
.  ביבר בהתנדבות של תקווה בריכוזה -"פנאי בצוותא"

19:00בימי ראשון בשעה 

תערוכהפתיחת –14.10.18

בכורסא טיולים -21.10.18
ענברבהתנדבות של אילנה בריכוזה 

.טיולם של זמירה וגרשון פרח-יוון ההררית 

מוטיבים תנכיים בשירי  -28.10.18
.שלום הר אבן-נעמי שמר 

תרבותי  שני 
בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו

שימו לב לשינוי שעת אנא 18:00בשעה ' בימי 

יהיו בנויים בצורת סדרות אך כל המפגשים . ההתחלה
.הרצאה תעמוד גם בפני עצמה

מרצה דפנה .  יצחק רבין.  אנשים שהשפיעו–8.10.18

.המכון למורשת בן גוריון, ארבל

מרצה אורלי .  לונדון.  ערים ללא הפסקה–15.10.18

. היסטוריונית ומדריכת טיולים, אלדובי

מרצה  .  המגילות הגנוזות.  עתיקות ארצנו–22.10.18

.אליהו בורוכוב' דר

ראשת-גולדה. אנשים שהשפיעו–29.10.18

.  משפחתה ודרכה לצמרת, חייה, הממשלה הראשונה
. דורי חןמרצה 

.  נעמי שמר. הארץמשירי –5.11.18

.גרינרשל מאור מופע 



. חיוןביבר וזהבה של תקווה בהתנדבות ריכוזן ב.  17:00בשעה ' הימי אירופהקפה 

אבן-שלום הר-תקוה והודיהשירי -4.10.18

.  חודשית חדשה שתוקרן על ידי אברהם הרשקוביץסדרה -" שחר האדם"11.10.18
,  האדם הקדמוןתקופת , הפריהיסטוריותעוסקת בתולדות ארץ ישראל מהתקופות הסדרה 

.דקות55פרקים באורך כ 15בסדרה . י רשות השידור"הסדרה הופקה ע. התקופה העותומאניתו
.רחל הרשקוביץ-הנס במקרא סיפורי -18.10.18
וולסקייהודית -יפנית אמנות -25.10.18

מולכובריכוזה בהתנדבות של רעיה –ל ''בחוטיולים 

.אין אפשרות להירשם.   בהדרכת גיא נוימן. אן'אזרביג.  לאוקטובר2-9

.לי'בוצאנדראהמוזיאונים וקונצרט של , תרבות. אלדוביבהדרכת אורלי לונדון . לנובמבר4–לאוקטובר 31

.  כהן-בהדרכת נעם סגןגואטמלה ומקסיקו –לדצמבר 5-20

.בהדרכת שרית מאיירנפאל–2019לפברואר 12-21

.   והסביבהאתונהמיתוסים ומוסיקה ב–לאפריל 1–למרץ 28
...טיול כוכב ריגה בחודש יוני ועוד, קורסיקה וסרדיניה בחודש מאי: נוספים יפורסמו בהמשךטיולים 

שפות
.למתחיליםאינו מיועד החוג . 12:15בשעה ' החוג מתקיים ביום ב. קווילביץפאביהסימונטהבהנחיית –איטלקית 

.0544294259' בטלרעיה מזכירת הבית בדפנה או ל, תאירלוהרשמה ניתן ליצור קשר לפרטים  . 08/10/18ראשון בתאריך מפגש 

. 10/10/18–מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה . 17:30-19:30בשעות ' החוג מתקיים ביום ד. בהנחיית יגאל שיר–ספרדית 
.054-7450771' לפרטים נוספים והרשמה בטל

.  מיועד למבוגרים ולבני נוער. מאיירוזיאן'גבהדרכת –צרפתית מדוברת 
-' לימוד חוויתי ומהנה בימי ד. מקנה את יסודות השפה הצרפתית תוך הפעלת הלומדים ותרגול השפה המדוברתהקורס 

.  ניתן לפתוח קבוצת מתחילים17:30-19:00ממשיכים 16.00-17.30מתקדמים 
.050-5756300' לפרטים נוספים והרשמה בטל. 10/10/18–ראשון יתקיים בתאריך ה מפגש . לחודש₪ 180הינה העלות 

.יעקב פולקבריכוזו בהתנדבות של -גינון חוג 

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

.10:00-11:00'    מקיים ביום אהשיחון. מדי חודש יעודכן בהתאם. מורים מתחלפים' בהנחיית מס–אנגלית

.בבית בדפנה09.00בשעה מתחילים .  וייחוריםהרצאה וסדנא בנושא שתילים -21.09.18

.16:30-מתחיליםב. צמחי מרפא ותבלינים מרצה אלומה גלזר-16.10.18

.10.00נפגשים באתר בשעה . סיור בגן הבוטני בניר עוז-02.11.18

(.052-8795876)לפנות אלי טלפונית לפרטים ניתן 

יפורסם28.10.18יפורסם21.10.18יעל גלזר14.10.18רות אופיר7.10.18

  רצוי לתאם מראש.  18:30בשעה , ימי שני:  קהלקבלת ,  מולכורעיה פרטים אצל  .
.  0544-294259בטלפון או  rayula.m@gmail.comבמייל או 



המרכזים בהתנדבותכל מועדונים

'  ברידג
.10:00בריכוזה של אהובה עמית החל מהשעה ' ברידג–ראשון יום 
.18:30בריכוזו של מאיר אורן החל מהשעה ' ברידג–שלישי יום 
.20:00בריכוזו של עוזי עצמוני החל מהשעה ' ברידג–רביעי יום 

.  טריפטובריכוזו של שייקה –שחמט

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

10.00-12.00'  יום ה10.00-13.00' יום א27/10/17-עד  ה , תאיר-קבלת קהל 

אמנות
החוג עוסק בעיצוב קרמי בטכניקות שונות ובהתאמה . קריספלבהנחיית אביבה -חוג קרמיקה

-19.00'   ביום ב, 00:9:00-12בבוקר ' הפעילות מתקיימת ביום א. לרמתו ולתחומי עניין של הלומד
.  01/10/18מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה . 8:30-11:30' ביום ג, 22.00

.054-6384306אביבה : לפרטים

. רישום וציור בצבע בטכניקות שונות. בהנחיית רות באומן–( בצבע)חוגי רישום וציור 

.9:00-12:00' וביום ד16:30-19:30' בהנחיה אישית ביום א. לכל הרמותמתאים 
,  08-6460814' פרטים בטל. " דפנה"ס "בביה18/07/10מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה

0546202802.

בשעות ' ב-ו' סדנאות ציור ורישום למבוגרים בימי א–בהנחיית מירה ארנון –ציור ורישום 

.052-5419240' פרטים בטל. 15/10/17-מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה. 12:00-09:30

.  הקניית טכניקות ברישום ושימוש בצבע. בהנחיית אלה אוריאן-ציור חופשי

 eorian@gmail.comובמייל 052-3516884' פרטים נוספים ניתן לקבל בטל. לכולםמתאים 

.  קירשנרשל רותי ( בהתנדבות)בריכוזה –חוג טלאים 

.  09:00-12:00בין  השעות ' מתקיים ביום דהחוג 
.052-8601732' נוספים ניתן לקבל בטלפרטים 

.  של פאולה עובדיה( בהתנדבות)בהנחייתה –קבוצת האקוורל 

. אמנים המציירים בצבעי מיםמוזמנים 
. בחדר החוגים09:00-12:00בין השעות ' מתקיימת ביום דהפעילות 

.052-4223878' נוספים ניתן לקבל בטלפרטים 
. 18/10/2018-מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה

מתמחה בתיעוד , צלם עיתונות בינלאומי, בהנחיית אמנון גוטמן–צילום יצירתי 

. פוליטיים וחברתיים, כמו כן מתמקד בצילומיו בנושאים סוציו אקונומיים, סכסוך בעולםאזורי 
, נקבל כלים טכניים ויצירתיים  בניית פריים, בסדנא זו נלמד את מונחי היסוד בצילום

מצלמה דיגיטאלית מכל  : דרישות ציוד. שימוש נכון במצלמה ועוד, קומפוזיציה, נכונה לאורחשיפה 
. גם מצלמות פילם יתקבלו בברכה, סוג הוא
 .Amnon23@gmail.comובמייל 050-7511874' נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטללפרטים 

www.amnongutman.comנוסף על הסדנא ניתן לקבל באתר מידע 



לנשיםהמעברלגילהנלוותבבעיותמתמחה.בק-ברייטברטדליהשלבהנחייתה-פילאטיס

.הגוףשריריוחיטובבחיזוקהמעונייניםלכלגםמיועדיםהפילאטיסשיעורי.(35מגילהחל)
שריריחיזוק.הכתפייםוחגורתתחתון,עליוןגבשריריחיזוק,עצםרקמתלחידושהתעמלות

.הטבעתייםהשריריםוחיזוקהאגןרצפת,ירכיים,הבטן
.08-6467108'בטלקשרליצורניתןוהרשמהנוספיםלפרטים

י'וצי'צלטאיבמרכזלמדה,שנים24מתרגלת)זויליאירןבהפעלתה–י'צטאי

.(ובחולבארץ,רביםמסטריםעםקונג
סדרהנבצע.י'צטאילתרגלוכדאיטובלמהיודעיםהעולםבכלועכשיוסיניםמיליוני

,השלדאתמחזקת,הפנימייםהאיבריםאתמעפילהאשרהסיניתהרפואהפיעלתנועות24של
.ושריריםמפרקים

.(דמנציהמניעת)ריכוז,איזון,גמישות,קואורדינציה,נכונהליציבהרבותגםתורםי'צטאי
.י'צהטאיולימודקצרקונגי'צ,חימוםתרגילינבצע...ועודלפיברומיאלגיהגםמתאים
.להתנסותמוזמנים.גופניכושראוקודםניסיוןדרושולאמין,גיללכלמתאים

.19:20עד18:00רביעיבימידפנהספרבביתמתקיימתהפעילות
.בערב,0777646724:טללפרטים.(אחרותושעותמועדיתכנו,בנוסף)

קונגי'צתרגילי.זויליאירןשל(בהתנדבות)בהפעלתה–רפואיקונגי'צ

אנרגייתאתהמגבירים,פשוטיםתרגיליםאלו.שניםאלפימזהבסיןמבוצעים
.כאחדוגבריםלנשיםמתאים.ועודשלהוהתרגיליםעונהלכל.המתרגלשלהחיים

,אלוןגינת-בפארק8:00-9:00בשישיבימימתקיימתהפעילות
.24למספרקרוב

.0777646724'בטלהערבבשעותקשרליצורניתןנוספיםלפרטים

"faceformingפניםהתעמלות .גינזבורגריטהבהדרכת"–

.כפולוסנטרקמטיםלהעלמת,הפניםשריריאתלעצבהמסייעתהתעמלות
.19:00-20:00'בביוםמתקייםהחוג.בחינםהדגמהשיעור

.לחודש140₪או40₪הינהבודדלשיעורהעלות
.08/10/18-הבתאריךיתקייםראשוןמפגש

.054-6775521'בטלקשרליצורניתןוהרשמהנוספיםלפרטים

התעמלות

נשיםקבוצת?מיליםעםלמסעלצאתמבקשת.טלדינהבהנחית–לכתיבההחוג

אתמחפשת,למגירהכותבת,כתיבהעלחולמתאתאם.נוספתפעילותשנתפותחתכותבת
!מוזמנתאת,הכתיבהלאהבתשותפותעםכתובותמיליםלחלוקומבקשתלךהייחודיהקול

קשרליצורניתןוהרשמהנוספיםלפרטים.11:00-12:30השעותבין'אבימינפגשתהקבוצה
.07/10/18-הבתאריךיתקייםראשוןמפגש.052-4600553'בטל

".   ם"לרמבשמונה פרקים , משה בן מימון"הנושא . ר פנחס זיו"בהתנדבות של דבהנחייתוישראלמחשבת 

.10-11.30יום שני . ם"משותף באחד מספרי היסוד של הרמבלימוד 
.                                                                            מוזמנים להצטרף. 8.10.18מפגש ראשון ב 

.  גרץבהנחייתה בהתנדבות של נעמי -ך "מבט פמיניסטי על התנ

4.10.18מפגש ראשון 10.00-11.30ה  יום .  איכהמגילת -את העיסוק בחמש המגילות נשלים 


