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2019



סוגרים שבועקפה פלוס
מועדון הבוקר של יום שישי ב- 10:30

בחמישי 20:30
מפגשי חברה ותרבות 

רוסיה של פוטין  1.11.19
בין שאיפות למציאות  

מרצה: אייל אופנבך

דרום הודו  8.11.19
אוצרותיו של הדרום העמוק  

מרצה: מורן קושניר

אפרים קישון  15.11.19
העולה שירד לחיינו  

מרצה: אלון גור אריה

לאונרדו דה וינצ׳י  22.11.19
500 שנה למותו  

מרצה: כנרת זוהר להב

אריזונה  29.11.19
הגראנד קניון  

מרצה: יוסי שילוח

מפגש וראיון  6.12.19
עם ח"כ איילת שקד ויו"ר התנועה  

לאיכות השילטון אליעד שרגא  
מנחה: עו״ד עידן אבוהאב

קנאביס ברפואה המודרנית  13.12.19
מרצה: בנצי רובינפלד

לבנון  20.12.19
״יציבות״ של חוסר יציבות  

מרצה: ד״ר אסף רגב

מעוף לסאן רמו  27.12.19
מסע נוסטלגי אל פסטיבל הזמר הגדול  

באיטליה  
מרצה: חנן דרורי

השתתפות: למנוי - חינם, לאורח - 25 ₪

הרצאה:   7.11.19
דוד וגוליית כמודל  
איך מנצחים בחיים   

מרצה: ישראל פיבקו

מפגשי אקטואליה   14.11.19
מפגשים חודשיים שיעסקו באירועי  

אקטואליה שוטפים בעולם ובאיזורינו  

מנחה: דובי תמיר

הרצאה:   5.12.19
הלל הזקן   

המורד המוסרי   
מרצה: ישראל פיבקו

ערב זמר   19.12.19
עוד חוזר הניגון  

50 שנה למותו של ענק השירה העיברית  
נתן אלתרמן  

מנחה: אביבה הד

השתתפות: למנוי - חינם, לאורח - 25 ₪



יש לי יום הולדת

פסטיבל חנוכה בקאנטרי

בשעה 17:00  שני 23.12.19 

סדנת יצירה
הכנת סביבונים 

בשעה 17:00   שלישי 24.12.19 

לאן נעלמה הסופגניה?
הפעלה, משחקים, תחרויות, משימות ופרסים.

בשעה 17:00 רביעי 25.12.19 

שעת סיפור 
עם אביב לירון

בשעה 17:00 חמישי 26.12.19 

הצגה: 
הנשף של סיגי הסופגניה ורון הסביבון

חגיגות ימי הולדת לגילאי 8-3
ילידי נובמבר-דצמבר

חמישי 21.11.19 בשעה 17:00

דירה להשכיר 
קורותיו של בניין דירות בן חמש קומות. בכל 
קומה גר דייר שונה ממשפחת בעלי החיים 

)תרנגולת הסובלת מעודף משקל חמור, קוקייה, 
חתולה וסנאית(. האיזון העדין מופר בשעה 

שהעכבר מפנה את הדירה העליונה בבניין וכך 
נותרת דירה פנויה להשכרה.

תיאטרון צלליות

כל ילדי הקאנטרי קלאב מוזמנים

חנוכה לילדים



טל': 09-7414745 
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