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20:00ביום ראשון בשעה –פנאי בצוותא 
.נורית לבבהתנדבות של בריכוזה 

.  חנוכהערב . פעילותאין -6.12

.הדלקת נרות וכיבוד קל,  צדיקעם מיכל שרים –נר אחרון של חנוכה -13.12

אן'קצר אלכס "ד-הרצאת אורח  המרצה -20.12

טרנסדנטליתמבוא למדיטציה -הנושא 

לב-סמואלסירדנה ' פרופ-הרצאת אורח  המרצה -27.12

הסרטןהבסיס הגנטי של מחלת -הנושא 

תערוכהפתיחת -3.1.2016

מהמרכז המסחרי בעומר10:00–בשעה 1.1.2016ב  " הטרובדור "לאופרה הסעות 

חג חנוכה שמח



:פגישות שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור ולליטוש השפה-שיחונים

.10:30בשעה   ' בימי ג( בהתנדבות)בוכמןאורי בהנחיית  –צרפתית

. 10:00בשעה  ' בימי א. טליה צורשל (בהתנדבות )בריכוזה -אנגלית

6.12.1513.12.1520.12.1527.12.15

יפורסם  
בהמשך

רות אופירסינגליהין 'גחנוכה

מועדונים
(בהתנדבות)טריפטושייקה בריכוז 9:00בימי ראשון שלישי וחמישי משעה –שחמט

08-6460532 ,050-5244009

(בהתנדבות)אהובה אמית בריכוזה של 10:00ראשון בשעה ביום -'ברידג

(.  בהתנדבות)מאיר אורן בריכוזו של 18:30שלישי בשעה ביום 

.  מאיר אורןבריכוזו של ( שיעור)למתחילים ' ברידג18:30ראשון בשעה ביום 

י בריכוזו של 19:30ביום רביעי בשעה למתקדמים ' ברידג (.בהתנדבות)עצמוני ֻעוזִּ

.  בריכוזן בהתנדבות של תקוה ביבר וזהבה חיון. מפגש לוותיקי עומר, קפה של פעם-קפה אירופה 

.  17:00בשעה ' מתקיימים בבית בדפנה בימי ההמפגשים 

ל"טיולים בארץ ובחו..... טיולים..... טיוליםרעיה מולכו של בהתנדבות בריכוזה –טיולים

ד מינה קלמן”עושביניהן ומה וירושותצוואות 3/12

רחל ואבנרי ”ענגינה באורגנית ובגיטרה, ניגונים יהודיים10/12

גרץנעמי ’ הגבבמקרא האשהמקום 17/12

.מהנדס ראשי לאקולוגיה בים המלח וראש מחלקת מחקרצדיק זמיר תורת הסביבה עיקרי 24/12

.ת”התממנהל מחוז דרום משרד מר סימן טוב בנימין הצופה שלא נרדם 31/12

( **************************************************************משתתפיםבמספר מותנה )** טיולים בארץ **

קיצור תולדות  "בתערוכה ביקור . למוזיאוןשנה 50לציון סיור מודרך במוזיאון ישראל :  2015לדצמבר 2**  

ביקור במוזיאון ידידי ישראל  מוזיאון חדשני בו הקירות מספרים ,   "משכנות שאננים"תצפית משכונת , "האנושות
.   משה יואל סלומון' רח–סיור בנחלת שבעה .  את סיפור הקמתה של מדינת ישראל בצורה אינטראקטיבית

.  כולל סיורים בדרך. יצירתו של אריק איינשטיין: הנושא.    אמצע שבוע מוסיקלי בכפר בלום: לינואר3-5**  

***************************************************************************************ל ''חוטיולי ** 

החברים המעוניינים מתבקשים  . ההרשמה בעיצומה. טיול מאורגן לממלכת ירדן: 2016לפברואר 7-10**  

חברת              הטיול בביצוע . ד''וכבויזהעל מנת לטפל , כולל צילומי דרכון, להעביר בהקדם את טופס ההרשמה 
 "Eastward-bound " גיא נוימןהמתמחה בטיולים לירדן ובהדרכת.

ההרשמה  .  למלטה בשבוע הפסחאמאורגן טיול (:  למרץ27נחיתה בארץ בתאריך )2016למרץ 22-26**  
.  אלי שנהבובהדרכת " בריזה"הטיול בביצוע חברת .   החלה

19:30-20:00בין השעות ' וההרשמה בבית בדפנה בימי אפרטים 

.08-6460096. בפקסאו -     rayula.m@gmail.comבאמצעות מייל או 

.  בהמשךעידכוןיבוא –ל נוספים ''חולגבי טיולי 

אנו עומדים לפתוח עוד קבוצה של לימוד  , הביקושלאור לאיטלקית   חוג *

', הלימודים יתקיימו בימי ב.  האיטלקית למתחיליםהשפה 

.  בחודש דצמברלפני הצהריים ויחלו 

.0544-294259רעיה מולכו : והרשמהפרטים 


