של אירופה עם ערן חקלאי. –אלבניה 

 16.9.19  עם נועם בן משהמסע לתוככי ההימלאיה ההודית וממלכת לדאק 
 ייסדיםבבית המ 19:30המפגשים יתקיימו בשעה 

 , ההרשמה במזכירות המתנ"ס.₪ 60מחיר לכל הסדרה: 
 
 

 חוגים 
  054-4413103פרטים רות מלכין  1.7.19, 3.6.19 יום ב'בהדרכת ברוריה אליעז,  -תנ"ך חוג. 

  בבית המייסדים. 19:30בשעה  19.6.19בהדרכת הרב יוסי ביסטריצקי יום ד'  –חוג תלמוד 

 גנית.חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון ד 

  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. 
 

 הודעה מוקדמת על אירועים מתוכננים
 17-18.9.19טיול יומיים בגולן בהדרכת מדרשת הגולן 

 דוד בנושא הפשע בישראל . -הרצאות של גילי בר 4סדרה מרתקת של 
 

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

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

 


