"פנאי בצוותא"-

בימי ראשון בשעה  19:00בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר .

 - 31.3.19פתיחת תערוכה של הציירת רותי חזן אשר תתקיים בגלריית הבית בדפנה
בשעה –  .19:00אוצרת התערוכה פאולה עובדיה.
- 7.4.19
- 14.4.19
- 21.4.19
- 28.4.19

תרבויות משתנות בעולם השלישי  -קדמה מול מסורת .הודו על גג העולם .המרצה  -דניאל לוי.
חופשת פסח.
חופשת פסח.
הסודות האפלים במשפחות של פליטי שואה .המשוררת שולמית בת אור ,דור שני לשואה,
חולקת את תהליך השחרור מכבלי הזיכרונות.

שני תרבותי

ימי ב' בשעה  18:00בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו

– דתות חדשות ,ניו אייג' ורוחניות אלטרנטיבית בישראל .מרצה דר' שי פררו.
1.4.19
(במקום הרצאה שלא התקיימה בתאריך  4למרץ).
 – 8.4.19אמנות ישראלית :שנות השישים .מרצה פרופ' חיים מאור.
 – 15.4.19מוסיקה לטינו אמריקאית – מוסיקת האנדים .מרצה דר' נתן פורמנסקי.
חופשת פסח.
– 22.4.19
לקראת יום הזכרון לשואה והגבורה .חפירות במחנה הריכוז סוביבור.
– 29.4.19
מרצה יורם חיימי מרשות העתיקות.

קפה אירופה

ימי ה' בשעה .17:00

בריכוזן בהתנדבות של תקווה ביבר וזהבה חיון.

- 4.4.19
- 11.4.19
- 18.4.19
- 25.4.19

מגילת שיר השירים ,המרצה :רחל הרשקוביץ.
הסיפור הקצר על פי אתגר קרת ,המרצה :לאה גולדשטיין.
חופשת פסח.
חופשת פסח.

לידיעתכם :לא תהיינה הרצאות בין ה 28/4 - 14/4

חג פסח
שמח
וכשר

תערוכת יום העצמאות  -הפתיחה תתקיים ב5.5.2019 -
*שעות הקבלה של תאיר  -בימי ראשון בין השעות .13:00 – 10:00

טיולים בארץ – בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר פרטים והרשמה לטיולים אצל תקוה ביבר.0544-370993 ,

- 3.4.19
 - 1.5.19טיול לאזור ירושלים המדריך רוני פלאוט

סיור בתל אביב (במקום סיור שלא התקיים בתאריך  27לפברואר).

יציאה בשעה  7.30מרחבת בנק הפועלים עומר.
תצפית מהר הצופים ,ביקור מוזיאון המוסיקה ,ביקור בשוק מחנה יהודה,
ביקור בגבעת התחמושת( .פרטים על לוח המודעות) נא להקדים ולהרשם אצל תקוה ביבר 0544370993
טיולים בחו''ל – בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו
 - 10-19.5.19סרדיניה וקורסיקה  .בהדרכת מירי צח.
 - 21-25.6.19ריגה טיול כוכב של לטביה וגם הפן היהודי  .בהדרכת קריסטינה למברט.
 - 15-24.7.19אוקראינה ויהדות  -בהדרכת יעקב מנליס.
 טוסקנה ופסטיבל האופרות של פוצ'יני  .בהדרכת אור-לי אלדובי.9-13.8.19
 איסלנד .בהדרכת יריב אברהם.1-12.9.19
 סרדיניה וקורסיקה בהדרכת מירי צח .קבוצה נוספת בעקבות בקשות חברים.5-14.9.19
 - 7-16.10.19דרום ספרד .בהדרכת דר' אבי בר אייל .כולל ארוחה מפסקת
וכולל סיור רגלי למי שצם.
 - 21-29.11.19תוניס .בהדרכת אריה גלעד.
דצמבר :מוסקבה  -טיול כוכב במוסקבה המושלגת והסביבה .בהדרכת יעקב מנליס.
פרטים נוספים אצל רעיה מולכו בבית בדפנה או במייל  rayula.m@gmail.comאו בטלפון 0544-294259
חוג גינון  -בריכוזו בהתנדבות של יעקב פולק )0528795876( .בימי שלישי בשעה 17:00
 - 2.4.19חיי המין של הצמחים :איך הם מביאים צאצאים לעולם .לא תאמינו למשמע אזניכם
ולמראה עיניכם .פתוח לכל הגילים...מרצה דר' יותם ציפר-ברגר.
 - 1.5.19סיור מודרך בגן הבוטני במקווה ישראל וגם מעט היסטוריה על המקום.
פרטים אצל יעקב פולק טל.0528-7976 :

שפות
ספרדית – בהנחיית יגאל שיר .החוג מתקיים ביום ד' בשעות  .16:00-18:00לפרטים 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
 - 7.4דינה גינזבורג

מועדונים

 – 14.4רות אופיר

 – 21.4חופשת פסח

 – 28.4יעל גלזר

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
שחמט – בריכוזו של שייקה טריפטו בימי ראשון ו-שלישי בין השעות  09:00-11:00ביום 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
מבט פמניסטי על קהלת  -בהנחיית נעמי גרץ בימי חמישי בין השעות 10:00-11:30 :

• חוג מחשבת ישראל –ד"ר פנחס זיו נתחיל נושא חדש  -״מסילת ישרים ״ של הרמח״ל

