"פנאי בצוותא"-

בימי ראשון בשעה 19:00
בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר .
 - 6/01/19פתיחת תערוכה

 - 13/01/19מטכנולוגיית סקירת מנהרות לסקירה
וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
המרצה  -רפאל מוייסא ,מייסד ומנכ״ל
משותף אייבקס טכנולוגיות בע״מ.
 – 20/01/19נפלאות מזג האוויר  -״ממלכת העננים״
המרצה  -צחי וקסמן ,חזאי.
 - 27/01/19מדמה טיסה  -מה מתרחש בתא הטייס
ומסביב .המרצה  -גבי פולק.

שני תרבותי

ימי ב' בשעה 18:00

בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו
 - 7/01/19ערים ללא הפסקה :ברלין .מרצה אור-לי אלדובי ,היסטוריונית ומדריכת טיולים.
 - 14/01/19מיתוסים ואתוסים .מרצה דפנה ארבל ,המכון למורשת בן גוריון.
 - 21/01/19חדש :סדרת מוסיקה לטינו אמריקאית  -שירת השייכות וקצב הזהות  :מקורות היסטוריים ופולקלור מקומי.
מרצה ד"ר נתן פרומנסקי ,מוסיקאי ומוסיקולוג
 - 28/01/19האישים שהשפיעו :סגנונות מנהיגות של ראשי ממשלות .מרצה גדי וורשה ,איש עמותת מורשת לוי אשכול,
גימלאי משרד ראש הממשלה ואיש בטחון בעבר.

****** הודעה  -יום שלישי 1 ,בינואר  2019בשעה  ,18:00איסלנד ארץ הקרח והאש.
מרצה יריב אברהם .בעבר מנהל בי''ס שדה עין גדי ,איש החברה להגנת הטבע ומדריך טיולים.
קפה אירופה בריכוזן בהתנדבות של תקווה ביבר וזהבה חיון .ימי ה' בשעה .17:00
 - 3/1/2019סיפור חיים  -על פי ספרם של מתי וחנה כהן.
 - 10/1/2019אמנות מגוייסת חברתית ,סביבתית  -מחאה שמקדמת רעיון או תעמולה? מרצה  -יעל נאווי  -אזולאי.
 - 17/1/2019המשך הסדרה והארץ הייתה תוהו ובוהו ,הפרק מעצמה אזורית בהגשתו של אברהם הרשקוביץ.
 - 24/1/2019על הספר המנהרה  -מאת א .ב .יהושע  .לאה גולדשטיין.
" - 31/1/2019הילדות כתקופה מעצבת בחיי אדם ״  -יוצרים מספרים על ילדותם .המרצה :גאולה שני.

טיולים בארץ – בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר
 - 16.01.19טיול לבאר-שבע בין שתי מלחמות - 07:30 .יציאה מעומר מרחבת בנק הפועלים באוטובוס צמוד.
אבן הזיכרון לטדי דיפרה ,תל שבע העתיק ,מהזחל"ם של עודד זלצר בעקבות כובשי באר שבע דרך נקודת הפריצה,
הציון לקונצרט של לאונרד ברנשטיין ,שלושת בני עין חרוד ,שלט דבמבם ,כיכר הקומנדו הצרפתי ,ביקור במוזיאון אנז"ק החדש.
*מדריך הטיול ד"ר זאב זיוון שנחשב למר נגב כתב את הספר נגבולוג.
עלות הטיול  150ש"ח לאדם כולל כניסות לאתר תל שבע ולמוזיאון האנז"ק .לחברי הקהילה התומכת  20ש"ח הנחה לבית אב.
טיולים בחו''ל – בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו
 - 12-21.2.19נפאל .בהדרכתה של שרית מאייר.
 - 28.3-1.4.19אתונה  -מיתוסים וטברנות  .בהדרכת בועז ורול.
 - 10-19.5.19סרדיניה וקורסיקה  .בהדרכת מירי צח.
 - 21-25.6.19ריגה – טיול כוכב בלטביה במבט על היהדות המפוארת שהייתה שם.
 - 15-24.7.19אוקראינה  -בהדרכת יעקב מנליס.
 - 9-13.8.19איטליה :פסטיבל האופרות של פוצ'יני :טוסקה ,לה בוהם ומדאם באטרפליי וסיורים .בהדרכת אור-לי אלדובי.
 - 10-12.9.19איסלנד בהדרכת יריב אברהם.
 -10-20.10.19מוולנסיה למלגה .טיול לדרום ספרד בהדרכת דר' אבי בר אייל.
• טיולים נוספים 2019
 פרטים נוספים והרשמה אצל רעיה מולכו ב"הבית בדפנה",
בנובמבר תוניס,
במייל  rayula.m@gmail.comאו בטלפון .0544-294259
בדצמבר שווקי קריסמס.
חוג גינון  -בריכוזו בהתנדבות של יעקב פולק.
 08.01.19בשעה  17.00מפגש החוג לגינון ב"הבית בדפנה" .הנושא :אפיפיטים -צמחי אוויר,
כשמם כן הם ,צמחים הגדלים באוויר ללא צורך בקרקע מוצקה .מרצים עדנה והראל סרוסי
ממשתלת אפיפיט שיביאו איתם גם דוגמאות של צמחי אוויר וסוקולנטים למכירה.
 22.01.19בשעה  - 17:00הרצאה – עקרונות החקלאות האורגנית.
מרצה מר אלי אהרון מארגון החקלאות האורגנית בישראל.

שפות
ספרדית – בהנחיית יגאל שיר .החוג מתקיים ביום ד' בשעות  .17:30-18:00לפרטים נוספים והרשמה בטל' .054-7450771
צרפתית מדוברת – בהדרכת ג'וזיאן מאייר .מיועד למבוגרים ולבני נוער .בימי ד'  -מתקדמים 16.00-17.30
ממשיכים  17:30-19:00ניתן לפתוח קבוצת מתחילים .לפרטים נוספים והרשמה בטל' .050-5756300

שיחונים
צרפתית – בהנחייתו (בהתנדבות) של אורי בוכמן .השיחון מתקיים ביום ג' החל מהשעה .10:30
אנגלית – בהנחיית מס' מורים מתנדבים ומתחלפים .מדי חודש יעודכן בהתאם .השיחון מתקיים בימי א' .10:00-11:00
 - 6.1.19שילה ורשבסקי

מועדונים

 – 13.1.19יעל גלזר

 – 20.1.19רות אופיר

 – 27.1.19אבי לוין

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
חדש – ברידג' –קורס הגנה המרצה מאיה סוביק .יום שלישי  . 13.00 - 10.30פרטים נוספים ,נייד 052-3938565
שחמט – בריכוזו של שייקה
טריפטו בימי ראשון ו-שלישי בין השעות 09:00-11:00
•
• ביום חמישי בין השעות .09:00-11:30

חוגים ......חוגים .....

פילאטיס -בהנחייתה של דליה ברייטברט -בק .מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים .בימים ראשון וחמישי
בין השעות  18.30 - 17.30לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטל' .08-6467108
צילום יצירתי – בהנחיית אמנון גוטמן ,צלם עיתונות בינלאומי ,מתמחה בתיעוד אזורי סכסוך בעולם .לפרטים ניתן ליצור
קשר בטל'  050-7511874ובמייל  Amnon23@gmail.com.מידע נוסף על ניתן לקבל באתר www.amnongutman.com
מבט פמניסטי על קהלת  -בהנחיית נעמי גרץ בימי חמישי בין השעות 10:00-11:30 :
*שעות הקבלה של תאיר  -בימי ראשון בין השעות .13:00 – 10:00

