
  

 
 
 

  
     

 
 

 
 

 בבית המייסדים 00:20בשעה   11.12.19 יום רביעי
 בין תעודה לאמנות ובין האישי לפוליטי

 כרונות על רגעים מצולמים עם האמן החזותייז
 פאבל וולברג

 054-4782002ניתן לרכוש אצל עודד עובדיה טל'  ( ₪ 20 , אזרח ותיק₪ 40 )ת כרטיסים מכיר
 
 

 לצפון ים המלח בהדרכת צבי פישטיול  18.12.19' יום ד
 הטיול כולל שני מסלולי הליכה בטבע.

 ק"מ( טיול נינוח ומקסים 1 -הליכה בנחל דוד עד המפל )המסלול כ. 

 בית הכנסת העתיק בעין גדי. 

  עין צוקים, עין פשחה. סיור רגלי, הליכה מישורית של כשעה וחצי.שמורת 

 אזור הטבילה והמנזרים בצפון ים המלח. 
 

 תהליך ההרשמה: 

  בשעות קבלת קהל. 12.12.19' עד יום ה  10.12.19 ג'ההרשמה מיום 

  תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה.   15.12.19' אביום 

 בקשות חריגות לביטול יש להגיש בכתב . 16.12.19' יום בל והחזר כספים: מועד אחרון לביטו
כולל ארוחת צהריים, )לא כולל תשר(, לחברים שאינם  ₪ 150לוועד המועדון.  מחיר למשתתף 

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

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

 טיול משולב בהצגת "הגלולה" בבית לסין 202014.1.יום ג' 
 קומדיה פנטסטית של טעויות בין עבר להווה, על החמצה, תשוקה והשלמה – "הגלולה"

 באמצע 10,11ישיבה בשורות 

 חוות הבופאלו במושב ביצרון + טעימות. 

 "תיאטרון בית לסין  – הצגת "הגלולה. 

 יאון ביפו העתיקהביקור מוז. 
 

 תהליך ההרשמה: 

  'בשעות קבלת קהל. 26.12.19עד יום ה'   23.12.19ההרשמה מיום ב 

  'תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה.   29.12.19ביום א 

  'בקשות חריגות לביטול יש להגיש בכתב 1.1.20מועד אחרון לביטול והחזר כספים: יום ד .
כולל ארוחת צהריים, )לא כולל תשר(, לחברים שאינם  ₪ 160מחיר למשתתף   לוועד המועדון.

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

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



 בבית המייסדים 19:30בשעה  25.12.19 יום רביעי
 במסגרת סדרת ההרצאות על הפשע המאורגן

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

 מומחית להערכת מסוכנות אישית בקרב עבריינים.
 להשיג במתנ"ס ניתן  ₪ 20כרטיס למשתתף בסך 

 
 בבית המייסדים 19:30בשעה  30.12.19יום ב'  

 חברים עם עזרא שעיהשיח 
 על תא הלחץ בלהבים

 
 מה זה תא לחץ רפואי? למה המטופל צריך תא לחץ רפואי? תופעות לוואי וכו'

 לאחר ההרצאה הקהל יוזמן לסיור במתקן.
 הכניסה חופשית! כולם מוזמנים

 
 

 חוגים 
  054-4413103פרטים רות מלכין טל'  –תנ"ך חוג 

 גנית.חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון ד  

  במועדון דגנית. 16:30-19:00ו' בשעות  ,ד'מתקיים בימים ב',  –חוג פטאנק 

  050-5602888שוש יוסף פרטים  –חובבי ציור. 
 
 

 
 

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

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

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

 

 גלריה בלהבים
חה גלריה בלהבים , התערוכה הראשונה של הרופא והצייר חיים ביטרן תפנאמנים ותושבים יקרים 

 מוצגת בלובי של המועצה.
 050-8346680רקאי אמנים שרוצים להציג יפנו בטלפון לאוצרת פנינה ב

 
 מרכז גישור להבים

 פעיל בהליך לפתרון סכסוכים בכל התחומים. 
 חינם.  –גישור ו/או אימון אישי ניתן ע"י מתנדבים מקצועיים 

 , 050-5311971, ד"ר יעל סנה 050-6466711פרטים נוספים שרה אדרי 
 052-3327619חנה שגב 

 
 
 
 

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

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

