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

.שנים למדינת ישראל70בסימן -תרבותי שני 
.רשות העתיקות, לופומרצה רונית .כהרפתקהארכיאולוגיה -6.11.17

.חיים מאור' מרצה פרופ.ץ''ששל בצלאל -13.11.17
.שפרה שוורץ' מרצה פרופ.מאוהל מרפאה לקופת חולים-עם בריא בארצנו להיות -20.11.17
.כהן( צולי)מרצה בצלאל .המתחדשתי''באעל ההיסטוריה של האדריכלות .ולהיבנות בהלבנות -27.11.17

5/11/17–

פתיחת תערוכה
,  הרצאה-12/11/17

ד״ר אלי מירון-המרצה 
שימוש בכמויות  -הנושא 

נתוניםעצומות של 
Big Data בעיות  לפתרון

.מעשיות
בסיום ההרצאה ייערך 

פרסים  חידון נושא 
.ההרצאהתוכן סמליים על 

,  הרצאה–19/11/17
בית  נשיא -המרצה 

בדימוס  המחוזי המשפט 
.יוסי רבי
.  סמכות בג״צ-הנושא 

השמירה של השלטון  כלב 
?עד היכן

ענבר  בכורסא בריכוזה בהתנדבות של אילנה טיולים -26/11/17
.עומרמטיילי קבוצת , ׳הטיול לפורטוגל חלק א-הנושא ,  פרחגרשון -המרצה 

20:00–16:45'  היום 10.00-11:45' איום , תאיר-קבלת קהל 



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

רעיה מולכו:  בהתנדבותריכוז –ל ''ובחוטיולים בארץ 

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

.בהדרכת גיא נוימן.  קמבודיה ובנגקוק, וויטנאם-7.12.2017

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

.  בהדרכת שרית מאייר.  הדובדבןפרחיתיפן בתקופת -22.3.2018

ל''דואפורסמו באמצעות 2018יתר הטיולים לשנת 

מרתקת  הסדרה .  סדרת צילומים של הטבע הישראלי, הפראיתישראל . הרשקוביץאברהם -העורך והמרצה הצלם -2/11/17
.שלנו" בחצר האחורית"כאן שמסתתרות  אותנו למסע מדהים אל הטבע הפראי וחיות הבר ותיקח 

.במקראתופעת הנס -הנושא .  הרשקוביץרחל -המרצה -9/11/17
.התבוננות בעצמינו לאור סיפור מקראי? מי אנחנו-הנושא . שניגאולה המרצה -16/11/17

. אתולימוד משותף על המלך שרצה שיתווכחו -הנושא . יפיןאסף המרצה -11/17/23
. ביהדותספיריטואליזם -הנושא . זיופנחס המרצה -30/11/17

חוגים
הפעילות מתקיימת  . מוזמנים אמנים המציירים בצבעי מים. של פאולה עובדיה( בהתנדבות)בהנחייתה –קבוצת האקוורל 

.  18/10-ראשון יתקיים בתאריך המפגש . 052-4223878' פרטים נוספים ניתן לקבל בטל. 09:00-12:00בין השעות ' ביום ד

. 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 

.100₪הינההקורסעלות.18:30-19:30'הביוםמתקייםהחוג.גפןמינהבהנחיית-במוסיקהתנועה

.02/11/2017-הבתאריךיתקייםראשוןמפגש.054-6333806'טל–והרשמהנוספיםלפרטים

שיעורי.(35מגילהחל)לנשיםהמעברלגילהנלוותבבעיותמתמחה.בק-ברייטברטדליה'הגבשלבהנחייתה-פילאטיס
.08-6467108'טל-והרשמהנוספיםלפרטים.הגוףשריריוחיטובבחיזוקהמעונייניםלכלגםמיועדיםהפילאטיס

-19:00'בביוםמתקייםהחוג.בחינםהדגמהשיעור.גינזבורגריטה'הגבבהדרכת–"faceforming"פניםהתעמלות

.054-6775521'טל-והרשמהנוספיםלפרטים.לחודש120₪או35₪הינהבודדלשיעורהעלות.20:00

.0528795876פולקליעקביפנובהשתתפותהמעוניינים-גינוןחוג

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

.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    

5.1112.1119.1126.11

רות אופיראבי לויןיעל גלזררות אופיר

"  מציירים בכיף"המפגש 
:  מתאריךיתחיל 

23.10.2017
20:00עד 18:10בשעה 

הגלריהבחדר 

29/11/17בתאריך  סיור בתל אביב ומוזיאון יצחק רבין 
.   סיור מודרך בנמל תל אביב ותערוכת הגמל המעופף-09:30.    ארוחת בוקר עצמאית בדרך, יציאה מעומר לכיוון תל אביב-07:30

.    צהריים עצמאית ביפוארוחת .   שוק הפשפשים המתחדש, "אנדרומדה"תצפית על תל אביב בסלע -נסיעה ליפו 
.הביתה לשלוםהגרפיטי  ומשם חזרה ציורי -נסיים בשכונת פלורנטין.   ביקור מודרך במוזיאון יצחק רבין-14:30

.מותנה במספר משתתפים.   לבית אבח''ש20הנחת קהילה תומכת .  שקלים145לחברי הבית בדפנה מחיר **

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


