מסיבת פורים לחברי המועדון
יום ה'  12.3.20בשעה  20:00בבית המייסדים
ערב זמר עם מיטב השירים השמחים
עם אורן חבוט :זמר ,מוזיקאי ,מנחה ושחקן.
 20:00התכנסות בלובי והרמת כוסית ,כיבוד קל
 20:30תחילת מופע
כרטיס למשתתף בסך  ₪ 30ניתן להשיג במתנ"ס.

יום רביעי  18.3.20בשעה  19:30בבית המייסדים
הרצאה אחרונה בסדרה על הפשע המאורגן
בהדרכת גילי בר דוד – קרימינולוגית ,מפקחת בכלא ובקהילה
מומחית להערכת מסוכנות אישית בקרב עבריינים.
ההרצאה בנושא :פשעי הצווארון הלבן
כרטיס למשתתף בסך  ₪ 20ניתן להשיג במתנ"ס.

יום ה'  19.3.2020טיול מזמר לעמק חפר
בהדרכת שבתאי פיקר מלווה באקורדיון

 נחל אלכסנדר
 ביתן אהרון – בית הראשונים
 מוזיאון הגדודים – אביחייל
 מצפור ויקר ומאגר מר"ץ
 פארק קקון
תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום ב'  2.3.20עד יום ה'  5.3.20בשעות קבלת קהל.
ביום א'  8.3.20תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה.
מועד אחרון לביטול והחזר כספים :יום ב'  9.3.20בקשות חריגות לביטול יש להגיש בכתב לוועד
המועדון .מחיר למשתתף  ₪ 130כולל ארוחת צהריים( ,לא כולל תשר) ,לחברים שאינם תושבי
להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי במחיר  ₪ 185ובאישור המזכירות.
יציאה בשעה  07:00מרחבת המתנ"ס ,חזרה משוערת .19:00

מפגש מוסיקלי עם ד"ר פאינה איזנברג
יום ב'  23.3.20בשעה  19:30בבית המייסדים

פאינה איזנברג פסנתרנית ,ד"ר למוסיקה מהאקדמיה במוסקבה.
לימדה שנים רבות בקונסרבטוריון להבים.
בערב המופע תנגן פאינה מוסיקה בסגנונות :קלאסית ,ג'ז ומוסיקה פופולרית וישראלית.
הכניסה חופשית!

מועדון בוקר – פעילות מרץ 2020

פעילות עם יהודית
ימים
ב'
ב'
ג'
ג'

שעה
09:00
10:15
09:00
11:00

פעילות
משחקי חשיבה עם נעמה בכל שבוע שני
זומבה עם אתי בן סנן
חדוות היצירה עם מלכה
התעמלות  NIAעם יעל בוחבוט

שעה
09:00
11:00
10:10

פעילות
חדוות היצירה עם מלכה
זומבה עם אתי בן סנן
התעמלות עם הדס
יום המעשים הטובים

פעילות עם דורית
ימים
ב'
ב'
ג'
ג' 24.3.20

פעילות משותפת בימי חמישי
יום
5.3.20
12.3.20
19.3.20
26.3.20

שעה
10:30
10:30
10:30
10:30

פעילות
פורים – עם הרב נפתלי מרינובקי
חוקי סימון המוצרים
חוגגים ימי הולדת עם שלום הר אבן
סודות הצעיפים עם מרים אהרן

חוגים







חוג תנ"ך – יום ב'  : 16.3.20הרצאה עם גב' חנה דיין על הנשים במקרא לכבוד יום האישה,
יום ב'  30.3.20משעה  18:30בבית המייסדים פרטים ברוריה 052-2887761
אנגלית מדוברת למבוגרים – יום ג' משעה  18:00עד  19:30בבית המייסדים ,פרטים ברוריה.
חוג תנועה והרקדה למבוגרים – יום ד'  19:00עד  21:00במועדון טבלן ,פרטים ברוריה.
חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון דגנית.
חוג פטאנק – מתקיים בימים ב' ,ד' ,ו' בשעות  16:30-19:00במועדון דגנית.
חובבי ציור – פרטים שוש יוסף .050-5602888

חדש



חוג אוריגמי – קיפולי נייר עם יוסי ניר פגישה ראשונה ביום ג'  24.3.2020בשעה  17:00-19:00בבית
המייסדים .השתתפות ללא תשלום ,מותנה בהרשמה אצל יוסי 054-78908701
אומנות הצריבה בעץ – עם אהרון קליפר ,ערב הדגמה ביום ה'  26.3.20בשעה  19:30בבית המייסדים.
בואו לראות ולהתרשם ,השתתפות בערב זה ללא תשלום.

"קפה של בוקר"

 -מפגש חברתי בימי ד' בשעה  10:00בבית המייסדים

יום ה'  2.4.2020טיול משולב בהצגת "אינטימיות" בבית לסין
דרמה קומית ,משפחתית ,שנונה ורווית יצרים .בליווי שירים ישראלים
מאת רוני קובן.
 הצגת "אינטימיות" – תיאטרון בית לסין .
 ביקור בכפר חב"ד  -ארוחת צהריים וחוויות פסח :סיור בכפר,
בית הרבי מלובביץ ,פרדס האתרוגים ומאפיית מצות (ניתן לרכוש מצות שמורות לחג)
הרשמה מיום ב'  9.3.20עד יום ד'  11.3.20בשעות קבלת קהל .ביום ה'  12.3.20תיערך הגרלה
לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה.
מועד אחרון לביטול והחזר כספים :יום ב'  16.3.20מחיר למשתתף  ₪ 140כולל ארוחת צהריים,
(לא כולל תשר) ,יציאה בשעה  08:00מרחבת המתנ"ס ,חזרה משוערת .19:00

