
 

 

 

 

 

7665151, 7678922, 7667669 

 זוכרים את יצחק רבין!

 הרעות

 סשה ארגוב: לחן חיים גורי: מילים

  על הנגב יורד ליל הסתיו

  בים חרש חרשומצית כוכ

  עת הרוח עובר על הסף

 . עננים מהלכים על הדרך

 

  כבר שנה לא הרגשנו כמעט

  איך עברו הזמנים בשדותינו

  כבר שנה ונותרנו מעט

 . מה רבים שאינם כבר בינינו

עקב אֹוְרַלנְד היה משורר, מתרגם, י יעקב אורלנד. -""טרובדור הזמר העברי-א
ישראל לזמר עברי. כונה "מאחרוני דור הנפילים מחזאי ועורך ישראלי, חתן פרס 

 תינתן על ידי גרשלר אביבה. .תשל התרבות העברי
 יום שני  1611.7.-תאריך 

 שעון חורף! שימו לב!     16 :30שעה 

 א' 9מועדון נחשון, רחוב נחשון :  מקום 

 

 אירוע פתיחה חגיגי לאירועי ההוקרה לאוכלוסייה המבוגרת בכפ"ס-ב
 "יונה אליאן וששי קשת במופע משותף" -

 רביעייום  9.11.16 -תאריך

 שעה : 11:00   מחיר: 40 ₪ 
 מקום :היכל התרבות כפר סבא )רכישת כרטיסים ברווחה, טלפון 7641131 

 הכרמל 43 או בימי שני בפעילות של הקהילה תומכת.

את יומנו המיוחד נתחיל בתחנת הרכבת של חוף הכרמל  - יום טיול חגיגי -ג

בית שאן, מחזירים  נעלה כולנו לנסיעה ברכבת )בקרון מונגש( לתחנת ושם

נחלוף על פני היסטוריה שהחלה בעמק בתחילת המאה "עטרה ליושנה", 

 עליה נכתבו אין ספור סיפורים ושירים. הקודמת בעת חנוכת רכבת העמק ,

גן הלאומי ליאסוף אותנו נהגנו המסור ואיתו נבקר מחוץ  ,כשנגיע לבית שאן

צהריים מלחמות גלדיאטורים" "בבית שאן באמפיתאטרון שבו נהגו לערוך 

בסיומה נעלה לגלבוע ,דרך מעלה גלבוע ועל הרכס  .נסעד בקיבוץ טירת צבי

נראה מקרוב מפעל של אלקטרה ושיכון ובינוי שנקרא אגירה שאובה, מאגר 

חשמל טורבינות רוח לייצור  14מים שמתמלא בלילה ומפיק חשמל ביום , 

 שגם מזינות את מערך החשמל  במדינה.

 לחברי קהילה תומכת כפר סבא אגרת

 לחברי הקהילה שלום רב.         

  2016 נובמבר

          

 

 

 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=395&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=395&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=762&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=762&lang=1


 

 

 

 

 

 חמישייום   1611.01. -תאריך-ד

 17:30:שעת חזרה משוערת   07:30: שעת יציאה

 ₪ 170 מחיר ללא חבר  ₪ 150 -מחיר לחבר

טשרניחובסקי, גלר, גאולה, קניון, תחנה מרכזית,  -תחנות ממערב למזרח

 227665151,7667669,76789-לפרטים והרשמה.  משה דיין

 
יצירות בלט בהשראת החלקה על הקרח, תינתן  הרצאה : "המחליקים"– ה

 על ידי גיא באום, במהלך ההרצאה יוקרנו קטעי סרטים ומוסיקה.

 יום שני  1611.14. -תאריך-

 א' 9מועדון נחשון, רחוב נחשון  -מקום             03:16 השע

 

ר, חוזר לעיר ילדותו עורך דין מהעיר הגדולה, האנק פאלמ "סרט "השופט -ה

שם אביו השופט העירוני חשוד ברצח. האנק מתגייס לגלות את האמת ועל 

 .הדרך מתחבר מחדש למשפחתו

 יום שני 1611.12. -תאריך

 ₪ 5-מחיר   03:61 -שעה

 באולם 12בית רייזל, רחוב גאולה  -מקום

 

חידושים בחקר  -הרצאה: נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו" -ו

ולוג דניאל אולוגי. תינתן על ידי הארכיאבתחום הארכיירושלים 

 ויינברג.

 03:61 -שעה   יום שני 1611.82. -תאריך

א' 9מועדון נחשון, רחוב נחשון  -מקום

 

מזכירים לכם לבדוק את תקינות לחצן המצוקה פעם  -הודעה

 היה והלחצן לא פועל, אנא הודיע לאב הקהילה בהקדם.בחודש, 

 ים, ניתן להרטיב אותו.לחצן היד, עמיד במ

 

 חודש טוב



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חודש טוב!!

 קהילה תומכת 

 

 


