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   שנה לנפילתה של חביבה רייק65- שנה ליסוד גבעת חביבה ו60הננו מתכבדים להזמינך לאירועי 
   سنه على سقوط حبيبه رايك65 جفعات حبيبه و  سنه لتأسيس60نتشرف بدعوة حضرتكم لحضور حفل مرور 

You are cordially invted to the events commemorating 60 years since the establishment of Givat 
Haviva and 65 years since the execution of paratrooper Haviva Reik 

 
  נשמח לראותך בין אורחינו ביום מיוחד זה

  تسعدنا رؤيتكم بين ضيوفنا في هذا اليوم المميز
We will be pleased to see you among our guests on this important occasion 

  
  

  להתראותSincerely      إلى اللقاء
-----------------  

Haggai Halevi  יחגי הלוحجاي هلفي

Executive Director, Givat Haviva ל גבעת חביבה"מנכمدير عام جفعات حبيبه
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  2009 בנובמבר 19יום חמישי 
ה קנדה ושוויצרי, הולנד, גרמניה, ב"ארה, אנגליה, אוסטריהבהשתתפות נציגי אגודות הידידים של גבעת חביבה מ

8:45  כולל תצוגת חביבה רייק , ביד יערי סיור מודרך בתצוגת השומר הצעיר
  במורשת 'ש מרדכי אנילביץ"סיור מודרך בתצוגה החדשה ע

במשך היום לנוחות המבקרים תהיינה פתוחות התצוגות
 גבעת חביבה יאנשם  תערוכה משותפת של אמני–" גלריית השלום"פתיחת תערוכה ב10:00
  ערכי הקיבוץ במבחן משבר: מושב ראשון, יום עיון  11:00
  )זיקים(סמינר הקיבוצים /יד יערי, אלי צור' פרופ: ר"יובספריה

  )עין גב (צ"ל התק"מזכ,  שור)וולוולה (זאב: ברכת פתיחת המושב
  ; האוניברסיטה העברית, י החברהדיקן הפקולטה למדע, שליט-אבנר דה' פרופ :משתתפים

  ידיעות אחרונות, לכליעורך כ, סבר פלוצקר                
   )מעלה החמישה(מנהלת יד טבנקין , יונה פריטל: מגיבים

  )ניר דוד (אוניברסיטת חיפה, המכון לחקר הקיבוץ/מכללת עמק יזרעאל, מיכל פלגי' פרופ           
  )נגבה(ר התאחדות חקלאי ישראל "וי,  וילן)אבו (אבשלום           

  )זיקים(צ "התקל "מנכ ,מרקי לוי           
     בליווי תרגום סימולטאני                                                        ) להב ( אורון)ומס'ג (חייםכ "ח           

 בחדר האוכל                                                                                                         ארוחת צהריים 13:00

14:00 
בספריה

Shared Society  ?מציאות חזון או –)  (משתפת /חברה משותפת: ב שנישומ, יום עיון
  ירושלים, מכון ון ליר, לזר-שרה אוסצקיר "ד: ר"יו

  ל גבעת חביבה"מנכ, חגי הלוי: ת המושבברכות פתיח
  גבעת חביבה, ערבי לשלום- מנהל שותף המרכז היהודי,ריאד כבהא                                

  אבישי ברוורמן' שר פרופה: ישא דברים
  יולי תמיר' כ פרופ"ח : משתתפים

  ראש עיריית נצרת, סיאיר'מז גאר                 
  אוניברסיטת חיפה, פייסל עזאיזה' פרופ                 
  למחקר חברתי" מסאר" מנהל מכון ,חאלד אבו עסבהר "ד                 
בליווי תרגום סימולטאני             שאלות ותשובות                       נואף מסאלחהכ לשעבר "ח                 

  הנפילת שנה ל65ל במועד "טקס חנוכת פינת הזיכרון לצנחנית חביבה רייק ז
 גבעת חביבהל "מנכ, חגי הלוי: דוברים

• 16:15  
בדשא 
  המרכזי

 
    שוריקה ברוורמן    

  
  
  
  

  המנש. א.ראש מ, אילן שדה      
  מעניתקיבוץ  מזכיר ,מיר מימראןא      
  מיכאל רייק      
   מתן וילנאיכ "סגן שר הבטחון ח      
אולם  טקס חלוקת אות יקיר גבעת חביבה •

גולן
   ב-

   טקס חלוקת פרס חביבה רייק לשלום •
   מירה עוודואחינועם ניני יוצרות /לזמרות

     אבישי ברוורמן ' פרופי כבוד השר"ע
  בליווי תרגום סימולטאני     כיבוד קל                                       וילן)אבו(אבשלום : ר הטקס"יו

il.org.givathaviva@givathaviva ; 289/6309288-04: נא לאשר השתתפות             הכניסה חופשית
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