פנאי בצוותא

– ימי ראשון בשעה  .19:00ריכוז בהתנדבות :תקוה ביבר.

 - 1.7.18טיולים בכורסא בריכוזה בהתנדבות של אילנה ענבר

יוון ההררית -גרשון פרח

 - 8.7.18בשעה  18:00פתיחת תערוכת סוף השנה של החוגים לאמנות –
מיריי ארנון ,אביבה קריספל  ,אלה קלינגמן ,רות באומן.
בשעה  19.00להריח מחלות  -שימושים של האף האלקטרוני המרצה  -ד״ר צבי בוגר.

יום ראשון 15.7.2018
בשעה 19:00
מסיבת סיום שנת
הפעילות של
"הבית בדפנה"
בהשתתפות האנסמבל
לפולקלור לטינו-אמריקאי
בתוכניתם :

"ברוח האנדים"

שני תרבותי

להתראות על הדשא ב"הבית בדפנה"

בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו

שני תרבותי  -ימי ב' בשעה .17:00
 - 2.7.18עשור של תפנית  -התפתחות יחסי ישראל  -ארה''ב בין השנים .1960-1970
מרצה גד ורשה מיש לוי אשכול.
• נשקלת האפשרות להעביר ,החל מחודש אוקטובר ,את הפגישות של שני תרבותי לשעה .18:00
אשמח לתגובות.

קפה אירופה

ימי ה' בשעה  .17:00ריכוז בהתנדבות  :תקוה ביבר וזהבה חיון ( .ניתן להצטרף לכל הפעילויות)

" -5.7.18מגילת זכויות הירח" ,ספרו של רון לשם .הספר עוסק באירן בזמן מהפכת ח'ומייני .מרצה לאה גולדשטיין
 – 12.7.18הטיול ללפלנד – סרטו של אברהם הרשקוביץ.

טיולים

בארץ – ריכוז בהתנדבות :תקוה ביבר

סיור בירושלים "צלילים צבעים וריחות קסומים"
ימים ראשון עד רביעי 12-15/08/18
יום ראשון  :12/08/18יציאה מעומר ונסיעה לכיוון ירושלים ,ביקור במוזיאון האסלם בירושלים .ביקור במרכז המבקרים
לתפילין בירושלים .הבית של סוזן -סוכת אומנות ייחודית המעסיקה ומשקמת בני נוער במצבי סיכון .הגעה למלון פרימה
רויאל במרכז ירושלים .לאחר ארוחת ערב במלון יציאה לסיור רגלי משכנות שאננים ,חוצות היוצר ופארק טדי.
יום שני  :13/08/18יציאה למרכז דוידסון סיור במקום .ביקור בכותל .יציאה למעלה אדומים לביקור במוזיאון משה קסטל-
על אם הדרך מירושלים לים המלח .לאחר ארוחת ערב יציאה למופע "הללויה" בעיר דוד.
יום שלישי  :14/08/18יציאה למתחם התחנה ,סיור רגלי במושבה הגרמנית ביקור במוזיאון "החדש" גבעת התחמושת .סיור
ברמת רחל -אנדרטת הזיתים התלויים וטיילת ארמון הנציב .לאחר ארוחת ערב סיור בנחלאות וסליחות בכותל למי שמעוניין.
יום רביעי  :15/08/18יציאה להר הרצל .ביקור במרכז ההנצחה החדש וסיור בחלקת גדולי האומה בהר.
ביקור בשוק מחנה יהודה .חזרה הביתה.
מחיר לאדם בחדר זוגי  1500שקלים  .במידה ויהיה מיעוט משתתפים ,תתווסף למחיר העלות של ההסעה המאורגנת לירושלים.
** המחיר כולל :אירוח שלושה לילות במלון על בסיס חצי פנסיון .אוטובוס ומדריך צמודים .כניסה לכל האתרים המוזכרים.
** תנאי ביטול :מיום ההרשמה עד  31יום לפני  ₪ 100לאדם ,בין  30-15יום  ,10%בין  14עד היציאה ( .15%דמי ביטול גם אם
יש אישור רפואי) ** .כל המטיילים יבקרו בכל האתרים בסבבים** .יתכנו שינויים קלים (ט.ל.ח)
פרטים והרשמה אצל תיקי ביבר ,טל .0544-370993
מספר המקומות מוגבל הזדרזו להירשם!

טיולים

לחו''ל – ריכוז בהתנדבות :רעיה מולכו

 - 2.8.18 – 26.7.18יוון ההררית .רשימת המתנה
 - 3.9.18 – 27.8.18דרום מערב צרפת .רשימת המתנה.
 - 2-9.10.18אזרביג'אן .רשימת המתנה.
 - 4.11.18 – 31.10.18לונדון – עם קונצרט של אנדראה בוצ'לי,
 - 5-20.12.18גואטמלה ומקסיקו.
 - 10-19.2.19נפאל  .ההרשמה נפתחה.
פרטים אצל רעיה מולכו בבית בדפנה או במייל  rayula.m@gmail.comאו בטלפון .0544-294259

שיחון באנגלית –  1.7יעל גלזר  8.7רות אופיר
חוגים שחמט וברידג (כל הפעילויות) ימשיכו בפעילות כל הקיץ מלבד תקופת החגים.
מועדי סיום של החוגים-
 30.6.18סדנת כתיבה ,שיחון צרפתית  ,רוסית ,חוג גינון ,תנועה במוזיקה ,פילאטיס ,התעמלות פנים
 8.7.18שיחון אנגלית

 11.7.18חוג אקוורל

 16.7.18פרקי יסוד במחשבת ישראל

 17.7.18איטלקית

отел еешороХ

 31.7.18מבט פמיניסטי על מגילת איכה

Bel été

