שיח חברים
יום ב'  16.01.17בשעה  19:30במועדון דגנית
עם ד"ר ז'אן מארק ויינשטיין

מנהל מרפאת אי ספיקת לב מרכז רפואי סורוקה
בכיר ביחידה לאקו רדיוגרפיה וביחידה לצנתורים

על חידושים בתחום מחלות לב ,דרכי מניעה וטיפול

.

הכניסה חופשית

יום ג'  – 24.1.17טיול לירושלים

סיור מודרך בשני מקומות:

כנסת ישראל

– הסיור עוסק במהות הדמוקרטיה הישראלית ,בתפקידיה ובעבודתה של

הכנסת ובפריטי האומנות במשכן .תחנות הסיור הן ועדות הכנסת ,אולם המליאה ,טרקלין שאגל
ועמדת מגילת העצמאות .במסגרת הסיור יערך גם מפגש עם ח"כ.

הכניסה למשכן הכנסת בלבוש הולם.

בית המשפט העליון

– בית המשפט העליון מהווה ערכאה משפטית עליונה

ביותר בישראל .בית המשפט העליון שכן עד  1992במתחם הכנסייה הרוסית במרכז העיר ,אך
נדיבות ליבם של בני משפחת רוטשילד שדרשו את הקמת בית המשפט העליון במקום שיצדיק
את מעמדו הביא למסירת עבודות התכנון לידי האדריכלים רם ועדה כרמי ,ולבנייתו של משכן
בית המשפט במקומו הנוכחי בצמוד לכנסת ישראל.

תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום ב'  9.1.17עד יום ג'  17.1.17בשעות קבלת קהל.
ביום ד'  18.1.17תערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים
ומקומות הישיבה .מועד אחרון לביטול והחזר כספים יום ה' 19.1.17
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 בשעה  07:00מרחבת המתנ"ס ,חזרה משוערת 18:00
טל'  ,6518079פקס E-MAIL lehavim@matnasim.org.il : 6510936 :הצטרפו לפייסבוק מתנס להבים

מועדון בוקר דגנית
יום תאריך
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2.1.17
3.1.17
5.1.17
9.1.17
10.1.17
12.1.17
16.1.17
17.1.17
19.1.17
23.1.17
24.1.17
26.1.17

ב'

30.1.17

שעה

נושא

 09:30חדוות היצירה עם מלכה
 11:00משחקי שולחן
 11:00פרטים בהמשך
 09:30חדוות היצירה עם מלכה
משחקי שולחן
 11:00תכנון פנסיוני משפחתי בהיבט המיסוי עם נאווה מלכה
 09:30חדוות היצירה עם מלכה
 11:00מעגלי הקשבה
 11:00פרטים בהמשך
 09:30חדוות היצירה עם מלכה
 11:00משחקי שולחן
 11:00אחרי הצלחה ענקית במפגש הראשון "כשתנ"ך פוגש
תיאטרון" – יגיעו שנית
והפעם  -מהי אהבה?
מבית היוצר אומנות ובידור בפתח-תיקווה
הרצאה מומחזת ומבויימת המשלבת קטעי משחק,
שירה,מוסיקה ותנועה.
 11:00פרטים בהמשך

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

חוגים







תנ"ך  -בהדרכת ברוריה אליעז ,בימי ב' בשבוע אחת לשבועים ,מפגש ראשון  ,2.1.17מפגש שני  ,30.1.17פרטים
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

