
 

פנאי בצוותא  
.אנו מבקשים לא לאחר. הכניסה חופשית  20.00ההרצאות מתקיימות בימי ראשון בשעה                               

גוניקאהרון בריכוזו בהתנדבות של  -טיולים בכורסא  - 6.12.09

כנסיות , אימפריה ימית אדירה ששקעה והשאירה לנו מבצרים. הפעם נטייל בפורטוגל                   
.גוניקטיולם של נילי ואהרון .  מקדש מאכלי ים וכפרי דייגים יפהפיים.  וארמונות                  

בחג החנוכה" הבית בדפנה"חוגגים עשור ל
בבית התרבות 20:30בשעה  14.12.09' ביום ב

הדלקת נרות:  בתוכנית

ברכות               
נתן אלתרמןמופע משירי הבמה של המשורר               

מופע שכולו קלאסיקה  .  אירוע של טעימות מתוך יצירתו המגוונת - "צריך לצלצל פעמיים"

-לי"וב" המטאטא"קטעי ספרות ותיאטרון ושירי קברט  שהוצגו בתיאטרון , פזמונים, ישראלית מובחרת
,זמרת ושחקנית ,אורית פלג, נכדו של המשורר, סלורנתן זמר ושחקן :  בהשתתפות".   לו-לה

.עיבודים וניהול מוסיקלי, פסנתר, ניב קאופמןו                                 

הציבור מוזמן                                                                                                        

".הבית בדפנה"בגלריית ר ברוך קרפ  "דתיפתח תערוכתו של   - 20.12.09
עבר מסלול הכשרה מקצועית החל במכונאות מטוסים בתיכון וכלה בדוקטורט בטכניון . ברוך נולד בריגה

במקביל ליצירה בתחום , צילום הטבע והעיון בטבע האדם מעסיקים את היוצר מגיל תיכון. באוירונוטיקה
(.הרוח)החומר והמטוסים 

מוצגים צילומים של נופי הטבע והארץ  , "לצאת לחופשי", בתערוכה הנוכחית

.המשולבים בקטעי פרוזה
פאולה עובדיה -אוצרת התערוכה                                             

. 19.00 - 21.00ו  09.30–12.00בין השעות ' ג' בימים א ב: שעות הפתיחה של הגלריה

0576484185או בתיאום עם שמעון ביטון  09.30-12.00' ביום ה 21.00–19.00בין השעות ' בימי ד

 
מתבקשים לשלוח את  , תושבים המעוניינים לקבל הזמנות לתערוכות המתקיימות בבית בדפנה בדואר אלקטרוני 

paula111@gmail.com: כתובת המייל שלהם ל

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של הרצאת אורח  - 27.12.09

נאווימר אליהו : המרצה                        
האיסלםעל פי  פוטיפריוסף ואשת :   הנושא                  

   מבחר מהקלאסיקה האמריקאית והקלאסיקה האירופאית וכמובן גם -מועדון הסרט הטוב

.    הרצאה ודיון בין הנוכחים, צפייה בסרטים -הקורס מיועד לחובבי קולנוע .  סרטים שאי אפשר בלעדיהם    
30.11.09 -מפגש ראשון ב  21:30 - 19:00 -אחת לשבועיים בין השעות , עשרה מפגשים כל יום שני    
6491602מיכאל  -לפרטים נוספים והרשמה . ₪ 50-כניסה חד פעמית ₪ 450עלות הקורס     

 פרטים בדף הבא - 28.2.10-היציאה לנופש בים המלח ב



טיולים דצמבר
23/12/09, יתקיים ביום רביעי -הישוב היהודי אל מול המנדט הבריטי  -"המרד"

חיניץאיל : בהדרכת                

יציאה מהמרכז המסחרי עומר 07:00

.סיפור האירועים שהסעירו את הישוב היהודי בשלהי תקופת המנדט, מוזיאון אסירי המחתרת 
.מוזיאון חדש וחווייתי שמביא את סיפורו ומורשתו של אבי המרד -בית מורשת מנחם בגין

ח  "ש 125המחיר לחברי הקהילה התומכת . הדרכה ותשלום לאתרים, הסעה: המחיר כולל₪ 145: עלות למשתתף

18:30 - 18:00: יום שלישי בין השעות  20:00 - 19:00: יום ראשון בין השעות–" הבית בדפנה: "ההרשמה לטיולים 

050-7921299,  6469220. טל–לפרטים נוספים יש להתקשר ליוכבד מרקס 

מערכת חוגים  

חמישירביעישלישישניראשון

6.15 - 7.45  

יוגה עם זריחה

  7.45 - 6.15שחמט- 9.00לימוד אנגלית- 9.00 

יוגה עם זריחה

שחמט- 9.00

 

חוג טלאיםשיחון אנגלית-10.30שחמט - 9:00

9:00 - 11:15

יוגה

9.00 - 8.00

עיצוב ושזירת פרחים

10:30 - 12:30     

ציור'ברידג- 10:00

ס דפנה"בי 13:00 - 10:30

שיחון בצרפתית

"בדפנה הבית"10:30

מועדון קוראים

(אחת לחודש) 10.00

שיחון בעברית

10:45  

קרמיקה

10:00 - 13:00

ס דפנה"בי

כתיבה קבוצת

"הבית בדפנה"  17:00

מחשבים

16:30

ציור ורישום

דפנה ס"בי12:00 - 9:00

ציור אינטואיטיבי

17:00 - 19:30

ס דפנה"בי

ך"חוג לתנערבית-16:45

17:00 - 18:30

י'צ טאי

18:20 - 19:40

ס דפנה"בי

משחק מודרך   -'ברידג

למתקדמים

17:00

קרמיקה

ס דפנה"בי  22:00 - 19:00

ציור ורישום

17:30 - 20:00

ס דפנה"בי

עיצוב ושזירת פרחים

19:00 - 21:00

'ברידג

"הבית בדפנה"  18:30

חידושים בגנטיקה

חקר ההורמונים

18:00 - 19:30

משחק מודרך   -'ברידג

18:00 -למתחילים 

צרפתית מדוברת

18.30 - 20.00

בימי שישי  בין   -קונג  י'צ

09:00 - 08:00 -השעות 

בפארק אטד
'ברידג - 20.00"****הבית בדפנה"פרטים נוספים לגבי החוגים ראה על לוח המודעות של ****

   מיועד למבוגרים ובני נוער. מאיר וזיאן'גקורס בהדרכת  -צרפתית מדוברת  .
 050-5756300לפרטים והרשמה  . ח"ש 140המחיר .   18.30-20.00בימי רביעי                             

  מיועד למתחילים            . צ"נותרו מקומות לחוג ביום חמישי אחה. בהנחיית יעל חיות   -ציור אינטואיטיבי
  054-2088931  6460803  -לפרטים והרשמה . לשנה₪ 500תשלום . ולמתקדמים                            

  10.30בשעה  2.12מתחילים בפעילות ביום רביעי .  מושקוביץבהדרכת מיכל  -התעמלות בונה עצם  .
054-4576449 -פרטים והרשמה . שיעור ראשון להדגמה חינם                            

  6467167 -פרטים והרשמה . בהדרכת מאיר אורן -למתחילים ' ברידגקורס
   10.00המפגש ביום רביעי בשעה  -(בהתנדבות)נעמי שני  בהנחיתמועדון קוראים בשיתוף ספריית עומר .

.עותק נמצא בספרייה. אטוודמרגרט של "  בנים במעבדה"נדון בסיפור     
מתוך ספרו של  " במקום רחוק בזמן אחר"נדון בסיפור  . בנורדן בהנחיית  6.1.10 -המפגש הבא יתקיים ב     
".תמונות מחיי הכפר" -עמוס עוז     
   27.12,  13.12 -' מפגשים פעם בשבועיים ביום א(. בהתנדבות)בהנחיית שוקי שוחט –לימוד ערבית מדוברת

. 6291100לפרטים והרשמה שוקי .  16.45-18.15בין השעות                                     

10:30  בשעה' בריכוזה של טליה צור בימי ב - אנגלית

7.1214.1221.1228.12ימי פעילות

מרתה לב ציוןמנדל גריגלזר יעלפרידמן ברברהבהנחיית

"לעוף מכאן"  -" קאמרי"יציאה מאורגנת להופעה ב
.עומר -מהמרכז המסחרי  18:00בשעה  7.1.10' יוצאים באוטובוס ביום ה

.לזוג₪ 250, ליחיד₪ 115:  לחברי קהילה תומכת המחיר. כולל הסעה, למשתתף₪ 155: עלות
   18:30 - 18:00' ובימי ג 20:00 - 19:30'  בימי א" הבית בדפנה"ק בלבד ב'בצ: התשלום

".בבית בדפנה"פרסומים עם פרטים על לוח המודעות במרכז ו. מסירת הכרטיסים לפי סדר ההרשמה


