
  

 
 
 

  
     

 
 

 

 טיול משולב בהצגת "הגלולה" בבית לסין 14.1.2020יום ג' 
 קומדיה פנטסטית של טעויות בין עבר להווה, על החמצה, תשוקה והשלמה –"הגלולה" 

 באמצע 10,11 ישיבה בשורות

 .חוות הבופאלו במושב ביצרון + טעימות 

  "תיאטרון בית לסין . –הצגת "הגלולה 

 .ביקור מוזיאון ביפו העתיקה 
 

 29.12 -, ההגרלה נערכה ב 26.12.19 -ההרשמה הסתיימה ב
. בקשות חריגות לביטול יש להגיש בכתב לוועד 1.1.20מועד אחרון לביטול והחזר כספים: יום ד' 

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

 
 בבית המייסדים 19:30בשעה  8.1.20 יום רביעי

 במסגרת סדרת ההרצאות על הפשע המאורגן
 קרימינולוגית, מפקחת בכלא ובקהילה,  – גילי בר דודבהדרכת 

 מומחית להערכת מסוכנות אישית בקרב עבריינים.
 הלבן: פשעי הצווארון 3הרצאה 
 (5.2.20 -)ב אלימות נגד נשים וחסרי ישע: 4הרצאה 

 
 .להשיג במתנ"ס ניתן  ₪ 20כרטיס למשתתף בסך 

 
 

 
 בבית המייסדים 19:30בשעה  22.1.20' יום ד

 הראיות, הספיקות, השמועות ו... האמת – "פרשת זאדורובהרצאה "
 יום הציבורי.שנה ולא יורדת מסדר ה 12 -על פרשת הרצח האכזרית שאירעה לפני כ

 

 י.אל"מ במילואים, לשעבר סגן פרקליט ראש דוד יהבהמרצה: עו"ד 
 שופט צבאי בכיר במילואים ומרצה למשפטים באוניברסיטאות בארץ.

 

 .להשיג במתנ"ס ניתן  ₪ 20כרטיס למשתתף בסך 
 
 

 בבית המייסדים 19:30בשעה  29.1.20'  יום ד
 סןחברים עם ראש מועצת להבים מר יוסי נישיח 

 הווה ועתיד. –בנושא: להבים 
 

 הכניסה חופשית! כולם מוזמנים
 
 
 
 



 2020פעילות ינואר  –מועדון בוקר 
 פעילות עם יהודית

 פעילות שעה ימים
 משחקי חשיבה עם נעמה בכל שבוע שני 09:00 ב'
 זומבה עם אתי בן סנן 10:15 ב'
 חדוות היצירה עם מלכה 09:00 ג'
 ם יעל בוחבוטע NIAהתעמלות  11:00 ג'

 
 פעילות עם דורית

 פעילות שעה ימים
 חדוות היצירה עם מלכה 09:00 ב'
 זומבה עם אתי בן סנן 11:00 ב'
 תעמלות עם הדסה 10:10 ג'
 חוג תיאטרון 11:00 ג'

  

    פעילות משותפת בימי חמישי
 פעילות שעה יום
 1התעמלות עם מיכל קבוצה  08:00 ה'
 התעמלות עם מיכל 09:00 ה'

 רמי מינקה תושב להבים יספר על תהליך כתיבת הספר "ילדות כפרית" 10:30 2.1.20ה' 
 במאי ומרצה קולנוע –רפי שרגאי  10:30 9.1.20ה' 
 חוגגים יום הולדת לח. נ. ביאליק עם שלום הר אבן וילדי גן לב 10:30 16.1.20ה' 
 רןרפלקסולוגיה עם יגאל קו 10:30 23.1.20ה' 
 הקרנת סרט  10:30 30.1.20ה' 

 

 

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

 .חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון דגנית  

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

  050-5602888שוש יוסף פרטים  –חובבי ציור. 
 
 

 יוסי ניר פתיחת חוג צילום עם –תמונה אחת שווה אלף מילים 
 בחוג הצילום נעסוק ברזי הצילום המקצועי ע"י שיתוף ידע בסיסי ומתקדם לטכניקות הצילום

 .בבחירת הקומפוזיציה הנכונה החל מהתיאוריה, דרך עריכת התמונה וכלה
 למשך כשעה וחצי בבית המייסדים 18:30ת יתקיימו בימי ראשון משעה הפגישו    

  26.1.20, יום א' 19.1.20 שתי הפגישות הראשונות : יום א'
 WHATSUPאו הודעת  SMSהמעוניינים מתבקשים להירשם באמצעות 

 054-7890870אצל יוסי ניר 
 

 ההשתתפות בחוג ללא תשלום.
 

 
  "קפה של בוקר"

 בבית המייסדים. הרצאה אחת לשבועיים, 10:00מפגש חברתי בימי ד' בשעה 
 לחודש.אחת  –משחקי חברה אחת לחודש,  –הקרנת סרט 

 מפגשי חברים לקפה, פטפוט והנאה.
 .050-5744897 -אפ להתקשר לליזטעוניינים לקבל עדכון שבועי בווטסהמ

 
 

 
 באתר של מתנ"ס להבים.ויות החודשי ניתן לראות לוח הפעילאת שימו לב: 

www.matnaslehvim.org.il   55 לשונית מועדון 

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

