פרסום חודש פברואר
"פנאי בצוותא"-

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

 - 2/2/20צאצאי היהודים הנסתרים  -חלום ומציאות .המרצה  -יוסי בן דוד טרגן ,צאצא למגורשי
העיר טרגונה בספרד .סגר מעגל עם צאצאי האנוסים בעיר....
 - 9/2/20מפגש על כוס יין עם אריה מרכוס.
 - 16/2/20אפריקה  -היבשת הזורחת מעבר לאופק .יבשת מעניינת ,מרתקת ,צבעונית ועצומת ממדים.....
המרצה  -דניאל לוי.
 - 23/2/20לאסוף את הרסיסים  -הקרנת הסרט ושיחה עם היוצרות .ראה פרסום נפרד.
שני תרבותי ימי ב' בשעה  18:00בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו

 – 3/2/20אוסטאופורוסיס :למה העצמות שלנו נשברות .מרצה פרופ' אסתר ליברמן.
 – 10/2/20המשפטים הגדולים בהיסטוריה :ז'אן ד'ארק – קדושה או מכשפה? מרצה דר' אלון קליבנוב.
 – 17/2/20מליאונרדו לאנדי וורהול :פסל ,צייר ,אדריכל ,מדען ומשורר אשר האמנות המודרנית ממשיכה לנהל איתו
דיאלוג עכשווי .מרצה אורלי אלדובי ,היסטוריונית ומדריכת טיולים.
"– 24/2/20ארבעה חברים ומטוס" סרט תיעודי .סיפור על אהבה לרעיון ועל האומץ להגשימו ,חברות וחלוציות
אמתית .ממטוס הערבה צמחה תעשיית מטוסים שלמה .מרצה רוני שרמן ,הבמאי שתיעד בזמן אמת
את האנשים ,הניסויים המסוכנים ואת רגעים הגדולים והמרגשים.

קפה אירופה

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

 - 30/1/20בעקבות הסרט " אודסה בלהבות" .המרצה  -ד"ר סטרול מויסא .ראה פרסום נפרד.
 - 6/2/20חויות ילדות בצל העלייה מעיראק  .המרצה  -יוסי רבי (שופט בדימוס)
 - 13/2/20סו ג'וק  -טיפול עצמי בשיטה קוריאנית .המרצה  -אירו זוילי.
 20/2/20סיפור עלייתי לארץ ,ממצרים .המרצה  -פאולה עובדיה.
 27/2/20מעשינו יקרבונו ומעשינו ירחיקונו  -משמעויות ותובנות לחיים .המרצה  -עמנואל דואק

אמנות

קבוצת האקוורל – מפגש ציירים ותיקים בציור בצבעי מים ,המפגש מתקיים בימי ד' בין השעות ..09:00-12:00
חוג לציור בצבעי מים – בהנחייתה של פאולה עובדיה בימי שני בין השעות  16.00ועד  , 17:45פרטים טל 052-4223878 .

הודעות

החוגים של ד"ר פנחס זיו – מחשבת ישראל לא יתקיימו בחודש פברואר  -עקב נסיעתו לחול.
מאחלים לו נסיעה טובה .הפעילות תתחדש בחודש מרץ  -פרטים יפורסמו.
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טיולים בארץ – בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר.

 - 11/3/20נסיעה למוזיאון עין חרוד לתערוכה "נפש עירומה :חיים סוטין והאמנות הישראלית" .בהדרכתו של
פרופ' חיים מאור .מחיר למשתתף  150שקלים והוא כולל הסעה ,הדרכה וכניסה למוזיאון .מיועד לגמלאי עומר.
הרשמה אצל תקווה ביבר  054-4370993או אצל רעיה מולכו.
טיולים בחו''ל – בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו

 - 17-24/4/20ג'נבה ,ליון ושייט נהר הרון (פרובאנס) .בהדרכת מירי צח.
 - 6-16/5/20לב הבלקן בהדרכת יובל כלב.
 - 15-21/6/20חדש! צפון פולין :נופים ,תרבות וקונצרט של אנדרה ריה בגדאנסק.
 - 24/7-8/8/20הרי הרוקי הקנדיים ושייט באלסקה .בהדרכת שרית מאייר.
רשימה מלאה של הטיולים תפורסם בנפרד.
פרטים והרשמה :רעיה מולכו בבית בדפנה או במייל  rayula.m@gmail.comאו בטלפון .054-4294259

...חוג גינון...

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

 - 19/2/20סיור במשתלת צמחי הבר  -זרעים מציון ובחוות הנוי.
צרפתית  -בהנחייתו (בהתנדבות) של אורי בוכמן .השיחון מתקיים בימי ג' החל משעה .10:30

אנגלית -

בהנחיית מספר מורים מתחלפים (בהתנדבות) .השיחון מתקיים בימי א'.
1/2/20

8/2/20

16/2/20

23/2/20

יעל גלזר

רות אופיר

דינה גינזבורג

דינה גינזבורג

שיחונים

...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
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

