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כניסה אך 
ורק לבעלי

הרצאות
בימי שני, 18:00-19:30

17:30 קפה וחברותא במרכז היום לאזרח הוותיק בנחם
עלות למשתתף בהרצאה 30 ₪

טיול לדרום יוון, 7-13/6/2022

בוקר למידה וספורט 
בימי חמישי בבוקר

עמותת ותיקי 
מטה יהודה

60מינוס,פלוס...

סיור שלישי ואחרון ביום ג' 29.3.2022
100ש"ח עבור הסעה, כרטיס והדרכה יציאה מנחם בשעה 13:00

יאיוי קוסאמה במוזיאון תל אביב לאמנות

חודש אפריל - פעילויות בנחם

28.3.2022 - ד"ר אסף רגב, מזרחן  
אתגרי מדינת ישראל - איראן זה כאן?
המעורבות האיראנית במזה״ת הערבי.

4.4.2022 - זהר נבון, מדריכת טיולים בחב' הגאוגרפית
על גן עדן ושמו סיישלז, המדינה האפריקאית 

הקטנה ביותר, שנחשבת כיהלום בכתר האפריקאי.
11.4.2022 - מורן קושניר, יועצת לתרבות הודו 
ומדריכת טיולים בהודו,  על חידה ושמה הודו.

25.4.2022 - ריקי בודנהיימר, חוקרת שואה 
וממקימות האגף החדש ב'יד ושם'.

על זיכרון אז, עכשיו ובעתיד. 
2.5.2022 - רווית גור לינדברג, חוקרת ומרצה בנושא 
שבויי צה"ל במדינות ערב, על סיפורים של השבויים 

הישראלים במצרים "ושבו מארץ אויב"

טאי צ'י עם רדי  בשעה: 11:40-12:25
עלות בוקר הרצאה+ספורט 30ש"ח

עם גלית רויכמן, בין השעות: 10.00-11.30
לבקשת הקהלעוד על אמנות הקולנוע

למטיבי לכת, בהדרכת ראובן ארד

יום שלישי 5.4.2022 מרקית עד עין הוד
13 ק"מ בדרגת קושי בינונית

יום שלישי 26.4.2022 מחדרה עד בית ינאי
12 ק"מ מסלול קל

31.3.2022 - על אהבה גדולה מהסרטים. 
כשמריל סטריפ וקלינט איסטווד נפגשים לארבעה 

ימים של סחרור חושים, זה לא עניין להקל בו ראש.

7.4.2022 - על הצד האפל של מרי פופינס.  
מאחורי האומנת המעופפת וקסם הפנטזיה 

מונח סיפור ריאליסטי ומפוכח למדי.                                                                                                                                           

צועדים בשביל ישראל - שנה שישית

"בין גבעות אלונים - סיפורים, פרחים ושירים"
 יום ראשון  27.3.2022  בהדרכת אסתר שמואלי

סובב מצפה רמון - בעקבות האנשים שבונים מקום
יום רביעי 6.4.2022  בהדרכת יואש לימון

ערד - עיר רבת יופי
יום רביעי 11.5.2022  בהדרכת זך בן נתן

מסיירים

ההרשמה הסתיימה


