
.  ביבר בריכוזה בהתנדבות של תקווה 19:00בימי ראשון בשעה -"פנאי בצוותא"

מולכורעיהשלבהתנדבותבריכוזהשני תרבותי  

.  17:00בשעה ' הימי .   חיוןביבר וזהבה של תקווה בהתנדבות ריכוזן באירופהקפה 

אין פעילות, חנוכה-6/12/18

המקרין אברהם הרשקוביץ.  שחר האומה-13/12/18

נאוי-יעל אזולאי -מגוייסתאמנות -20/12/18

.הרשקוביץגולדשטיין ורחל לאה .פי ספרה של נאוה סמל על .  ך"לתנמזמור -27/12/18

.הדלקת נרות חנוכה-2/12/18

,מוסטנגממלכת בטיבט ועד מלהסה-האוורסטבשולי .  ענברשל אילנה בהתנדבות בריכוזהבכורסא טיולים 

.עמירוצילומיו של אלי מטיולו .  השדיםמגרשי פסטיבל 

.פעילותאין -חנוכה -9/12/18

.מזרחייוסי ' פרופ.  ובעולםגידולים חדשים ואפשרות לשיפור החקלאות בארץ -16/12/18

.גלסנרר אמנון "ד.   לבעיותכיצד להמציא פתרונות -המצאתיתחשיבה -23/12/18

.ארדשוש ' פרופ. חומרים פעילים מאצות ים: המעבדתי למוצרי אסתי לאודרמהמחקר -30/12/18

.אין פעילות.  חנוכהחופשת -3/12/18
.אין פעילות. חנוכהחופשת -10/12/18
.   ניו יורק:  ללא הפסקהערים -17/12/18

.אלדוביהיסטוריונית ומדריכת טיולים אורלי מרצה 
.  אנושימודיעון-24/12/18

, איש עמותת מורשת לוי אשכול, גדי וורשהמרצה 
.משרד ראש הממשלה ואיש בטחון בעברגימלאי

.חיים מאור' מרצה פרופ.  החומרדלות , 70-וה60-שנות ה: ישראליתאמנות -31/12/18

.פרטים יבואו. בדצמבר נדחה למועד מאוחר יותר26חיים מאור שהיה מתוכנן לתאריך ' סיור גלריות עם פרופ: הודעה* 

18:00בשעה ' בימי 



בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו–ל ''בחוטיולים 

שפות
.054-7450771' נוספים והרשמה בטללפרטים . 17:30-18:00בשעות ' החוג מתקיים ביום ד. בהנחיית יגאל שיר–ספרדית 

16.00-17.30מתקדמים -' דבימי . מיועד למבוגרים ולבני נוער. מאיירוזיאן'גבהדרכת –מדוברת צרפתית 

.050-5756300' נוספים והרשמה בטללפרטים .  ניתן לפתוח קבוצת מתחילים17:30-19:00ממשיכים 

.  יעקב פולקבריכוזו בהתנדבות של -גינון חוג 

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

.10:00-11:00'    אמתקיים בימי  השיחון. מדי חודש יעודכן בהתאם. מתנדבים ומתחלפיםמורים ' בהנחיית מס–אנגלית

גינזבורגדינה –16.12.18חנוכה-09.12.18רות אופיר-2.12.18

  במייל ,  "הבית בדפנה"מולכו ברעיה פרטים נוספים והרשמה אצלrayula.m@gmail.com  0544-294259בטלפון או  .

.כהן-בהדרכת נעם סגן.  ומקסיקוגואטמלה -5-22.12.18

.בהדרכתה של שרית מאייר.נפאל-12-21.2.19

.בהדרכת בועז ורול. מיתוסים וטברנות -אתונה -28.3-1.4.19

.צחבהדרכת מירי . וקורסיקה סרדיניה -10-19.5.19

. בלטביה עם מבט על היהדות המפוארת שהייתה שםכוכבטיול –ריגה -21-25.6.19

.  אוקראינה-15-24.7.19

.10:00בריכוזה של אהובה עמית החל מהשעה ' ברידג–יום ראשון 
.18:30בריכוזו של מאיר אורן החל מהשעה ' ברידג–שלישי יום 
19:00בריכוזו של עוזי עצמוני החל מהשעה ' ברידג–רביעי יום 

09:00-11:00השעות שלישי בין -בימי ראשון ו•
.  09:00-11:30השעות ביום חמישי בין •

.  טריפטובריכוזו של שייקה –שחמט 

.....חוגים ......חוגים 

.  בעולםסכסוך אזורי מתמחה בתיעוד , צלם עיתונות בינלאומי, בהנחיית אמנון גוטמן–צילום יצירתי •

 .Amnon23@gmail.comובמייל 050-7511874' נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטללפרטים 
www.amnongutman.comנוסף על הסדנא ניתן לקבל באתר מידע 

.לנשיםהמעברלגילהנלוותבבעיותמתמחה.בק-ברייטברטדליהשלבהנחייתה-פילאטיס•

17.30-18.30השעותביןוחמישיראשוןבימים
.08-6467108'בטלקשרליצורניתןוהרשמהנוספיםלפרטים

המרכזים בהתנדבותכל מועדונים

' ברידג

2019טיולים נוספים•
, יני באיטליה'פסטיבל אופרות פוצבאוגוסט 

,אילסנדבספטמבר 
,  מוולנסיה לאנדלוסיהבאוקטובר  

,תוניסבנובמבר 
.שווקי קריסמסבדצמבר 

.  בילובכפר " בילומבו"ביקור וסיור מודרך במשתלה הייחודית –12/12/18או 5/12/18
.0528-795876טלפון .  על המועד המדויק אצל יעקב פולקפרטים 

".  נצא אל היער"השחקנים הראשיים בהצגה –17:00בשעה 18/12/18
.   ועוד, איך מטפלים בעצים, מה תפקידם החשוב בחיינו, מהם עצי יערהרצאה 

.  ל''קקלשעבר אחראי ייעור ,  צביקה אבני' דרמרצה 

רות אופיר-30.12.18 אבי לוין-23.12.18

.  סוביקמאיה המרצה .    קורס הגנה–' ברידג–חוג חדש •
052-3938565נוספים והרשמה פרטים .  10.30-13.00יום שלישי 27/12/18יפתח  

http://www.amnongutman.com/

