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

פרפסיכולוג  ,  ר מאיר זיו”ד-מרצה .   גוף נפש בראייה ההוליסטית-הרצאת אורח -3.7
.משלימהרפואה ללימודי מכללת ברק המכללה ל ”מנכ. ונטורופת

.ר מאיר זיו"ד–מרצה .   פרחי באך לטיפול בילדים–הרצאת אורח -10.7

.בוכמןסיום הפעילות וערב הוקרה ללאה ואורי מסיבת -17.7

.מהמרכז המסחרי10.00תצא בשעה 15/7/16ביום שישי ה, הסעה לאופרה דולי הפנינים 

30.10.2016-לחופשה ותתחדש בשל פנאי בצוותא וקפה אירופה יוצאות הפעילות 

הביתומאפשרים לנו להפעיל את תודה לכל הפעילים שבהתנדבותם אפשרו 



.רעיה מולכובהתנדבות בריכוז : ל"ןבחובארץ טיולים

.תקווה ביבר וזהבה חיוןבהתנדבות של בריכוזן 17:00בשעה ' הבימי מתקיימים המפגשים 

עומרלוותיקי מפגש  -פעם  של קפה "  קפה אירופה"

שניגאולה -מנחה משוררים עם אלוהים כשיח של זהות מיקוד ביהודה עמיחי שיח -7/7

wiהנפלטת מטלפונים ניידים הקרינה -14/7 fi.... לעשות כדי להפחית את החשיפה  ומה

זויליאירן -מרצה .  לגופנו ובבית

.שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור ולליטוש השפהפגישות -שיחונים

.10:30בשעה ' בימי ג( בהתנדבות)בוכמןאורי בהנחיית -צרפתית

.טליה צורשל (בהתנדבות )בריכוזה -אנגלית  

לטליה צור על פעילותה המוצלחת ורבת השנים תודה 

.באנגליתהשיחוןבריכוז 

.החגיםתתחדש לאחר השיחוןפעילות 

הנלוות  לגיל המעבר    מתמחה בבעיות . בק-ברייטברטדליה ' בהנחייתה של הגב, פילאטיסחוגים

18:00–שעה ' ד,  19:00–שעה ' החוג מתקיים בימים א, לנשים

הודעה .08-6467108-עם דליה בטלפוןיש ליצור קשר לפרטים 
היציאה לחופש שונה  מועד 

רשימה מפורטת  . בכל חוג

, בבית בדפנה ניתן למצוא 

.לוח המודעותעל 

והשחמט נמשכים כרגילהברידגמועדוני 

כל המרכזים בהתנדבות–מועדונים

.טריפטושייקה בריכוז 9:00ראשון שלישי וחמישי משעה בימי -שחמט 

.אמיתאהובה בריכוזה של 10:00ראשון בשעה ביום -' ברידג

.מאיר אורןבריכוזו של 18:30שלישי בשעה ביום 

.עצמוניעוזי בריכוזו של 19:30רביעי למתקדמים בשעה ביום 

:בארץטיולים 

.  בסימן להקות צבאיות( מעלה החמישה)נופש  במלון יערים –לאוגוסט 4-6

.הסעה מאורגנת הלוך וחזור

.לינה בחיפה, טיול לאזור מגידו–לספטמבר 4-5

.לינה בכפר גלעד.  ל''זבעקבות אלי כהן , שלשה ימים בצפון –לאוקטובר 25-27

:  ל''בחוטיולים 

.  עד בילבאוקומפוסטלהדי מסאנטיאגו, צפון ספרד:  לאוגוסט1-נחיתה ב–ליולי 25

.טיסות אל על.  כולל מקאו והונג קונג, במסלול הקלאסיטיול מקיף לסין –לספטמבר 7-22

.  שף/בליווי מדריך. רומניה שבמרכז איטליה-טיול אמנות וקולינריה למחוז אמיליה-לנובמבר 18-23

. כל הטיולים מותנים במספר משתתפים

,  18:30-19:00בין השעות ' הבית בדפנה בימי א, רעיה מולכו: לפרטים והרשמה

.  0544-294259או בטלפון  rayula.m@gmail.comאו במייל 

.לאחר החגיםשל הבית תתחדש המלאההפעילות 

פעילות  המשרד  

19:00–18:30בשעות '   יום א

09:30-11:30בשעות   '   יום ג

16:45-19:45בשעות   

18:45-20:00בשעות  ' ביום ה

08-6490370טלפון  


