פנאי בצוותא

– ימי ראשון בשעה  .19:00ריכוז בהתנדבות תקוה ביבר.

 - 2.7.17טיולים בכורסה בריכוזה בהתנדבות של אילנה ענבר..
הנושא  -לפלנד המעניינת והקרירה .סרטם של אילנה ואריה ענבר.
 - 9.7.17פתיחת תערוכת סוף השנה של חוגי האמנות.

ערב סיום השנה
יתקיים ביום א' 16.7.17
בשעה  19:00בחצר "הבית בדפנה"
בתכנית:
ברכות – פיני בדש
סכום השנה ותודות – אסתר גוסרסקי

מופע הסיום עם הזמרת  -לינדה תומר
לינדה תסחוף אותנו  ,במופע מיוחד ,למסע מוזיקלי מרגש .ג'אז ,מחזות זמר,
קלאסיקה עברית ושירי ארץ ישראל .להיטים מכל הזמנים ובשפות שונות.
כיבוד קל

שימו לב
**הפעילויות  -פנאי בצוותא ,שני תרבותי וקפה אירופה תצאנה לחופשה עד אחרי
חג סוכות תשע"ח  . 22/10/17פרסום יצא בחודש אוקטובר.
**פעילות החוגים והשיחונים  -קיים שוני בין החוגים .תתפרסם מודעה נפרדת על לוחות
המודעות במרכז ו"בבית בדפנה".
**מועדוני השחמט והברידג' -יפעלו כרגיל** .טיולים  -לפי התכנית.
לידיעת הציבור  -חניה וכניסה נגישה ל"הבית בדפנה" ברחוב אורן בין הבתים שמספרם  12ו.14-

הסעה לאופרה מאדם בטרפליי ב 21/7/17בשעה  10.00מהמרכז

קפה אירופה

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

 - 6.7.17המרצה  -צדיק זמיר .הנושא  -יצירתיות.
 - 13.6.17המרצה  -רחל הרשקוביץ .הנושא  -סיום סיפור גן העדן

שני תרבותי

 -תרבות ואמנות בימי ב' בשעה  .17:00ריכוז בהתנדבות רעיה מולכו

 - 3.7.17יפן -גינות ,אדריכלות ומוסיקה .מרצה ד"ר גלית אבימן.
 - 10.7.17מיילס דייויס והקול ג'אז .מרצה דר' שלומי גולדנברג.
שימרו את התאריך! לאחר חגי תשרי נמשיך בהרצאות בימי שני בשעה  .17:00חלק גדול של ההרצאות תהיינה בסימן
" 70שנה למדינת ישראל" – היסטוריה ,אישים ואמנות .בין המרצים חוקרי המכון למורשת בן גוריון ,רשות העתיקות,
פרופ' חיים מאור ,ד"ר אדר ירום ,בצלאל (צולי) כהן ועוד. . .
טיולים בארץ ובחו''ל – ריכוז בהתנדבות :רעיה מולכו

טיולים בחו''ל:
- 26.7.17
- 16.8.17
- 02.10.17
- 15.11.17
– 07.12.17

טיול עומק לפולין.
טיול עומק לפולין.
טיול לאוזבקיסטן.
סוף שבוע תרבות ומוסיקה בוינה ,כולל סיור וקונצרט של ANDREA BOCELLI
וויטנאם ,קמבודיה ובנקוק.

בברטיסלבה.

פרטים -רעיה מולכו בבית בדפנה בימי שני שעות  / 18:30-19:00במייל  / rayula.m@gmail.comבטלפון .0544-294259
** חוג פילאטיס ,בהנחייתה של הגב' דליה ברייטברט-בק .מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים
(החל מגיל  ,)35החוג מתקיים בימים ב' ו ה' לפרטים נוספים יש ליצור קשר בטלפון.08-6467108 -
** צילום יצירתי – בהנחיית אמנון גוטמן ,צלם עיתונות בינלאומי .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 שהוא ,גם מצלמות פילם יתקבלו בברכה .לפרטים  :אמנון טל' Amnon23@gmail.com .0507511874
מועדונים – כל המרכזים בהתנדבות
שחמט – בימי ראשון ,שלישי וחמישי בשעה  9:00בריכוזו של שייקה טריפטו.
ברידג' – יום ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה עמית.
יום שלישי בשעה  18:30בריכוזו של מאיר אורן.
יום רביעי למתקדמים בשעה  19:30בריכוזו של עוזי עצמוני.
שיחונים  -פגישת שיחה באווירה נעימה על ספל קפה.
צרפתית – בימי ג' בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות).
אנגלית – בימי א' בשעה .10:00
השיחון יתקיים עד סוף חודש יולי שמות המנחים יפורסמו בנפרד.

שעות קבלה בבית בדפנה:
* תאיר :ימי א' בין השעות ,11:00-13:00
ימי ה' בין השעות .18:30-20:00

