
 
 חברתיות  פעילויות 

 
 שפלר  אבי  :מדריך - עלות  ללא  -  שחמט 

 !ונוער  ילדים  כולל   ,הרמות  בכל   ולשחקנים למתחילים  חוג 

 16:00-19:30ד׳,   ימי 

 

 

 . חדש   – ורמיקוב   רמי 

 הקלפים   ממשחקי בחברותא  נהנה 

 17:00-19:00ב׳,   ימי 

 

 

 אמנות   שוחרי   מועדון 
 ובגלריות   במוזיאונים  מודרכיםסיורים  

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

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

 

 לאמנות  אביב  תל  במוזיאון  וביקורים  הרצאות סדרת 
  בה   ונוצרו פרחה   היא   בה  בתקופה   לאמנות   צוהר   שפותחת  מרתקת   הרצאות   סדרת 
   .חמישי בימי  המפגשים  .שונים ונצחיים  זרמים 

 .בתערוכות עכשוויות של המוזיאון  מודרך ביקור   –  מפגש  בכל
 הסעות   ₪ כולל ,  240 :הסדרה מחיר 

 
 מהתקרה   אמנות -  29.12.22

 
 הבן    ורנואר  האב  רנואר   -  דורי  בין   דיאלוג -  16.02.23

 
 שבריריות גברית   -גבריריות   -  27.04.23

 
 בעולם   יצירות האמנות היקרות  על  -  29.06.23

 , 
 

 ונופשונים  טיולים 

 
 ישראל   ברחבי   ונטייל   נצא   -בארץ   טיולים 

  .המדריכים מיטב בליווי  ,שעות  מספר  של או סיורים   ,של יום יוצאים לטיולים   חודש   מדי 



 .השנה ועונות  האוויר   מזג  פי  על   נקבע  הטיול  יעד 
 

 ליגע   מנוחה   באה    -בארץ    נופשונים
 המלח    ים

 הימים  מצפה 
 הגושרים  

 בלום    כפר
 ירושלים 

 ...ועוד
 

 טעימות קטנות   -  ל "לחו  טיולים
 .שלנו   המטיילים  לקהל   ומתאימים  רבה בקפידה   נבחרים  הטיולים 
 יפורסמו במהלך השנה. פרטים 

 

 

 . אורח  הרצאות 
 וכלכלה   בטחון   ,חברה  בנושאי המרצים מיטב 

 שבועות   לשישה  אחת , שונים מועדים 

 

 . תיאטרון   הצגות 
 ,מיוחדים ומופעים  מחול   ,קונצרטים,הצגות  למבחר  בהנחה   כרטיסים 

 מאורגנות   הסעות  כולל 

 

 תן -קח  ספריית 
 להנאתכם.  השפות בכל  קריאה  ספרי 

 'ה'–א   בימים 

 

 . תרבות  שבת 
 ומוסיקה   תרבות מפגשי  

 בשנה   קונצרטים  שני  ,11.00  בשעה  שבת 

 
 מתחלפות  תערוכות

 .ולרישום   לציור   החוגים  משתתפי  של קבוצתיות    ותערוכות  יחיד  תערוכות

 בשנה  תערוכות שש 
 

 הפילהרמונית. התזמורת    –  אינטרמצו 

 וקונצרט.   הרצאה  ,ומאפה קפה 

 הסעה   כולל . 11:00  בשעה   ו׳   ימי . מפגשים  5 של סדרה 
 



 קיץ  קפה 
 הדשא  על   -  ומאפה  קפה  ,מוסיקה

 אוגוסט -יולי  בחודשים  .17:00  בשעה ג׳   ימי 
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