
פרסום  חודש  מרץ
19:00בימי ראשון בשעה -"פנאי בצוותא"

מולכורעיהשלבהתנדבותבריכוזהשני תרבותי   18:00בשעה ' בימי 

. ביבר תקווה בריכוזה בהתנדבות של 

.ישראל רבי: מרצה, עיברבית–ערבית איך אפשר בעזרת ידע טוב בעברית ללמוד -5/3/20
...מה שרצינו לדעת על קפה ולא העזנו לשאולכל -אריה מרקוס מפגש על כוס קפה עם -12/3/20
חברתית  יזמית )משה מרגלית העלייה ממרוקו של , והגלותהחיים בצל הפחד אורח -19/3/20

(.חלוםפרויקט נשים רוקמות ומנהלת 
.שוקולד במדברפי ספרה על נורית עזר -נור סיפור עלייתה של -26/3/20

.אין פעילותיום בחירות -2/3/20
.אין פעילותפורים-9/3/20

.טיוליםומדריכת היסטוריונית , אלדוביאורלי :  מרצה.  בהיבטים עכשווייםלו'אנגמיכאל -16/3/20
. כ''בשבבלש ואיש מודיעין , חוקר, קרוכמלצביקה : מרצה? הרוצח חף מפשעהאם -23/3/20

.  היסטוריון, קליבנובאלון ר "ד: מרצה.  ורוח מול הכנסייהמדע ! זאת נוע תנועבכל -30/3/20

40-42רחוב רותם  "  הבית בדפנה"

.אילנה ואריה ענברמטיולם של -גלפגוסאיי . ענבראילנה בריכוזה בהתנדבות של ,  בכורסאטיולים -1/3/20

.פעילות יישובית, יום האישה הבינלאומי-8/3/20

.ר רון אבני"דכמה ולמה מאת , בסולם ריכטר15/3/20-8

. מרוקו: ארץ מוצא-שדה ( אסייג)מוטי פתיחת תערוכה של הצייר -22/3/20

,  19:00-20:00' איום . 09:00-12:00' ה-' אימים : ביקורמועדי .  19:00בשעה התערוכה פתיחת 

.7/4/2נעילת התערוכה .  054-4370955בתיאום עם מוטי או 19:00-21:00' דיום , 18:30-21:00' גיום 

?  האם אנחנו עומדים לאבד את חומרי ההדברה והאנטיביוטיקה בגלל התנגודת-29/3/20
.אנטומולוגהורביץר רמי "ד:  מרצה

.     תקווה ביבר וזהבה חיוןבריכוזן בהתנדבות של17:00בשעה ' ימי הקפה אירופה  

ניתן להשאיר הודעות08-6460370טלפון –" הבית בדפנה"מזכירות 
הבית בדפנה  רחוב אורן 12-14רחוב אורן  בין הבתים 

:   הודעות
.רוב תודות לכל התורמים ולמובילת המבצע רעיה מולכו. מבצע איסוף מסגרות משקפייםהסתיים 

חדשה מיסטיקה והלכהוסדנה החסידי לסדנת הסיפור הצטרפו -( במערכת פעילות' ר)מחשבת ישראל  חוג 
0524441243' והרשמה בטלפרטים זיו  פנחס ר  "ד( בהתנדבות)מרצה 

0524708504לפרטים נא לפנות לשלמה כץ , מתחילים ומתקדמים, למועדון השחמטוהצטרפו בואו 
 paula111@gmail.comל "בדוא26.4.2020-תושבי עומר מוזמנים להירשם לתערוכת יום העצמאות שתתקיים באמנים 
.2020למרץ 12אחרון להרשמה תאריך 

אונייגיןיבגני -יציאה למנויי האופרה הישראלית -20/3/20

".הבית בדפנה"המזכירה החדשה של בלדינגרהצלחה רבה לענת 



רעיה מולכובריכוזה בהתנדבות של –ל ''בחוטיולים 

.בהדרכת מירי צח(.  פרובאנס)ליון ושייט נהר הרון , נבה'ג-17-24/4/20
.יובל כלבבהדרכת . בוסניה הרצגובינה וסרביה: לב הבלקן -6-16/5/20

. אנדרה ריוגדנסק וקונצרט של , המזורייםהאגמים , ביאלוסטוק: צפון מערב פולין-15-21/6/20

.מאיירבהדרכת שרית .  הקנדיים ושייט באלסקההרוקיהרי -23/7-8/8/20

.מנליסבהדרכת יעקב .  וארמניהגיאורגיה -7-15/9/20
.אלדוביכוכב עם אורלי ליסבון-8-13/10/20

.שטרם פורסמוהמופעים התאריך ייקבע לפי תאריכי .  קליבנובאלון ' בהדרכת דר.  מוזיאונים ומופעים בווינה–נובמבר 

.  'בהדרכת דניאל גורביץ.  וחנוכההקריסמסבעונת בוילנהש ''סופ-11-16/12/20
rayula.m@gmail.comלפנות לרעיה מולכו בבית בדפנה או במייל לפרטים 

.052-8795876לפרטים והרשמה . פולק( קובקה)יעקב בריכוזו בהתנדבות של ...   חוג גינון...

ביקור בפארק הלאומי ברמת  ,  יהודהמורשת יהדות בבל באור במוזיאון ,  חדידבתל ביקור -טיול בגוש דן-23/3/20
.ביקור בבית כנסת הקראי ברמלה, גן

.תקווה ביברבריכוזה בהתנדבות של –בארץ טיולים 

.צורך להירשםיש . 13:00ייחורים והרכבות תתקיים במושב שקף בשעה סדנת -03/03/20
.17:00בשעה . חיים שלוס: מרצה. ריחות לשיפור איכות החיים-ארומתרפיה-17/03/20
(.לשעבר חוות אקלום של משרד החקלאות)במשתלת צמחי הבר זרעים מציון ובחוות הנוי סיור -26/03/20

.יש צורך להירשם

.לבית אב₪ 20הנחת הקהילה התומכת .   לאדם₪ 140למשתתף עלות הטיול 
0543171300-מוטי כהן     0544370993-ביבר  תיקי : הרשמה אצל

"  והאמנות הישראליתסוטיןחיים "בבית הכנסת של בית אלפא ובמוזיאון עין חרוד בתערוכה סיור -11/3/20
rayula.m@gmail.comמולכווהרשמה רעיה לפרטים . חיים מאור' פרופבהדרכת 

רעיה מולכובריכוזה בהתנדבות של –סיורי  אמנות 

ל"כל התכניות הופצו גם בדוא


