
  

 
 
 

  
     

 
 

 בבית המייסדים 19:30בשעה  15.7.19שני יום 
 שיח חברים עם אורן לבון, צלם ופעיל חברתי

 photo is voice -בנושא: צילום חברתי ופעילות
 צרים שינוי בעזרת שפת הצילום.איך פועלים ומיי

 הכניסה חופשית כולם מוזמנים!

 
 
 

 

 חווית קיץ ביום חםטיול  25.7.19יום ה' 
  סיור במטע החוחובה ובמפעל השמן –קיבוץ חצרים 
  אתר הראשונים של הקיבוץ  ב"מעוז מול עזה",סיור  –קיבוץ סעד 

 , שיחה על התמודדות מול טרור עזה.כולל תצפית לאזור

  האתיופית בגדרה ביקור בבית אמבוסה, בית הקהילה –גדרה 
 .ארוח ביתי עם חברי הקהילה, קפה וכיבוד קל 
 

  תהליך ההרשמה:
 בשעות קבלת קהל. 10.7.19' עד יום ד 7.7.19 'אההרשמה מיום 

 . תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה 11.7.19' הביום 
יטול יש להגיש בכתב לוועד בקשות חריגות לב 21.7.19יום א' מועד אחרון לביטול והחזר כספים: 

לחברים שאינם תושבי , )לא כולל תשר( ,לל ארוחת צהרייםכו ₪ 150מחיר למשתתף המועדון.  
  ובאישור המזכירות. ₪ 200להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי במחיר 

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

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

 סיור מאחורי הקלעים בתיאטרון הבימה 
 

 

 תהליך ההרשמה: 
 בשעות קבלת קהל. 10.7.19עד יום ד'  7.7.19ההרשמה מיום א' 

 תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה.  11.7.19ביום ה' 
בקשות חריגות לביטול יש להגיש בכתב לוועד  1.8.19יום ה' ול והחזר כספים: מועד אחרון לביט

כולל ארוחת צהריים, )לא כולל תשר(, לחברים שאינם תושבי  ₪ 160המועדון.  מחיר למשתתף 
 ובאישור המזכירות.  ₪ 200להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי במחיר 

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



 

 זמן גולן 19.912-11.ימים ד' ה' 
 

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

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

 .פעילות ערב מיוחדת 

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

 .למעט ארוחת בוקר ביום ד'(. הלינה והארוחות במדרשת גולן( 
 

 

 
 
 
 
 
 

 תהליך ההרשמה: 
 

 בשעות קבלת קהל. 10.7.19עד יום ד'  7.7.19ההרשמה מיום א' 
 תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה.  11.7.19ביום ה' 

תן לבטל השתתפות לאחר מועד זה לא ני.  26.8.19' ביום מועד אחרון לביטול והחזר כספים: 
   לטיול בגולן עקב שריון חדרים במלון.

  , ₪ 500 בחדר זוגי  מחיר למשתתף
  . )מותנה במצאי החדרים( ₪ 660יחיד בחדר משתתף 

 . לחברים שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי
 המזכירות.  ובאישור)מותנה במצאי החדרים(  ₪ 800בחדר זוגי/יחיד בחדר  ₪ 600

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

 
 

 
 
 

 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 ים פרט –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 -המעוניינים לקבל עדכון שבועי בווטס אפ להתקשר לליזט

 


