"פנאי בצוותא"-
7/7/19
14/7/19
21/7/19
28/7/19

בימי ראשון בשעה  19:00בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר .

 "יומו של חזאי" תיאור תהליך עבודתו של חזאי בהכנת והפקת התחזית.מדוע הטעויות הן עדין מנת חלקו של המקצוע? המרצה  -צחי וקסמן (חזאי).
 אהבה זוגית בספרות חז"ל  .המרצה ד"ר מוטי אזולאי אין פעילות. -מסיבת סיום השנה

שני תרבותי

ימי ב' בשעה  18:00בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו

 - 1/7/19המאבק למען זכויות וחופש הביטוי בסוריה :הסופר הסורי זכריא תאמר .מרצה דר' אלון פרגמן.
 - 8/7/19מנחם בגין והשלום בין ישראל ומצרים :בין אידאולוגיה וריאליזם מדיני .מרצה דר' זיו רובינוביץ'

קפה אירופה

ימי ה' בשעה  .17:00בריכוזן בהתנדבות של תקווה ביבר וזהבה חיון.

 - 4/7/19סיפורה האישי של נעמי עורב כאשה שבויה במלחמת השחרור.
 - 11/7/19הזמר הישראלי בראי שטרות הכסף .המרצה שלום הר אבן.

פתיחת תערוכת חוגי אמנות של אביבה קריספל ושחר קנפו
ביום חמישי  11.7.19בשעה  19:00ב"הבית בדפנה".

מסיבת סוף השנה תתקיים ב .28/7/19
בשעה  19:00על הדשא ב"הבית בדפנה"

״הערב מחזמר״

במסגרתו יהיה המופע
עם האמנים אנה שפיץ וגיא פרטי.
כולם מוזמנים!

טיולים בארץ – בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר.

 - 9/7/19נסיעה לתיאטרון גשר להצגה "העבד" על פי בשביץ זינגר.
 - 30/7/19אמנות ,אריות ונזירים בדרך לצפון ים המלח .מדריך שחר שומן.
עלות 100 :ש"ח למשתתף .לחברי קהילה תומכת  20ש"ח הנחה לבית אב.
הרשמה אצל :תקוה ביבר  0544370993מוטי כהן  0543171300אנא הקדימו להירשם.
טיולים בחו''ל – בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו

 - 15-24/7/19אוקראינה מקיף .בהדרכת יעקב מנליס.
 - 9-13/8/19טוסקנה ופסטיבל פוצ'יני .בהדרכת אורלי אלדובי.
 - 1-12/9/19איסלנד מקיף .בהדרכת יריב אברהם.
 - 5-14/9/19סרדיניה וקורסיקה .בהדרכת מירי צח.
 - 7-16/10/19דרום ספרד מקיף .בהדרכת ד"ר א .בר אייל.
 - 21-29/11/19תוניס .בהדרכת אריה גלעד.
 - 20-25/12/19מוסקבה המושלגת .בהדרכת יעקב מנליס.
* פרטים והרשמה אצל רעיה מולכו בבית בדפנה בטלפון  .0544-294259או במייל rayula.m@gmail.com
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החוג למחשבת ישראל  -יצא לחופשה ב . 1/7/19
החוג לגינון  -יצא לחופשה ב . 26/6/19
חוג צרפתית  -יצא לחופשה באמצע יולי.
חוג לספרדית  -יצא לחופשה בסוף יולי.
חוג לפילאטיס  -לא יתקיים בחודשי הקיץ.
שיחון בצרפתית ,ד"ר אורי בוכמן,יוצא לחופשה בסוף יוני.
החוג מבט פמיניסטי  ,נעמי גרץ - ,ימשיך בפעילותו כל חודש יולי.
החוג להתעמלות פנים  -ממשיך בפעילותו בחודש יולי.

החברים בשיחון לאנגלית  -מתבקשים לעקוב אחרי ההודעות בקבוצת הווטסאפWhatsApp .
כל המועדונים ממשיכים בפעילותם בחודשי הקיץ.

מועדונים

כל המרכזים בהתנדבות

ברידג' יום ראשון – ברידג' בריכוזה של אהובה עמית החל מהשעה .10:00
יום שלישי – ברידג' בריכוזו של מאיר אורן החל מהשעה .18:30
יום רביעי – ברידג' בריכוזו של עוזי עצמוני החל מהשעה 19:00
שחמט – בריכוזו של שייקה טריפטו בימי ראשון ו-שלישי בין השעות  09:00-11:00ביום חמישי בין השעות .09:00-11:30

חופשה נעימה

להתראות ב – 27.10.19

(תחילת הפעילות השנתית)

