
.ביברתקוה ריכוז בהתנדבות .  19:00ימי ראשון בשעה –בצוותא פנאי 

.מולכוריכוז בהתנדבות רעיה .  17:00בשעה ' ימי בתרבותי שני 

.בהנחית שלום הר אבן.  אתרים ואירועיםעל : שירי הנגב והדרום-1.1.18
.חיים מאור' מרצה פרופ.  ורוביןגוטמן -8.1.18

.  מוכרות לקהל הרחבשאנן מאחורי הקלעים ותובנות פעילות :  פלסטיני-הישראליהסכסוך -15.1.18
המדינות הבלטיות ויועץ דיפלומטי  , לשעבר שגריר ישראל בוותיקן, עודד בן חורמרצה 

.ישראללכנסת 
.המכון למורשת בן גוריון, מרצה דפנה ארבל.  של דוד בן גוריוןמנהיגותו -22.1.18
.  המתחדשתי''באעל ההיסטוריה של אדריכלות –" לבנות ולהיבנות בה"-29.1.18

.כהן( צולי)בצלאל מרצה 
. המכון למורשת בן גוריון, גילי גופר' מרצה דר.  מלחמת העצמאות-5.2.18

20:00–16:45'  יום ה10.00-11:45'    יום א, תאיר-קבלת קהל 

פתיחת תערוכה-7.1.18

–טיולים בכורסא-14.1.18

.בריכוזה בהתנדבות של אילנה ענבר

וערי  הסהרה,   ערי המלכות-מרוקו  
אלמלםשל מאיר טיולו . האטלס

,  " אני לא סופר אז מה"-21.1.18
בין אישיות הכותב לבין תוכן  הקשר 
מול  והמימשקהכתיבה חווית . הספר

.  וההוצאה לאורהעורכת  
.לאוצרמרק המרצה 

.  ופרשת דרייפוסזולאאמיל -28.1.18
יוצג לא כסופר אלא בפועלו למען  זולא

מתחילה  ההרצאה . דרייפוסאלפרד 
.   והמחיר ששילםזולאובודקת מאין צמח האומץ להתערב של אמיל , הפרשהבאזכור 
.חיה אדם-המרצה 



.חיוןביבר וזהבה תקוה :   ריכוז בהתנדבות .  17:00בשעה ' הימי  אירופהקפה 

רעיה מולכו:  בהתנדבותריכוז –2018ל''לחוטיולים  

.  0544-294259בטלפון /  rayula.m@gmail.comבמייל / 18:30-19:00שעות בבית בדפנה בימי שני מולכו רעיה -פרטים

רחל הרשקוביץ-הנס במקרא  תופעת -4.1.18
יעל אזולאי-בתל אביב ארכיטקטורה -11.1.18
וולסקייהודית -. בדגש על אמנות יפן, במזרח אסיההבודהיזם -21.1.18
לאה גולדשטיין-"  הבשורה לפי ישו"סאראמגוספרו של על -25.1.18

חוגים
. נקבל כלים טכניים ויצירתיים , זו נלמד את מונחי היסוד בצילוםבסדנא , בהנחיית אמנון גוטמן–יצירתי צילום 

. Amnon23@gmail.comובמייל 050-7511874' נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטללפרטים 

.(35מגילהחל)לנשיםהמעברלגילהנלוותבבעיותמתמחה.בק-ברייטברטדליה'הגבשלבהנחייתה-פילאטיס
.08-6467108'טל-והרשמהנוספיםלפרטים.הגוףשריריוחיטובבחיזוקהמעונייניםלכלגםמיועדיםהפילאטיסשיעורי

16:00בשעה2.1.18שלישיביוםיתקייםהבאהמפגש.0528795876פולקליעקביפנובהשתתפותהמעוניינים-גינוןחוג

.וולקניבמכוןבכירהחוקרתקגןסימהי"עתינתןההרצאה.בנגבלגינוןועציםמיםחסכניאטרקטיבייםגןצמחי:הנושא

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 
0545695501ומשחק מודרך לפרטים נא לפנות למאיר אורןלמתחילים ברידג

.פגישת שיחה באווירה נעימה על ספל קפה-שיחונים

.10:30החל מהשעה ' מתקיים ביום גהשיחון.   בוכמןשל אורי ( בהתנדבות)בהנחייתו –צרפתית   

.17:00החל מהשעה ' מתקיים ביום ההשיחון.   בהנחיית מינה גפן–רוסית       

10:00-11:30בשעות ' מתקיים בימי בהשיחון.   בהנחיית יגאל שיר–ספרדית  

.10:00-11:00'    מתקיים ביום אהשיחון–אנגלית    

7.1.1814.1.1821.1.1828.1.18

יפורסם בהמשךיפורסם בהמשךיפורסם בהמשךרות אופיר

12/1/18-ה ביום  שישי " קיץליל חלום "לאופרה נסיעה -אופרה 

.      מהמרכז המסחרי עומר

.ס'בסיטגוקרניבלמונסראט, בסאלו, חירונה, ברצלונה: קטלוניה-לפברואר  8-14

.בתקופת הפריחהיפן -לאפריל  4–למרץ 22

.ואוכל טוב בדרום איטליהתרבות -למאי  16-21וגם 11-16

.ושייט על הרייןאלזס-ליולי1–ליוני 24

.ההרריתוון י-לאוגוסט  1–ליולי 27

.  האזורים היפים של צרפת בטיול מפנק.  מערב צרפתדרום -לספטמבר  2–לאוגוסט 27

.אייראן'אזרביגתאריך סופי יפורסם לפי הטיסות של .   אן'אזרביג-תחילת אוקטובר

.  תאריך סופי יפורסם.  עם אופציה למדירה( האטלנטיהאוקיאנס)האזוריים האיים -נובמבר  סוף 

.rayula.m@gmail.comהמסלולים ניתן לקבל באמצעות מייל  את 


