פנאי בצוותא

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

– 5/11/17
פתיחת תערוכה
 - 12/11/17הרצאה,
המרצה  -ד״ר אלי מירון
הנושא  -שימוש בכמויות
עצומות של נתונים
 Big Dataלפתרון בעיות
מעשיות.
בסיום ההרצאה ייערך
חידון נושא פרסים
סמליים על תוכן ההרצאה.
 – 19/11/17הרצאה,
המרצה  -נשיא בית
המשפט המחוזי בדימוס
יוסי רבי.
הנושא  -סמכות בג״צ.
כלב השמירה של השלטון
עד היכן?
 - 26/11/17טיולים בכורסא בריכוזה בהתנדבות של אילנה ענבר
המרצה  -גרשון פרח ,הנושא  -הטיול לפורטוגל חלק א׳ ,קבוצת מטיילי עומר.

שני תרבותי  -בסימן  70שנים למדינת ישראל.
-6.11.17
-13.11.17
-20.11.17
-27.11.17

ארכיאולוגיה כהרפתקה .מרצה רונית לופו ,רשות העתיקות.
בצלאל של ש''ץ .מרצה פרופ' חיים מאור.
להיות עם בריא בארצנו  -מאוהל מרפאה לקופת חולים .מרצה פרופ' שפרה שוורץ.
לבנות ולהיבנות בה .על ההיסטוריה של האדריכלות בא''י המתחדשת .מרצה בצלאל (צולי) כהן.
קבלת קהל  -תאיר ,יום א' 11:45 - 10.00

יום ה' 20:00 – 16:45

קפה אירופה

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

 - 2/11/17הצלם העורך והמרצה  -אברהם הרשקוביץ .ישראל הפראית ,סדרת צילומים של הטבע הישראלי .הסדרה מרתקת
ותיקח אותנו למסע מדהים אל הטבע הפראי וחיות הבר שמסתתרות כאן "בחצר האחורית" שלנו.
 - 9/11/17המרצה  -רחל הרשקוביץ .הנושא  -תופעת הנס במקרא.
 - 16/11/17המרצה גאולה שני .הנושא  -מי אנחנו? התבוננות בעצמינו לאור סיפור מקראי.
 - 23/ 11/17המרצה אסף יפין .הנושא  -לימוד משותף על המלך שרצה שיתווכחו אתו.
 - 30/11/17המרצה פנחס זיו .הנושא  -ספיריטואליזם ביהדות.
טיולים בארץ ובחו''ל – ריכוז בהתנדבות :רעיה מולכו
 - 7.12.2017וויטנאם ,קמבודיה ובנגקוק .בהדרכת גיא נוימן.
 - 8.2.2018קטלוניה :ברצלונה ,חירונה ,בסאלו ,מונסראט והקרנבל בסיטג'ס .בהדרכת אורלי אלדובי.
 - 22.3.2018יפן בתקופת פרחית הדובדבן .בהדרכת שרית מאייר.
יתר הטיולים לשנת  2018פורסמו באמצעות דוא''ל
פרטים -רעיה מולכו בבית בדפנה בימי שני שעות  / 18:30-19:00במייל  / rayula.m@gmail.comבטלפון .0544-294259

סיור בתל אביב ומוזיאון יצחק רבין בתאריך 29/11/17
 -07:30יציאה מעומר לכיוון תל אביב ,ארוחת בוקר עצמאית בדרך -09:30 .סיור מודרך בנמל תל אביב ותערוכת הגמל המעופף.
נסיעה ליפו  -תצפית על תל אביב בסלע "אנדרומדה" ,שוק הפשפשים המתחדש .ארוחת צהריים עצמאית ביפו.
 -14:30ביקור מודרך במוזיאון יצחק רבין .נסיים בשכונת פלורנטין -ציורי הגרפיטי ומשם חזרה הביתה לשלום.
** מחיר לחברי הבית בדפנה  145שקלים .הנחת קהילה תומכת  20ש''ח לבית אב .מותנה במספר משתתפים.
** פרטים והרשמה :תקווה ביבר ,בבית בדפנה או במייל  tn.bevar@gmail.comאו בטלפון 0544-370993

חוגים

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 ,בסדנא זו נלמד את מונחי היסוד בצילום ,נקבל כלים טכניים ויצירתיים .
לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטל'  050-7511874ובמייל .Amnon23@gmail.com
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 .לפרטים נוספים והרשמה  -טל' .08-6467108
התעמלות פנים " –"faceformingבהדרכת הגב' ריטה גינזבורג .שיעור הדגמה בחינם .החוג מתקיים ביום ב' 19:00-
 .20:00העלות לשיעור בודד הינה  ₪ 35או  ₪ 120לחודש .לפרטים נוספים והרשמה  -טל' .054-6775521
חוג גינון  -המעוניינים בהשתתפות יפנו ליעקב פולק .0528795876
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.
ברידג למתחילים ומשחק מודרך לפרטים נא לפנות למאיר אורן 0545695501
שיחונים  -פגישת שיחה באווירה נעימה על ספל קפה.
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 – השיחון מתקיים ביום א' .10:00-11:00
5.11

12.11

19.11

26.11

רות אופיר

יעל גלזר

אבי לוין

רות אופיר

המפגש "מציירים בכיף"
יתחיל מתאריך:
23.10.2017
בשעה  18:10עד 20:00
בחדר הגלריה

