קונצרט של פניני המוסיקה בלטרון
יום שבת  8.5.21בשעה  12:30ביד לשריון בלטרון
לאוניד פיטשקה ,גיל שוחט  ,מירלה גרדינרו

שלישיית הג'אז של לאוניד פטשקה בקונצרט,
דו קרב מוסיקלי בין השירים יוצאי הדופן של פרנק סינטרה
לבין מיטב האריות מאופרות של רוסיני עד גרשווין
לבין יצירות הג'אז והעיבודים המפורסמים בתחום.
יציאה מרחבת המתנ"ס בשעה 10:30
חזרה משוערת .16:00
הפעילות לא כוללת ארוחת צהריים.
ההרשמה תתאפשר החל ב 12.4.21 -עד  15.4.21באמצעות הוראת קבע בקישור המצורף
או בהודעת וואצאפ ליורם שחר בצרוף תעודת זהות וכתובת אימייל.054-4879355 ,
ביום ראשון 18.4.211תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים .מקומות הנסיעה באוטובוס
ובאולם לא מסומנים .מועד אחרון לביטול והחזר כספים  ,יום שני 19.4.21
מחיר למשתתף  .₪ 100הפעילות לא כוללת ארוחת צהריים.
ההשתתפות לבעלי תו ירוק/תעודת מתחסן בלבד!

יום ג'  11.5.21טיול לאשקלון וצפונותיה מהעבר
בהדרכת שאול לוי
במסגרת "שלייקס" שלישי בטבע ,רשות שמורת הטבע והגנים.
 הליכת בוקר חוויתית בשפך נחל שקמה בחוף זיקים
 סיור בגן הלאומי אשקלון
 ארונות קבורה (סרקופגים) מרהיבים באפרידר
 סיור בעיר המודרנית היפייפיה שעל חוף הים
 מצפור ינצ'יק ליד ניר עם – תצפית לעבר עזה

תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום א'  18.4.21עד יום ה'  22.4.21באמצעות הוראת קבע בלבד ,
דרך הקישור המצורף.
ביום ראשון  25.4.21תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הנסיעה באוטובוס .
מועד אחרון לביטול והחזר כספים  ,יום שני 26.4.21
מחיר למשתתף  .₪ 30הפעילות לא כוללת ארוחת צהריים.
יציאה מרחבת המתנ"ס בשעה  . 07:30חזרה משוערת ללהבים בשעה .15:00

יום ד'  26.5.21טיול אוהבי לכת בהרי ירושלים
בהדרכת צבי פיש





הליכה במסלול מעגלי (כשעתיים) בקושי קל לחורבות בית עיטאב .חווה צלבנית ומיוחדת.
במסלול יש עליות וירידות בשבילים מסומנים ונוחים.
ביקור בגן לאומי נבי סמואל ,ציון קברו של שמואל הנביא .ביקור באתר מעניין המשלב
היסטוריה ,סיפורי המקרא וניסים .קרבות צלבנים ומלחמת העצמאות.
תצפית מיוחדת ממבצר בלמונט – ההר היפה.
ביקור בבית של סוזן בירושלים .מפעל המעסיק בעבודות אמנות נוער סביכון .בסוף
הביקור ינתן זמן לקניית מוצרים שהוכנו ע"י החניכים .קניית מוצרים יפים שהיא גם
תרומה למפעל מיוחד זה.

תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום א'  25.4.21עד ה'  29.4.21באמצעות הוראת קבע בלבד  ,בהרשמה מקוונת דרך
הקישור המצורף .או בהודעת וואצאפ ליורם שחר בצרוף תעודת זהות וכתובת אימייל054-4879355 ,
ביום ראשון  2.5.21תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הנסיעה באוטובוס .
מועד אחרון לביטול והחזר כספים  ,יום שני 13.5.21
מחיר למשתתף  .₪ 100כולל ארוחת צהריים ,לא כולל תשר.
יציאה מרחבת המתנ"ס בשעה  . 07:00חזרה משוערת ללהבים בשעה .19:00

מועדון בוקר – פעילות מאי 2021
ימים
ב'
ב'
ג'
ג'
ג'
חמישי 6.5
חמישי 13.5
חמישי 20.5
חמישי 27.5

שעה
09:00-11:30
09:00-11:30
09:00-11:00
09:00-10:00
10:15-11:45
10:15-12:00
10:15-12:00
10:15-12:00
10:15-12:00

פעילות
אומנות עם מלכה
זומבה עם אתי בן סנן
אומנות עם מלכה
ניה עם יעל בוחבוא
זכרון בתנועה עם הדס גביזון
סיפור חייו של שלום הר אבן
פרטים בהמשך
סיפורה של חטופה ממבצע אנטבה עם נילי בן דור תושבת הישוב
הרצאה של רחל ספיר בנושא "סיפורי אבות בראי האמנות"

חוגים





חוג תנ"ך – עם ברוריה אליעז יום ב'  10.5.21 ,3.5.21בשעה  18:30בבית המייסדים
פרטים ברוריה 052-2887761
חוג פטאנק – מתקיים בימים ב' ,ד' ,ו' בשעות  16:30-19:00במועדון דגנית.
חוג אוריגמי – קיפולי נייר עם יוסי ניר בימי א' בשעה  16:30בבית המייסדים.
פרטים יוסי 054-7890870
חוג ברידג' במועדון דגנית בימים א' ג' .

"קפה של בוקר"

 -מפגש חברתי ביום ד'  21.4.21בשעה  10:00בבית המייסדים

הרצאה בנושא "קומיקאים במוסיקה"

עם ירון קרשאי ,הכניסה חופשית.

