אגרת לחברי קהילה תומכת כפר סבא
לחברי הקהילה שלום רב.
ספטמבר 2016
7665151, 7678922, 7667669
סוף קיץ
חיה ורד :מילים
יאיר רוזנבלום :לחן

כי הקיץ חלף ,
כי רוחף מעליו
מפרשו הסמוי של החורף .
מתקצרים הימים ,
ובנפש הומים כיסופים ותוגות כמיתר ...

א-סרט  V.I.Pבסינמה סיטי כפר סבא (שם הסרט יפורסם קרוב למועד)
נגיע לטרקלין ובו יעמוד לרשותנו כיבוד ומשקאות חמים וקלים ,עוגות ,קינוחים,
ופופקורן לסרט .באולם ה VIP -כורסאות עור חשמליות עם אפשרויות כיוונון.
תאריך 5.9.16-יום שני
מחיר₪ 50 :
שעת איסוף ( 09:00יש להירשם ולשלם מראש!!)
שעת סיום משוערת12:00 :
לפרטים והרשמה אנא פנו7665151,7667669,7678922:
הנסיעה היא מרחוב טשרניחובסקי לאורך רחוב וויצמן עד לקניון ג'
ב-הרצאה "נשים ונשיות באסיה"  -הרצאה שעוסקת במנהגים הקשורים
לנשים בארצות שונות באסיה :נשים הרוקדות במקדשים בתאילנד ומשמשות
כמתווכות בין האלים לבין הארציות ,רגלים קטנות בסין  -למה? למי? ,מיהי
הגיישה היפנית?  ,הלבוש של הנשים בהודו  ,מדוע לאישה בנפאל יש מספר
בעלים? תינתן על ידי הדס ניב.
תאריך 12.9.16 -יום שני
שעה 17:00 :
מקום  :מועדון נחשון ,רחוב נחשון  9א'
ג -הרמת כוסית לכבוד ראש השנה -בתוכנית עוזי רוזנבלט אקורדיוניסט
יחד עם הזמרת רויטל קראוז במופע "ושוב נצא לדרך,...
לכבוד השנה החדשה! יכבדו אותנו בנוכחותם ,ראש העיר יהודה בן חמו וצוות
העמותה.
תאריך 15.9.16 -יום חמישי
שעה  10:00 :בבקר
מקום  :בית רייזל רחוב גאולה  12באולם  -מחכים לכם!!

ד –כתת אומן -מפגש עם סלבדור דאלי ,תינתן על ידי כנרת להב זוהר.
תאריך 19.9.16 -יום שני
שעה 17:00 :
מקום  :מועדון נחשון ,רחוב נחשון  9א'

ה-עיריית כפר סבא כמדי שנה מארגנת טיול והדרת ..טיול לשפלת יהודה!
תוכנית :סיור לתל עזקה ,גן לאומי בית גוברין ,ביקור במסתורי מערות בית
גוברין ,ביקור בפארק מיני ישראל ובו יתקיים סיור מודרך.
בצהריים נשב לאכול ארוחה שהבאנו מהבית ,לצלילי אומן מזמר .ברכות
של ראש העיר כפר סבא!
יש להצטייד בארוחת בקר וצהריים ומים לשתייה ולנעול בגדים ונעלים נוחות.תאריך 21.9.16 -רביעי (עומד לרשותנו אוטובוס רק לחברי קהילה תומכת)
שעת יציאה 6:45 :מקום יציאה :רחוב מוטה גור (ליד קניון ערים)
מחיר ₪ 30-ליחיד  ₪ 50לזוג.
לפרטים והרשמה אנא פנו7665151,7667669,7678922:
הרצאה"-משפחת ששון -הרוטשילדים של המזרח" תינתן על ידי גרשלר
אביבה.
תאריך 26.9.16 -יום שני
שעה 17:00 :
מקום  :מועדון נחשון ,רחוב נחשון  9א'

חודש טוב
קהילה תומכת

