יום ה'  1.12.16בשעה  20:30במועדון הנוער

מסיבה מוסיקלית לחברי מועדון  +55וידידים
צמד היוצרים-מוסיקאים דנדן ויאן בליווי אורי פנתור (כלי הקשה)
במופע:

"נעמי שמר והביטלס – מסע מוסיקלי בזמן"
כרטיסים במכירה מוקדמת –  ₪ 40במתנ"ס
בערב המופע – ₪ 50
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.

יום חמישי  17.11.16בשעה  20:30באולם הספורט
פני שבת כלה  -מסע נשי אל השבת
אנסמבל זמרות ויוצרות מובילות בתחומן
כרטיסים במשרדי המתנ"ס ,מספר המקומות מוגבל!!!

יום ד'  – 22.11.16טיול לירושלים והסביבה

 ביקור מודרך בבית שץ – הסיפור של משפחת בוריס שץ אשר הקים בשנת  1906את בית המדרש
לאמנות "בצלאל".
 סיור מודרך ב"מוזיאון למורשת יהדות צפון אפריקה" מוקדש להיבטים ההיסטוריים ,התרבות
והמורשת של יהדות מרוקו ,אלג'יריה ,טוניסיה ,לוב ומצרים.
 סיור בפארק בגין – הפארק מפותח ע"י הקק"ל בראיה אקולוגית .ביקור בטרסות החקלאיות
ומערכת ההשקייה העתיקה של עין קובי ומצפור פארק בגין.

תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום א'  6.11.17עד יום  14.11.16בשעות קבלת קהל.
ביום ג'  15.11.16תערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים
ומקומות הישיבה .מועד אחרון לביטול והחזר כספים יום ה' .17.11.16
מחיר למשתתף ₪ 120 :כולל ארוחת צהריים (לא כולל תשר) .
לחברים שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף
על בסיס מקום פנוי במחיר של  ₪ 150ובאישור מזכירות המתנ"ס.

יציאה מרחבת המתנ"ס בשעה  ,07:00חזרה משוערת .17:00
טל'  ,6518079פקס E-MAIL lehavim@matnasim.org.il : 6510936 :הצטרפו לפייסבוק מתנס להבים

מועדון בוקר דגנית
נושא
שעה
תאריך
יום
משחקי שולחן
11:00
1.11.16
ג'
חוגגים ימי הולדת עם שלום הר אבן
11:00
3.11.16
ה'
חדוות היצירה עם מלכה
09:30
7.11.16
ב'
פרטים בהמשך
11:00
8.11.16
ג'
"פסטיבלים של תחילת שנה" עם הגב' נעמה שקד אנתרופולוגית
11:00
10.11.16
ה'
חדוות היצירה עם מלכה
09:30
14.11.16
ב'
פרטים בהמשך
11:00
15.11.16
ג'
מניעת נפילות בגיל השלישי עם הגב' יהודית מלצר
11:00
17.11.16
ה'
פיזיוטרפיסטית
חדוות היצירה עם מלכה
09:30
21.11.16
ב'
פרטים בהמשך
11:00
22.11.16
ג'
"לעשות סדר במכלול הטיפול התרופתי כולל תרופות ,צמחי מרפא
11:00
24.11.16
ה'
ותוספים".
עם מגיסטר סימה ליבני רוקחת קלינית.
חדוות היצירה עם מלכה
09:30
28.11.16
ב'
אוריגמי שימושי עם יוסי ניר
11:00
29.11.16
ג'
 בימי ג' בשעה  09:30פעילות קבועה :חוג ריו אביירטו עם שרית .

 בימי ה' בשעה  09:30התעמלות עם מיכל במתנ"ס
 ההרצאות יחלו בזמן הנקוב נא לדייק.

תשלום בעבור השתתפות חד-פעמית 15 :ש"ח  .פרטים נוספים :יהודית אהרון שלום טל' .054-4209001

שיח חברים
יום ב'  28.11.16בשעה  19:30במועדון דגנית
יוסי אליעז :איך שיר ומשל נולדו!
על כתיבה ,שירה ומשלים.
על הקשר בין המשלים למצב האקטואלי בימינו.
הכניסה חופשית

חוגים







תנ"ך  -בהדרכת ברוריה אליעז ,החוג יתחדש בחודש נובמבר ,מפגש ראשון  ,7.11.16מפגש שני  ,21.11.16פרטים
נוספים רות מלכין טל' .054-4413103
חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון דגנית.
חוג פטאנק – מתקיים בימים ב' ,ד' ,ו' בשעות  16:30-19:00במועדון דגנית.
חובבי ציור – יום ד' משעה  , 10:00-12:30יום ב' בשעות  ,17:00-18:30פרטים נוספים רות מלכין 054-4413103
חוג מחשבים – בהדרכת יוסי ניר החל פעילותו בחודש ספטמבר .
חוג ספרדית  -יום א'  08:45בהדרכת רחל מזובר ,לפרטים טל' .6518163
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