
 
 אמנות שוחרי מועדון
 אופז תלמה :רכזת
 ובגלריות במוזיאונים מודרכים סיורים

 הארץ ברחבי המוצגת האומנות מיטב עם מפגשים
 
 ...ועוד התפוצות מוזיאון ,ישראל ארץ מוזיאון - אביב תל

  ...ועוד המדע מוזיאון ,ישראל מוזיאון - ירושלים
 ...ועוד לאמנות חיפה מוזיאון ,כץ מאנה מוזיאון ,טיקוטין מוזיאון - חיפה

 ...ועוד באשקלון ,שבע בבאר ,באשדוד מוזיאונים
 
 

 לאמנות אביב תל במוזיאון וביקורים הרצאות סדרת
 המפגשים .ונצחיים שונים זרמים בה ונוצרו פרחה היא בה בתקופה לאמנות צוהר שפותחת מרתקת הרצאות סדרת
 .המוזיאון של עכשוויות בתערוכות מודרך ביקור - מפגש בכל .חמישי בימי
 הסעות כולל ,₪ 290 :הסדרה מחיר

 
 הצפוניים הבארוק ציירי של מסעותיהם - לאיטליה המסע4.11.21 - 
 היום ועד מאז היופי אידאל על - היופי ושקר החן הבל13.01.21 - 

 ”היפני וורהול אנדי“ - מורקאמי טקאשי - 10.03.22
 בפירנצה האופיצי מוזיאון - 2.06.22

 
 מתחלפות תערוכות

 ברורמן רותי :רכזת
 .ולרישום לציור החוגים משתתפי של קבוצתיות ותערוכות יחיד תערוכות

 בשנה תערוכות 6
 

 ונופשונים טיולים
 אבנרי כרמלה :רכזת
 .ל"ובחו בארץ ונופשונים טיולים
 ולנפש לגוף מרגוע

 
 אורח הרצאות

 ברקאי מאורה :רכזת
 וכלכלה בטחון ,חברה בנושאי המרצים מיטב

 שבועות לשישה אחת 18.00 בשעה שונים מועדים
 

 תיאטרון הצגות
 ברטלר אילנה :רכזת

 מאורגנות הסעות כולל ,מיוחדים ומופעים מחול ,קונצרטים ,הצגות למבחר בהנחה כרטיסים
 
 חינם ההשתתפות– סיפור לי יש

 אור תל ברכה :רכזת
 מוסיקלי קטע בשילוב ,סיפורו את לספר המקום את ואחת אחד לכל הנותן מפגש .סיפור אדם לכל :חברותא מועדון
 .קל וכיבוד



 מתואמים במועדים לחודש אחת
 

 הפילהרמונית התזמורת - אינטרמצו
 ויניק ליאורה :רכזת
 מפגשים 5 של סדרה
 וקונצרט הרצאה ,ומאפה קפה
  11:00 בשעה ו׳ ימי
 הסעה כולל

 
 תן-קח תספרי
 להנאתכם השפות בכל קריאה ספרי
 'ה–'א בימים

 
 קיץ קפה

 הדשא על - ומאפה קפה ,מוסיקה
 אוגוסט-יולי בחודשים  17:00 בשעה ג׳ ימי

 
 ביטולים או/ו לשינויים הזכות שמורה
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