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 22.10.17 – 355 מידעון מספר

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת  .מרים עד תאריךחו .–מועד המידעון הבא

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

  הודעות, סיכומי ישיבות, סיכומי אסיפות. –עדכוני מזכירות 
 

 

 לחברי הגיל השלישי.

 

נקיים   9:00בשעה    30.10.2017ביום שני  

 ארוחת בוקר במועדון אוקלי.

תתקיים שיחה עם  לאחר ארוחת הבוקר

 רווית מנהלת הקהילה. 

 

 

 

 כולם מוזמנים

 אפרת.

 

 

mailto:mt@kanavim.com
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     הודעות תרבות – "תרבות היום"

 

 סיפורים במונו

 יואב קוטנראמנים בשיחה פתוחה עם 
 על הסיפורים שמאחורי השירים

 

 

   

 

 

  

 

 

 חנן בן ארי          26.10.17 חמישי    

 רועי חסןמארח את                        21:00    
 

 

   

 

 

 סדרת המפגשים האהובה חוזרת בעונה חמישית
 עם מופעים אינטימיים, שיחות אישיות ושאלות מהקהל.

 מופעי העונה הנוכחית יעסקו בקשר שבין 
 האמן למעגל הקרוב שלו, לשורשיו ולתהליך היצירה.

 ש"ח 30 סטודנט:  ש"ח 60 מחיר:
 02-6215900 44חי: המלך ג'ורג' בית אבי                               

  למידע על כל האירועים<<<                                          
 

 

   

 

   

 פירסום ושיווק ץדפנה הורבי

 

02-6215321 

   

רחוב המלך ג'ורג 
  ירושלים 44

www.bac.org.il 
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    עדכונים בנושאי חינוך – "מיטב הנוער"
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    למכירה, דרושים, למסירה – 2לוח יד 
 לקוחות יקרים ,

 תשלומים .  6כוללי מע"מ עד  להלן מחירון משקי דן עדכני , המחירים

 

 כולל מע"מ  מחירון דגם

SAM NOTE 8  ₪3,799 

IPHONE 8 64G  ₪3,299 

IPHONE 8 PLUS 64G  ₪3,749 

IPHONE 7 32G  ₪2,699 

IPHONE 7 128G  ₪3,199 

IPHONE 7 PLUS 128G  ₪3,699 

IPHONE 8  64G  ₪3,299 

IPHONE 8 PLUS 64G  ₪3,749 

SAM GALAXY S7 32G  ₪2,249 

SAM GALAXY S7 EDGE 32G  ₪3,199 

LG G6  ₪2,420 

SAM GALAXY S8 64G  ₪2,729 

SAM GALAXY S8 PLUS  ₪3,179 

SAM NOTE 8  ₪3,699 

HUAWEI P10  ₪2,499 

SAM J7 (2016)  ₪1,099 

SAM J5 PRO  ₪1,199 

SAM J5 (2016)  ₪1,029 

SAM A5  ₪1,599 

SAM A7  ₪1,779 

 בברכה,

 מלכה מיטל 

 מנהלת תיק לקוחות מוסדי
 אגף לקוחות אסטרטגים 

 050-5555945נייד : 

 meitalm@pelephone.co.ilדוא"ל: 

 
 

 

 

powered by Pelephone 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yad2.co.il/
mailto:meitalm@pelephone.co.il
https://www.pelephone.co.il/DigitalSite/heb/abroad/packages/
http://www.admail.us/
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 בקצב הזחל

כבר שנה שנייה שאני מגדל פיגם על מנת שזנב הסנונית יטיל עליו ביצים ואוכל להתבונן בגדילת 

תמונה אחת בכל יום, אבל בסופו של דבר  הזחללנים. השנה החלטתי לתעד את קצב חיסול הפיגם ולצלם

יצאה לי סדרה של שתי תמונות בלבד. התמונה הראשונה צולמה בבוקרו של יום אחד והשנייה באחר 

 הצהריים של יום המחרת. ממש מצא את ההבדלים.
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          ספורט

שלום לכולם! קוראים לי נדב ואני חניך במכינת קול עמי בקיבוץ, הגעתי 

לארץ מוושינגטון די.סי שם שיחקתי כדורסל בליגה המקצועית של 

התיכונים. במסגרת המעורבות הקהילתית של המכינה חשבתי להתחיל חוג 

, במשך שעה וחצי, 16:30 כדורסל לילדים שיתקיים בימי רביעי, בשעה

 במגרש בכדורסל בקיבוץ. החוג מיועד לבנים ובנות בכיתות ג' עד ו'. 

בחוג נעבוד על יסודות המשחק ועל טכניקה, על מהירות ושליטה בכדור, 

 ובעיקר נשחק הרבה ונעשה הרבה כיף ביחד.

או לשלוח  talziv1@gmail.comאשמח אם תוכלו לשלוח מייל לכתובת 

 רהודעה למספ

 בשביל שאדע האם יש עניין. 050-4365286 

 

 .תודה רבה

 

 

 

 

 

   28.10 – 22.10 - הקרוב השבועמזל טוב לילידי 

 

תנחום רובינס, תאיר סגל, אנדרי קליין, איצ'ה 

 יהודה-סלוצקי ועמליה בן
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