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רעיה מולכובהתנדבות של בריכוזה 18:00בשעה ' ימי ב

.  העלייה והקליטה בארץ, סיפורה של יהדות בבל והמחתרת הציונית והסיפור האישי של הבריחה מעירק–28.10.19

.  ושרכ''חלשעבר , ('במילמ''אל)רן כהן מרצה 

,מליקסוןאריק מרצה .  לקחים ומסקנות-רצח רבין .  יום הזיכרון לרצח יצחק רבין–04.11.19

.משרד ראש הממשלהגמלאי 

.  על ספרה בשם זה שיצא לאחרונהיבלונקהחנה ' פרופמרצה ".  ילדים בסדר גמור"–18.11.19

.תחתום הקדשה אישית לחברים  שיביאו את ספריבלונקה' פרופ.  לקרוא את הספרמומלץ 

.אסתר ליברמן' פרופמרצה ! לא רק לנשים. סיפור על עצמות שבורות–אוסטאופורוזיס –25.11.19

. זמירה וגרשון פרחטיולם של –אתונה .     אילה ענברבהתנדבות של בריכוזה טיולים בכורסא -03.11.19

,  מליקסוןאריק -קיצוניות וחוסר   ממלכתיות בחברה הישראלית ( יום זיכרון לרצח רבין)-10.11.19
.גמלאי משרד  ראש הממשלה

.שהשתתף באולימפיאדת מינכןספורטאי ,   שאול לדני' פרופ-על אירועי אולימפיאדת מינכן -17.11.19

.  משרד ראש הממשלהגמלאי , גדי ורשהמרצה–" עסק הביש"-24.11.19



(.052-8795876)לפרטים ניתן לפנות . יעקב פולקבריכוזו בהתנדבות של -גינון חוג 

.חברת החוג, לויגבריאלה : מרצה" הקשר בין גוף לנפש-באךפרחי -29.10.19

, מנהלת האוסף הלאומי של עשביית ישראל, לשנרהגר :  מרצה.  סתוויתפריחה -05.11.19
.ירושלים, העבריתהאוניברסיטה 

. יער חקלאי במדבר ועוד, חקלאות טבעית במדבר: הנושא.  נאות סמדרבקיבוץ סיור -15.11.19
.מקומות3עוד נותרו 

.                                                      הנושא יפורסם מאוחר יותר.  יוסי מזרחי' פרופשל הרצאתו -26.11.19

.תקוה ביברבריכוזה בהתנדבות של –טיולים בארץ 

רעיה מולכובריכוזה בהתנדבות של –ל''בחוטיולים 

שפות
.  החוג אינו מיועד למתחילים.  12:30בשעה ' בחוג מתקיים בימי א.  'קווילביץסימונטהבהנחיית -איטלקית

.  052-4458476סימונה -והרשמה לפרטים נוספים .  27/10/2019ראשון מפגש 

.  30/10/2019מפגש ראשון בתאריך .  'החוג מתקיים בימי ד.  יגאל שירבהנחיית -ספרדית

.054-7450771נוספים והרשמה יגאל שיר לפרטים .  17:30בשעה :  מתקדמים .  16:30בשעה :  מתחילים 

הקורס מקנה את יסודות השפה הצרפתית .  מיועד למבוגרים ובני נוער.  מאיירוזיאן'גבהדרכת -צרפתית מדוברת 

.  16בשעה :  מתקדמים .  'לימוד חוויתי ומהנה בימי ד.    ותרגול השפה המדוברתהפעלת הלומדים תוך 
.050-5756300מאייר וזיאן'גוהרשמה לפרטים . 19:00מתחילים בשעה .  17:30בשעה :  ממשיכים 

".צוחקים ונהנים"במופע רפי דוידוב פתיחה חגיגית ומיוחדת עם אמן החצוצרה -31.10.19
נושא מאתגר                                                   )גישות וזוויות חדשות ומתחדשות למשפט שלמה " משפט שלמה"-07.11.19

מתנדב                                                    , מנחה, האיש והתופעה כותב)עמנואל דואק -( עם תובנות ויישומים של כאן ועכשיו
(.במתן הרצאות ומפגשי שיח עם ערך מוסף

.אירן זווילי–הרפואה הסינית לטיפול במניעת מחלות תרומת -קונג ' י וצ'טאי צ-14.11.19

(.מרצה במחלקת ניהול באוניברסיטת בן גוריון)ר אורית רבי "ד–כלים בניהול קונפליקטים במערכות יחסים -21.11.19

.מתי כהן–שנים 70סיפורם של ראשוני המתיישבים התימנים במושב אלישיב לפני -28.11.19

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

.במוזיאון הרצליה ומוזיאון אשדודחיים מאור ' פרופסיור מוזיאונים עם –' יום ד, 27.11.19
rayula.m@gmail.comפרטים אצל רעיה מולכו בבית בדפנה או במייל .  מותנה במספר משתתפים

.  יפורסמו בהמשך2020נוספים לשנת טיולים 
rayula.m@gmail.comפרטים והרשמה אצל רעיה מולכו בבית בדפנה או במייל 

.איילאבי בר ' טיול בדרום ספרד בהדרכת דר. מוולנסיה למלגה.  לאוקטובר7-17•
.  ש איסטנבול''סופ.  לנובמבר21-25•
. מנליסבהדרכת יעקב .  מוסקבה המוארת בתקופת קריסמס.  לדצמבר21-26•
.   בורמה בהדרכת שרית מאייר.  2020לפברואר 11-24•
.בוסניה הרצגובינה וסרביה בהדרכת יובל כלב.  2020מאי •



החוג עוסק בעיצוב קרמי בטכניקות שונות ובהתאמה לרמתו ולתחומי  .  קריספלאביבה בהנחיית –קרמיקה חוג 

.054-6384306פרטים בטלפון .  9:00-12:00בשעות ' וג' נשאר מספר מקומות בחוג הבוקר בימים א.  העניין של הלומד

.  מתאים לכל הרמות.  רישום וציור בצבע בטכניקות שונות.  רות באומןבהנחיית –רישום וציור בצבע חוג 

.  9:00-12:00בין השעות ' ובימי ד16:30-19:30בין השעות ' החוג מתקיים בימי א

.  החומרים והטכניקה, הדרכה בעבודה עצמית הכוללת את בחירת הנושא.  קנפושחר בהדרכת -ורישום  ציור 

.  09:30-12:00בין השעות ' מפגשים של פעם בשבועיים בימי ב
.  נכון לעכשיו החוג מלא.  לספטמבר10הראשון התקיים בתאריך המפגש 

.  קירשנררותי של ( בהתנדבות)בריכוזה –טלאים חוג 

.052-8601732פרטים נוספים בטלפון .  09:00-12:00בין השעות ' מתקיים בימי דהחוג 

.  פאולה עובדיהשל ( בהתנדבות)בהנחייתה –האקוורל קבוצת 

.  09:00-12:00בין השעות ' מתקיים בימי דהחוג .  אמנים המציירים בצבעי מיםמוזמנים 
.052-4223878פרטים נוספים בטלפון  .  27/10/2019מפגש ראשון בתאריך 

.  בוכמןאורי של ( בהתנדבות)בהנחייתו –צרפתית שיחונים

.29/10/2019מפגש ראשון .  10:30החל משעה ' מתקיים בימי גהשיחון

(.  בהתנדבות)בהנחיית  מספר מורים מתחלפים –אנגלית 

27/10/2019ראשון בתאריך מפגש .  10:00בשעה ' מתקיים בימי אהשיחון
.  לגבי יתר התאריכים והמורים יבוא פרסום בהמשך.  יעל גלזרעם 

המרכזים בהתנדבותכל מועדונים

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

.  טריפטושייקה בריכוזו של –שחמט

09:00-11:00השעות שלישי וחמישי בין , בימי ראשון

אמנות

מתמחה בתיעוד אזורי , צלם עיתונות בינלאומי, אמנון גוטמןבהנחיית –צילום יצירתי 

.  פוליטיים וחברתיים, אקונומיים-כמו כן מתמקד בצילומיו בנושאים סוציו. סכסוך בעולם
חשיפה , כלים טכניים ויצירתיים בבניית פריים, מונחי היסוד בצילום: בסנאהנושאים שיילמדו 

גם מצלמות  , מצלמה דיגיטלית מכל סוג: דרישות ציוד.   שימוש נכון במצלמה ועוד, נכונה לאור
.   פילם יתקבלו בברכה

 .Amnon23@gmail.comובמייל 050-7511874בטלפון : לפרטים נוספים והרשמה
 .www.amnongutman.comנוסף גם באתר מידע 



.בק-ברייטברטדליהשלבהנחייתה-פילאטיס

.(35מגילהחל)לנשיםהמעברלגילהנלוותבבעיותמתמחה
וחיטובבחיזוקהמעונייניםלכלגםמיועדיםפילאטיסשיעור
גבשריריחיזוק,עצםרקמתלחידושהתעמלות,הגוףשרירי
וחיזוקהאגןרצפת,ירכיים,הכתפייםוחגורתתחתון,עליון

קשרליצורניתןוהרשמהנוספיםלפרטים.טבעתייםשרירים
.08-6467108בטלפון

התעמלות

?מיליםעםלמסעלצאתמבקשת.טלדינהבהנחיית–לכתיבההחוג

.ראשוןבימינוספתפעילותשנתופותחתכותבתנשיםקבוצת
.052-4600553בטלפוןפרטים.27/10/2019בתאריךראשוןמפגש

'                                 בימי בחוגיםהשנה יתקיימו שני .  פנחס זיו' דרשל ( בהתנדבות) בהנחיה ישראל מחשבת 

10:45-12:15-ל ''רמח9:00-10:30-החסידי הסיפור . 28/10/2019מפגש ראשון בתאריך .  ל''הרמחהחסידי  ולימודי הסיפור 

.  גרץנעמי בהתנדבות של בהנחייתה -תרי עשר מבט פמיניסטי על 

.  10:30בשעה 24/10/2019מפגש ראשון בתאריך  .  10:30-בשעה ' בימי ה

הסיניתהרפואהפיעלתנועות24שלסדרהנבצע.זוויליאירןשלבהפעלתה-י'צטאי

רבותתורםי'צטאי.ושריריםמפרקים,השלדאתמחזקת,הפנימייםהאבריםאתמפעילהאשר
.(דמנציהמניעת)וריכוזאיזון,גמישות,קואורדינציה,נכונהליציבהגם

...ועודלפיברומיאלגיהגםמתאים
בשעות'גבימימתקיימתהפעילות.גופניכושראוקודםניסיוןדרושולאמגדר,גיללכלמתאים

.07-77646724בטלפוןנוספיםפרטים.18:30-19:30

"faceformingפניםהתעמלות .גינזבורגריטהבהדרכת"–

.כפולוסנטרקמטיםלהעלמת,הפניםשריריאתלעצבמסייעתפניםהתעמלות
.054-6775521בטלפוןנוספיםפרטים.חינםהדגמהשיעור

קונגי'צתרגילי.זוויליאירןשלבהפעלתה–רפואיקונגי'צ

אנרגייתאתהמגביריםשפוטיםתרגיליםאלו.שניםאלפיבסיןמבוצעים
בימימתקיימתהפעילות.כאחדוגבריםלנשיםמתאים.המתרגלשלהחיים

.0777646724בטלפוןנוספיםפרטים.בבוקר08:30-09:30בשעות'ד


