יום ב'  12.6.17בשעה  19:30במועדון דגנית "שיח חברים"
מלחמת ששת הימים
המלחמה ,מבט כללי ומנקודת ראות של לוחמים:
עמי רדיין – שריון ,יוסי ניר – הנדסה קרבית ,יאיר כהן – חיל האויר
הכניסה חופשית!

יום ד'  21.6.17טיול מודרך "בין לטרון לרמלה"
בהדרכת נילי פאר.

 סיור באתר הארכיאולוגי תל גזר-מהחשובים שבתילי ארץ-ישראל .שוכן לצד הצומת של דרך
הים הקדומה ומזוהה עם העיר הכנענית העתיקה גזר .עברו משתרע על כ 5000 -שנה.
 ביקור בישוב נווה שלום -ישוב דו לאומי .כפר שיתופי שהוקם במטרה לקדם דו קיום בין יהודים
לערבים.
 סיור בפארק איילון – קנדה .הפארק שוכן ממזרח לעמק איילון בין מחלף לטרון ומחלף
שער הגיא .בפארק מגוון בוסתנים ,אתרים היסטוריים ונקודות תצפית מרהיבות.

תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום ג'  6.6.17עד יום ג'  13.6.17בשעות קבלת קהל.
ביום ד'  14.6.17תערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים
ומקומות הישיבה .מועד אחרון לביטול והחזר כספים
יום ה' .15.6.17מחיר למשתתף ₪ 130 :כולל ארוחת צהריים
(לא כולל תשר).
לחברים שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף
על בסיס מקום פנוי במחיר של  ₪ 175ובאישור המזכירות.
יציאה בשעה  07:00מרחבת המתנ"ס ,חזרה משוערת .18:30

יום ג'  6.6.17בשעה  19:30במתנ"ס
מפגש "אשנב לתרבות יהודית" עם ד"ר לילך בר

"כי שנואה לאה"  :רחל ולאה במקרא במדרשי חז"ל והתלמודים ובספר הזוהר.
כרטיס לאורח₪ 50 :
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אסרו חג ,המועדון סגור.
שיעור התעמלות במתנ"ס עם מיכל
חדוות היצירה עם מלכה
משחקי שולחן
פרטים בהמשך
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חדוות היצירה עם מלכה
הבוקר לא יתקיים שיעור ריו פרטים בהמשך
דורי מספרת – אב ובנו – שמחה אלתר -גוטמן ובנו נחום גוטמן
ריו אבירטו עם שרית
חדוות היצירה עם מלכה
הרצאתו של ששון בלום בנושא אקטואלי במזרח התיכון
רפי שרגאי – במאי ומרצה לקולנוע – מפגש אחרון בנושא הקולנוע.
חדוות היצירה עם מלכה
פרטים בהמשך במועדון
פרטים בהמשך במועדון

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'  26.6.17 ,19.6.17 ,5.6.17ב 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

הודעה מוקדמת

יום חמישי  13.7.17בשעה  20:00במועדון החדש לאזרחים ותיקים.
מסיבת קיץ בהשתתפות מולי שפירא ,עופר כץ ושירה גולן .פרטים במידעון יולי.
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