נובמבר  – 2018אירועי החודש
יום

שעות

שישי
2.11.18

09:00-13:00

מוצאי
שבת
3.11.18

19:00-21:30

הפעילות

שישי נשי עם סמדר לב

שישי
9.11.18

"אני אישה יפה ,בפנים ובחוץ ...מסכימה להיות אני,
ולהתפעל מהיופי הייחודי הזה ...כי אין עוד אני"...
מזמינה אותך לבוקר מיוחד ונשי .ביחד נחשוב מה זה
בשבילי להיות אישה? מהי נשיות עבורי?
דרך תנועה ,מוזיקה ויצירה נשאל ,ניגע ,ננוע ,ניצור ,נשחק
ונתחבר אל עצמנו ...נשים מוזמנות באהבה.

סינרמי מציג:
" שמונה מתחת לאפס"

08:00-15:30

שישי
23.11.18

09:30-12:30

חמישי
29.11.18

20:00-21:30

₪ 240
מס' המקומות מוגבל
כל הקודמת – זוכה!

הרשמה  +תשלום מראש

₪ 50
לחברים הכניסה חופשית
(כלולה במחיר החודשי)

סרט הרפתקאות של וולד דיסני משנת  ,1983בהשראת
סיפור גבורה אמיתי :שמונה כלבי מזחלות מנסים לשרוד
באנטארקטיקה הקפואה במשך חורף שלם ...סרט טבע
מהמם עם נופים מרשימים ...הכלבים ננטשים למשך
החורף ונאבקים להישאר בחיים...סרט מרגש בעוצמתו

כולל ארוחת ערב קלה

טיול ג'יפים

₪ 280

הנה הם באים ,הג'יפאים האהובים שלנו!
נוסעים לטייל בנחל יתלה ובהר הרוח.
נופים ,פיקניק בטבע ,וכייף כייף כייף...

מוצאי
20:00-21:30
שבת
17.11.18

עלות

מס' המקומות מוגבל
כל הקודם – זוכה!

הרשמה  +תשלום מראש

ִ
המסיבָּה!!!

עלות כניסה למסיבה
לאורחים:

עם די ג'יי אורי ברונפמן

₪ 40

די ג'יי בינלאומי.
אין מסיבה כזו בעיר ...כולם באים לרקוד
עם מוזיקה מטורפת שאי אפשר לעצור....

לחברים הכניסה חופשית
(כלולה במחיר החודשי)

סדנת צילום

₪ 180

"סלפי וחיות אחרות"  -צילום במצלמת הסלולרי.
איך מצלמים סלפי? חוקי הצילום בסלולרי ,מה
התמונה מספרת עלי? מהי חוויה צילומית?
בהנחיית שולי סונינו ודבורה רייניש

כולל כיבוד וחומרי פיתוח
מותנה במספר משתתפים

"במה פתוחה"
חוג דרמה מארח:

מופע כישרונות של החברים

הכניסה חופשית לכולם.
כולם מוזמנים.

מופעי זמר ,סטנד-אפ ,שירה ונגינה
בליווי קטעי קישור של חברי חוג דרמה
נוהל תשלומים לפעילויות  -חוץ :כל הרשמה לפעילות חוץ (טיול ,יציאה להצגה או מוזיאון כולל מדורת השבט) מחייבת תשלום
מראש ולא ביום הפעילות .ביטולים – עד  3ימים לפני הפעילות ללא תשלום .ביטולים תוך יומיים מהפעילות יחויבו בתשלום מלא.

