פנאי

מרכז אופק רב שירותי לאזרח הותיק

פנאי

מרכז אופק רב שירותי לאזרח הותיק

חודש האזרח/ית הותיק/ה
בגני תקווה
כי מגיע לכם/ן את הטוב ביותר

אירוע חנוכה 2021
יום שני |  | 17:00 | 29.11מרכז הבמה
בתכנית :הדלקת נר חנוכה
מופע – אלי גורנשטיין שר פרנק סינטרה
השירים והסיפורים על חייו של אחד הזמרים
הגדולים של כל הזמנים.
עלות הכרטיס ₪ 10 -

לרכישת כרטיסים
או באתר המועצה/מוקד 106

ותיקים/ות ומטיילים/ות
יום שישי | 19.11
טיול מזמר בשרון ועמק חפר
מדריך :אריה חדד
 07:00יציאה מביניין המועצה ,חזרה שעה לפני כניסת השבת.
עלות  ,₪ 110 :כולל אוטובוס ,הדרכה וכניסה לאתרים
יש להצטייד באוכל ושתייה

לרכישת כרטיסים
או באתר המועצה/מוקד 106

סדנה של כיף בנגרייה הקהילתית
רביעי | 09:00-12:00 | 24.11
מוזמנים/ות לחוויה מעצימה ומגבשת -
סדנה לבניית מוצר מעץ מתחילתו ועד סופו.
מה נבנה בסדנה :דרגש שירותים לישיבה בריאה ונוחה
בנגרייה ברח' הנגב 9
עלות סמלית למשתתף₪ 100 :
כולל ציוד ,חומרים ,הדרכה וביטוח
*עד  8משתתפים במפגש
*יתקיימו מפגשים נוספים לפי הביקוש
*מותנה במינימום משתתפים

לרכישת כרטיסים
או באתר המועצה/מוקד 106

מפגשים וסדנאות בספרייה הציבורית
חלון היכרות לעולם העיצוב וההדפסה בתלת מימד

יום חמישי | 10:00 - 11:30 | 28.11
עלות כניסה₪ 25 :

לרכישת כרטיסים
או באתר המועצה/מוקד 106

סדנת כתיבה חווייתית בספרייה

יום חמישי | 10:00 - 13:00 | 18.11
בהנחיית הסופרת עדנה נוי
סדנה בת  3שעות ,בה נתנסה בתרגילי כתיבה ונחדד את מה
שמלהיב אותנו כקוראים/ות
עלות השתתפות₪ 10 :

לרכישת כרטיסים
או באתר המועצה/מוקד 106

אירועי תרבות והעשרה במרכז הבמה
מחירים מיוחדים לכבוד חודש האזרח/ית הותיק/ה
תאריך

יום

שעה

שם המרצה

שם המופע

מחיר
מיוחד לחודש
האזרח/ית
הותיק/ה

מחיר
מלא

10/11/21

רביעי

17:30

הצגה לכל
המשפחה

הכל זהב -מחזמר משירי להקת
״התרנגולים״

65

138

13/11/21

מוצ"ש

20:30

ערב זמר+מופע
מוסיקאלי

חלק ראשון שירה בציבור עם
אילנה כץ בליווי שקופיות ובחלק
השני המופע נשיקה צרפתית

75

99

15/11/21

שני

20:30

ד"ר חיים שפירא

המספרים אינם מדברים בעד
עצמם

65

110

16/11/21

שלישי

10:30

יונתן גת

שייקה אופיר -גדול אומני הבידור
בישראל

40

55

16/11/21

שלישי

20:00

אירי ריקין

ג’ורג’ אורוול

65

90

17/11/21

רביעי

20:30

גיל שוחט

מפטר ,זאב ועד קרנבל החיות

65

110

18/11/21

חמישי

18:30

עומר שומרוני

מקס ברוך ( (BRUCH

45

95

18/11/21

חמישי

20:30

יואב יוכפז

העולם הקסום של התת מודע

45

95

19/11/21

שישי

10:00

קובי מידן

קפקא" -הגלגול" סיפור ש"המציא"
את ספרות המאה העשרים

65

95

21/11/21

ראשון

10:00

ד"ר מרדכי
יושקובסקי

"בין הפטיש למגל"

45

99

22/11/21

שני

18:00

דנדן בולטין

איים בזרם

45

99

22/11/21

שני

20:30

אורן נהרי

החודש בעולם

45

99

23/11/21

שלישי

20:30

הצגה

זאקופנה שלי – תיאטרון הבימה

85

190

23/11/21

שלישי

20:30

נינו אבסדזה

סקס והעיר הקדושה -רספוטין

45

95

24/11/21

רביעי

20:30

הצגה

זאקופנה שלי – תיאטרון הבימה

85

190

25/11/21

חמישי

20:30

הצגה

זאקופנה שלי – תיאטרון הבימה

85

190

26/11/21

שישי

09:00

פרופ’ עוזי רבי

איראן במהפכה

65

95

26/11/21

שישי

10:00

ד"ר גיל יוסף שחר

לא על הלחם לבדו

69

110

30/11/21

שלישי

18:30

ד"ר אדולפו רויטמן מי מסתתר מאחורי נחש גן -העדן?

45

95

לרכישת כרטיסים מוזלים יש ללחוץ על הקישור ולהזין קוד קופון2545 :
קופה 03-7375777 :וואטסאפ03-7375777 :
אתרwww.habama-center.com :
מרכז הבמה ,הכרמל  20גני תקווה

לרכישת כרטיסים

טלח .הזכות לשינויים שמורה  ,מלאי הכרטיסים מוגבל ,בכפוף לשליחת צילם תעודת אזרח ותיק ,בהתאם להסדר
הפשרה בתביעה ייצוגית כמפורט באתר.

בוקר של כיף בקאנטרי גלים
יום חמישי | 08:00-13:00 | 11.11
הכניסה חופשית לאזרח/ית ותיק/ה
בהרשמה מראש בלבד

חוגי סטודיו

 08:15עיצוב וחיטוב בהדרכת טליה
 09:00בונה עצם בהדרכת טליה
 10:30התעמלות נשים בהדרכת עדנה
 11:15התעמלות בריאותית בהדרכת לירון
 12:15פלדנקרייז בהדרכת דפנה

חוגי בריכה

 08:30התעמלות במים בהדרכת הילה

שחייה חופשית | חדר כושר
13:00-08:00

הכרמל  1גני תקווה
לפרטים והרשמה03-5341395 :
או במיילnofeshgt@gmail.com :

ותיקים/ות ובריאים/ות
בוקר ספורטיבי של צעידה משותפת לאורך הטיילת
יום שישי | 09:00-10:30 | 3.12
קבוצת הריצה זוחלי גני תקווה מזמינים את האזרחים/ות הוותיקים/ות לצעידה
מוסיקלית וחגיגית לאורך שדרת התקוות.
בתכנית:
התכנסות וחלוקת חולצות ,יציאה לצעידה ,סיום וכיבוד קל
*יש להצטייד במים ,כובע ונעליים נוחות.
האירוע ללא תשלום אך בהרשמה מראש באתר המועצה
נק' מפגש -בשטח שבין ביה"ס יובלים (דרך הים  )3למגדלי הים התיכון

פעילות במרכז הרב שירותי לאזרח/ית הותיק/ה
במועדון "ביתנו"
הכניסה חופשית ללא הרשמה
 8/11/21הרצאה" :המועקה והפתרון" מרצה :מיקי הירש
 10/11/21הרצאה" :אלף סליחות " מרצה :חגית אדרי
 24/11/21הרצאה" :עשרת השבטים האבודים"
מרצה :עומרי מילוא
ההרצאות בשעה 17:00

פעילות במרכז היום
 11/11בשעה  11:15הרצאה" :נשים גברים והמוח שביניהם"
מרצה :אילנה זילברמן
 18/11בשעה  11:15הרצאה" :מוח ולשמוח -הומור וחיים טובים"
מרצה :אילנה זילברמן
 25/11בשעה  - 11:00מסיבה לרגל חודש האזרח/ית הותיק/ה
הפעילות במועדון "ביתנו" ובמרכז היום בבית האזרח/ית
הותיק/ה – פנאי פלוס ,דרך המשי 3
טלפון מרכז יום( 052-4702778 03-5347877 :דנה)
טלפון מועדון "ביתנו" ( 054-7223420 :מירה)

פנאי

מרכז אופק רב שירותי לאזרח הותיק

פנאי

מרכז אופק רב שירותי לאזרח הותיק

לרכישת כרטיסים

