אנו נמצאים בתהליך הקמה של מועדוני גו חדשים.
בכדי לפתוח מועדון אנחנו צריכים לפחות  12-20נרשמים מהאזור.
נעזור לכם להקים את מועדון ה-גו המקומי שלכם.
תצטרכו להציע מקום מפגש למועדון )מתנ"ס מקומי ,בית ספר ,בית קפה וכדומה(
עם כתובת מדויקת ומתי אתם רוצים להיפגש  -ימים ושעות.
אנחנו נפרסם עבורכם את זמני המועדון באתר.
כל הפרטים על עדכונים ,פעילויות ,טורנירים ומועדונים חדשים באתר:

http://www.go-mind.com/updates.php
מועדונים וחוגים חדשים:
מועדון מיינד מודיעין
כפי שהבטחנו אנו פותחים מועדון מיינד מודיעין.
זאת בהמשך לארוע יום יפן המוצלח בעיר מודיעין.
המפגש הראשון יתקיים בבית הנוער ,רחוב גינות דותן ) 29בין המליבו סנטר להולמס פלייס(
בתאריך  20ביולי ,יום שישי בין השעות 14:00-17:00
המפגשים הבאים ייערכו באותן שעות בתאריכים  31 ,17 ,3באוגוסט.
אנו פועלים להסדרת מקום נוסף למפגש גו שבועי!

חוג גו חדש בשוהם.
כל יום רביעי בשעות 16:00-17:00
לפרטים והרשמה :טלפון 03-9723001 :או .054-4500453
בית התרבות ,שד' עמק איילון  ,32שוהם

חוג גו בראש העין
כל יום שני בין השעות 14:45-15:45
לפרטים והרשמה 03-9025244 :או 054-4500453
מתנ"ס לב אפק ,רח' נוה אפיקים  ,1ראש העין.

מועדון מיינד אורנית
אנחנו פותחים מועדון חדש באורנית!
ימי ראשון בשעות  15:30-18:00חטיבת ביניים-חדר ההורים
מבוא אורנית-ליד מגרש הכדור-רגל בכניסה ליישובאיש קשר :גל זהר 052-6969602
מועדון מיינד מצובה
אנחנו פותחים מועדון חדש בקיבוץ מצובה!
מפגש כל יום שבת ב 11:30-בחדר העיון של הספרייה בקיבוץ.
איש קשר :טיראן  0545600178עופרי 0542052920

מועדון מיינד ג'וניור ,חיפה )מיקום חדש(:

נפגשים פעם בשבוע ביום חמישי החל מ 28.9.2006 -מ18:00 :
מקום :במועדון הספורט הוד הכרמל ,רח' גרינבוים  ,18דניה ,חיפה.
בבקשה להביא סטים של גו למי שיש.
אנשי קשר :דניאל050-8359530 :

שביט 054-4500453

מועדון גו מיינד ,ראש העין
מקום :רח' ה' באייר  92דירה  ,3ראש העין .איש קשר :שביט 054-4500453
נפגשים בכל יום שני ,השלישי של כל חודש )בין  15ל 21-בכל חודש( מ.20:00-
מועדון מיינד הרצליה " -בית הנוער":

נפגשים כל יום חמישי בין :16:00-19:00
מועדון הנוער העירוני במתחם הספורטק ,הרצליה.
רח' יוסף נבו  ,18הרצליה .טלפון09-9573477 ;09-9553747 :
בבקשה להביא סטים של גו למי שיש.
איש קשר :מיכאל 054-7264870 -
מועדון גו ,ירושלים:
נפגשים כרגע מ 18:30-ב"מרכז לתרבות קוריאה" ,רח' בן יהודה  ,2ירושלים.
נפגשים כל יום שלישי מספר  1ו 3-של החודש .איש קשר :ג'וש 054-640-2780-

מועדון מיינד ת"א מרכז ויצמן
המפגשים במרכז ויצמן בתל-אביב מתקיימים כל יום שישי ,ברחבה ליד חנות "פריק".
החל משעה  13:30ועד .17:00
מועדון רמת השרון )החל מ:(28.9.06-
מקום :תיכון אלון ,רח' אוסישקין  ,101רמת השרון.
נפגשים בימי ראשון בין השעות  .19.00 - 17.00איש קשר :עדן גולן050-8350584 :
מועדון גו טבעון) :פעילות תחודש במהלך חודש יוני  -עדכונים בהמשך(
נפגשים בימי שישי ,אחת לשבועיים ,בין  15:00-18:00בקפה פלוס,
רחוב הרימונים  ,1טבעון.
איש קשר ,טל.052-5506107 :

טל' קפה פלוס04-9534955 :

מועדון מיינד אילת
איש קשר :דניאל מישל lemmy_at_012.net.il
מועדון מיינד אשדוד:
מועדון פנימית נוה גלים ,רח' הסתדרות  ,19אשדוד.
כל שבוע בימים שלישי וחמישי בין 17:00-19:00
איש קשר :אליה 08-8569369

חוג גו בראשון לציון:
כל יום שני בין .16:00-17:00
מרכז קהילתי נחלת יהודה ,רח' הבנים  ,5ראשון לציון .טלפון.03-9507847 :
ניתן להירשם בימי רביעי לאחר השעה  .16:30כמו כן בימי שני ושלישי אחה"צ.
חוג גו בירושלים:
חוג גו עם איתן אהרוני,
במתנ"ס זיו בבית הכרם,ברח' שד' הרצל 137
בימי חמישי בין השעות . 19.00 - 17.00
לפרטים ולהרשמה  -גלי 054-5572223
כמו כן נא לשלוח מייל עם שם וטלפון אל:

מועדון גו מיינד ערד:
נפגשים כל יום שני החל משעה  .20:00המפגשים נערכים באחד משני המקומות:
מתנ"ס מועדון השרון ,רח' חן  ,3ערד ,או "המקום של רן" ,רח' האקליפטוס  ,6ערד.
איש קשר :עדן 050-6799868 -
מועדון גו מיינד דימונה:
מרכז קהילתי דימונה ,רחוב הרצל פינת הנשיא ,דימונה .טלפון08-6559935 :
נפגשים כל יום רביעי החל מ 16:00-איש קשר :טאמיר052-3901657 :

להרשמה למועדוני "מיינד" חדשים אנא שילחו מייל עם שם מלא כתובת וטלפונים לכתובות
המיילים הבאים ,לפי אזור המגורים:

