
" .מתחהפכתי ממדען גרעין למחבר ספרי כיצד "-זאב כרפס ר "ד-2/6/19
הרצאהאין , שבועותחג -9/6/19

משרד  ערבים  בנגב  מטעם כיהן בתפקיד הממונה על לשכת היועץ לענייניי , מזרחן), ניסים קזזר "ד-23/6/19
".שנה60בנגב לפני הבדווים "-(הממשלהראש 

-( והתעשיהבמשרד הכלכלה לשעבר על מחוז הדרום הממונה '  במילאלוף משנה )טוב בנימין סימן -30/6/19
."שביניהן ותובנות גםכל מה -בקבלת החלטות סוגיות "

"  חיבורים"חוג הטלאים -תערוכה הזמנה לפתיחת 
.בגלריית הבית בדפנה בעומר19:00בשעה 16.6.2019-ביום ראשון ה

:משתתפים בתערוכה

19:00בימי ראשון בשעה -"פנאי בצוותא"

מולכורעיהשלבהתנדבותבריכוזהשני תרבותי   18:00בשעה ' בימי 

. ביבר תקווה בריכוזה בהתנדבות של 

ריפוי יוצר , מודרנילהגיון  מבוססת על חיבור בין ידע עתיק , שיטת ריפוי קוריאניתעל -סוג׳ור-כורשלאה -6/6/19
.מלווה בהרצאה והדגמותהמפגש . הגוףשל  מפעילה את מערכות הריפוי העצמי , גוף נפש יעיל ועוצמתוואיזון 

".סיפורים מהלב"ספרם סיפורם האישי על פי -וחנה כהן מתי -13/6/19
".מעברות"הטלוויזיה סדרת מתוך "  על המעברות"של סמדר פטל  ההרצאה -20/6/19
.הרשקוביץרחל : מרצה(  המשך)-השירים מגילת שיר -27/6/19

.למרות התחרותבאירופה המוצרים והשירותים בארץ ובמיוחד מחירי דירות יותר יקרים מאשר מדוע -3/6/19
.קופלמןשלום מרצה 

.ומדריכת טיוליםהסטוריונית, אלדובימרצה אורלי .  מוסקבה: ללא הפסקהערים -10/6/19
.המכון למורשת בן גוריון, מרצה עפרה גולדנברג.  הגדולההעליה-17/619

.פרגמןר אלון "דמרצה .  נשית בעקבות האביב הערביכתיבה -24/6/19

תערוכת ציורים של ילדי הסטודיו לציור 
.  מירה ארנוןורישום בהנחיית 

בשעה  29/6/19יום שבת : פתיחה
״הבית בדפנה״  בגלריית  18:30

,  גדליהואולגה , בן זקרימרסדס, בן בסטטובה , בלוםזהבה 
,  סמלסוןרחל , נתיבליאורה , לוילידיה , לב האריסנדרה ,  יונה הלפרין, דבירכרמלה 

.שלומאיתמנה , שוורץיפה , קירשנררות ,פרמילובסקיפאני ,  עמידןתרצה 

כולכם מוזמנים

.     חיוןביבר וזהבה תקווה שלבהתנדבות בריכוזן .  17:00בשעה ' ימי הקפה אירופה



.ביברתקווה בריכוזה בהתנדבות של –בארץ טיולים 

רעיה מולכובריכוזה בהתנדבות של –ל ''בחוטיולים 

שפות
.054-7450771' נוספים והרשמה בטללפרטים . 16:00-18:00בשעות ' החוג מתקיים ביום ד. יגאל שירבהנחיית –ספרדית

16.00-17.30מתקדמים -' דבימי . מיועד למבוגרים ולבני נוער. מאיירוזיאן'גבהדרכת –מדוברת צרפתית 

.050-5756300' נוספים והרשמה בטללפרטים .  ניתן לפתוח קבוצת מתחילים17:30-19:00ממשיכים 

17:00בימי שלישי בשעה (   0528795876). יעקב פולקבריכוזו בהתנדבות של -גינון חוג 

שיחונים
.10:30החל מהשעה ' מתקיים ביום גהשיחון. בוכמןאורי של ( בהתנדבות)בהנחייתו –צרפתית

.10:00-11:00'    אמתקיים בימי  השיחון. מדי חודש יעודכן בהתאם. מתנדבים ומתחלפיםמורים ' בהנחיית מס–אנגלית

.10:00החל מהשעה אהובה עמית בריכוזה של ' ברידג–יום ראשון 
.18:30החל מהשעה מאיר אורן בריכוזו של ' ברידג–שלישי יום 
19:00החל מהשעה עוזי עצמוני בריכוזו של ' ברידג–רביעי יום 

טריפטושייקה בריכוזו של –שחמט 

.....חוגים ......חוגים 

ראשון וחמישיבימים . לנשיםבבעיות הנלוות לגיל המעבר מתמחה . בק-ברייטברטדליה בהנחייתה של -פילאטיס

.08-6467108' נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטללפרטים 17.30-18.30השעות בין 

המרכזים בהתנדבותכל מועדונים

' ברידג

10:00-11:30: בימי חמישי בין השעות גרץנעמי בהנחיית-קהלת  על פמניסטימבט 

צמח גינה  -(דיגיטאליס)ארגמנית אצבעונית : צמחי מרפא-סיטוןדב ר "ד-המרצה  -4/6/19

.המכיל גם תרופה עוצמתיתתרבותי ויפהפה 
.סיטוןר דב "ד. הרצאת המשך-11/6/19
0528795876פרטים יעקב פולק . מצליחשושן במושב סיור בבוסתן -28/6/19

.למברטקריסטינהבהדרכת . כוכב טיול -ריגה -21-25.6.19
.  מנליסיעקב בהדרכת .אוקראינה מקיף-15-24.7.19

להשתתף אפשר .  סיורים ומוסיקה: יני 'טוסקנה  ופסטיבל האופרות של פוצ-9-13.8.19
.אלדוביבהדרכת אורלי .  בלבד ואין חובה לקנות כרטיסים לאופרהבסיורים 

.בהדרכת יריב אברהם.  איסלנד מקיף-1-12.9.19
.מירי צחבהדרכת . קבוצה נוספת ואחרונהסרדיניה וקורסיקה -5-14.9.19

.מותאם לשומרי יום כיפור. ר אבי בר אייל"בהדרכת ד. מוולנסיה עד מלגה: דרום ספרד-7-16.10.19
.מקומות אחרונים. בהדרכת אריה גלעד. תוניס מקיף-21-29.11.19
.מנליסיעקב בהדרכת . טיול כוכב. מוסקבה המושלגת והמקושטת-20-25.12.19

.  09:00-11:30השעות ביום חמישי בין 09:00-11:00השעות שלישי בין -בימי ראשון ו

, כולל הסעה(  א"ת)הגשרזינגר בתיאטרון בשביץעל פי " העבד"הצגה -9/7/19
0544-370993מוקדם אצל תקווה ביבר רישום *.         במספר משתתפיםמותנה 

rayula.m@gmail.comבמייל או . 0544-294259והרשמה אצל רעיה מולכו בבית בדפנה בטלפון פרטים * 

יעל גלזר30/6רות אופיר         23/6גינזבורגדינה 16/6שבועות                 9/6לרמןאסתר 2/6

ורבים ביקשו , שנים5ניתן לפני הקורס .  הסיפור החסידי-פנחס זיו ר "ד-בקשה לפי הבאה   חדש לקראת השנה חוג *

.הצהריםשלישי לפני ימי במדובר . 0502206277לתאירהמעוניינים מתבקשים לשלוח הודעה .                 לקיימו שנית

״הערב מחזמר״  יהיה המופע במסגרתו .  28/7/19תתקיים ב סוף השנה מסיבת 

(יוליחודש פרטים נוספים על לוחות המודעות ובדף ) .  אנה שפיץ וגיא פרטיהאמנים עם 

...היכונו... היכונו


