
 
 האגף לשירותים חברתיים

 בס"ד               

 קהילה תומכת פתח תקווהחברי 
 9102  יוני -אפריל  חודשים 39 מס' איגרת

 
 חברות וחברים יקרים,

 במועדון גיל הזהב :להלן תוכנית האירועים והפעילויות החברתיות שיתקיימו 
 .7ובבית לאה רח' עמינח  00-9010219טל'  12ן ברחוב מנחם רצו -במחנה יהודה 

  ,!!שימו לב 
 כל פינוי באמבולנס אשר הוזמן על ידי המוקד יש לדווח לאב הקהילה.

 

 !!!לתשומת לבכם 
 

שעה ביחלו ובמועדון מחנה יהודה  20:00בשעה  וחליבית לאה מועדון ב ותהרצא
22:00. 

 לכולם!!שנה אזרחית טובה                           
 
 

 1029 אפריל 
 
  292.9.יום שני,

 הרצאה: ההומור מחזק את הנפש.
 .12רצון  כתובת: רחוב מנחםהמרצה: מר אריק בלום                                  

 
 297.9. יום ראשון,

 .                    אופטימיות והרגשה טובה בדרך חיים הרצאה:
 .7רח' עמינח –כתובת: בית לאה                מר חנן עתיר                         :מרצה

 
  294.9.יום שני,

 .הורדוס בונה הארץ"הרצאה: "
 .12רצון  כתובת: רחוב מנחם                                     צבי שבח מרצה : מר 

 
 חג פסח שמח וכשר לכולם!!!

 
  14.9.29יום ראשון,
 ".הגבורה בשואה בעת מלחמת העולם השנייההרצאה:"

 .7רח' עמינח –כתובת: בית לאה                                       מרצה: מר אילן ברק
          

 ........דףמעבר להמשך 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Coat_of_arms_of_Petah-Tiqua.svg


 
 בס"ד

 
 19.9.29יום שני, 

 הרצאה:"הגבורה בשואה בעת מלחמת העולם השנייה".
 12 רצון כתובת: רחוב מנחם                             מרצה: מר אילן ברק          

 
 

 1029מאי 
 

 292.2.יום ראשון,
 .סיפורו האישי של סופרהרצאה: "

 .  7רח' עמינח –כתובת: בית לאה                              אלי רווהמרצה : מר 
 

               
  2.2.29יום שני,

 הרצאה: "סיפורו האישי של סופר.
 .12רצון  כתובת: רחוב מנחםמרצה : מר אלי רווה                              

 
 

 21.2.29יום ראשון,
 תזונה בריאותית לגיל המבוגר

 .                     7רח' עמינח –כתובת: בית לאה                        .      מרצה: חנן עתיר
                                        

            
 2920.2., שנייום 

 בין שואה לתקומה.הרצאה: 
  .12רצון  רחוב מנחםכתובת:                              מר אברהם וייס מרצה: 

 
 

 2929.2.יום ראשון ,
 "חותם יד"הרצאה: 

 7רח' עמינח –בית לאה כתובת:                                 גב' פערי בלומנטלמרצה:  
           

                                                  
 2910.2.יום שני, 

 הרצאה: אופטימיות והרגשה טובה בדרך חיים .                   
 .12תובת: רחוב מנחם רצון כמרצה:   מר חנן עתיר                                      

 
 
 
 

 המשך בדף הבא.......



  בס"ד
 

  2912.2.ראשון ,יום 
 .נפלאות הצמח ברפואה העממיתהרצאה: 

 7רח' עמינח –בית לאה כתובת:                                  הגב' צביה שגיבמרצה:  
                                                            

 
 

 2917.2.יום שני,
 .נצחיותה של ירושליםהרצאה : 
 .12רחוב מנחם רצון כתובת:                               מר אילן ברק  המרצה: 

 
 

 1029 יוני
  291.2.יום ראשון ,

 .שרים לכבוד ירושליםהרצאה: 
 7רח' עמינח –בית לאה כתובת:                                  הזמר יעקב מלכה 

 
                                                            

 290.2.יום שני, 
 . שרים לכבוד ירושלים הרצאה:

 .12תובת: רחוב מנחם רצון כ                            הזמר: יעקב מלכה    
 
 
 29.20.2יום שני,

 ."מזוודת הכוחות"הרצאה : 
 .12רחוב מנחם רצון כתובת:                               גב' דנה בוקשפןהמרצה: 

 
 

 22.2.29יום ראשון, 
 .להתחיל מא'הרצאה: 
  7רח' עמינח –: בית לאה כתובת                          גב' פערי בלומנטל המרצה:
 
 
 2927.2.יום שני, 
 ההומור מחזק את הנפשהרצאה: 

  12כתובת: רחוב מנחם רצון                               אריק בלוםמרצה: מר 
 

 
 
 
 

 ........המשך מעבר לדף                                                                      



 
                                            בס"ד 

 
 2910.2.יום ראשון,
 .         טיפול עצמי וטבעי בכאביםהרצאה : 

 7רח' עמינח  –בית לאה כתובת:  מר" חנן עתיר                                    
 
 

   19.2.29יום שני, 
 הרצאה: ההומור מחזק את הנפש

  12מרצה: מר אריק בלום                              כתובת: רחוב מנחם רצון 
 
 

 . נופש בכפר בלום -0.7.29עד  00.2.29
 לילות חצי פנסיון כולל טיולים.  0ימים  9

 . פרטים נוספים במועדון.₪ 2700סך 
 
 

 'על פי פרסום במועדון. -סדנאות בימי ג 

  9:20ימי ד בשעה  –שעורי תנ"ך. 
 

 בברכת פעילות מהנה
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ארנונה עפרון                      טושלמישל              חיים אילון      אבי דן            
 מועדון מחנה יהודה          מועדון בית לאה       אב קהילה            אב קהילה       

       029-0209204               9092297טל'         020-1022279    020-2200922
 
 


