יום א
הליכה משותפת
07:30-09:30
פנינה וסרמן
0544244612
ללא עלות
כיתת ותיקים בתיכון "פלך"
ארכיאולוגיה
תנ"ך עם הרב ד"ר שמעון רפופורט
תפתח כיתה אחת או ביום א או ביום
עפ"י כמות הנרשמים
עמותה לגמלאי – זכרון יעקב –בית
תשבי
• יוגה

יום ב

יום ד

יום ג

יום ה

טניס שולחן-אולם מכבי
טניס שולחן-אולם מכבי פאטאנק
פאטאנק
09:00-10:30
07:30-09:30
09:00-10:30
07:30-09:30
ערן אורן  0509616504אבי שפיר  0526330323ערן אורן 0509616504
אבי שפיר
 ₪ 50לחודש
0526330323
ללא עלות
ללא עלות
כיתת ותיקים תיכון "פלך "
כיתת ותיקים תיכון
המושבה
" :10:30-12:00אומנות
אקטואליה כלכלית
וזהות-טעימה מתולדות
פילוסופיה
הקשר בין הצייר ליצירתו"-
אמנות
תמי קרוגר
אמנות
 :12:15-13:45תנ"ך -הרב,
דוקטור ,שמעון רפורט
עמותה לגמלאי זכרון יעקב
עמותה לגמלאי זכרון
עמותה לגמלאי זכרון עמותה לגמלאי זכרון
בית תשבי
יעקב בית תשבי
יעקב -בית תשבי
יעקב צ'יקונג
יוגה
קרמיקה
• צ'קונג
פסיפס
ציור
• יוגה
• קרמיקה
יצירה פטפוטים
רקמה -
• ציור
קרמיקה – אחה"צ
ציור – אחה"צ
קפה
• מועדון
קרמיקה – אחה"צ
אחה"צ

מתנ"ס מרכז קהילתי זכרון יעקב

(עמותה רשומה)

דרך אהרון  4ת.ד ,335 .זכרון יעקב  ,30900טלפון ,04-6297000 :פקס 04-6392332

חוג צילום גליה שפירא -פעם
בשבועיים
בין השעות 10:00-12:00
עלות  ₪ 10למפגש
אוקטובר 07
נובמבר 04,18
דצמבר 02,12
ינואר 06
מקרא :עודדה
• 11:00-12:30
אוקטובר14,28 :
נובמבר11,25 :
דצמבר 16,30 :
ינואר 13,27 :
• יוסי גפני  ,עיון משותף
במגוון נושאים מחיי האדם

"חכמת ההזדקנות "
מתקדמים
מרכז קהילתי זאמרין
10:00-12:00
נימה גוט 0523539695
תשלום  ₪ -10:למפגש

חוג לריקודי עם
מתחילים10:00
מתקדמים 11:30
מרכז קהילתי זמארין
עלות  ₪ 25לכל מפגש
כולל קפה

.

מתנ"ס מרכז קהילתי זכרון יעקב

(עמותה רשומה)

דרך אהרון  4ת.ד ,335 .זכרון יעקב  ,30900טלפון ,04-6297000 :פקס 04-6392332

"חכמת הזדקנות " כיתה 1
מתחילים
מרכז קהילתי זאמרין
10:00-12:00
נימה גוט 0523539695
תשלום  ₪ 10:למפגש

והשתקפותם בסיפורי
המקרא ובסיפורי עמים
09:00-10:30
אוקטובר 14,28
נובמבר 11,25
דצמבר 16,30
ינואר 13,27

הרצאות תרבות יהודית
מוזיאון העליה הראשונה
שעה 20:30
לאזרח ותיק במחיר 15
₪

מתנ"ס מרכז קהילתי זכרון יעקב

(עמותה רשומה)

דרך אהרון  4ת.ד ,335 .זכרון יעקב  ,30900טלפון ,04-6297000 :פקס 04-6392332

-BELOTE , TATOT
משחק קלפים
מחשבים כל הרמות,
חוג בסיסי לפוטושופ
ברידג' למתחילים
ולמתקדמים .לפרטים:
 0546129795ג'ראר

-BELOTE , TATOT
משחק קלפים
מחשבים כל הרמות,
חוג בסיסי לפוטושופ
ברידג' למתחילים
ולמתקדמים .לפרטים:
 0546129795ג'ראר

מתנ"ס מרכז קהילתי זכרון יעקב

-BELOTE , TATOT
משחק קלפים
מחשבים כל הרמות ,חוג
בסיסי לפוטושופ
ברידג' למתחילים
ולמתקדמים .לפרטים:
 0546129795ג'ראר

(עמותה רשומה)

דרך אהרון  4ת.ד ,335 .זכרון יעקב  ,30900טלפון ,04-6297000 :פקס 04-6392332

-BELOTE , TATOTמשחק
קלפים
מחשבים כל הרמות ,חוג
בסיסי לפוטושופ
ברידג' למתחילים
ולמתקדמים .לפרטים:
 0546129795ג'ראר

