"פנאי בצוותא"-
- 3/3/19
-10/3/19

בימי ראשון בשעה  19:00בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר .

חידושים והמצאות ,הפתרון הנכון לפרוייקט תעלת הימים .חיים פורת.
טיולים בכורסא בריכוזה בהתנדבות של אילנה ענבר
מצרים ,חלק א ,קהיר ואבידוס  -סרטם של רחל ואברהם הרשקוביץ.
״עושים טוב בעומר״ (מתנדבים בעומר) ההתנדבות הלכה למעשה.
הצגת I dreamתשתית ארגונית לגימלאים פעילים  -אורי וילדיקא וענת שמיר.
מצרים ,חלק ב ,לוקסור ,עמק המלכים ,כדור פורח -סרטם של רחל ואברהם הרשקוביץ

- 17/3/19

- 24/3/19
 – 31/3/19הנכם מוזמנים לפתיחת תערוכה של הציירת רותי חזן אשר תתקיים

בגלריית הבית בדפנה בשעה –  .19:00אוצרת התערוכה פאולה עובדיה.
נעילת התערוכה ב16.4.19 -

שני תרבותי

ימי ב' בשעה  18:00בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו

 -04/03/19דתות חדשות ,ניו אייג' ורוחניות אלטרנטיבית בישראל .מרצה דר' שי פררו.
 - 11/03/19הקרב על התודעה  never ending story. -תודעה וכיצד היא מעוצבת אצל אנשים בודדים וההמון.
נושא מאד אקטואלי ,במיוחד עתה .מרצה שרון בר -לב ,גימלאי משרד ראש הממשלה.
 - 18/03/19קובה -הקסם המוסיקלי .המשך הסדרה של מוסיקה לטינו-אמריקנית .מרצה דר' נתן פורמנסקי.
 - 25/03/19המקצוע השני העתיק בעולם – פרשיות ריגול .מרצה גדי וורשה.

קפה אירופה
28/2/19
7/3/19
14/3/19
21/3/19
28/3/19

״
-

ימי ה' בשעה .17:00

בריכוזן בהתנדבות של תקווה ביבר וזהבה חיון.

מחוללי הנס-אלוהים ואדם -רחל הרשקוביץ
אמנות מגויסת וסביבה  -יעל נאווי -אזולאי
והארץ היתה תוהו ובוהו ,פרק - 6השיבה .הקרנה אברהם הרשקוביץ
חופשת פורים
הסיפור הקצר(לאור זכייתו של אתגר קרת בפרס ספיר)  -לאה גולדשטיין

תערוכת יום העצמאות  -הפתיחה תתקיים ב5.5.2019 -

paula111@gmail.com

אמנים הגרים בעומר מוזמנים להירשם לתערוכת יום העצמאות לפי המייל
• הנושא חופשי .תאריך אחרון להרשמה לתערוכה הוא ב 14 -למרץ  .2019נא להכין  4ציורים באותו הנושא .
לא יתקבלו סטים .מספר העבודות שיוצגו בתערוכה יהיה תלוי במספר המשתתפים.
בהצלחה
פאולה עובדיה
אוצרת התערוכה (בהתנדבות)

*שעות הקבלה של תאיר  -בימי ראשון בין השעות .13:00 – 10:00

טיולים בארץ – בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר
יתקיים ביום ראשון  24.3.19בהדרכת אבי טלמון
יציאה לדרך בשעה 07:30
פריחת התורמוסים בגבעת המורה .מרכז מבקרים חוות טורבינות הרוח בגלבוע -חווה הניצבת בראש הגלבוע חווה עם שפע
של מתקנים לייצור אנרגיה .מצפור דובי וערן שמיר -מצפור המנציח את דובי וערן בנו שנפלו במארב מחבלים.
ארוחת צהרים .קניון הבזלת -נקיק בזלת עם מפלי מים ליד בית שאן .גשר הקנטרה -גשר עתיק המתנשא לגובה רב מעל
נחל חרוד .סיום ונסיעה חזרה הביתה.
אנא להקדים ולהירשם אצל תקוה ביבר  , 0544-370993עלות הטיול  ₪ 150לאדם .הנחת קהילה תומכת  ₪ 20לבית אב.
יציאה לטיול מותנה בלפחות  25משתתפים.
טיולים בחו''ל – בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו
 - 28.3-1.4.19אתונה  -מיתוסים וטברנות  .בהדרכת בועז ורול.
 - 10-19.5.19סרדיניה וקורסיקה  .בהדרכת מירי צח.
 - 21-25.6.19ריגה לטביה – טיול כוכב .בהדרכת קירסטינה למברט.
 - 15-24.7.19אוקראינה  -בהדרכת יעקב מנליס.
 טוסקנה ופסטיבל האופרות של פוצ'יני כולל סיורים .בהדרכת אור-לי אלדובי.9-13.8.19
 איסלנד .בהדרכת יריב אברהם.1-12.9.19
 - 7-17.10.19דרום ספרד .בהדרכת דר' אבי בר אייל.
 - 21-29.11.19תוניס .בהדרכת אריה גלעד.
 פרטים ניתן לקבל אצל רעיה מולכו בבית בדפנה או במייל rayula.m@gmail.com
חוג גינון  -בריכוזו בהתנדבות של יעקב פולק)0528795876( .
בימי שלישי בשעה 17:00
 - 5.3.19עצי פרי אקזוטיים  -פרופ׳ יוסי מזרחי.
 - 12.3.19עשבי תיבול -טעם וריח  -ד״ר נעמי זיו.
 - 26.3.19צמחי בצל ופקעת של ארץ ישראל  -ד״ר הגר לשנר ,מנהלת אוספי הצמחים הלאומיים
באוניברסיטה העברית.

שפות

ספרדית – בהנחיית יגאל שיר .החוג מתקיים ביום ד' בשעות  .16:00-18:00לפרטים נוספים והרשמה בטל' .054-7450771
צרפתית מדוברת – בהדרכת ג'וזיאן מאייר .מיועד למבוגרים ולבני נוער .בימי ד'  -מתקדמים 16.00-17.30
ממשיכים  17:30-19:00ניתן לפתוח קבוצת מתחילים .לפרטים נוספים והרשמה בטל' .050-5756300

שיחונים
צרפתית – בהנחייתו (בהתנדבות) של אורי בוכמן .השיחון מתקיים ביום ג' החל מהשעה .10:30
אנגלית – בהנחיית מס' מורים מתנדבים ומתחלפים .מדי חודש יעודכן בהתאם .השיחון מתקיים בימי א' .10:00-11:00
 - 3.3יעל גלזר

מועדונים

 – 10.3שילה ורשבסקי  – 17.3אסתר לרמן

 – 24.3אבי לוין

 – 31.3רות אופיר

כל המרכזים בהתנדבות

ברידג' יום ראשון – ברידג' בריכוזה של אהובה עמית החל מהשעה .10:00
יום שלישי – ברידג' בריכוזו של מאיר אורן החל מהשעה .18:30
יום רביעי – ברידג' בריכוזו של עוזי עצמוני החל מהשעה 19:00
חדש – ברידג' –קורס הגנה המרצה מאיה סוביק .יום שלישי  . 13.00 - 10.30פרטים נוספים ,נייד 052-3938565
שחמט – בריכוזו של שייקה טריפטו בימי ראשון ו-שלישי בין השעות  09:00-11:00ביום חמישי בין השעות .09:00-11:30

חוגים ......חוגים .....
פילאטיס -בהנחייתה של דליה ברייטברט -בק .מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים .בימים ראשון וחמישי
בין השעות  18.30 - 17.30לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטל' .08-6467108
מבט פמניסטי על קהלת -

בהנחיית נעמי גרץ בימי חמישי בין השעות 10:00-11:30 :

