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12200/17

לחברות וחברי המל"מ  -שלום רב,

פעילות לחברים במל"מ לשנת  - 2017לוח אירועים
כללי
האירועים יישאו אופי של מועדון חברים .כל אירוע יכלול מפגש חברים בפינת "קפה ומאפה"
והרצאה/מצגת/שחזור פרשייה/סרט בנושא שיגיש אחד מחברי המל"מ ,מרצה אורח
או פנל מרצים.
האירועים יתקיימו לרוב באודיטוריום אתר ההנצחה ובמרביתם ישתתפו בני/בנות הזוג.
ההשתתפות באירועים תהיה בהתאם לרישום טלפוני/דוא"ל מראש ,החל משבועיים לפני כל אירוע.
הרישום בשיטה זו יימשך כל עוד אין במל"מ כתובות דוא"ל לרוב/כל חברי העמותה.

ההתכנסות לכל האירועים תהא בשעה  18:30וההרצאה תחל ב ,19:00 -אלא אם צוין אחרת.
הכניסה לאירועים בהצגת תעודת חבר/ת עמותת המל"מ.

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

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

רשימת האירועים מעבר לדף

לוח אירועים משותף – מועדון 'חבצלת' ' ,בימת מודיעין' ו'סדנאות' מכון המחקר -בשנת :2017
תאריך

נושא

שם המרצה

הערות

29.1.17

תמונת מצב אזורית

עמוס גלעד

בוצע

21.3.17

סדנא 'תמורות במודיעין'  20שנה
לפטירתו של חיים הרצוג ז"ל

תוכנית תפורסם בהמשך,
תחילת אירוע 17:30

24.3.17

בימת מודיעין " -דאע"ש – תמונת מצב
והתפתחויות אפשריות"

ראה הזמנה בעדכון אירועי
מל"מ ובאתר
אירוע בתשלום

27.3.17

סדנא 'מנהיגות במודיעין' לזכרו של
מאיר דגן ז"ל

תחילת אירוע בשעה 17:30

19.4.17

משמעות השואה למדינת ישראל

8.5.17

 50שנה לפעילות "מסרגה" -בריה"מ
ורוסיה במזה"ת

תחילת אירוע בשעה 17:30

24.5.17

"מורשתון"

תוכנית תפורסם בהמשך

יוני 2017

מודיעין וקשרים בינלאומיים

טרם נקבע
תוכנית בהמשך

13.6.17

טכס ההתייחדות עם חללי קהילת
המודיעין

אמפי אתר הנצחה

16.6.17

בימת מודיעין

פרטים בהמשך
בתשלום

27.6.17

 50שנה – המודיעין במלחמת ששת
הימים

תחילת אירוע בשעה 17:30

5.7.17

כנס המודיעין הבינלאומי 2017

גני התערוכה בת"א
בתשלום מופחת לחברי
המל"מ

12.9.17

ערב מל"מ שנתי והרמת כוסית

אמפי אתר הנצחה (20.9.17
ראש השנה)

18.10.17

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

פרטים בהמשך

27.10.17

בימת מודיעין

פרטים בהמשך אירוע
בתשלום

15.11.17

ניתוח אירוע בינת ג'ביל לבנון השנייה

27.12.17

ערב מועדון 'חבצלת'"/מורשתון"

פרטים בהמשך

29.12.17

בימת מודיעין

פרטים בהמשך אירוע
בתשלום

אריה ברנע

סופי.

מועד

אירוע

ד"ר דוד
דוכן

ההשתתפות רק על-פי הרשמה בדוא"ל או טלפונית מראש בטל' 03-5491306/03-5497019:שלוחה 0
החל משלושה שבועות לפני האירוע.
הכניסה לאירועים בהצגת תעודת חבר/ת עמותת המל"מ.
התכנית אינה סופית ,יש לעקוב אחר עדכונים באתר העמותה.
בברכה,
יובל חלמיש ,ר' ועדת פעילות חברים

