
.ביברתקוה :  בהתנדבותריכוז .  19:00ימי ראשון בשעה –בצוותא פנאי 

מלונדון עד באר שבע-שנה להצהרת בלפור מאה -3.6.18
,  ואיש העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונהגיאוגרף , פימנטלעזרא -המרצה 

.בישראלק"האנזהספר נתיבמחבר 
גוריון-אוניברסיטת בן , אמריטוס' פרופ, יפתח בן אשר-המרצה חקלאות חכמה  -10.6.18
בכורסא בריכוזה בהתנדבות של אילנה ענברטיולים -17.6.18

, נראה יערות גשםבסרט . סרטם של רחל ואברהם הרשקוביץ-לאוגנדה ורואנדה טיול 
.נשימהעוצריבנופים , מסבירי פניםואנשים גורילות, שימפנזים

.הסרט כשעתייםאורך 
.לוצאטור אסתר "ד-המרצה הכלכלה  טק בהשפעה על -של ההיההצלחה -24.6.18

מולכורעיה של בריכוזה בהתנדבות שני תרבותי 

.גוריוןהמכון למורשת בן , דוניץמרצה איתן .  טרומפלדוריוסף -4.6.18
,  מרצה חוה יעקבי.  מכלא לטרוןי''לחסיפור הבריחה של קבוצת אנשי מחתרת -11.6.18

.  שברחו מלטרוןי''לחשל אחד מלוחמי בתו 
.המכון למורשת בן גוריון, מרצה עפרה גולדברג עברון.  שאחר המלחמהשיר -18.6.18
...יפורסם בהמשך-25.6.18

15.7.2018יום ראשון

שנת  סיום מסיבת 

הפעילות של  

"  הבית בדפנה"
האנסמבל  בהשתתפות 

אמריקאי  -לפולקלור לטינו

:בתוכניתם

"ברוח האנדים"



אירופהקפה 

מולכורעיה :  בהתנדבותריכוז –ל''לחוטיולים  

הפילאטיסשיעורי.לנשיםהמעברלגילהנלוותבבעיותמתמחה.בק-ברייטברטדליה'הגבשלבהנחייתה-פילאטיס
.08-6467108'טל-והרשמהנוספיםלפרטים.הגוףשריריוחיטובבחיזוקהמעונייניםלכלגםמיועדים

כל המרכזים בהתנדבות–מועדונים

. טריפטובריכוזו של שייקה 9:00שלישי וחמישי בשעה , ראשוןבימי –שחמט 
.בריכוזו של מאיר אורן18:30שלישי בשעה יום .  בריכוזה של אהובה עמית10:00ראשון בשעה יום –' ברידג

. בריכוזו של עוזי עצמוני19:30רביעי למתקדמים בשעה יום 
0545695501מודרך לפרטים נא לפנות למאיר אורןומשחק -למתחילים ברידג

.פגישת שיחה באווירה נעימה על ספל קפה-שיחונים

.    בוכמןשל אורי ( בהתנדבות)בהנחייתו –צרפתית   
.10:30החל מהשעה ' גבימי  

.17:00החל מהשעה ' הבימי . בהנחיית מינה גפן–רוסית       

10:00-11:30בשעות ' בבימי .  בהנחיית יגאל שיר–ספרדית  

3.6.1810.6.1817.6.1824.6.18

לרמןאסתר רות אופיררות אופיריעל גלזר

חוגים

.הרשקוביץואברהם של רחל סרטם . חלק ראשון, פולין-7.6.18
.הרשקוביץסרטם של רחל ואברהם . חלק שני, פולין-14.6.18
.והגניםמתכנן מחוז דרום ברשות הטבע , אלון עזרי-המרצה , שיטפונות בנגב-21.6.18
.וולסקייהודית -המרצה , יפניתאמנות -28.6.18

(ניתן להצטרף לכל הפעילויות) . חיוןביבר וזהבה תקוה : ריכוז בהתנדבות .  17:00בשעה ' הימי 

.0544-294259בטלפון או   rayula.m@gmail.comאצל רעיה מולכו בבית בדפנה או במייל פרטים 

.ר אבי בר איל "בהדרכת ד,  ושייט על הרייןאלזס-1.7.18–24.6.18
רשימת המתנה. בהדרכת זהר נבון,  יוון ההררית-1.8.18–26.7.18
.רשימת המתנה.  פוירשטייןבהדרכת משה ,  דרום מערב צרפת-2.9.18–27.8.18

.רשימת המתנה.  בהדרכת גיא נוימן,  אן'אזרביג-2-9.10.18
,  לי'בוצאנדראהשווקים וקונצרט של , גלריות, מופעים-לונדון -4.11.18–31.10.18

.  אלדוביבהדרכת אורלי 
כהן-בהדרכת נעם סגן,  גואטמלה ומקסיקו-5-20.12.18

.  בהכנה2019טיולי 
.בהדרכת שרית מאייר( חופשת סמסטר)2019לנפאל בחודש פברואר הטיול הראשון יהיה 

.10:00-11:00'    אבימי  –אנגלית    

10.00-11:45'    יום א,   תאיר-"  הבית בדפנה"קהל בקבלת 
20:00–18:30'  יום ה

.  עלותללא . 10.00בשעה 8/6/18׳  סיור מודרך בגני מכון ויצמן ביום ו
.052-8795876קשר עם יעקב פולק להרשמה יש ליצור 

פולקיעקבשלבהתנדבותבריכוזו-גינון


