
  

 
 
 

  
     

 
 

 
 

 טיול מוזיאונים ליום קיץ 22.8.19יום ה' 
 מוזיאון אגם בראשון לציון 
 מוזיאון העיצוב בחולון 

 סיור מאחורי הקלעים בתיאטרון הבימה 
 

 1.8.19יימה , מועד אחרון לביטול והחזר כספים ההרשמה לטיול הסת
 
 
 
 

 בבית המייסדים 19:30בשעה  16.9.19יום ד'  
 קאמסע לתוככי ההימלאיה ההררית וממלכת לד: הרצאה

 מדריך ב"איילה גיאוגרפית" – נועם בן משהבהדרכת 
יננו איך ניתן לחצות את ההרים, גם אם א סיפור מסע החוצה את רכס ההררים הגבוה בעולם

 מי חי באזורים בהם תנאי האקלים כה קשים. למה הנשים מתחתנות   מטפסים מדופלמים?
  עם מספר אחים?

 ניתן להשיג במתנ"ס ₪ 20כרטיס למשתתף בסך 
 
 
 

 בבית המייסדים 19:30בשעה  23.9.19יום ב'  
 שיח חברים עם ד"ר עופר לוי

 מסע אל הכוכבים ובחזרה
בוננו בפליאה לשמיים בניסיון להבין את פשר החלל העצום מראשית האנושות בני האדם הת

 והריקוד הקוסמי של הכוכבים.
במהלך ההרצאה נזכור את תפיסת היקום כפי שהצטיירה והשתנתה החל מהתקופות הקדומות 

 ועד הגילויים האחרונים בימינו.
 הכניסה חופשית! כולם מוזמנים

 

 
 בבית המייסדים 19:30בשעה  25.9.19יום ד' 

 הרצאה ראשונה בסדרה –"הפשע המאורגן" 
 מומחית להערכת  קרימינולוגית, מפקחת בכלא ובקהילה, גילי בר דודגב' 

 .מסוכנות אישית בקרב עבריינים
הפשע המאורגן שמשתולל ברחובות מציב בפני משטרת ישראל אתגרים מורכבים המעסיקים 

 איך נלחמים בפשיעה המאורגנת? מה מקומן  את מיטב החוקרים והקרימינולוגים במדינה.
 שפיעה על האזרח ביום יום.כיצד תופעת הפשע המאורגן מ של נשים בעולם העברייני?

 ניתן להשיג במתנ"ס ₪ 20כרטיס למשתתף בסך 
 
 



 
 

 זמן גולן 19.912-11.ימים ד' ה' 
 

 סיור בגולן בהדרכת מדרשת גולן
 'תחנת הרכבת באל חמא,71דן, אבן גבול : אתר מקורות ויחסי המים ישראל יריום ד . 

לבנון, בית הכנסת העתיק בעין -סוריה-מצפה שלום, תצפית משולש הגבולות ישראל
 קשתות.

 .פעילות ערב מיוחדת 

 'ת אלי כהן, ט: תצפית מתל פארס, ביקור ביער האלונים, אנדריום ה 
 יקב בהט במושב עין זיוון, תצפית תל שיפון, מצפה גדות.

 רוחות במדרשת גולן. )למעט ארוחת בוקר ביום ד'(.הלינה והא 
 

 26.8.19ההרשמה הסתיימה . מועד אחרון לביטול החזר כספים 
 
 
 

 חוגים 
  יחדש פעילות לאחר חגי תשרי. לחופשה, החוגיצאנו  –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 פרטים  –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 -טס אפ להתקשר לליזטהמעוניינים לקבל עדכון שבועי בוו

 
 
 
 
 
 


