מפגשים חברתיים ב"לב הענין"
" ,2.3.17סיפורי מרגלים ,עם דגש על מלחמת העולם הראשונה" כפיר לביא ,מרצה ומורה
דרך בתחום הסטוריה וארץ-ישראל
" ,16.3.17נשים נועזות בהסטוריה היהודית – יהודית מונטיפיורי" ,עו"ד אסנת צור-
שתית ,מרצה ומורת דרך
" ,30.3.17זיקוקין די-נור – סיפורים מעוררי מחשבה" ,שוקה די-נור ,בעל פינה ברדיו
ומאמן אישי ועסקי
ללא תשלום ,פתוח לקהל הרחב
לפרטים נוספים09-9511612 :
המחשב הוא גם ידיד – הנגשת טכנולוגיה
מרכז תמיכה אישי
"בית הגמלאי" ,רח' סירקין 6
ימי שני18:00 - 16:00 ,
מתן תמיכה ומענה לבעיות נקודתיות בשימוש שוטף במחשב ,בטאבלט או בסמרטפון ,כגון:
פייסבוק ,דוא"ל ,ועוד.
השירות אינו כרוך בתשלום ,אך מחייב הרשמה מראש.
להרשמה :רותי ,0528331352
osteruth@gmail.com
בוריקיטס ,מועדון שוחרי תרבות לאדינו
בשיתוף "ותיקים בהיכל":
"ניחוח ספרד ,עם ליאורה ולהקתה"
 ,16/3חמישי" ,16:30 ,היכל בעיר" ,רח' בן-גוריון 5
מופע מלהיב של שירה בלאדינו ,ספרדית ,פורטוגלית-ברזילאית ,ועוד.
מחיר₪ 30 :
כרטיסים בקופות היכל בעיר09-9552921 :
או בתכנית-אב לגיל השלישי09-9511612 :
סיור ל"יד ושם" במסגרת "שלישי בשלייקס"
 ,4.4.17שלישי,
יציאה מהתחנה המרכזית בהרצליה ב07:30-
חזרה משוערת ב17:00-
הסיור יתמקד בקורות יהדות הבלקן בתקופת השואה.
מחיר₪ 30 :
הרשמה09-9511612 :
מהרו להירשם ,מספר המקומות מוגבל.
"לאור הזכרונות – סיפורו של צנחן" – הרצאה והקרנת סרט זכרון
 ,27.4.17חמישי" ,18:00 ,בית הגמלאי" ,רח' סרקין 6
עם לינה קידר ,אחותו של הצנחן יעקב לילו ז"ל.
הכניסה חופשית

לפרטים ולהרשמה09-9511612 :
צוזאמען ,מועדון אוהבי יידיש
"כלייזמרים מהסרטים" לכבוד פורים
הרצאה בהנחיית רבקה אדרת ,אוצרת ארכיון הסרטים של בית-התפוצות
 ,27/3שני 60" ,16:00 ,על הים" ,בנין מנהלת המרינה ,רח' הצדף 1
מחיר לחבר מועדון  ,₪ 10 :לאורח₪ 20 :
מפגשי שיח:
ימי ראשון 16:30 ,12:00 ,10:45
"בית הגמלאי" ,רח' סרקין 6
ימי שני16:00 ,
" 60על הים" ,בנין מנהלת המרינה ,רח' הצדף 1
ימי שלישי11:30 ,
מועדון קהילתי "יבור" ,רח' בן סרוק 12
דמי חברות במועדון ₪ 100 :לשנה
לפרטים נוספים ולהרשמה09-9511612 :
המועדון הכלכלי
סדרת הרצאות על כלכלה בגיל השלישי:
20.3
27.3
3.4

היכרות עם זכויות למבוטח הסיעודי מול ביטוח לאומי וחברות הביטוח הפרטיות
הרצאתה של עו"ד סיגל רייך.
על צוואות ,ירושות ואפוטרוסות
הרצאתה של עו"ד לאה צבי
כיצד להשקיע כלכלית בגיל השלישי? תקנה  190ודרכים נוספות
הרצאתה של אלקנית עוז -מתכננת פיננסית מטעם מרכז הפרישה הישראלי

ההרצאות יתקיימו ב ,11:00-במרכז קהילתי "יבור" ,רח' בן סרוק  ,12הרצליה
עלות הסדרה.₪ 30 :
הרשמה בטלפון09-9511612 :

"אביב בלב" ,מופע מקהלות בין-דורי
"

