
.ביברתקוה ריכוז בהתנדבות .  19:00ימי ראשון בשעה –בצוותא פנאי 

פתיחת תערוכה-3.12.17
יוקרן סרט ביוזמת  -10.12.17

חברות התנועה בעומר הילה  
.ורבקה עיניקריספיןטל 

גרשו את השטן  "הסרט 
מתאר את  " לגיהנוםבחזרה 

מאבקן הנחוש של נשות  
בארצן  ליבריה להשגת שלום 

.מאבק דמים ממושךלאחר 
הסרט מציגה תנועת נשים  את 

.  עושות שלום ברחבי הארץ 
לאחר ההקרנה יתקיים שיח  

נציגת  עם הקהל בהנחיית
.הוסהגברת אפרת התנועה 

חוסן נפשי בגיל  -17.12.17
פיוראר שולה "ד,השלישי

ומנהלת  פסיכוטרפיסטית
.בבאר שבעסניף ערן 

.והגניםמתכנן במחוז דרום ברשות הטבע , עזריאלון -בדרום שמירת טבע -24.12.17
.אזולאיר מוטי "ד-למקרא התרגומים הראשונים -31.12.17

19:00–18:00'  יום ה10.00-11:45'    יום א, תאיר-קבלת קהל 

תרבותי  שני 
.המכון למורשת בן גוריון, דוניץמרצה איתן .  הרצל והרעיון הציוני-4.12.17

.רשות העתיקות, רייס-עבאדייעל ' מרצה דר.  סודות עתיקים-11.12.17
.אין פעילות. חנוכה-18.12.17
.כהן( צולי)מרצה בצלאל .  המתחדשתי''באהאדריכלות –" לבנות ולהיבנות בה"-29.12.17



.חיוןביבר וזהבה תקוה :   ריכוז בהתנדבות .  17:00בשעה ' הימי  אירופהקפה 

רעיה מולכו:  בהתנדבותריכוז –ל ''בחוטיולים 

.  0544-294259בטלפון /  rayula.m@gmail.comבמייל / 18:30-19:00שעות בבית בדפנה בימי שני מולכו רעיה -פרטים** 

.   ניתן לקבל אצל רעיה מולכו במייל או בטלפון2018טיולים נוספים לשנת רשימת ** 

.  קמבודיה ובנגקוק, וויטנאם-7.12.2017

.   ס'בסיטגוהקרנבל מונסראט, בסאלו, חירונה, ברצלונה: קטלוניה-8.2.2018

.   פריחת הדובדבןיפן בתקופת -22.3.2018

.רחל הרשקוביץ-תופעת הנס במקרא -7/12/17
(.הדלקת נרות וספגניות)הר אבן שלום -סיפור מקורות שירי החנוכה והאור -14/12/17
את הסדרה ביים וצילם צלם הטבע . הפראית סדרת צילומים של הטבע הישראליישראל -21/12/17

.חיים סביב ים המוות2פרק . על ידי אברהם הרשקוביץ הקרנה  ברטוב אייל 
.יעל אזולאי-הרצאות ארכיטקטורה בתל אביב סדרת -12/17/28

חוגים

החוג  . נקבל כלים טכניים ויצירתיים , זו נלמד את מונחי היסוד בצילוםבסדנא , בהנחיית אמנון גוטמן–יצירתי צילום ** 

. Amnon23@gmail.comובמייל 050-7511874' נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטללפרטים . 'יתקיים בימי ה

.(35מגילהחל)לנשיםהמעברלגילהנלוותבבעיותמתמחה.בק-ברייטברטדליה'הגבשלבהנחייתה-פילאטיס**
18:30בשעה'ד'אימי.הגוףשריריוחיטובבחיזוקהמעונייניםלכלגםמיועדיםהפילאטיסשיעורי

.08-6467108'טל-הרשמה

.0528795876פולקליעקביפנובהשתתפותהמעוניינים16:00בשעה'גבימייתקיים–גינוןחוג**

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

.17:00החל מהשעה ' מתקיים ביום ההשיחון.   בהנחיית מינה גפן–רוסית       

10:00-11:30בשעות ' מתקיים בימי בהשיחון.   בהנחיית יגאל שיר–ספרדית  

.10:00-11:00'    מתקיים ביום אהשיחון–אנגלית    

0544-370993או בטלפון  tn.bevar@gmail.comבבית בדפנה או במייל , תקווה ביבר: והרשמהפרטים ** 

תקווה ביבר:  בהתנדבותריכוז –בארץ טיולים 

,(כיפת הזהב)המפלס המרכזי -הבהאייםהגנים ,  חיפהטיול לאזור-'  יום ד27/12/17
.בכפר חסידים המושבה הגרמניתשטיטליענקלשל המוזיאון .      מרכז מבקרים של בתי הזיקוק

.מורה בכירה בדימוס של אוניברסיטת בן גוריון, גרץנעמי –פמיניסטי על חמש מגילות מבט ** 
מדוע אין ? מדוע יש כל כך הרבה עקרות? מדוע אין הרבה נשים בתפקידי מנהיגות? חשבתם פעם על מקום האישה במקראהאם 

אנחנו נפגשות ? "עזר כנגדו"מה משמעות  ? (טז:בראשית ג" )ּבָךְ ִיְמׁשָלְוהּוא "מה משמעות הפסוק ?  כמעט יחסים בין אחיות
לאחר מכן . בתחילת דצמבר נלמד את מגילת רות. נחמיה-סיימנו נביאים ראשונים ועזרא, התחלנו בפרשת השבוע. 2010משנת 

החוג יתקיים בימי  .  במפגשים הלמידה מזווית פמיניסטית בליווי פרשנות וביקורת המקרא. נמשיך לקרוא  בשאר המגילות
.  6469027. להרשמה טל. . 11.30עד 10.30חמישי משעה 

. ך"נא להצטייד בספר  תנ. מלמדת בהתנדבותגרץנעמי . 7.12.2017ראשון ב  מפגש 

חג שמח

כל המרכזים בהתנדבות–מועדונים

. טריפטובריכוזו של שייקה 9:00שלישי וחמישי בשעה , ראשוןבימי –שחמט 
.בריכוזו של מאיר אורן18:30שלישי בשעה יום .  בריכוזה של אהובה עמית10:00ראשון בשעה יום –' ברידג

. בריכוזו של עוזי עצמוני19:30רביעי למתקדמים בשעה יום 
0545695501ומשחק מודרך לפרטים נא לפנות למאיר אורןלמתחילים ברידג

.פגישת שיחה באווירה נעימה על ספל קפה-שיחונים

3.1210.1217.1224.1231.12

ארליךשרילורשבסקישילה חופשת חנוכהלרמןאסתר גלזריעל


