יום ה'  12.4.18בשעה  10:30בבית המייסדים
יום הזכרון לשואה ולגבורה
תכנית מיוחדת בשירה ,בפרוזה ובנגינה
דברים :מר אלי לוי ראש מועצת להבים

הקהל מוזמן

יום ב'  – 17.4.18מתכניות יום הזכרון
בשעה  20:00טקס זכרון לחללי צה"ל – ברחבת המתנ"ס
בשעה  21:15ערב שירי לוחמים עם יוסי לב – בית המייסדים
יום ב'  23.4.18בשעה  – 19:30שיח חברים בבית המייסדים
מזל"טים ,מל"טים ,רחפנים ומה שביניהם
עם דני ביכמן בוגר חיל האויר ומומחה בתחום.
כלי טיס בלתי מאויישים נמצאים כיום בכל מקום ומבצעים מגוון רב
של משימות אזרחיות וצבאיות .ישראל מובילה בעולם בפיתוח מל"טים
כבר למעלה מ 40 -שנה .כניסה חופשית.

יום ד'  25.4.18טיול לאוהבי לכת
בהדרכת נדב לידרור

 פרוזדור ירושלים.
 ירידה מסטף במפגש עם נחל שורק.
 הליכה בירידה מתונה בנוף מקסים של הרי ירושלים.
 תצפית מתל עזקה על עמק האלה.
תל לכיש ,מפגש מעניין בין התנ"ך והארכיאולוגיה.
תהליך ההרשמה:
ההרשמה מיום ג'  10.5.18עד יום א'  15.4.18בשעות קבלת קהל.
ביום ב'  16.4.18תיערך הגרלה לקביעת שמות המשתתפים ומקומות הישיבה .מועד אחרון לביטול
והחזר כספים יום א'  .22.4.18מחיר למשתתף  ₪ 130כולל ארוחת צהריים (לא כולל תשר)  .לחברים
שאינם תושבי להבים תינתן אפשרות להשתתף על בסיס מקום פנוי במחיר  ₪ 160ובאישור המזכירות.
יציאה בשעה  07:00מרחבת המתנ"ס חזרה משוערת .19:00

הטיול ברמת קושי בינונית .כ 4 -שעות הליכה מתונה בשבילי עפר.
לטיול זה חובה להגיע עם נעלי הליכה נוחות ,כובע וליטר וחצי מים לכל מטייל במנשא או תיק גב נוח
להליכה .מי שמשתמש במקלות הליכה כדאי שיביא לטיול.
שאלות והבהרות ניתן לקבל אצל יורם שחר בטל' 054-4879355

מועדון בוקר עם יהודית
ימים ב' ג' ה' בין השעות  08:30עד  13:00בבית המייסדים
 ימי ב':ריו אביירטו בשעה  11:00או בתנועה זורמת בשעה 09:30
 ימי ג'  :חדוות היצירה בשעה  09:45עם מלכה
 ימי ה' :התעמלות בונה עצם בשעה  09:00במתנ"ס עם מיכל
מועדון בוקר עם דורית
ימים א' ד' ה' בין השעות  08:30עד  13:00בבית המייסדים
 ימי א' :חדוות היצירה בשעה  09:15עם מלכה
 ימי ד'  :זכרון בתנועה בשעה  10:30עם הדס
 יום ה' :התעמלות בונה עצם בשעה  08:00במתנ"ס עם מיכל
יום

תאריך

שעה

נושא

ב'

9.4.18

9:30

אוריגמי –פרח הלוטוס עם יוסי ניר

ד'

11.4.18

09:00

הרצאה עם עופרה גורלי נטורופאטית

ה'

12.4.18

10:30

פעילות בנושא יום השואה

ב'

16.4.18

09:00

משחקי חשיבה

ד'

18.4.18

09:30

פעילות ליום הזכרון לחללי מערכות ישראל

ב'

23.4.18

09:30

משחקי שולחן

ד'

25.4.18

09:30

הרצאה עם האנטרופולוגית נעמה שקד

ה'

26.4.18

10:30

אימפרוביזציה עם עופר שחק התיאטרון

ב'

30.4.18

11:00

הרצאה בנושא ארה"ב וחצי האי קוריאה עם ששון
בלום

חוגים







חוג תנ"ך  -בהדרכת ברוריה אליעז ,בימי ב'  30.4.18 ,5.4.18בשעה  18:30בבית המייסדים ,פרטים רות מלכין
חוג ברידג' ממשיך כרגיל במועדון דגנית.
חוג פטאנק – מתקיים בימים ב' ,ד' ,ו' בשעות  16:30-19:00במועדון דגנית.
חובבי ציור – בימי ד' בשעות  .19:00 – 16:30בבית המייסדים ,פרטים רות מלכין .054-4413103
ריקודי עם – בהדרכת אסנת בימי א' בשעה  19:30בבית המייסדים .השתתפות בתשלום ,הרשמה במתנ"ס.
"קפה של בוקר" – מפגש חברתי בימי ד' בשעה  10:00בבית המייסדים  ,פרטים רות מלכין 054-4413103

הודעה מיוחדת

 בתאריכים  24-25ליולי יתקיים טיול ליומיים לצפון עם לינה במטולה.
 פרטים על הטיול וההרשמה יפורסמו במידעון חודש מאי
( מחיר משוער למשתתף כ)₪ 500 -

