יום ה'  13.7.17בשעה  20:00במועדון הנוער

מסיבת קיץ מועדון +55
בתכנית:

"בילוי נעים"

מופע מצחיק ומרגש של מולי שפירא עם שילוב חם
בין מולי והזמרת שירה גולן בליווי עופר כץ על פסנתר.

מופע קליל ,משעשע ומהנה ביותר!!!
כרטיסים במכירה מוקדמת במזכירות המתנ"ס  ₪ 40 :לתושבי להבים ₪ 60 ,לתושבי חוץ.
בערב המופע מחיר הכרטיס  ₪ 60על בסיס מקום פנוי.

מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.

יום ד'  19.7.17טיול לצפון המערבי
בהדרכת איילת בר מאיר.







חוף אכזיב
סיור קצר בשלומי הישנה וביקור בבית המצויר
פארק גורן
ביקור אצל שולה במושב שתולה (כולל ארוחת צהריים)
מצפור הר אדיר

תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום ד'  5.7.17עד יום ד'  12.7.17בשעות קבלת קהל.
ביום ה'  13.7.17תערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים
ומקומות הישיבה .מועד אחרון לביטול והחזר כספים
יום א'  .16.7.17מחיר למשתתף ₪ 150 :כולל ארוחת צהריים
(לא כולל תשר).
לחברים שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף
על בסיס מקום פנוי במחיר של  ₪ 180ובאישור המזכירות.
יציאה בשעה  07:00מרחבת המתנ"ס ,חזרה משוערת .19:30

מתנ"ס מרכז קהילתי להבים ת.ד 29 .להבים מיקוד  85338טל'  ,6518079 ,6510935פקס6510936 :
E-MAIL: Lehavim@Matnasim.org.il

יום ב'  24.7.17בשעה  19:30במועדון דגנית
"יתר לחץ דם בגיל המבוגר"
על התופעה ,הטיפול ומניעה.

עם ד"ר אלי רימון
הכניסה חופשית

מועדון בוקר דגנית
יום תאריך
ב' 3.7.17
ג' 4.7.17
ה' 6.7.17

שעה
09:30
10:30
10:30

ב'
ג'
ה'
ב'
ג'
ה'
ב'

10.7.17
11.7.17
13.7.17
17.3.17
18.7.17
20.7.17
24.7.17

10:30
11:00
09:45
10:30
11:00
09:45

ג'
ה'

25.7.17
27.7.17

10:30
11:00

נושא
יצירה חופשית
משחקי שולחן
כשתנ"ך פוגש תיאטרון -יעל ואריאל חוזרים עם מופע
חדש בנושא " :איזהו גיבור"
פרטים בהמשך
שיחות וסיפורים עם יהודית
פרטים בהמשך
חדוות היצירה עם מלכה
משחקי שולחן
חוגגים ימי הולדת עם שלום הר-אבן
חדוות היצירה עם מלכה
חדוות היצירה עם מלכה
הרצאתה של נעמה שקד – אנתרופולוגית – הנושא
יפורסם 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 ,ביום ב'  ,3.7.17ב 18:45-במועדון דגנית,
פרטים 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 ספרדית  -יום א'  08:45בהדרכת רחל מזובר ,לפרטים טל' .6518163

מועדון המייסדים  -מתקדמים
מתנ"ס מרכז קהילתי להבים ת.ד 29 .להבים מיקוד  85338טל'  ,6518079 ,6510935פקס6510936 :
E-MAIL: Lehavim@Matnasim.org.il

