
  

 
 
 

  
     

 
 

 
 
 

 בבית המייסדים 19:30בשעה  13.11.19 יום רביעי
 במסגרת סדרת ההרצאות על הפשע המאורגן

 פרופיל האישה העבריינית: 2 הרצאה
 ינולוגית, מפקחת בכלא ובקהילה, קרימ – גילי בר דודבהדרכת 

 מומחית להערכת מסוכנות אישית בקרב עבריינים.
 

 :הרצאות נוספות  2יתקיימו בהמשך 
 פשעי הצווארון הלבן -  25.12.19
 אלימות נגד קשישים וחסרי ישע -  08.01.20

 
 להשיג במתנ"ס ניתן  ₪ 20בסך בכל מפגש כרטיס למשתתף 

 
 

 
 בהדרכת מורן גלאון" סודות הכנרת" –טיול  26.11.19יום ג' 

 

 בות כמה פרשיות שהסעירו את הישוב:מרתקים. נטייל בעק םאגם הכנרת ידע אירועי 
 אסון הרפתנים ואסון מעגן.

 .אנדרטת הטייסת בכנרת 

 .בית הצנחן במעגן 

 ...בית העלמין של הבהאיים ועוד  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 תהליך ההרשמה: 

  בשעות קבלת קהל. 14.11.19' ה עד יום  12.11.19' גההרשמה מיום 

  תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה.   17.11.19' אביום 

  :בקשות חריגות לביטול יש להגיש בכתב . 20.11.19יום ד' מועד אחרון לביטול והחזר כספים
ינם כולל ארוחת צהריים, )לא כולל תשר(, לחברים שא ₪ 150לוועד המועדון.  מחיר למשתתף 

ובאישור  ₪ 200תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי במחיר 
 המזכירות. 

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



 

 חוגים 
  054-4413103פרטים רות מלכין טל'  –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. 
 
 
 

 בבית המייסדים 19:30בשעה  19.11.19יום ג' 
 הרצאה: מנהיגותו של בן גוריון

 מנהל המכון למדרשת בן גוריון – איתן דוניץבהדרכת 
 ראייה למרחק והליכה  –תו ההרצאה תתרכז במאפיין אחד של מנהיגו

 בצעדים קונקרטיים, מעשיים, לקראת המטרה הגדולה. צעד צעד אחר
 

 ניתן להשיג במתנ"ס ₪ 20כרטיס למשתתף בסך 

 
 
 

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

 אחת לחודש. –משחקי חברה אחת לחודש,  –הקרנת סרט 
 מפגשי חברים לקפה, פטפוט והנאה.

 .050-5744897 -אפ להתקשר לליזטעוניינים לקבל עדכון שבועי בווטסהמ
 
 

 
 

 הודעה מקדימה
 צפון ים המלח בהדרכת צבי פיש.ליתקיים טיול  - 18.12.19 'ביום ד

 נות צוקים, עין גדי, קאסר אל יהוד ועוד...עיי
 
 

 באתר של מתנ"ס להבים.תן לראות ויות החודשי נילוח הפעילאת שימו לב: 
www.matnaslehvim.org.il    55לשונית מועדון 

http://www.matnaslehvim.org.il/
http://www.matnaslehvim.org.il/

