פנאי בצוותא

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

 - 1.3.09הגלריה של "הבית בדפנה" מציגה :תערוכת צילום – נח שמיר -
אוצרת התערוכה יוכבד מרקס (בהתנדבות)

 - 8.3.09הרצאת אורח

"מצב צבירה"

בריכוזה בהתנדבות של נורית רגב

מרצה ד"ר דב סיטון  -צמחי מרפא בהבטים מסורתיים ומדעיים.
" -15.3.09בשיר ובאומר" בריכוזה בהתנדבות של לאה גולדשטיין
גדעון ירון  -מרצה לספרות ולקולנוע ירצה על "חיי ואני" ,אוטוביוגרפיה  -מפגש בן ספרות למציאות.

" -22.3.09טיולים בכורסא"

בריכוזו בהתנדבות של אהרון גוניק

נמשיך את טיולינו באסיה והפעם נרחיק לנפאל וקמבודיה (סרטו של אהרון גוניק).
 - 29.3.09הרצאת אורח בריכוזה בהתנדבות של נורית רגב
המרצה מיכאל יוחאי  -מבט ממעוף הציפור על הקולנוע הישראלי 2008 - 1932

חדשים
חוגים חדשים ,מחזור חדש של חוגים
 מחשבים  -בהנחיית גבי פולק (בהתנדבות) נפתחת קבוצה חדשה ,פרטים והרשמה6469921 :
 יוגה צחוק  -בהנחיית אריאלה פרידמן  -נפתחת סידרה של  3מפגשים בימי רביעי 25.3 , 18.3 ,4.3 -
מחיר הסדרה  .₪ 90הרשמה  6517171או 0524206149
 ברידג' למתחילים  -בהנחיית מאיר אורן לפרטים והרשמה6467167 , 054-5695501 :
 שיחון בספרדית  -המעוניינים ירשמו אצל שושנה ברזילי טלפון 6469685
 עיצוב ושזירת פרחים  -נפתחים חוגים חדשים למתחילים ולממשיכים
להרשמה  -מינה גולדשטיין טלפון054-5386020 :
 חידושים בגנטיקה  -סדנה בהנחיית ראובן חיות (מיועד לקבוצה חדשה) תפתח ביום רביעי 1.4.09

תזכורות
טיולים ,הצגות ,חוגים וכו'...
 - 5.3.09 אמדאוס  -יציאה מאורגנת לתיאטרון "הקאמרי" למחזה אמדאוס בשעה 14:30
מהמרכז המסחרי עומר.
 - 17.3.09 טיול  -העיר שממעל והעיר שמתחת  -סיור במרשה ובבית ג'וברין
יציאה בשעה  07:00בבוקר מהמרכז המסחרי עומר.
 - 27.3.09 אופרה "לה בוהם" יציאה בשעה  10:00מהמרכז המסחרי עומר.

מועדון קוראים  -בהנחיית (בהתנדבות) נעמי שני ,יוקדש לספור הבריחה  -אליס מונרו.
ביום רביעי  25.3.09בשעה ( 10:00הסיפור נימצא בספרייה)

יציאה מאורגנת להצגת הקאמרי "הארץ המובטחת" מאת ז'אן קלוד גרימברג,
בימוי :שארל תורג'מן ,נוסח עברי :ערן בניאל

ביום ב'  20.4.09יציאה מאורגנת בשעה  14:30ממגרש החנייה במרכז עומר.
פרוייקט ראשוני מסוגו בארץ של שיתוף בין הקאמרי ושני תיאטראות בצרפת .על העלילה :זוג יהודים
שווים לפאריס עם תום מלחמת העולם השנייה ,בתקווה להמשיך את מה שנקטע ע"י הנאצים ומשתפי
הפעולה ...המאבק להשבת הרכוש ...המאבק להשבת הלקוחות...
בהשתתפות :שמואל וילוג'ני ,קרן מור ,אבי פניני ,אודיה קורן.
מחיר ₪ 115 :כולל הסעה ,לחברים ב"קהילה התומכת" ₪ 80 :הרשמה ותשלום (בצ'ק בלבד):
ב"הבית בדפנה" בימי א'  20:00 - 19:30ביום ג' 18:30 - 18:00

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
 עברית  -בריכוזה של דליה דוידי בימי ה' בשעה 10:45

 לימוד ערבית -

בהנחיית שוקי שוחט המפגשים אחת לשבועיים.
מפגשים לחודש מרץ  22.3 , 8.3 -בשעה 16:45

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

2.3

9.3

16.3

23.3

30.3

בהנחיית

דינה
גינזבורג

סוזן
גרוס

שילה
שפיץ

ברברה
פרידמן

מרגלית
גולדפרב

