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 שלום רב, -לחברות וחברי המל"מ 

 

 לוח אירועים   - 8201לשנת   מל"מ חברים בלפעילות                          

 כללי

המל"מ המשלבת את אירועי ערב חבצלת, בימת המודיעין  מצ"ב תכנית פעילות ואירועים לחברי

 ופעילות המכון לחקר המורשת יחדיו.

                                "קפה ומאפה"  האירועים יישאו אופי של מועדון חברים. כל אירוע יכלול מפגש חברים בפינת

 , או פנל מרצים.ולאחריה הרצאה של מרצה אורח

 בני/בנות הזוגהארועים מיועדים גם למרביתם  .וב באודיטוריום אתר ההנצחההאירועים יתקיימו לר

 אלא באם צויין אחרת.

 לפני כל אירוע.  ההשתתפות באירועים תהיה בהתאם לרישום טלפוני/דוא"ל מראש, החל משבועיים

 הרישום בשיטה זו יימשך כל עוד אין במל"מ כתובות דוא"ל לרוב/כל חברי העמותה.

 

 .צוין אחרת, אלא אם 19:00 -וההרצאה תחל ב 18:30כל האירועים תהא בשעה ההתכנסות ל

אירועי בימת מודיעין מתקיימים בדר"כ בימי שישי בבוקר והינם פתוחים לציבור ובתשלום מוזל 

 חברי מל"מ.

 הכניסה לאירועים בהצגת תעודת חבר/ת עמותת המל"מ.

 

 חניון האתר משוריין למרצים ולנכים. חנייה תתאפשר בחניון מצפון לכיכר ובחניון פו"מ; 

 

 

 יש לעקוב בעדכונים באתר המל"מ, לגבי שינויים ותוספות.

 

 

 רשימת האירועים מעבר לדף                                                     

                                                                          

 



    
 

 :8201בשנת  -מועדון 'חבצלת', ' בימת מודיעין' ו'סדנאות' מכון המחקר –משותף לוח אירועים 

 הערות שם המרצה נושא תאריך

עשור לפטירתו של רמי  -איש המודיעין 30.1.18
 שבילי ז"ל

פעילות המכון לחקר המורשת,  
 17:30התכנסות לפעילות בשעה 

"המסע שלי לבגדד היהודית" בעקבות  4.2.18
 ספרה התמונות שעל הקיר

סא"ל)מ( 
ציונית 

 -פתאל
 קופרווסר

 'חבצלת'ערב 

שנה לשובם של אסירי הפרשה  50 14.3.18
 מהשבי המצרי

פעילות המכון לחקר המורשת,  
 17:30התכנסות לפעילות בשעה 

האירוע מתקיים ביום שישי   בימת מודיעין 3.18
 ש"ח 40כרוך בתשלום 

שנים לכיבוש א"י במלחמת העולם  100 10.4.18
 הראשונה המודיעין במערכה

פעילות המכון לחקר המורשת,  
 17:30התכנסות לפעילות בשעה 

ויר בתפיסת הספינה והשתתפות חיל הא 30.4.18

 A-קארין 

סא"ל)מ( 
 יוני מן

 'חבצלת'ערב 

מדוע אנו שבים  -הערכות מודיעין 8.5.18
 וטועים?

ות המכון לחקר המורשת, פעיל 
 17:30התכנסות לפעילות בשעה 

האירוע מתקיים ביום שישי   בימת מודיעין 6.18
 ש"ח 40כרוך בתשלום 

 טכס חללי קהילת  המודיעין 12.6.18

 

 אמפי אתר הנצחה 

ראש  9/9אמפי אתר הנצחה )  ערב מל"מ שנתי והרמת כוסית 3.9.18
 השנה(

 ספט/
 אוק

2018 

השחרור המודיעין  שנה למלחמת 70
 בחיתוליו

פעילות המכון לחקר המורשת,  
 17:30התכנסות לפעילות בשעה 

האירוע מתקיים ביום שישי   בימת מודיעין 10.18.
 ש"ח 40כרוך בתשלום 

 פרטים בהמשך  ניתוח אירוע  5.11.18

 אירוע חנוכה  בימת מודיעין 12.18

                                              0שלוחה   03-5491306/03-5497019מראש בטל':או טלפונית פי הרשמה בדוא"ל -ההשתתפות רק על
 לפני האירוע.  החל משלושה שבועות

 הכניסה לאירועים בהצגת תעודת חבר/ת עמותת המל"מ.
 באתר העמותה., יש לעקוב אחר עדכונים אינה סופיתהתכנית 

 בברכה,                                                       

 ר' ועדת פעילות חברים, יובל חלמיש                                                                          


