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

.מזרחייוסי ' פרופ-המרצה . חקלאות כצמחי קקטוסים -8.4.18

תערוכת יום העצמאות  פתיחת -15.4.18
בכורסא  טיולים -22.4.18

.ענבר בהתנדבותאילנה בריכוז 

לא סביר אל צפון  מסע 
ואל  סיביר 

.    טאימירהאי חצי 
אלי עמיר-ומצלם מטייל 

29.4.18-
הפוליטי  המאבק 
בית חולים  להקמת 

.    סורוקה
–המרצה 

.שוורץשפרה ' פרופ

.רעיה מולכו:  בהתנדבותריכוז 17:00בשעה ' בימי תרבותי שני 
.למורשת בן גוריוןהמכון , סוויסהמרצה אסתר .  ויצמןחיים –9.4.18

.חיים מאור' מרצה פרופ.  ציור ריאליסטי חברתי.  אמנות חברתית: 40-השנות –16.4.18
.חלקצמריוןדליה ' ד דר''עומרצה .  המהפכה החוקתית בישראלתולדות –23.4.18
.חלקצמריוןדליה ' ד דר''עומרצה .  השחיתות הציבורית בישראלתולדות –30.4.18

חברים שמעוניינים  : הודעה
לקבל מייל שבועי על פעילות 

הבית בדפנה מתבקשים  
את כתובת המייל  לשלוח 

, שלהם אל רעיה מולכו
rayula.m@gmail.com  

וואטסאפ/כתובהאו בהודעה 
.054-4294259לטלפון 



אירופהקפה 

מולכורעיה :  בהתנדבותריכוז –ל''לחוטיולים  

. Amnon23@gmail.comובמייל 050-7511874' ליצור קשר בטלניתן נוספים לפרטים , בהנחיית אמנון גוטמן–יצירתי צילום 

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

הנושא יפורסם.17.00בשעה 24/4/18גינון יתקיים בחוג –גינון חוג 

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  

8.4.1815.4.1822.4.1829.4.18

רות אופירארליךשריליעל גלזר אבי לוין

חוגים

תקוה ביבר:  בהתנדבותריכוז –בארץ טיולים  

אין פעילות, המועד פסח חול -5.4.18
(תושב עומר שנים רבות ומשתתף קבוע בפעילות הבית בדפנה)של נתן פרידמן לזכרו -12.4.18

.י קבוצת גרמנים אוהדי ישראל"נעשה עהסרט .  סרט על חייו וחיי ארבעה אחרים בשואההקרנת 
.אברהם הרשקוביץ-המקרין 

העצמאותיום -19.4.18
עזרי אלון מתכנן מחוז דרום ברשות הטבע והגנים-המרצה . בטבע בין טורף לנטרף הקשר -26.4.18

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

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

.סיור באשדוד–10.4.18
. המתחדשתי'באבעקבות סדרת ההרצאות על אדריכלות סיור בעמק יזרעאל –22.5.18

.0544-370993. טל, תקוה ביברלטיולים בארץ אצל פרטים והרשמה 

.אלדוביבהדרכת אורלי .  תרבות וגם אוכל טוב, דרום איטליה(.  שבועותחג )16-21.5.18וגם 11-16.5.18
.אבי בר איל' בהדרכת דר.  טיול פינוק.  ושייט על הרייןאלזס-1.7.18–24.6.18
.  י'טריפולוג, זהר נבוןבהדרכת יוון ההררית-1.8.18–26.7.18
.פוירשטייןבהדרכת משה .  אוכל טוב, עיירות ימי ביניים, תרבות.  מערב צרפתדרום -2.9.18–27.8.18

.בהדרכת גיא נוימן.  של הקווקזהדובאי–אן'אזרביג-2-9.10.18
.  תרבות ומופעים בלונדון, גלריותסיורי -4.11.18–31.10.18

.אלדוביבהדרכת אורלי .   לי'בוצקונצרט של אנדריאה כולל 
.  גואטמלה ומקסיקו–5-20.12.18

.טיול  עומק לתאילנד–2019פברואר 

.10:00-11:00'    אבימי  –אנגלית    

29/3/18-7/4/18-סגור בין התאריכים הבית בדפנה יהיה 

20:00–18:30'  יום ה10.00-11:45'    יום א, תאיר-קבלת קהל 

מאחלים לכולם  
חג פסח שמח וכשר


