
 08-8598861טלפקס:  08-8596154*  טלפון:  מועדון גמלאים חמישים ומשהו...  *    מרכז יום גדרות          

 2017 נובמברתכנית חודש *

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני  ראשון
 הצגת יחיד –הצגה: "מבצע אייל" 

  במרכז היום. 11:30יום חמישי בשעה  9/11

 בהמשך  פרטים

1 

עם מלים אומרות שירה  10:00
 דורית סיון

 

2 

עם מחשבת ישראל  10:00
 ד"ר עזר כהנוב

 עם אילאיל שיטת ניה  17:45

3 4 

5 

 
 
 

 צ'י קונג – 17:00
  עם מישי פרלמנט 18:30

6 

10:00 
עם  י החייםאתיקה במדע
 אביבה מרקס

17:45  
 עם אילאיל הרלבשיטת ניה 

7 

חשיבה חיובית  הרצאה: 10:00
 פה זהביעם י וזיכרון
שירה  -שרים עם נועה  12:30

 ניחוח אחרבבציבור 
 תעם אורית פור יוגה -  17:30

8 

10:00 
עם דורית מלים אומרות שירה 

 ןוסי

9 

עם מחשבת ישראל  10:00
 ד"ר עזר כהנוב

  מבצע אייל"" הצגה: 11:30
17:45  

  עם אילאיל הרלבשיטת ניה 

10 

 

11 

 

12 

סוגיות הרצאה : 11:20
עם  יאותבתזונה ובבר

 רינה אבידור
 

 צ'י קונג – 17:00
18:30  

 עם מישי סלומוןפרלמנט 

13 

10:00 
עם מרים פורום חברים 

 קפלן מנהלת המרכז
מוסיקה קלאסית  12:30

 עם עודדה הררי
17:45  

 עם אילאיל הרלבשיטת ניה 

14 

10:00 
עם גיל  "יסודות האסלם" הרצאה:

 רביבו 
 
 

 תעם אורית פור יוגה -  17:30

15 

10:00 
עם דורית מלים אומרות שירה 

 ןוסי
בענייני בריאות  ותשיח 12:30

 עם פנינה כהן אלפי
 

16 

עם מחשבת ישראל  10:00
 ד"ר עזר כהנוב

 
 
 

17:45  
 עם אילאיל הרלבשיטת ניה 

17 

10:00  

18 

 

19 

הרצאה :סוגיות  11:20
עם  בתזונה ובבריאות

 רינה אבידור
 צ'י קונג – 17:00
  עם מישי פרלמנט18:30

20 

עם מרים סרט ודיון  10:00
  קפלן )עובדת סוציאלית(

18:30  
 – קאמרית רביעייהקונצרט 

 פרטים בהמשך הרא

21 

-מחול חיי כזאבה" הרצאה: 10:00
" מילדות מיוחדת להורות מיוחדת

 סורין זאבהעם 
 תעם אורית פור יוגה -  17:30

 

22 

10:00 
 עם דפנה אורןמפגש  

 

23    

עם ישראל  מחשבת 10:00
 ד"ר עזר כהנוב

17:45  
 עם אילאיל הרלב שיטת ניה

24 

 

25 

 

26 

הרצאה :סוגיות 11:20
עם  בתזונה ובבריאות

 רינה אבידור
 צ'י קונג – 17:00
 עם מישי פרלמנט 18:30

27 

10:00 
עם  לילידי החודש יום הולדת

 ינון

17:45  
 עם אילאיל הרלב שיטת ניה

28 

10:00 
ציאות : סין המודרנית מהרצאה

 משתנה עם דניאל לוי
 תעם אורית פור יוגה -  17:30

29 

 בהמשךפרטים  ,טיול – 08:30
10:00 

 עם דפנה אורןמפגש  

 

30 

עם מחשבת ישראל  10:00
 ד"ר עזר כהנוב

17:45  
 עם אילאיל הרלב שיטת ניה

 

 

 החודש לתכנית בנוסף*

 בלוח המתפרסמת הקבועה

 *היום במרכז המודעות

: "אני, סרט על כוס קפה

משה עם דניאל בלייק" 

 פרטים בהמשך– אבני

טיול בעקבות 

 לוחמי אנז"ק
 רביעייום  – 29/11

 ךפרטים בהמש


