
.  עקב נסיעתו לחול-יתקיימו בחודש פברואר לא מחשבת ישראל –ר פנחס זיו "דשל החוגים 
.יפורסמופרטים -תתחדש בחודש מרץ הפעילות .   טובהמאחלים לו נסיעה 

פרסום  חודש  פברואר

19:00בימי ראשון בשעה -"פנאי בצוותא"

מולכורעיהשלבהתנדבותבריכוזהשני תרבותי   18:00בשעה ' בימי 

. ביבר תקווה בריכוזה בהתנדבות של 

.נפרדפרסום ראה . מויסאסטרולר "ד-המרצה".  אודסה בלהבות" בעקבות הסרט  -30/1/20
(  שופט בדימוס)יוסי רבי  -המרצה.   העלייה מעיראק ילדות בצל חויות-6/2/20

.זויליאירו -המרצה .  קוריאניתטיפול עצמי בשיטה -וק 'גסו-13/2/20
.עובדיהפאולה -המרצה.  ממצרים, לארץעלייתי סיפור 20/2/20
עמנואל דואק-המרצה .  לחייםמשמעויות ותובנות -מעשינו יקרבונו ומעשינו ירחיקונו 27/2/20

.אסתר ליברמן' פרופמרצה .  למה העצמות שלנו נשברות: אוסטאופורוסיס–3/2/20
.קליבנובאלון ' דרמרצה ?  קדושה או מכשפה–ארק'דאן 'ז:  המשפטים הגדולים בהיסטוריה–10/2/20
איתומדען ומשורר אשר האמנות המודרנית ממשיכה לנהל, אדריכל, צייר, פסל: וורהולמליאונרדו לאנדי –17/2/20

.   היסטוריונית ומדריכת טיולים, אלדוביאורלי מרצה .   עכשווידיאלוג 
חברות וחלוציות  , סיפור על אהבה לרעיון ועל האומץ להגשימו.  סרט תיעודי" ארבעה חברים ומטוס"–24/2/20

הבמאי שתיעד בזמן אמת  , שרמןרוני מרצה .  ממטוס הערבה צמחה תעשיית מטוסים שלמה.  אמתית
.הניסויים המסוכנים ואת רגעים הגדולים והמרגשים, האנשיםאת 

17:00בשעה ' ימי הקפה אירופה  

..09:00-12:00בין השעות ' בימי דהמפגש מתקיים ,  מפגש ציירים ותיקים בציור בצבעי מים–האקוורל קבוצת 

052-4223878.  פרטים  טל , 17:45ועד 16.00בין השעות בימי שני עובדיה  פאולה בהנחייתה של –חוג לציור בצבעי מים 

אמנות

40-42WWW.OMER.MUNI.ILרחוב רותם  "  הבית בדפנה"

צאצא למגורשי  , טרגןיוסי בן דוד -המרצה .  ומציאותחלום -היהודים הנסתרים צאצאי -2/2/20
....סגר מעגל עם צאצאי האנוסים בעיר. בספרדטרגונההעיר 

.אריה מרכוסמפגש על כוס יין עם -9/2/20
.....צבעונית ועצומת ממדים, מרתקת, יבשת מעניינת. היבשת הזורחת מעבר לאופק-אפריקה -16/2/20

.לוידניאל -המרצה 
.נפרדפרסום ראה . הקרנת הסרט ושיחה עם היוצרות-את הרסיסים לאסוף -23/2/20

הודעות

.     תקווה ביבר וזהבה חיוןבריכוזן בהתנדבות של



רעיה מולכובריכוזה בהתנדבות של –ל ''בחוטיולים 

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

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

המרכזים בהתנדבותכל ...מועדונים...

' ברידג

.בהדרכת מירי צח(.  פרובאנס)ליון ושייט נהר הרון , נבה'ג-17-24/4/20
.יובל כלבבהדרכת לב הבלקן -6-16/5/20

.בגדאנסקריהאנדרה תרבות וקונצרט של , נופים: פוליןצפון !חדש-15-21/6/20

.מאיירבהדרכת שרית .  הקנדיים ושייט באלסקההרוקיהרי -24/7-8/8/20
.רשימה מלאה של הטיולים תפורסם בנפרד

.054-4294259או בטלפון rayula.m@gmail.comרעיה מולכו בבית בדפנה או במייל :  והרשמהפרטים 

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

.  מציון ובחוות הנויזרעים -במשתלת צמחי הבר סיור -19/2/20

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

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

1/2/208/2/2016/2/2023/2/20

גינזבורגדינה גינזבורגדינה רות אופירגלזריעל

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

,  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

.המתרגלשלהחייםאנרגייתאתהמגביריםשפוטיםתרגיליםאלו.זוויליאירןשלבהפעלתה–רפואיקונגי'צ
.0777646724בטלפוןנוספיםפרטים.בבוקר08:00-09:00בשעות'דבימימתקיימתהפעילות

.052-4600553בטלפוןפרטים.ראשוןבימי–לכתיבההחוג

.  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

שיחונים

בהדרכתו של  ".  והאמנות הישראליתסוטיןחיים : נפש עירומה"נסיעה למוזיאון עין חרוד לתערוכה  -11/3/20
.  מיועד לגמלאי עומר.  הדרכה וכניסה למוזיאון, שקלים  והוא כולל הסעה150מחיר למשתתף .  חיים מאור' פרופ

.או אצל רעיה מולכו054-4370993הרשמה אצל תקווה ביבר 

.תקווה ביברבריכוזה בהתנדבות של –בארץ טיולים 

mailto:rayula.m@gmail.com

