
.    בספרד בימי הבינייםאנטי יהודיים פתגמים -1/12/19
.מלמודגילה -המרצה 

"  משחקים בצבע ומרקמים"–תערוכה פתיחת -8/12/19
.כרפסר זאב "ד-המרצה .   ביותרהיסוד הטבעי -אורניום -15/12/19
האישי של  ספורו-הרצאה .  הדלקת נרות חנוכהטקס -22/12/19

.על טביעת הצוללת דקר( זבו)זאב בן אבי מ במילואים "אל
אין פעילות-חנוכה חופשת -29/12/19

19:00בימי ראשון בשעה -"פנאי בצוותא"

שני תרבותי  
מולכורעיהשלבהתנדבותבריכוזה

18:00בשעה ' בימי 

. ביבר תקווה בריכוזה בהתנדבות של 

.רביר אורית "ד-המרצה .  יחסיםלניהול קונפליקטים במערבות כלים -5/12/19
.עמיראליהו של סיפורו המרתק עלייתו מסוריה של הנער אליהו סיפור -12/12/19
.גולןאלי התנסות והדגמה על ידי יום  גופנית וחשיבותה הרבה לחיי יום פעילות -19/12/19
".שחרור בשחקים"י אברהם הרשקוביץ הסרט "במפגש יוקרן ע–מעשה ניסים -26/12/19

פורמנסקינתן ' דרמרצה .  הטנגו. אמריקאית-לטינומוסיקה -2/12/19
טנגו והיצירות של  ,  אמריקאית-לטינומוסיקה -9/12/19

.פורמנסקינתן ' דרמרצה .  פיאצולהאסטור 
.מאור' פרופמרצה .  ישראליתאמנות -16/12/19
.אין פעילות.  חנוכהחג 23/12/19-30/12/19

.     חיוןביבר וזהבה תקווה שלבהתנדבות בריכוזן .  17:00בשעה ' ימי הקפה אירופה

"מפגשים בסימן מורשת ואמנות"–לכרמלטיול -11/12/19ומחזור שני  -4/12/19
.0544370993והרשמה תקווה ביבר פרטים .  מיועד גמלאי עומר בלבד.  באזור הכרמל

0544294259פרטים אצל רעיה מולכו .  חיים מאור' פרופגלריות עם סיור -8/1/20

.תקווה ביברבריכוזה בהתנדבות של –בארץ טיולים 



רעיה מולכובריכוזה בהתנדבות של –ל ''בחוטיולים 

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

(לשעבר התקיימו בבאר שבע)ברידגתחרויות 19.30-23.00בימי שני וחמישי בין השעות 
.מושבי היכרות חינם4-להצטרף המעוניניםשחקנים 

המרכזים בהתנדבותכל ...מועדונים...

' ברידג

.מנליסבהדרכת יעקב .  מוסקבה -20-26/12/10
.בהדרכת שרית מאייר.  בורמה-11-23/2/20
.בהדרכת מירי צח(.  פרובאנס)ליון ושייט נהר הרון , נבה'ג-17-24/4/20

.בהדרכת יובל כלב.  בוסניה הרצגובינה וסרביה: הבלקןלב -6-16/5/20

.טיולים נוספים יפורסמו בהמשך

rayula.m@gmail.comבמייל או . 0544-294259והרשמה אצל רעיה מולכו בבית בדפנה בטלפון פרטים * 

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

.בשןאסף ' אגר-המרצה .  שימור הזנים העתיקים של עצי הפרי בישראל-מורשת עצי -3/12/19
.בונסאיאמו , אמרגימשה -המרצה .   היפנייםמסתרי הגינון והגן -10/12/19

.  10:30החל משעה ' מתקיים בימי גהשיחון.  בוכמןאורי של ( בהתנדבות)בהנחייתו -צרפתית 

.  'מתקיים בימי אהשיחון(.  בהתנדבות)מספר מורים מתחלפים בהנחיית  -אנגלית

1.12.198/12/1915/12/1922/12/1929/12/19

אין פעילות, חנוכהורשבסקישילהארליךשרילרות אופירגלזריעל

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

.  אמנים המציירים בצבעי מיםמוזמנים .  פאולה עובדיהשל ( בהתנדבות)בהנחייתה –האקוורל קבוצת 
.052-4223878נוספים בטלפון  פרטים . 09:00-12:00בין השעות ' מתקיים בימי דהחוג 

052-4223878.  לפרטים טל 16.30בימי שני משעה פאולה עובדיה בהנחייתה של –חוג לציור בצבעי מים 

,  מיועדים גם לכל המעוניינים בחיזוק וחיטוב שרירי הגוףפילאטיס. בק-ברייטברטדליה בהנחייתה של -פילאטיס
. 08-6467108נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטלפון לפרטים 

.גופניכושראוקודםניסיוןדרושולאמגדר,גיללכלמתאים.זוויליאירןשלבהפעלתה-י'צטאי

.07-77646724בטלפוןנוספיםפרטים.18:30-19:30בשעות'גבימימתקיימתהפעילות

שלהחייםאנרגייתאתהמגביריםשפוטיםתרגיליםאלו.שניםאלפיבסין.זוויליאירןשלבהפעלתה–רפואיקונגי'צ

.0777646724בטלפוןנוספיםפרטים.בבוקר08:00-09:00בשעות'דבימימתקיימתהפעילות.המתרגל

.052-4600553בטלפוןפרטים.ראשוןבימי–לכתיבההחוג

.ל''הרמחולימודיהחסידיהסיפור:חוגיםשנייתקיימוהשנה.זיופנחס'דרשל(בהתנדבות)בהנחיה-ישראלמחשבת
.שניימי10:45-12:15-ל''רמח9:00-10:30-החסידיהסיפור

.  10:30בשעה בימי חמישי .גרץנעמישלבהתנדבותבהנחייתה-עשרתריעלפמיניסטימבט

"faceformingפניםהתעמלות .גינזבורגריטהבהדרכת"–

.054-6775521בטלפוןנוספיםפרטים,הפניםשריריאתלעצבמסייעתפניםהתעמלות

.  17:30ממשיכים בשעה .  16:00מתקדמים בשעה .  'דבימי . מאיירוזיאן'גבהדרכת -מדוברת צרפתית 

.050-5756300והרשמה לפרטים . 19:00בשעה מתחילים 

.054-7450771והרשמה לפרטים  .  17:30מתקדמים בשעה .  16:30בשעה מתחילים .  'דבימי .  יגאל שירבהנחיית -ספרדית 

.  052-4458476לפרטים  והרשמה  . למתחיליםהחוג אינו .  12:30בשעה ' בימי א.  'קווילביץסימונטהבהנחיית -איטלקית 


