"פנאי בצוותא" -בימי ראשון בשעה  19:00בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר .
 - 5/1/20טיולים בכורסא בריכוזה בהתנדבות של אילנה ענבר

מסע יחודי אל "האיים הקוליריים" .שרשרת איי מריבה בין יפן לרוסיה הנמצאים בטבעת האש בין יפן
לקמצ'טקה-סיביר .טייל ומציג אליהו עמיר.
 - 12/1/20יחסי ישראל  -צרפת  -מירח דבש לגירושין מכוערים .המרצה :גדי ורשה.
 - 19/1/20פתיחת תערוכה של הצייר אנדריי טרס .האוצרת :פאולה עובדיה.
 - 26/1/20השפעת התקשורת על סדר היום הציבורי .המרצה :ארז סוצקוורים  ,יועץ אישי -שיווקי .איש תקשורת.

שני תרבותי
- 6/1/20
- 13/1/20
- 20/1/20
- 27/1/20

אמנות ישראלית .שנות השבעים  -מינימליזם ואמנות מושגית .חלק א' .מרצה  :פרופ' חיים מאור.
המשפטים הגדולים בהיסטוריה .משפט סוקרטס .סדרה חדשה עם ההיסטוריון אלון קליבנוב.
אמנות ישראלית .שנות השבעים :מינימליזם ואמנות מושגית .חלק ב' .מרצה  :פרופ' חיים מאור.
אמנות ישראלית .שנות השבעים :מינימליזם ואמנות מושגית .חלק ג' .מרצה  :פרופ' חיים מאור.

קפה אירופה
2/1/20
9/1/20
16/1/20
23/1/20
30/1/20

-

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

ימי ה' בשעה  .17:00בריכוזן בהתנדבות של תקווה ביבר וזהבה חיון.

סיפור משפחתי מרתק ,יציאת מצרים הפרטית של שלמה אבולעפיה.
המשך הסדנא בנושא  :יישוב סכסוכים .המרצה :ד"ר אורית רבי.
איומים על חיות הבר .המרצה  :ראבח קרינאווי ,מנהלת פרוייקט בנושא הטבע והשמירה עליו.
ההיסטוריה והפרט ,סיפור משפחתי  .המרצה :לאה גולדשטיין.
איר אפשר בעזרת ידע טוב בעברית ללמוד ערבית ,עיברבית ? המרצה  :ישראל רבי.

טיולים בארץ – בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר.

 - 8/1/20סיור גלריות עם פרופ' חיים מאור" :מרבדים מדברים" תערוכה באוצרות פרופ' מאור
באוניברסיטת בן גוריון ,ביקור בתערוכתה של דניאלה מלר ומפגש עם האמנית ,סיור במוזיאון הנגב
בתערוכה חדשה .עלות הסיור  100שקלים  ,כולל הסעות ,הדרכה ודמי כניסה.
 -15/1/20הצצה לנגב – תחנת הכח הסולרית ,בן-גוריון( ,ארוחת צהרים בשדה בוקר) אגם ירוחם ,כרמי אבדת.
הרשמה אצל :תקוה ביבר  / 0544370993מוטי כהן 0543171300
עלות למשתתף  ₪ 140הנחת קהילה תומכת  20ש" לבית אב.
קבוצת האקוורל – מפגש ציירים ותיקים בציור בצבעי מים.
המפגש מתקיים בימי ד' בין השעות  .09:00-12:00פרטים נוספים בטלפון .052-4223878
חוג לציור בצבעי מים – בהנחייתה של פאולה עובדיה בימי שני בין השעות  16.00ועד , 17:45
פרטים נוספים טל 052-4223878 .
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טיולים בחו''ל – בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו

- 11-23/2/20
- 17-24/4/20
- 6-16/5/20
- 23/7-9/8/20
- 3-14/9/20
- 8-13/10/20
- 11-15/12/20

בורמה .בהדרכת שרית מאייר.
ג'נבה ,ליון ושייט נהר הרון (פרובאנס) .בהדרכת מירי צח.
לב הבלקן :בוסניה הרצגובינה וסרביה .בהדרכת יובל כלב.
הרי הרוקי הקנדיים ושייט באלסקה .בהדרכת שרית מאייר.
גיאורגיה וארמניה .בהדרכת יעקב מנליס.
ליסבון טיול כוכב .בהדרכת אורלי אלדובי.
קריסמס וחנוכה :יהדות ונוצרות בווילנה ,ירושלים דליטא .בהדרכת דניאל גורביץ'.

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

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

 - 14/1/20זיהוי בעיות בגינה  -איתור ,זיהוי ומתן פתרונות בתחזוקת הגינה.
הזדמנות מצוינת לשאול שאלות מטרידות .המרצה  :אגרונום אהרון ברגר.
" - 28/1/20ציפורים זה טוב לחקלאות? החקלאי טוב לציפורים?"
המרצה  :ד"ר יואב מוטרו (משרד החקלאות).
צרפתית  -בהנחייתו (בהתנדבות) של אורי בוכמן .השיחון מתקיים בימי ג' החל משעה .10:30

אנגלית -

בהנחיית מספר מורים מתחלפים (בהתנדבות) .השיחון מתקיים בימי א'.
5/1/20

12/1/20

19/1/20

26/1/20

יעל גלזר

רות אופיר

שריל ארליך

שילה ורשבסקי

...מועדונים ...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
בימי שני וחמישי בין השעות  23.00 - 19.30תחרויות ברידג (לשעבר התקיימו בבאר שבע)
שחקנים המעונינים להצטרף  4 -מושבי היכרות חינם.
שחמט בימי ראשון ,שלישי וחמישי בין השעות 09:00-11:00
פילאטיס  -בהנחייתה של דליה ברייטברט-בק .פילאטיס מיועדים גם לכל המעוניינים בחיזוק וחיטוב שרירי הגוף,
לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטלפון .08-6467108
טאי צ'י  -בהפעלתה של אירן זווילי .מתאים לכל גיל ,מגדר ולא דרוש ניסיון קודם או כושר גופני.
הפעילות מתקיימת בימי ג' בשעות  .18:30-19:30פרטים נוספים בטלפון .07-77646724
צ'י קונג רפואי – בהפעלתה של אירן זווילי .אלו תרגילים שפוטים המגבירים את אנרגיית החיים של המתרגל.
הפעילות מתקיימת בימי ד' בשעות  08:00-09:00בבוקר .פרטים נוספים בטלפון .0777646724
התעמלות פנים – " " faceformingבהדרכת ריטה גינזבורג.
התעמלות פנים מסייעת לעצב את שרירי הפנים ,פרטים נוספים בטלפון .054-6775521
החוג לכתיבה – בימי ראשון .פרטים בטלפון .052-4600553
מחשבת ישראל  -בהנחיה ( בהתנדבות) של דר' פנחס זיו .השנה יתקיימו שני חוגים :הסיפור החסידי ולימודי הרמח''ל.
הסיפור החסידי  9:30-10:30 -רמח''ל  10:45-12:00 -ימי שני.
מבט פמיניסטי על תרי עשר  -בהנחייתה בהתנדבות של נעמי גרץ .בימי חמישי בשעה .10:30
איטלקית  -בהנחיית סימונטה קווילביץ' .בימי א' בשעה  .12:30החוג אינו למתחילים .לפרטים והרשמה .052-4458476
ספרדית  -בהנחיית יגאל שיר .בימי ד' .מתחילים בשעה  .16:30מתקדמים בשעה  .17:30לפרטים והרשמה .054-7450771
צרפתית מדוברת  -בהדרכת ג'וזיאן מאייר .בימי ד' .מתקדמים בשעה  .16:00ממשיכים בשעה .17:30
מתחילים בשעה  .19:00לפרטים והרשמה .050-5756300

