לבירור פרטים יש לפנות אל טל' המזכירות ב"בית בדפנה" – 086460370

פתיחת השנה בתאריך ה.15/10/2017 -

"פנאי בצוותא"-

בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר  .בימי ראשון בשעה 19:00

 - 15.10.17טיולים בכורסא בריכוזה בהתנדבות של אילנה ענבר
המרצה  -אלי עמיר .הנושא  -צפון קוריאה
 - 22.10.17פתיחת תערוכה  -עבודות טלאים של החוג בבית בדפנה בריכוזה בהתנדבות של רותי קירשנר
 - 29.10.17מה מסתתר מאחורי חומות הוותיקן? האחים הצעירים והאחים הבכורים ,יחסי נוצרים יהודים,
ישראל והוותיקן .המרצה -עודד בן חור (לשעבר שגריר ישראל בוותיקן).

"שני תרבותי"

– ההרצאות יתקיימו ביום ב' בשעה .17:00

בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו.
השנה רוב ההרצאות תהיינה בסימן  70שנים למדינת ישראל תוך התייחסות לאספקטים שונים בתולדות המדינה.
( 16/10/17יום הולדתו של דוד בן גוריון) -מנהיגותו של דוד בן גוריון .המרצה  -דפנה ארבל ,המכון למורשת בן גוריון.
 – 23/10/17לבנות ולהבנות בה .על ההיסטוריה של האדריכלות בארץ ישראל המתחדשת .מרצה – בצלאל (צולי) כהן.
 –30/10/17אין פעילות .פעולות בבאר שבע והסביבה לציון  100שנה לקרב על באר שבע במלחמת העולם הראשונה.

קפה אירופה

ימי ה' בשעה  .17:00ריכוז בהתנדבות של תקווה ביבר וזהבה חיון.

 - 19.10.17יהדות צרפת מגליה הרומית ועד ימנו .המרצה -מיכאל אדם
 - 26.10.17למה אנחנו חוגגים את ראש השנה בחודש תשרי שהוא החודש השביעי? המרצה  -הרב מ.גרץ.
 – 06/11/17ארכיאולוגיה כהרפתקה .המרצה – רונית לופו ,רשות העתיקות.

טיולים בארץ ובחו''ל

– ריכוז בהתנדבות :רעיה מולכו

 2-10לאוקטובר 2017
 15-20לנובמבר 2017
 7-22לדצמבר 2017
 7-11לינואר 2018
 8-14לפברואר 2018
 18-22לפברואר 2018
 22למרץ –  4לאפריל - 2018

טיול לאוזבקיסטן.
סופ''ש מוסיקה ותרבות בוינה .רשימת המתנה.
ויטנאם ,קמבודיה ,בנגקוק .רשימת המתנה.
קסם המזרח והמערב .נופשון במלון דן פנורמה ,אילת
ברצלונה ,חירונה ,בסאלו ,מונסראט וקרנבל בסיג'ס.
נופשון תרבות בים המלח .ישרוטל.
טיול ליפן .רשימת המתנה.

פרטים אצל רעיה מולכו ,קבלת קהל :ימי שני ,בשעה  .18:30רצוי לתאם מראש.
או במייל  rayula.m@gmail.comאו בטלפון .0544-294259

חוג קרמיקה  -בהנחיית אביבה קריספל( .נותרו מקומות ביום ראשון)
החוג עוסק בעיצוב קרמי בטכניקות שונות ובהתאמה לרמתו ולתחומי עניין של הלומד .הפעילות מתקיימת ביום א' בבוקר
 , :9:00-1200ביום ב' בערב  , 19:00-22:00ביום ג' בבוקר  . 8:30-11:30מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה . 15/10/17
לפרטים :אביבה . 054-6384306
חוגי רישום וציור (בצבע) – בהנחיית רות באומן .רישום וציור בצבע בטכניקות שונות .מתאים לכל הרמות .בהנחיה אישית
ביום א'  16:30-19:30וביום ד' . 9:00-12:00
מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה 15/10/17בביה"ס "דפנה"  .פרטים בטל' .0546202802 ,08-6460814
ציור ורישום – בהנחיית מירה ארנון – סדנאות ציור ורישום למבוגרים בימי
א' ו-ב' בשעות  .09:30 -12:00מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה.15/10/17 -
פרטים בטל' .052-5419240
ציור חופשי  -בהנחיית אלה אוריאן .הקניית טכניקות ברישום ושימוש
בצבע .מתאים לכולם .מפגש ראשון יתקיים החל מחודש אוקטובר .פרטים
נוספים ניתן לקבל בטל'  052-3516884ובמייל eorian@gmail.com

חוג טלאים – בריכוזה (בהתנדבות) של רותי קירשנר .החוג מתקיים ביום ד' בין השעות .09:30-12:00
פרטים נוספים ניתן לקבל בטל'  .052-8601732המפגשים כבר החלו החודש ויתקיימו בהמשך כרגיל.
קבוצת האקוורל – בהנחייתה (בהתנדבות) של פאולה עובדיה .מוזמנים אמנים המציירים בצבעי מים .הפעילות מתקיימת
ביום ד' בין השעות  .09:00-12:00פרטים נוספים ניתן לקבל בטל'  .052-4223878מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה.18/10 -
צילום יצירתי – בהנחיית אמנון גוטמן ,צלם עיתונות בינלאומי ,מתמחה בתיעוד אזורי סכסוך בעולם ,כמו כן מתמקד
בצילומיו בנושאים סוציו אקונומיים ,פוליטיים וחברתיים.
בסדנא זו נלמד את מונחי היסוד בצילום ,נקבל כלים טכניים ויצירתיים בניית פריים ,חשיפה נכונה לאור ,קומפוזיציה ,שימוש
נכון במצלמה ועוד .דרישות ציוד :מצלמה דיגיטאלית מכל סוג הוא ,גם מצלמות פילם יתקבלו בברכה .לפרטים נוספים
והרשמה ניתן ליצור קשר בטל'  050-7511874ובמייל  .Amnon23@gmail.comמידע נוסף על הסדנא ניתן לקבל באתר
www.amnongutman.com

התעמלות בונת עצם – בהדרכת מיכל מושקוביץ' ,עוסקת בחיזוק השלד ,קואורדינציה ,שווי משקל בליווי אביזרים
ומוסיקה .הקבוצה תפתח החל ממס' נרשמים מסוים .לפרטים נוספים והרשמה  -טל' .054-4576449
תנועה במוסיקה  -בהנחיית מינה גפן .החוג מתקיים ביום ה'  .18:30-19:30עלות הקורס הינה .₪ 100
לפרטים נוספים והרשמה – טל'  .054-6333806מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה.02/11/2017 -
פילאטיס -בהנחייתה של הגב' דליה ברייטברט -בק .מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים (החל מגיל  .)35שיעורי
הפילאטיס מיועדים גם לכל המעוניינים בחיזוק וחיטוב שרירי הגוף .התעמלות לחידוש רקמת עצם ,חיזוק שרירי גב עליון,
תחתון וחגורת הכתפיים .חיזוק שרירי הבטן ,ירכיים ,רצפת האגן וחיזוק השרירים הטבעתיים.
לפרטים נוספים והרשמה  -טל' .08-6467108
טאי צ'י – בהדרכת הגב' אירן זוילי .אמנות לחימה רכה ,המרגיעה את הנפש ,מחזקת את השלד ,המפרקים והשרירים.
תורמת רבות ליציבה נכונה ,ריכוז ,שחרור לחצים ,קואורדינציה ,איזון ,בריאות וכוח .מתאים לכולם .החוג מתקיים בימי רביעי
בשעות  18:30-20:00בביה"ס "דפנה" הישן .לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בשעות הערב בטל' .0777646724

צ'י קונג רפואי – בהדרכתה (בהתנדבות) של הגב' אירן זוילי.
שיטת תרגול ייחודית שתופסת תאוצה בעולם ותמיד עומדת לעזרת
הרופאים במזרח מזה  5000שנה .קל ללמידה ,משלב תנועות קלות,
נשימה נכונה ,עיסוי מודרך ומדיטציה .התרגול תורם לשיפור יעילות
תפקודם של איברים פנימיים וחיצוניים .טוב למניעת מחלות ,לשיפור
ולשמירת הבריאות .מתאים לכולם.
החוג מתקיים בימי שישי בבוקר בין השעות 08:00-09:00
בפארק – גינת אלון.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בשעות הערב בטל' .0777646724
התעמלות פנים " –"faceformingבהדרכת הגב' ריטה
גינזבורג .התעמלות המסייעת לעצב את שרירי הפנים ,להעלמת
קמטים וסנטר כפול .שיעור הדגמה בחינם .החוג מתקיים ביום ב'
.19:00-20:00
העלות לשיעור בודד הינה  ₪ 35או  ₪ 120לחודש.
לפרטים נוספים והרשמה  -טל' .054-6775521

החוג לכתיבה – בהנחית הגב' דינה טל .מבקשת לצאת למסע עם מילים? קבוצת נשים כותבת פותחת שנת פעילות
נוספת .אם את חולמת על כתיבה ,כותבת למגירה ,מחפשת את הקול הייחודי לך ומבקשת לחלוק מילים כתובות עם שותפות
לאהבת הכתיבה ,את מוזמנת! הקבוצה נפגשת בימי א' בין השעות  .11:00-12:30לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר
בטל'  .052-4600553מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה.15/10/17 -
פרקי יסוד במחשבת ישראל – בהנחיית דר' פנחס זיו .במסגרת החוג נדון בנושאים כגון :ספיריטואליזם ויהדות ,ספר
יונה ומשמעותו בספרות התשובה ,פרקים מתוך "פרקי אבות" ועוד .החוג מתקיים ביום ב' בשעות .10:30-11:30
מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה .16/10/17 -מצטרפים חדשים יתקבלו בברכה!
חוג גינון  -המעוניינים בהשתתפות יפנו ליעקב פולק 0528795876

איטלקית – בהנחיית הגב' סימונטה פאביה קווילביץ  .החוג מתקיים ביום ב' כאשר קבוצה א' מתחילה בשעה 11:00

וקבוצה ב' מתחילה בשעה  .13:00מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה .16/10/2017 -לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור
קשר אצל תאיר ,מזכירת הבית בדפנה או אצל רעיה בטל' .0544294259
ספרדית – בהנחיית מר יגאל שיר .החוג מתקיים ביום ד' בשעות  17:30-19:30ומאחד את קבוצות המתקדמים יחדיו.
מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה –  .18/10/17לפרטים נוספים והרשמה  -טל' .054-7450771
צרפתית מדוברת – בהדרכת ג'וזיאן מאייר .מיועד למבוגרים ולבני נוער .הקורס מקנה את יסודות השפה הצרפתית
תוך הפעלת הלומדים ותרגול השפה המדוברת .לימוד חוויתי ומהנה בימי ד' בשעות  .19:00-20:30 ,17:30-19:00העלות
הינה  ₪ 170לחודש .לפרטים נוספים והרשמה  -טל' .050-5756300
 פגישות שיחה באווירה נעימה לשיפור וליטוש השפה.** צרפתית – בהנחייתו (בהתנדבות) של אורי בוכמן .השיחון מתקיים ביום ג' החל מהשעה .10:30
** רוסית – בהנחיית מינה גפן .השיחון מתקיים ביום ה' החל מהשעה .17:00
** ספרדית – בהנחיית יגאל שיר .השיחון מתקיים בימי ב' בשעות 10:00-11:30
** אנגלית – בהנחיית מספר מורים מתחלפים .מדי חודש יעודכן בהתאם .השיחון מתקיים ביום א'

15.10.17

22.10.17

29.10.17

05.11.17

יעל גלזר

אבי לוין

אבי לוין

רות אופיר

.10:00-11:00

כל המרכזים בהתנדבות

ברידג'
יום א' – ברידג' בריכוזה של אהובה עמית החל מהשעה .10:00
יום ג' – ברידג' בריכוזו של מאיר אורן החל מהשעה .18:30
יום ד' – ברידג' בריכוזו של עוזי עצמוני החל מהשעה .20:00
שחמט – בריכוזו של שייקה טריפטו .בימי א' ו-ג'
בין השעות  09:00-11:00וביום ה' בין השעות .09:00-11:30

קבלת קהל  -תאיר ,עד ה  27/10/17-יום א'  13.00 - 10.00יום ה' 12.00 - 10.00

