
.ביברתקוה ריכוז בהתנדבות .  19:00ימי ראשון בשעה –בצוותא פנאי 
.יצירתו של הבמאי מייקל פרלמן, לשחרר את סין-הסרט הקרנת -4.6.17

.הסרט זכה בתשעה פרסים יוקרתיים. יבלונקהר ישראלה "דבהנחיית 
.פטנטים ומה שסביבםהמצאות -11.6.17

.מפתח ומבצע גדר המערכת. ומגד שריון. במילאלוף,פורתחיים -המרצה 
.טיולם של צביה וגדעון רון-וטנזיהזנזיבר .   ענבר בהתנדבותבכורסא בהנחייתה של אילנה טיולים -18.6.17
.רביהשופט בדימוס יוסי -המרצה .    הפליליהודאות והרשעות מוטעות במשפט על -25.6.17

20:30-בשעה 7.6.17,ביום רביעי"  הבית בדפנה"ביתקיים   

מתיאסשלומי את הערב יוביל וילווה בקלידים 
,  עזנרחיה , ינון נוימן, מיכל צדיק, עירית פיין–וישתתפו בשירה 

.הדי שמעון ונורית רונן, מיכל קרן, ראובן שגב,  ישראל רבי

35₪מחיר כרטיס 

"כולם היו בנאי"ערב זמר 
.יובל וגברי בנאי, אביתר, אהוד, מאיר, יוסיהשירים של 

"הקטןומואיזאני וסימון "     * "תל אביב הקטנה* "
"  אהבה בת עשרים"   * "מרוב אהבה"     * "ערב עירוני* "

"  כמה אהבה"    * "אין אהבות שמחות* "
"גשם"   * "וביניהם"    * "אהבה קצרה* "

"כולם יודעים"    * "שער הרחמים* "
"בלוז כנעני"  * "מהרי נא* "

"אהובתי יעל* "
"...עד מחר* "

.14-ו12שמספרם הבתים אורן בין ברחוב " הבית בדפנה"לוכניסה נגישה חניה -לידיעת הציבור 

מולכורעיה ריכוז בהתנדבות .  17:00בשעה ' תרבות ואמנות בימי ב-תרבותי  שני 

מורמרצה עדנה .  ילד בפסיכולוגיה ובאמנות-קשר עין אם-5.6.17
.                                                                           גולדנברגר שלומי "דמרצה .  אז מודאלי ומיילס דייויס'ג, אז'קול ג–אז 'ג-12.6.17
.                                                                                                  אלדובילי -מרצה אור.  ותרבות האוכל בצרפתפילגשים , נשים-15.6.17
.   יגאל שירבהנחית .  להשתלמותסרט חביב שמראה שאף פעם לא מאוחר , "וסנדרהקליאו"קומדיה ארגנטינאית -26.6.17
.נאמןר גלית "דמרצה .  אדריכלות ומוסיקה, גינות–יפן -03.7.17

בסימן          חלק גדול של ההרצאות תהיינה .  17:00לאחר חגי תשרי נמשיך בהרצאות בימי שני בשעה ! שימרו את התאריך
, רשות העתיקות, בין המרצים חוקרי המכון למורשת בן גוריון.  אישים  ואמנות, היסטוריה–" שנה למדינת ישראל70"

. .. ועודכהן  ( צולי)בצלאל , אדר ירוםר "ד, חיים מאור' פרופ



רעיה מולכו:  בהתנדבותריכוז –ל ''ובחוטיולים בארץ 

בית  נווה צדק ואחוזת , התחנה-אביב סיור מודרך בתל –17.6.17:    טיולים בארץ
.   תיאטרון גשרשל " במרינבאדקיץ "בהצגה וצפייה 

.עד עתה מספר הנרשמים נמוך, מותנה במספר משתתפים. הסעה הלוך וחזורכולל 
".לך ישראלשרתי "בסימן ( מעלה החמישה)ש במלון יערים ''סופ-22-24.6.17

.הסעה מותנת במספר משתתפים

.חיוןביבר וזהבה תקוה :   ריכוז בהתנדבות .  17:00בשעה ' הימי 

כל המרכזים בהתנדבות–מועדונים

. טריפטובריכוזו של שייקה 9:00שלישי וחמישי בשעה , ראשוןבימי –שחמט 
.  בריכוזה של אהובה עמית10:00ראשון בשעה יום –' ברידג

.בריכוזו של מאיר אורן18:30שלישי בשעה יום 
.   בריכוזו של עוזי עצמוני19:30רביעי למתקדמים בשעה יום 

.קפהפגישת שיחה באווירה נעימה על ספל -שיחונים

(.בהתנדבות)בוכמןאורי בהנחיית '  בימי ג–צרפתית 

4.6.1711.6.1718.6.1725.6.17

אסתרלויןאבי

לרמן

שיחהיפורסם

בקבוצה

מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים  . בק-ברייטברטדליה ' הגבבהנחייתה של , פילאטיסחוג ** 

.08-6467108-יש ליצור קשר בטלפוןלפרטים נוספים '  ו ה' החוג מתקיים בימים ב, (35החל מגיל )

נקבל כלים  , זו נלמד את מונחי היסוד בצילוםבסדנא .  בינלאומיצלם עיתונות , בהנחיית אמנון גוטמן–יצירתי צילום ** 

מצלמה  : דרישות ציוד . שימוש נכון במצלמה ועוד, קומפוזיציה, חשיפה נכונה לאור, בניית פריים: טכניים ויצירתיים 

Amnon23@gmail.com.  0507511874' טלאמנון :   לפרטים . גם מצלמות פילם יתקבלו בברכה, דיגיטאלית מכל סוג שהוא

.  0544-294259בטלפון /  rayula.m@gmail.comבמייל / 18:30-19:00שעות בבית בדפנה בימי שני מולכו רעיה -פרטים

:    ל''בחוטיולים 

.  10:00בשעה ' בימי א–אנגלית

חג השבועותחופשת -1.7.17

(.שוטר הישוב עומר)אדי -המרצה .  וברחובלמיגון בתים והתנהגות בטוחה בבית טיפים -8.6.17

(לבקשת המאזינים)המשך המופע המוצלח של אברהם דותן -15.6.17

.הצגה ונגינה בכלי קשת ופריטה שנבנו על ידו

בהנחיית אברהם הרשקוביץ(.   דקות110" )סלאח שבתי"הקרנת הסרט -22.6.17

.יעל אזולאי-המרצה . בארץאמנות -29.6.17

אירופהקפה 

:   שעות קבלה בבית בדפנה
,  11:00-13:00בין השעות ' ימי א: תאיר* 

.                                 18:30-20:00בין השעות ' הימי 

.ושייט באיים הבריטיים' ברוז, אמסטרדאם-26.6-10.7.17

"(.כרמל תיירות"מבצע . )הירשמןבהדרכת שוש . טיול עומק לפולין-26.7.17

"(.  כרמל תיירות"מבצע . )הירשמןבהדרכת שוש . טיול עומק לפולין-16.8.17

(. להגנת הטבעהחברה " )עוליםרואים "מבצע , בהדרכת אביב נעמן. לאוזבקיסטןטיול -02.10.17

אנדראהגם קונצרט של , במידה ויתאפשר .בוינהש תרבות ומוסיקה ''סופ-מחצית נובמבר  

.  פרטים יבואו בהמשך. לי'בוצ

EXTRA MILE-מבצע .  גיא נוימןבהדרכת . ובנקוקקמבודיה , וויטנאם–07.12.17


