
 

 

 

 

 2018תוכנית שנתית לאירועי חמדה 

  21:00שעון קיץ  20:30הצגות ומופעים : מוצאי שבת  בגני שרונים .שעון חורף 

כרטיסים במכירה מוקדמת ₪  ,  250  6 -מופעים מתוך ה 4 –אופציה ל ₪ ,  360 –המחיר למנוי מלא 

70  ₪ 

 נשמת הארץ יובל דור ורוני גנוסר  20.1.18

 את שאהבה נפשי עם רוני סומק , דרור קרן  וניב קאופמן                               24.3.18

 הגט    5.5.18

 א מופע קיץ על הדש  -והסיקסטיז  –אנסמבל סימפטיה     7.7.18

 אהבה ספרדית   20.10.18

 לא נקבע ( )עדייןמופע   29.12.18

 המופעים בחסות : סומך נכסים , מוסך מאיר נגבי ושוק אבן יהודה 

 הנכם מוזמנים להגיע כחצי שעה לפני תחילת האירועים  למפגש חברים קפה וכיבוד קל

  20:00הרצאות : בימי שני בבית יחיאל בשעה 

 ₪  40המחיר להרצאה 

 ( 10אורלי וגיא )ערוץ  –הכוח לשנות  15.1.18

 מלכה וצבי כסיף -בהוטאן אושר הוא המקום   12.2.18

 בוקי נאה -החצר האחורית של תל אביב  23.4.18

 יהודה קווה –קולנוע דוקומנטרי  18.6.18

 מלכה וצבי כסיף –מסע בכורסה  22.10.18

 יהודה קווה –קולנוע דוקומנטרי  12.11.18

 גיל חובב        17.12.18

 ההרצאות בחסות לבב ביטוחים ושוק אבן יהודה                            

 הנכם מוזמנים להגיע כחצי שעה לפני תחילת ההרצאה  למפגש חברים קפה וכיבוד קל           

 

 



 

 

 

 טיולים  בימי שישי 

 ₪  120המחיר לטיול 

 פסיפס אנושי רמלה  5.1.18

 פארק אריאל שרון  –האחורית של גוש דן  החצר 16.2.18

 מישור החוף הדרומי פורח  16.3.18

 נחל ציפורי שיח' אבריק תחנת משטרת נהלל –מאויב לאוהב בשדות העמק  13.4.18

 הר כמון, כאוכב אבו אל היג'א –תרבויות בין גליל תחתון לעליון  11.5.18

 בדרכו של ישו–דרך הבשורה  1.6.18

 א חלוםהעמק הו 2.11.18

 

 21:00קיץ ב 20:30חורף בהשני בכל חודש בבית יחיאל  במוצ"שקפה וזמר עם יורם שחר 

 ₪  40המחיר לפגישה 

,  14.7.18,  9.6.18,  12.5.18) ערב שירי לוחמים ( ,  17.4.18,  10.3.18,  10.2.18,  13.1.18

13.10.18  ,10.11.18  ,8.12.18 . 

  19:45בכל יום ראשון בבית יחיאל מהשעה  –ריקודי עם 

 ₪  30מחיר למפגש 

  16:00פטאנק : החוג בכל יום חמישי במועדון בית ולדמן  בשעה 

 מהתוכנית העשירה שהכנו עבורכם.נשמח לראותכם שותפים ונהנים 

 

 e_yehuda@matnasim.co.ilמייל  09-8910070לפרטים נוספים והזמנת כרטיסים : מרכז קהילתי 

 orna@eveny.matnasim.co.ilמייל    153-9-8899803פקס.        09-8899803ורנה א

  

 

 


