
.ביברתקוה :  בהתנדבותריכוז .  19:00ימי ראשון בשעה –בצוותא פנאי 

.מולכורעיה :  בהתנדבותריכוז .  17:00בשעה ' ימי בתרבותי שני 

.  המכון למורשת בן גוריון, גילי גופר' מרצה דר.  העצמאותמלחמת -5.2.18
.חיים מאור' מרצה פרופ.  בין פריז לברלין:  30–שנות ה .  אמנות ישראלית-12.2.18
.בהנחיית שלום הר אבן.  תל אביב לאורך חמישים שנותיה הראשונותשירי -19.2.18
.רשות העתיקות, קובי ורדי' מרצה דר.  תעשיית הבירה בעולם העתיק: פוריםלקראת -26.2.18

20:00–16:45'  יום ה10.00-11:45'    יום א, תאיר-קבלת קהל 

-בכורסא טיולים -4.2.18•
בהתנדבות של אילנה ענברבריכוזה 

של טיולם ' חלק באוסטרליה 
ואברהם הרשקוביץרחל 

פתיחת תערוכה-11.2.18•

יהודים ורפואה  רופאים -18.2.18•
השלטון בין , תור הזהבבתקופת 

.הנוצרילשלטון המוסלמי 
רקנטיפרופ׳ יעקב -המרצה 

,  הרצאה חוזרת-25.2.18•
ראו בתוכנית של קפה אירופה 

22.2.18-ב

.הרווחה והשירותים החברתיים מודיע על הטבה לניצולי שואהמשרד :  בעומר הודעה לניצולי שואה 

.ללא מבחן הכנסה, 25₪מצטרפים לקהילה תומכת ישלמו רק /ניצולי שואה המתחברים
שואה המחוברים כבר  ניצולי (.  או תלוש משכורת מהאוצר, ה ניצול שואה/יש לצרף אישור על היותו)

(.     או תלוש משכורת מהאוצר, ה ניצול שואה/יש לצרף אישור על היותו),לאחר רישום₪ 25ישלמותומכתלקהילה 
נא ליצור קשר עם לוי משה אב קהילה תומכת לצורך רישום והעברת הטפסים , קהילה תומכת ניצולי שואהחברי 

.                    נא ליצור קשר עם לוי משה אב קהילה תומכת, שואה הרוצים להתחבר לקהילה תומכתניצולי .   למשרד הרווחה
.054-7730230: משהלוי 



אירופהקפה 

מולכורעיה :  בהתנדבותריכוז –ל''לחוטיולים  

. 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 

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

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 
0545695501מודרך לפרטים נא לפנות למאיר אורןומשחק -למתחילים 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    

4.2.1811.2.1818.2.1825.2.18

שירלי  יפורסם לויןאבירות אופיר
ארליך

.ס'בסיטגוקרנבל  מונסראט, בסאלו, חירונה, ברצלונה–קטלוניה -8-14.3.18

.  בתקופת הפריחהיפן -22.3-5.4.18
.תרבות וקולינריה בדרום איטליה -(  2מחזור )16-21.5.18(    1מחזור )11-16.5.18

.  ושייט על נהר הרייןאלזס-24.6-1.7.18

.ההרריתיוון -26.7-1.8.18
.0544-294259-או בטלפון  rayula.m@gmail.comבמייל , רעיה מולכו בבית בדפנהאצל לגבי הטיולים פרטים 

חוגים

טלמוןאבי בהדרכת 14/2/18ביתקיים -עיצוב תרבות וגנים בחולון והפארק אריאל שרון :  טיול בנושא
.6כביש של הריענון לארוחת בוקר עצמאית בתחנת הפסקה . מרחבת הבנקיציאה -07.30
לזכרה של  תם ה'זסיור מודרך התערוכה , העיצוב בחולון מוזיאון ... ומיצגסיור בין נקודות תצפית -פארק אריאל שרון 10.15
צהריים עצמאיתהפסקת -14.00...    אלקבץרונית 
.שבה התחולל קרב עקוב מדם במלחמת השחרור, גבעה מוריקה בלב העיר חולון, בתל גיבוריםסיור ... בחולון"סיפור-ב״גןסיור 

0544370993ביבר  תקוה הרשמה . ש״ח לבית אב20קהילה תומכת הנחת .  ש״ח170עלות הטיול 
.0502206277הבית  תאיר מזכירת או 

תקוה ביבר:  בהתנדבותריכוז –בארץ טיולים  

.  סדרת צילומים של הטבע הישראלי. ישראל הפראית-1.2.18
.אברהם הרשקוביץ-הקרנה (  צלם טבע)ברטוב וצילם אייל ביים 

.יעל אזולאי-המרצה  ( המשך)בתל אביב ארכיטקטורה -8.2.18

.   והכפריםמהעיירות בדואיות ובדואים 75אישיים עם ראיונות . מבט אישי לתוך החברה הבדואית-15.2.18
ספרו השביעי של  . החצר האחורית שלנו. חוסר אמון שמרחיק את הקיום המשותף, כואבמבט 

.יגאל צחור-המרצה

העשירה התרבותית תציג את החוויה ההרצאה . לישראל" יון השן "סין בעקבות הגעת מופע תרבות -22.2.18
(.19:00בשעה 25.2הרצאה חוזרת ביום . )בליווי מצגת תמונות וסרטים. סיןשל 

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


