
19:00בימי ראשון בשעה -"פנאי בצוותא"

שני תרבותי  
מולכורעיהשלבהתנדבותבריכוזה

.  17:00בשעה ' ימי הקפה אירופה
.      חיוןביבר וזהבה תקווה שלבהתנדבות בריכוזן 

18:00בשעה ' בימי 

.  אלדובילי -אורמרצה.  פאריס.  ללא הפסקהערים -25/02/19

. ביבר תקווה בריכוזה בהתנדבות של 

יעל אזולאי-של פיקאסו וקדישמן גרניקה-7/2/19
.אברהם הרשקוביץהקרנה ע״י -תוהו ובוהו״ היתההסדרה והארץ המשך -״ ״ממלכות לגלות-14/2/19
.פנחס זיוד״ר , אחרתמסורתית פרשנות . על פי שמונה פרקים לרמב״םחטאו של משה בימי המריבה״ ״-21/2/19

.  הבשמים וארץ המכתשיםדרכי -3/2/19
.אלון עזרי. הדרך בשמירת טבע נוף מורשת נגבאבני 

בהתנדבות של אילנה ענברבריכוזה בכורסאטיולים -10/2/19

.פרחזמירה וגרשון -יוון ההררית הקרנת הסרט על המשך 
.נופים ואנשים–תערוכה פתיחת -17/2/19
מה שרציתם לדעת על חוחובה  כל -24/2/19

.חצריםמקיבוץ ארז 

5.5.2019-בתתקיים  הפתיחה -יום העצמאות תערוכת 
המיילהגרים בעומר מוזמנים להירשם לתערוכת יום העצמאות לפי אמנים 

.ציורים באותו הנושא 4נא להכין. 2019למרץ 14-אחרון להרשמה לתערוכה הוא בתאריך .הנושא חופשי•
.מספר העבודות שיוצגו בתערוכה יהיה תלוי במספר המשתתפים.יתקבלו סטיםלא 

בהצלחה
עובדיהפאולה 
(בהתנדבות)התערוכה אוצרת 

.פררושי ' דרמרצה .  תולדות המאגיה והכישוף בתרבות מערב: כישוף ודתות, מאגיה! סדרה חדשה-4/02/19

.  פלאוטרוני מרצה.  יגאל אלון-האישים שהשפיעו -11/02/19
.פורמנסקינתן ' דרמרצה . אמרקאיתמוסיקה לטינו -18/02/19

.  13:00–10:00השעות בימי ראשון  בין -תאיר הקבלה של שעות *

paula111@gmail.com



052-3938565נייד  , פרטים נוספים.  10.30-13.00שלישי יום . סוביקמאיה המרצה קורס הגנה  –' ברידג–חדש 

רעיה מולכובריכוזה בהתנדבות של –ל ''בחוטיולים 

שפות
.054-7450771' נוספים והרשמה בטללפרטים . 16:00-18:00בשעות ' החוג מתקיים ביום ד. יגאל שירבהנחיית –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. בוכמןאורי של ( בהתנדבות)בהנחייתו –צרפתית

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

  מולכו     במייל רעיה פרטים נוספים והרשמה אצלrayula.m@gmail.com  0544-294259בטלפון או  .

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

טריפטושייקה בריכוזו של –שחמט 

.....חוגים ......חוגים 
ראשון וחמישיבימים . לנשיםמתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר . בק-ברייטברטדליה בהנחייתה של -פילאטיס

.08-6467108' נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטללפרטים 17.30-18.30השעות בין 

המרכזים בהתנדבותכל מועדונים

' ברידג

בתנשמות כמדבירות ביולוגיות השימוש -" הן שקטות מאוד אבל יעילות. "17.00בשעה -10.2.19
.מוטרוד״ר יעקב מרצה.  בחקלאות

10:00-11:30: בימי חמישי בין השעות גרץנעמי בהנחיית-קהלת  על פמניסטימבט 

תקווה ביברבריכוזה בהתנדבות של –בארץ טיולים 

בין רחוב ביאליק לכרם התימנים  –סיור בתל אביב ? למי ברכה, למי תודה

.בסקי'לינצבהדרכת תמר 27.2.2019ביום רביעי  

.טעמים והרבה סיפורים ואנשים, ריחות. בניינים מרהיבים, בין שירה וציור, טעם לרוחבין 
כרם התימנים , חווייתי במשולש התרבותי המרתק הנפרש בין רחוב ביאליקסיור . תל אביב בין רחוב ביאליק לכרם התימנים

.ופאתי שוק הכרמל 
(.ח הנחה לבית אב"ש20לחברי הקהילה התומכת . )כניסות מפגשים וטעימות, הדרכה, ח כולל הסעה"ש150הטיול עלות 

.19:00חזרה משוערת בשעה . מהמרכז המסחרי עומר07:30יציאה לטיול בשעה 
.יציאה לטיול מותנה במספר משתתפים0502-206277תאיר ,  0544-370993מהירה תקוה הרשמה 

לרמןאסתר–24.2.19יעל גלזר–17.2.19רות אופיר–10.2.19ארליך              שריל-3.2.19

בסיום יוצגו תכשירים  . מרצה ארנון אלוש.  הדברה ביולוגית בגינה ביתית.  17:00בשעה -5.2.19
.ביולוגיים ואחרים הניתנים לרכישה בהנחה משמעותית בהשוואה לרכישה משתלה

בפארק נאות קדומים הנמצא ביער בן  : מיקום.   סיור מודרך בגן הבוטני בנאות קדומים-10:00-13:00בשעות -15.3.19

.שח לאדם55: ליחידעלות .   אין קשר לישוב קדומים. מערבית למודיעין, שמן

..במוסקבה המושלגתקריסמס –בדצמבר , תוניסבנובמבר , דרום ספרדבאוקטובר , איסלנדבספטמבר : נוספיםטיולים 

.שרית מאיירבהדרכתה של .נפאל-05-21.2.19
.בועז ורולבהדרכת . מיתוסים וטברנות -אתונה -28.3-1.4.19
.צחמירי בהדרכת . וקורסיקה סרדיניה -10-19.5.19
. על היהדות המפוארת  שהייתה שםמבט ובלטביה כוכבטיול –ריגה -21-25.6.19
.מנליסיעקב בהדרכת -אוקראינה -15-24.7.19

.  יירכשו כרטיסים לאופרה רק למי שמעוניין במופעים. כולל סיוריםטוסקהביני  'פסטיבל האופרות של פוצ-9-13.8.19
.אלדובילי -אורבהדרכת  

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


