
 

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

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של הרצאת אורח    - 3.1.10

.תכנית הגרעין של אירן: הנושא  אסכולאיר אפרים "ד : המרצה                   

גוניקאהרון בריכוזו בהתנדבות של  -טיולים בכורסא   -10.1.10

,  הטיול של אלי עמיר. העמוקה ביותר בעולם, לימת בייקל סיבירית -ברכבת הטרנס                    

.גוניקאהרון  -עריכת הסרט                    

בוכמןלאה בריכוזה בהתנדבות של בשיח ובאומר   -17.1.10

:       ספריה שזכו להצלחה רבה "מציאות ודמיון–עולמה של סופרת "תדבר על   מיכל שלומפגש עם הסופרת                    

."מאה חורפים", "שבועת רחל", "מלאכי עליון"                   

"הבית בדפנה"ר ליאה לאופר בגלריית "תיפתח תערוכתה של הציירת ד - 24.1.10

". מבט פנימה וחוץ: "בנושא 
. בוגרת אוניברסיטה לרפואה עם התמחות ברדיולוגיה. שברומניה, "דב"ס לאמנות ב"ליאה לאופר בוגרת בי

.בתערוכתה יהיו מוצגים דיוקנאות וציור מופשט

.פאולה עובדיה :אוצרת התערוכה

14.1.10 -עד לתאריך " הבית בדפנה"בגלריית ר ברוך קרפ  "דניתן לצפות בתערוכתו של           

. 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          

 
, תושבים המעוניינים לקבל הזמנות לתערוכות המתקיימות בבית בדפנה בדואר אלקטרוני  •
paula111@gmail.com: מתבקשים לשלוח את כתובת המייל שלהם ל  

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של הרצאת אורח  -31.1.10

.הקקטוסים כצמחי חקלאות -" מלכי המדבר":  הנושא יוסי מזרחי  ' פרופ: המרצה                   

 

 

             

חוגים חדשים

  מיועד למבוגרים ובני נוער. מאיר וזיאן'גקורס בהדרכת  -צרפתית מדוברת  .

050-5756300לפרטים והרשמה  . ח"ש 140המחיר .   18.30-20.00בימי רביעי     

  10.30פעילות בימי רביעי בשעה .  מושקוביץבהדרכת מיכל  -התעמלות בונת עצם   .

054-4576449 -פרטים והרשמה . שיעור ראשון להדגמה חינם    

  12:40 - 11:00 -בימי רביעי בין השעות מודרך למתקדמים ' ברידגמשחק

  ביום ראשון  , חינם, מפגש חשיפה. פרטים בבית בדפנה. מציע פתיחת קורס בעומר להשכלה יהודית גנדלמכון

0546944272יפה מוצפי  : לפרטים והרשמה 12:00 -בשעה  10.1.10    
  מיועד למתחילים            . צ"נותרו מקומות לחוג ביום חמישי אחה. בהנחיית יעל חיות  -ציור אינטואיטיבי

 054-2088931  6460803  -לפרטים והרשמה . לשנה₪ 500תשלום . ולמתקדמים    

10:00המועדון בשעה (. בהתנדבות)נעמי שני  בהנחיתמועדון קוראים בשיתוף ספריית עומר 

.  תמונות מחיי הכפר -עמוס עוז מתוך ספרו של " במקום רחוק בזמן אחר"נדון בסיפור  - 6.1.10 

.בנורר דן "דבהנחייתו של                

.   נעמי שניבהנחייתה של . מקארתי קורמאקמאת " הדרך"נדון בספר  - 10.2.10



טיולים  
30/01/10  -יתקיים ביום שבת  -ר אלי תלמי "בהדרכת ד 2008יפו של  -יפו אחרת 

(הטיול נקבע לשבת לפי בקשתם של החברים שעובדים במשך השבוע)          

יציאה מהמרכז המסחרי עומר  07:00

.הפסקת ארוחת בוקר עצמית           

קיימת   -מגדל השעון ושוק הפשפשים , מסעדות דגים, גלריות, מקבץ של בתים הבנויים מאבן כורכר - המוזיאליתלצידה של יפו 

של   תשליב: החצר האחורית של תל אביב -ובמידה רבה , מוניציפאלית שייכת לתל אביב אך למעשה ישות נפרדת, יפו האחרת

.שכונות עם אתרים מרהיבים ארכיטקטונית ומייצגי עבר מפואר לצד מוקדי עוני ופשע

  , מסגד חסן בקכמו  -אשר בדרך כלל אינם כלולים בפורמט הסיור  הרגיל בעיר, נבקר במספר אתרים, במהלך סיור זה ביפו

נחשף למגוון נושאים מן  . נפגוש באישים ודמויות הפועלים במתחמים בהם נבקר. בליה'וג מי'עגוסמטאות  הכנסייה הקופטית

מיקום מרכזי ופוטנציאל תיירותי וחזותי לעומת מערכת חינוך   -נקודות החוזק מול נקודות החולשה : האקטואליה הקיומית של יפו

.והשלכתו על דו קיום יהודי ערבי ביפו, מול מגמות שימור נדלניפיתוח . פשיעה והעדר אכיפת חוק, קורסת
.חזרה משוערת - 19:00

₪ 110: המחיר לחברי הקהילה התומכת.  ₪ 130:  עלות למשתתף

  23.2.10יתקיים ביום שלישי .......... בהדרכת אבי משה סגל  ..........ליל כל המטוסים        
₪ 120לקהילה התומכת , ₪ 140עלות למשתתף                

ים המלח -ה 'פלאז קראוןנופש במלון                
28.2 - 03.3.10,  רביעי -ימים בימים ראשון  4לילות  3נופש        

הוא משתלב בטבע הייחודי סביבו ומעניק לאורחיו את כל פינוקי הגוף  , המלון ממוקם על חוף ים המלח עם חוף צמוד משלו

.  סולריום ועוד, חדר כושר, חדרי בוץ, סאונה, קוזי'ג, בריכות גופרית, בריכות ים המלח, במלון ספא מפואר. והנפש

.במלון קיימות גם תוכניות בידור.    מסעדות המלון מגישות ארוחות עשירות ומגוונות ובהן גם בר הבריאות הייחודי לרשת

חצי פנסיון -יום  15ואן 'סין כולל חבל סצ                    

2010היציאה בסוף חודש מאי  -הטיול המקיף ביותר כל האתרים כלולים                    

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

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

  

 24.1,  10.1 -' ביום אמפגשים פעם בשבועיים (. בהתנדבות)בהנחיית שוקי שוחט –לימוד ערבית מדוברת

  18.15 - 16.45   -בין השעות                                       

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

4.1.1011.1.1018.1.1025.1.10ימי פעילות

מנדל גריפרידמן ברברהגלזר יעלסוזן גרוסבהנחיית

"הקאמרי"בתיאטרון " ינטל"הצגה מוסיקלית        
 

(כנר על הגג)משה קפטן : הצגה על פי סיפור קצר מאת יצחק בשביס זינגר עיבוד ובימוי             

דן אלמגור: תרגום ופזמונים             

 

  27.2.10ש  "במוצהסעה מאורגנת              

ממגרש החנייה במרכז 18:00האוטובוס יוצא בשעה              

(ללא הסעה 230₪במקום )כולל הסעה  165₪: עלות             

 135₪: לחברים בקהילה תומכת                    

"הבית בדפנה: "ק בלבד'בצ, הרשמה ותשלום             

18:30–18:00' בימי ג 20:00–19:30' בימי א             

 

.ובמחלקת החינוך במועצה" הבית בדפנה"ניתן לקבל ב( 'וכושל החוגים )דף פעילות קבועה  

 שפות


