
19:00בימי ראשון בשעה -"פנאי בצוותא"

מולכורעיהשלבהתנדבותבריכוזהשני תרבותי   18:00בשעה ' בימי 

. ביבר תקווה בריכוזה בהתנדבות של 

.אין פעילות, יום השואה-2.5.19

.אין פעילות, יום העצמאות-9.5.19
.מושקוביץאברהם -מגיש.  רומא וירושלים-הפעם . תוהו ובוהו היתהוהארץ -המשך הסדרה  -16.5.19

. פעילותאין ,בעומרל״ג -23.5.19
.הרשקוביץרחל :מרצה.  המשך–השירים מגילת שיר -30.5.19

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

פתיחת תערוכת יום העצמאות  -5.5.19
.חלק שני-מצרים . של אילנה ענבר בהתנדבות בריכוזהבכורסא טיולים -12.5.19

.טיולם של רחל ואברהם הרשקוביץ.  כדור פורח, עמק המלכים, לוקסור
.ישראלעל ערביי (   היה יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים)חיים הזז ר "ד-19.5.19
.הירחאיך כמעט נחתנו על SPACEILל "ענתבי מנכעדו -26.5.19

.דורי חן: מרצה.  יומן חיים-גולדברג לאה -6.5.19

.רשות העתיקות, אורית אפללו: מרצה.  העתיקות הגדולשוד -13.5.19

.פררושי ' דר: מרצה..." בבאר שבע עמד קטרבתחנה "-20.5.19

.חוה יעקבי: מרצה. המבצע הישראלי היחיד לחיסולו של פושע נאצי על  ידי המוסד: התליין מריגה-27.5.19



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

.בעקבות חייו של קונרד שיק והשפעתו על ירושלים–בירושלים " שיק"סיור -29.5.19
(.    הזדרזו מספר המקומות מוגבל)0544370993רישום מוקדם אצל תקוה ביבר 

.                  הטיול מיועד אך ורק לאזרחים ותיקים תושבי עומר* 

פלאוטרוני המדריך טיול לאזור ירושלים -1.5.19

. מרחבת בנק הפועלים עומר7.30יציאה בשעה 
,יהודהביקור בשוק מחנה , המוסיקהמוזיאון ביקור , תצפית מהר הצופים

( פרטים על לוח המודעות). ביקור בגבעת התחמושת

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 

17:00בימי שלישי בשעה (   0528795876). 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

.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

10:00-11:30: בימי חמישי בין השעות גרץנעמי בהנחיית-קהלת  על פמניסטימבט 
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.  סיור מודרך בגן הבוטני במקווה ישראל וגם מעט היסטוריה על המקום-1.5.19

.  מרצה אריה כהן. צמחים טורפים-למרות שמם הם לא צמחוניים-21.5.19
.  יהיה לרכוש אותם במקום הן כצמחי גינה והן כצמחי ביתניתן 

.צחמירי בהדרכת . וקורסיקה סרדיניה -10-19.5.19

.למברטקריסטינהבהדרכת . ריגה טיול כוכב -21-25.6.19
.מנליסיעקב בהדרכת .אוקראינה -15-24.7.19

.אלדובילי -אורבהדרכת  . יני 'טוסקנה  ופסטיבל האופרות של פוצ-9-13.8.19
.יריב אברהםבהדרכת.  איסלנד-1-12.9.19
.ואחרונהקבוצה נוספת .  מירי צחבהדרכתסרדיניה וקורסיקה -5-14.9.19

.  אבי בר אייל' דרבהדרכת.  ספרדדרום -7-16.10.19
.אריה גלעדבהדרכת. תוניס-21-29.11.19

.מנליסיעקב בהדרכת. .  טיול כוכב. המושלגת והמקושטתמוסקבה :  דצמבר

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

.  יציאה מובטחת. נפתחה ההרשמה.  נתחיל בטיול לבורמה בחודש פברואר בהדרכת שרית מאייר2020שנת את * 
.0544-294259או בטלפון   rayula.m@gmail.comוהרשמה אצל רעיה מולכו בבית בדפנה או במייל פרטים * 

.כולל הסעה.  זינגר בתיאטרון הגשרבשביץעל פי " העבד"הצגה -9.7.19


