צילום :אברי ברזילי

פנאי בצוותא – ביום ראשון בשעה 19:00

בריכוזה בהתנדבות של נורית לב.

המפגשים ,בימי ראשון ,של פנאי בצוותא יחלו לפי בקשת באי הבית,
בחודש ינואר בשעה .19:00
3/1/16

“ - 10/1/16בשיח ובאומר" המרצה -ד״ר אלי מירון .הנושא – משחוק  -כיצד מיישמים
עקרונות של משחקי מחשב לקידום אישי או עסקי.
 - 11/1/16בשעה  ,18.00יום שני ,יתקיים מפגש מטיילים ,עם גיא ניומן –
הקרנת הסרט של אברהם הרשקוביץ מהטיול בדרום איטליה.
 - 17/1/16טיולים בכורסא  -גוואטמלה  -הילידים במדינה שמרו על מנהגיהם ולבושם; יחד
עם זאת  -ניכר בה היטב עברה הקולוניאלי .מרכז הטיול היה חגו של ״סנטו תומס״
בעיירה צ׳יצ׳קסטננגו .מטיולם של חנה ואברהם הרשקוביץ.
" - 24/1/16בשיח ובאומר" המרצה – קטרינה פרקש.
הנושא  -סיפורה של מתקשרת (סיפור חיים).
" - 31/1/16בשיח ובאומר" בשיתוף נגב בר קיימא .המרצה  -ד״ר שולמית תמרי.
הנושא  -על איכות הסביבה וקיימות .
במסגרת הערב יוקרן הסרט ברזיל  -״אמנות בזבל״.

"הבית בדפנה" רחוב רותם 40-42

טיולים....טיולים...טיולים
טיולי חו''ל – ריכוז רעיה מולכו ,בהתנדבות .פרטים והרשמה בבית בדפנה בימי א',19:30-20:00 ,
טל 0544-294259:או במייל .rayula.m@gmail.com
 7-10לפברואר  : 2016טיול לירדן 4 ,ימים  3לילות .יציאה מובטחת .עדיין יש כמה מקומות.
טיול עומק מודרך למלטה בתקופת אירועי הפסחא .הקבוצה מלאה.
 22-26למרץ : 2016
 31למאי –  7ליוני  :2016טיול אמנות והיסטוריה לצרפת ,שילוב של שייט ובית מלון.
טיול לצפון ספרד (ארץ הבסקים)  ,מסאנטיאגו די קומפוסטלה ועד
 31- 24ליולי :2016
בילבאו/סאן סבסטיאן .הפרטים והמסלול יופצו במייל בחודש ינואר ובבית בדפנה.
 13-27לספטמבר  :2016טיול מקיף לסין שכולל בייג'ין ,גווילין ,שיאן ושנחאי .ימי סיום מלאים,
כולל עיר התעלות ,ההר הצהוב ומופעים .הפרטים והמסלול יופצו בחודש מרץ .2016
מנזרים של מדבר יהודה – שתי הרצאות +סיור  .המרצה והמדריך מר חיים קמחי.
ההרצאות תתקיימנה בימי ב'.

•
•
•
•
•
•

"קפה אירופה" קפה של פעם  -מפגש לוותיקי עומר
המפגשים מתקיימים בימי ה' בשעה 17:00

בריכוזן בהתנדבות של תקווה ביבר וזהבה חיון.

 - 7/1/2016חדשנות בגנטיקה ד”ר אריה קויפמן ,גנטיקאי וגניקולוג בית חולים סורוקה.
 - 14/1/2016סכרת כמה ולמה? מלכה קמינסקי בית חולים סורוקה.
 - 21/1/2016גבולות וגדרות מפי ד”ר זאב זיוון ,גיאוגרף והסטוריון.
 - 28/1/2016הקרנת סרט על סרילנקה מהטיולים של אילנה ואריה ענבר.
 שמיעה טובה איכות חיים .פרופסור עוזי עצמוני.4/2/16

חוגים






חוג לאיטלקית – נפתחת קבוצה שניה ללימוד איטלקית למתחילים.
החוג יפתח ביום שני  11.1.16בשעה .12:45
קיצור תולדות האמנות  -שירן ברקוביץ .לפרטים ולהרשמה רעיה .054-4294259
התעמלות פנים ” -“ faceformingבהדרכת ריטה גינזבורג .התעמלות המסייעת לעצב את שרירי
הפנים .בימי שני בשעה  18:00או  .19:00לפרטים נוספים0546775521 :
קורס ברידג׳ למתחילים ולמתקדמים עומד להיפתח .המדריך מאיר אורן 0545695501 -
פילאטיס ,בהנחייתה של הגב' דליה ברייטברט-בק .מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים
(החל מגיל  ,)35החוג מתקיים בימים א' בשעה  , 18:00 -ג' בשעה , 17:45 -
ה' בשעה  .17:00 -לפרטים יש ליצור קשר בטלפון.08-6467108 -

שיחונים  -פגישות שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור ולליטוש השפה.
צרפתית –בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות) בימי ג' בשעה .10:30
אנגלית -בריכוזה (בהתנדבות )של טליה צור .בימי א' בשעה .10:00
3.1.16

10.1.16

17.1.16

24.1.16

31.1.16

יעל גלזר

שרון ארליך

שילה ורשבסקי

רות אופיר

יתפרסם

מועדונים – כל המרכזים בהתנדבות
שחמט  -בימי ראשון שלישי וחמישי משעה  9:00בריכוז שייקה טריפטו.
ברידג'  -ביום ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמית.
ביום שלישי בשעה  18:30בריכוזו של מאיר אורן.
ביום רביעי למתקדמים בשעה  20:00בריכוזו של עוזי עצמוני.

