פנאי בצוותא

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

 - 5.4הרצאת אורח בריכוזה בהתנדבות של נורית רגב

מרצה הרב ד"ר גיל נתיב" :נישואין כדת משה וישראלה"  -האם חתונה שיוויונית היא לפי ההלכה?
" -19.4בשיר ובאומר" בריכוזה בהתנדבות של לאה גולדשטיין  -פרטים יפורסמו על לוחות המודעות

פתיחת חגיגית ביום ראשון ה 26.4.09 -בשעה 20.00
שעות פתיחת הגלריה :בימים א'  -ה' בין השעות 12:00 - 09:00 -

חדשים





בימי רביעי בין השעות 21:00 – 19:00-

חוגים חדשים ,מחזור חדש של חוגים

מחשבים  -בהנחיית גבי פולק (בהתנדבות) נפתחת קבוצה חדשה ,פרטים והרשמה6469921 :
ברידג' למתחילים  -בהנחיית מאיר אורן לפרטים והרשמה6467167 , 054-5695501 :
שיחון בספרדית  -המעוניינים ירשמו אצל שושנה ברזילי טלפון 6469685
חידושים בגנטיקה  -סדנה בהנחיית ראובן חיות (מיועד לקבוצה חדשה) תפתח ביום רביעי  1.4.09בשעה .18:00

תזכורות

טיולים ,הצגות ,חוגים וכו'...

 - 20.4 יציאה מאורגנת להצגת הקאמרי "הארץ המובטחת" בשעה  14:30ממגרש החנייה במרכז עומר.
 - 24.4 יציאה מאורגנת לתיאטרון הקאמרי למופע "מחווה לאחוזת בית -תל-אביב הקטנה"
בשעה  10:00ממגרש החנייה במרכז עומר.
 - 1.5 יציאה מאורגנת לאופרה "טוסקה" בשעה  10:00ממגרש החנייה במרכז עומר.
 13-14.5.09 קמפוס באזור הצפון
 - 13.5יציאה מעומר ,מערת הפלמ"ח ,נחל השופט ,ביקור בכפר הצ'רקסי  -כפר קמא ,ארוחת צהרים
בכפר ,מוזיאון גולני ,לינה במלון בכפר גלעדי .בערב ביקור בחצר תל-חי.
 - 14.5ארוחת בוקר במלון ,ביקורים בקסם הגולן שבקצרין ,בית הבד של הגולן ,גשר הישנה,
עתיקות בית-שאן ,סיור למרגלות הגלבוע ,הליכה בקניון חוויתי ושלל פריחות.
 עלות למשתתף בחדר זוגי  ,₪ 680יחיד בחדר  .₪ 860האירוח כולל  -הסעה ,הדרכה ,לינה וארוחת בוקר,
כניסה לאתרים וארוחת צהרים בכפר הצ'רקסי.
 פרטים והרשמה ב"הבית בדפנה" ביום א'  20:00 - 19:00יום ג'  18:30 - 18:00יוכבד מרכס טל6469220 .

קסמי רוסיה
ביקורים מיוחדים במוסקבה וסט פטרסבורג ,קיסרים ,אומנות ותרבות.
יתקיים בתאריך  - 03.07.09תשעה ימים מלאים.
בלעדי :הרצאת רקע של העיתונאי דמיטרי פרוקופייב.
מוסקבה :סיור פנורמי ,הכיכר האדומה ,קרמלין וקתדרלות ,מוזיאון הנשקייה ,גלריית טרטייקוב ,זאגורסק (סרגייב
פוסד)" ,הר ההשתחוות" – אתר הניצחון ,מוזיאון פנורמה -קרב בורדינו ,בית הכנסת הגדול ,מרכז יהודי"-מריאנה
רושה" ,תחנת המטרו ,כנסיית הגואל ,מדרחוב ארבאט ,בית הקברות במנזר נובודייביצ'י ,קונצרט ווקאלי מיוחד של
המקהלה הרוסית.
סט .פטרסבורג :סיור פנורמי ,קתדרלת קזן ,מוזיאון ההרמיטאז' ,פטרהוף ,מצודת פטר ופול ,ארמון יקטרינה
בפושקין -כולל חדר הענבר ,אנדרטת המצור ,הארמון של פליקס יוסופוב ,שייט בנהר נייבה ותעלות העיר ,בית
הכנסת המרכזי וסט .פטרסבורג היהודית.
פרטים נוספים :מסלול הטיול לפי הימים העלות וכו' בעת ההרשמה
בבית דפנה ימים א'  19:00-20:00יום ג' .18:00-18:30
יוכבד מרקס טל .08-6469220 :נייד.050-7921299 :

אנא ,שמרו דף זה.
ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שחמט
" 9:00הבית בדפנה"

לימוד אנגלית
" 9:00הבית בדפנה"

שחמט
" 9:00הבית בדפנה"

ציור ורישום
12:00 - 9:00בי"ס דפנה

שחמט
" 9:00הבית בדפנה"

ברידג'
" 10:00הבית בדפנה"

שיחון אנגלית
" 10.15הבית בדפנה"

חוג טלאים
11:15 - 9:15
"הבית בדפנה"

חידושים בגנטיקה
19:30 - 18:00
"הבית בדפנה"

עיצוב ושזירת פרחים
" 12:30 - 10:30הבית
בדפנה"

קרמיקה
13:00 - 10:00
בי"ס דפנה

ציור אינטואיטיבי
13:00 - 10:30
בי"ס דפנה

שיחון בצרפתית
"10:30הבית בדפנה"

ציור אינטואיטיבי
19:30 - 17:00
בי"ס דפנה

שיחון בעברית
" 10:45הבית בדפנה"

ערבית
" 16:45הבית בדפנה"

מחשבים
16:30

טאי צ'י
19:40 - 18:20
בי"ס דפנה

ברידג'
" 20:00הבית בדפנה"

ציור אינטואיטיבי
19:30 - 17:00
בי"ס דפנה

ציור ורישום
20:00 - 17:30
בי"ס דפנה

קבוצת כתיבה
" 17:00הבית בדפנה"

ברידג'
" 18:30הבית בדפנה"

מועדון הסרט הטוב
"18:45הבית בדפנה"
קרמיקה
 22:00 - 19:00בי"ס דפנה

חוג לתנ"ך
18:30 - 17:00
"הבית בדפנה"
עיצוב ושזירת פרחים
21:00 - 19:00
"הבית בדפנה"

צ'י קונג  -בימי שישי בין השעות 09:00 - 08:00 -
בפארק אטד

שפות
כל המדריכים בנושאי השפות מפעילים את הפעילות בהתנדבות

לימוד ערבית -

בהנחיית שוקי שוחט המפגשים בימי א'  -ב  5.4 -ו 19.4 -בשעה 16:45

אנגלית  -בריכוזה של טליה צור בימי ב' בשעה 10:15
ימי פעילות

6.4

20.4

27.4

בהנחיית

יעל גלזר

דינה גינזבורג

סוזן גרוס

לידיעת הציבור
בחג הפסח הבית יהיה סגור .הפעילות תתחדש ב 19.4.09 -

