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מוזיאון ישראל

מופע סיום
חודש הגמלאי

אגף הרווחה
עבודה קהילתית והתנדבות

מוזיאון הפלישתים ,סיורים בבית בד עתיק וביקב מיוחד .הדרכה בעברית,
רוסית ואנגלית .יציאה מנקודות איסוף בשעה  ,8:30חזרה משוערת .17:30
השתתפות  .₪ 20יש להירשם מראש*.
מפגש גמלאים ותלמידים .הנכם מוזמנים להגיע לבית הספר
לוי אשכול ,רחוב הגולן לאירוע משותף -ללמוד וללמד
על “משחקי ילדות” .בשעות .10:00-12:00

חינם!

צריף בן-גוריון בשדה בוקר ,מרכז המבקרים במצפה רמון וסיור בגן
זואולוגי “חי רמון” .הדרכה בעברית ואנגלית
יציאה מנקודות איסוף בשעה  ,8:30חזרה משוערת .19:00
השתתפות  .₪ 20יש להירשם מראש*.

הרצאה מהשוטר הקהילתי בנושא מוגנות אישית
בעברית ורוסית .מעגל מתופפים בהשתתפות הקהל.
מתנ”ס מאירהוף .9:00-12:00 ,יוגש כיבוד קל ,כולל ארוחת בוקר.

חינם!

זכויות הגיל השלישי בביטוח לאומי .עצות להתנהלות נכונה מפי יועץ
כלכלי .בבנין המוסד לביטוח לאומי ,רחוב הנשיא ,בשעות .12:00-9:00
יוגש כיבוד קל.

חינם!

מפגש גמלאים ותלמידים .הנכם מוזמנים
להגיע לבית הספר ז’בוטינסקי ,רחוב הנורית
לאירוע משותף  -יום סבבא .10:00-12:00

חינם!

הרצאה מהשוטר הקהילתי בנושא מוגנות אישית והרצאה
מפי תזונאית קלינית על תזונה לשמירת הבריאות והחיוניות.
ההרצאות בעברית ואנגלית .מתנ”ס רמב”ש.9:00-12:00 ,
כולל ארוחת בוקר.

חינם!

פתיחת סדנא לכתיבת סיפורי חיים 12 .מפגשים ,אחת לשבוע,
בימי שלישי בבוקר ,עם רותי לב .מתנ”ס זינמן.10:00-11:30 ,
השתתפות  ₪ 50לכל הסדנא .יש להירשם מראש*.

בתכנית :מופע ,קפה ומאפה .הדרכה בעברית ,אנגלית ורוסית.
איסוף  ,8:30חזרה משוערת  .15:00השתתפות .₪ 20
יש להירשם מראש*.
מופע מרהיב של “להקת המדרחוב” – המחזמר משלב שירים
עם תמונות מוסיקליות שונות המרכיבות את הפסיפס
התרבותי של ארץ ישראל .אשכול פיס .19:30 ,יוגש כיבוד קל.

חינם!

הרשמה ותשלום לפעילויות באגף הרווחה אצל דינה אוסטר 9909911 -

כל הקודם זוכה!!!

