פנאי בצוותא – ביום ראשון בשעה 19:00
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בריכוזה בהתנדבות של תקוה ביבר

 טיולים בכורסא עם אילנה ואריה ענבר הנושא :דרך המשי בסין . חג שבועות אין פעילות. פתיחת תערוכה הקרנת הסרט עטור הפרסים “קח את הכח בחזרה” על בעיית הקרינה .מרצה  -אירן זווילי -גוף נפש בראייה ההוליסטית מרצה  -ד”ר מאיר זיו ,פרפסיכולוג ונטורופת.

 - 17.7ערב סיום שנת הפעילות  -מחווה ללאה ואורי בוכמן על פועלם הרב.

גלריית הבית בדפנה בעומר
הזמנה לפתיחת תערוכת ציורים

מירה ארנון

"אישה עוצמה ורכות"
הודעה
פתחנו דף בפייסבוק
"הבית בדפנה עומר"
וכל הפעילויות
מתפרסמות גם שם.
מוזמנים להצטרף!

פתיחה  -ביום א' 19.6.2016

בשעה 19:00
פאולה עובדיה  -אוצרת התערוכה
נעילה :ביום א' 6.7.2016
מועדי ביקור :בתיאום עם הציירת מירה ארנון -

טל .נייד052-5419240 :

לנורית לב היקרה,
תודות מכולנו על שנים של פעילות התנדבותית ענפה ,תורמת
ומרחיבת דעת לה זכינו במסגרת "פנאי בצוותא" בריכוזך המסור.
מבאי הבית

הודעה – החל מה –  1.6.16נתחיל בהפעלת המשרד( .טלפון ) 08-6490370
פעילות המשרד על ידי המתנדבות – בלהה טרייביש ואתי צטמר בימים ג' ו-ד' בין השעות 09:30-11:30
פעילות המשרד ע"י עובדת מועצה – תאיר ביטון ביום ג' בין השעות 16:45-19:45
וביום ה' בין השעות 18:45-20:00

טיולים בארץ ןבחו"ל:
 15ליוני

בריכוז בהתנדבות רעיה מולכו.

 טיול לירושלים במקום הטיול שהתבטל ב 16-למאי בגלל השרב הכבד .סיור בוקר בירושלים וביקורבמוזיאון ישראל בתערוכות "הפרעה בכנען" ,הדריאנוס ,קסם הספינקס .התפנו כמה מקומות.

 25-31ליולי

 -טיול לצפון ספרד .הקבוצה מלאה.

 4-6לאוגוסט

 -סופ''ש במלון יערים במעלה החמישה בסימן מחווה ללהקות הצבאיות .כולל הסעה מעומר וחזרה.

 4-5לספטמבר

 -טיול לצפון .לינה בחיפה ע''ב חצי פנסיון .מותנה במספר משתתפים.

 7-21לספטמבר  -טיול לסין במסלול הקלאסי  +מקאו והונג קונג .טיסות אל על .מקומות אחרונים.
 25-27לאוקטובר  -סיול לגליל ,בעקבות אלי כהן ז''ל .חצי פנסיון בכפר גלעדי .מותנה במספר משתתפים.
 17-23לנובמבר  -טיול למחוז אמיליה רומניה באיטליה .אמנות ,תרבות וקולינריה .מקומות אחרונים.
– סופ''ש מוסיקלי ושווקי קריסמס בפראג .בהכנה.
דצמבר
******המקומות מתמלאים מהר .כדאי להזדרז ולהירשם אף ללא התחייבות כספית ע''מ להבטיח מקום.
כל הפרטים ניתן לקבל אצל רעיה מולכו בבית בדפנה או במייל  rayula.m@gmail.comאו בטלפון ****** .0544-294259

"קפה אירופה" קפה של פעם  -מפגש לוותיקי עומר
המפגשים מתקיימים בימי ה' בשעה 17:00
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בריכוזן בהתנדבות של תקווה ביבר וזהבה חיון.

 שימור ושיקום שיניים בגיל השלישי וכל מה שרציתם לדעת על השתלות שיניים.מרצה  -ד”ר גריגורי ריביצקי
 סחר בנשים יהודיות במזרח אירופה  1930 -1870מרצה  -אסתי אלדר העליה בשני שלבים .מרצה  -ד”ר רות סיטון נגב בר קיימא פעילות העמותה לשמירה על הסביבה .מרצה  -בלהה גבעון יהדות קוצ’ין .מרצה  -ד”ר נחמיה שחף -שיח משוררים עם אלוהים כשיח של זהות מיקוד יהודה עמיחי .מרצה  -גאולה שני

הרצאות
שיחונים -

קיצור תולדות האמנות חלק ב' .ימי א' בין השעות .11:00-12:30
פגישות שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור ולליטוש השפה.
צרפתית  -בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות) בימי ג' בשעה .10:30
אנגלית  -בריכוזה (בהתנדבות )של טליה צור .בימי א' בשעה .10:00
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12.6
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יעל גלזר

שבועות

רות אופיר

יפורסם

מועדונים – כל המרכזים בהתנדבות

שחמט  -בימי ראשון שלישי וחמישי משעה  9:00בריכוז שייקה טריפטו.
ברידג'  -ביום ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמית.
ביום שלישי בשעה  18:30בריכוזו של מאיר אורן.
ביום רביעי למתקדמים בשעה  19:30בריכוזו של עוזי עצמוני.

חג שבועות שמח ומו..

שלם

