
.  ביבר בריכוזה בהתנדבות של תקווה 19:00בימי ראשון בשעה -"פנאי בצוותא"

בין הפסיכולוגיה המודרנית לבין תורת הנפש ההבדל -4.11.18

.זיור פנחס "ד-ם "הרמבשל 

,  באוקראינה והמשבר בין רוסיה למערבהמלחמה -11.11.18

.גוטמןאמנון -מבטו של צלם מנקודת 

–ל "הביטויים השגורים בפינו בספרות חזמקורות -18.11.18

.אזולאימוטי ד"ד

תערוכהפתיחת -25.11.18

שני תרבותי  
18:00בשעה ' בימי 

.  שנים בלעדיו14חיטמן עוזי : ארצנומשירי -5.11.18

.גרינרמוסיקאית ושחקנית מאור בהנחיית 

.  ליסבון: ללא הפסקהערים -12.11.18

.ומדריכת טיוליםהיסטוריונית  ,  אלדוביאורלי מרצה 

70-וה60-השנות :ישראלית מודרנית אמנות -19.11.18

אל " האנחנו"מאפייני המודרניזם מן :  הישראליתבאמנות 
בשירה ובאמנות החזותית תוך התייחסות לאמנים ארוך  " האני"

.חיים מאור' מרצה פרופ.   ואורי כמבשרים

של משה  עלייתו  ונפילתו  :  האישים  שהשפיעו-26.11.18

.  ל העמותה למורשת משה שרת''מנכ, מרצה יעקב שרת.  שרת

.  שרתמשה  מכתבי לרכוש  יהיה ניתן  למעוניינים  

מולכורעיהשלבהתנדבותבריכוזה

.  17:00בשעה ' ימי ה. חיוןביבר וזהבה של תקווה בהתנדבות ריכוזן באירופהקפה 

.אזולאייעל -יהודית אמנות -1.11.18

.קלמןד מינה "עו-כוח מתמשך וצוואות פויי-8.11.18

.הרשקוביץמקרין אברהם -" שחר האמונה"הפעם על " תוהו ובוהוהיתהוהארץ "הסדרה המשך -15.11.18

.אלברמאת ניצה " כריכה קשה"בספר , הכבול לדייק והפתוח לדמיון היצירתי, לאומי ופרטי-" ?הילכו שניים יחדיו"-22.11.18

.רחל הרשקוביץ-הנס במקרא סיפורי -29.11.18



בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו–ל ''בחוטיולים 

שפות
.054-7450771' נוספים והרשמה בטללפרטים . 17:30-19:30בשעות ' החוג מתקיים ביום ד. בהנחיית יגאל שיר–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 

052-8795876פרטים ניתן לפנות ליעקב פולק בדבר . יעקב פולקבריכוזו בהתנדבות של -גינון חוג 

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

.10:00-11:00'    אמתקיים בימי  השיחון. מדי חודש יעודכן בהתאם. מתנדבים ומתחלפיםמורים ' בהנחיית מס–אנגלית

ביקור בגן הבוטני של קיבוץ ניר עוז המדגים כיצד ניתן להקים גן פורח בפאתי המדבר  -02.11.18
.וליצור נווה מדברבהשקיה חסכונית 

.המרצה שגיא ברון בעל משתלת בונסאי. אומנות הבונסאי-13.11.18

שהיה הרבה , כעת תושב  עומר, מרצה אלעזר שילה. כללי דישון והשקיה בגינה הביתית-27.11.18
.על המטעים והגידולים של קיבוץ חצריםשנים אחראי 

יעל גלזר-25.11.18לרמןאסתר -18.11.18יעל גלזר-11.11.18רות אופיר-4.11.18

 יפורסמו בקרוב2019נוספים לשנת טיולים  .

בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר–בארץטיולים 

054-437-0993בבית בדפנה או בטלפון  , תקווה ביבר:  ורשמהפרטים .  סיור בירושלים בעקבות יוסי בנאי–7.11.18

  מולכו בבית בדפנהרעיה פרטים והרשמה אצל  ,
 rayula.m@gmail.comבמייל 

.  0544-294259בטלפון או 

.כהן-בהדרכת נעם סגן.  ומקסיקוגואטמלה -5-22.12.18

.בהדרכתה של שרית מאייר.נפאל-12-21.2.19

.מיתוסים וטברנות -אתונה -28.3-1.4.19

.מירי צחההסטוריוניתבהדרכתה של וקורסיקה סרדיניה -10-19.5.19

.                                                 טיול כוכב–ריגה -21-25.6.19

.10:00בריכוזה של אהובה עמית החל מהשעה ' ברידג–יום ראשון 
.18:30בריכוזו של מאיר אורן החל מהשעה ' ברידג–שלישי יום 
19:00בריכוזו של עוזי עצמוני החל מהשעה ' ברידג–רביעי יום 

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

.  טריפטובריכוזו של שייקה –שחמט 

".  ם"לרמבשמונה פרקים , משה בן מימון"הנושא . ר פנחס זיו"בהתנדבות של דבהנחייתו 
.10-11.30יום שני . ם"משותף באחד מספרי היסוד של הרמבלימוד 

מחשבת •
ישראל 

. גרץבהתנדבות של נעמי בהנחייתה ך  "התנמבט פמיניסטי על •
10.00-11.30ה  יום .  איכהמגילת -את העיסוק בחמש המגילות נשלים 

.....חוגים ......חוגים 

.  בעולםסכסוך אזורי מתמחה בתיעוד , צלם עיתונות בינלאומי, בהנחיית אמנון גוטמן–צילום יצירתי •

 .Amnon23@gmail.comובמייל 050-7511874' נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטללפרטים 
www.amnongutman.comנוסף על הסדנא ניתן לקבל באתר מידע 

.לנשיםהמעברלגילהנלוותבבעיותמתמחה.בק-ברייטברטדליהשלבהנחייתה-פילאטיס•

.08-6467108'בטלקשרליצורניתןוהרשמהנוספיםלפרטים

המרכזים בהתנדבותכל מועדונים

' ברידג

http://www.amnongutman.com/

