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20:00ביום ראשון בשעה –פנאי בצוותא 
.בהתנדבות של נורית לבבריכוזה 

11/10/15-

תערוכה של  פתיחת 

הציירת 
.זילברברגלנה 

. 19:00-בשעה הקרנת סרט ושיחה  ,  יגאל שירעם " בשיח ובאומר"-18/10/15

המשפחה   DERECHO DE FAMILIA-פמיליהלה : סרט
פתח את פסטיבל ברלין וחביב הקהל  , נציג ארגנטינה באוסקר, בורמןדניאל ארגנטינאי של הבמאי סרט 

".פלטהדל מר "בפסטיבל 
בעוד האב מייצג שורה צבעונית של העבריינים ונוכלים . עם זאת בחר בדרך שונה , אריאל פרלמן הוא עורך דין כמו אביו

אריאל מתחתן עם תלמידה יפיפייה וחובק ילד  . אריאל מתמקד בהרצאות בפקולטה למשפטים ועובד בסנגוריה הציבורית

.חמוד

.שלא מפענח את הקוד המוצפן, מקצועיות ושליטה מבקש בחצי פה את עזרת הבן, אביו השופע בטחון עצמי

מאוד ששוב מוכיח שאלפי קילומטרים לא מספיקים להפריד בין חוויות אנושיות בהן פוגשים בני  צלול ומרגש , סרט שנון

(.היהודיתהנקודה מבצבצת ברקע , האוניברסאליבנוסף לנושא . )אדם כמונו

.  כיצד הפכה ״התקווה״ להמנון:הנושאמזרחי–שירה הורביץ  :המרצה-"בשיח ובאומר"-25/10/15

".התקוה"השיר גלגוליו של על 

.על סף השפיות-ק ניקולסון 'ג-הנושא . איתן מלמד :המרצה": בשיח ובאומר"-1/11/15

,  גווילין, וזאיגו'גהפארק הלאומי -המשך הטיול בסין -הנושא . אריה ענבר: המרצה": טיולים בכורסא"- 8/11/15

מטיולם של אריה ואילנה ענבר. דו והסביבהשאנג



מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים  . בק-ברייטברטדליה ' של הגבבהנחייתה -פילאטיסחוג 

. המעוניינים לחזק ולחטב את שרירי גופםמבינכם מיועדים לכל אותם אלו הפילאטיסשיעורי  , (35החל מגיל )

08-6467108לפרטים יש ליצור קשר בטלפון  .17:00שלישי וחמישי בשעה , מתקיים בימי ראשוןהחוג 

:פגישות שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור ולליטוש השפה-שיחונים

.10:30בשעה ' בימי ג( בהתנדבות)בוכמןאורי בהנחיית  –צרפתית

. 10:00בשעה ' בימי א. טליה צורשל (בהתנדבות )בריכוזה -אנגלית

11.10.1518.10.1525.10.15

ארליךשרליאופיררותסניגליהיל 'ג

מועדונים

(בהתנדבות)טריפטושייקה בריכוז 9:00בימי ראשון שלישי וחמישי משעה –שחמט

08-6460532 ,050-5244009

(בהתנדבות)אהובה אמית בריכוזה של 10:00ראשון בשעה ביום -'ברידג

(.  בהתנדבות)מאיר אורן בריכוזו של 18:30שלישי בשעה ביום 

.  מאיר אורןלמתחילים בריכוזו של ' ברידג18:30ראשון בשעה ביום 

י עצמוניבריכוזו של 19:30ביום רביעי בשעה למתקדמים ' ברידג .ֻעוזִּ

.  בריכוזן בהתנדבות של תקוה ביבר וזהבה חיון. מפגש לוותיקי עומר, קפה של פעם-קפה אירופה 

.  17:00בשעה ' מתקיימים בבית בדפנה בימי ההמפגשים 

.גרץנעמי ' גב: המרצה. היחסים ביניהן והשלכות לימינו, הגר ושרה–15/10/15

.פנחס זיו' דר: המרצה.  מהי תנועת החסידות-22/10/15

.פנחס זיו' דר: המרצה. הסיפור החסידי-29/10/15

:נמשכת ההרשמה לכל החוגים הוותיקים וגם לחוגים החדשים–חוגים 

.  מפגש שבועי.  11:00-12:30בין השעות ' ימי ג.תולדות האמנותקיצור 

.'שירן ברקוביץ' גב: המרצה.  2015לנובמבר 3הראשון בתאריך המפגש 

!  שימו לב לשעה. הרצאת מבוא על הקורס ומהותותינתן 17:00בשעה  , לאוקטובר19בתאריך 

.0544-294259אצל רעיה מולכו טלפון הרשמה 

.  17:00לנובמבר בשעה 2המפגש הראשון בתאריך .ההיסטורית לאור האמנות והאדריכלותהנצרות 

.אין צורך בהרשמה והכניסה חופשית(. בהתנדבות)פיגראספאו( אמריטוס)' פרופ: המרצה!לב לשעהשימו 

.  2015לנובמבר 2המפגש הראשון . מפגש שבועי.  11:00-12:30בין השעות ' ימי ב: לאיטלקיתחוג 

נקבל כלים    , צלם עיתונאי בינלאומי  יעביר סדנא בה נלמד את מונחי היסוד בצילום, אמנון גוטמן-צילוםחוג 

Amnon23@gmail.comאו במייל .  050-7511874' טל: לפרטים והרשמה: טכניים ויצירתיים

למעוניינים יש לפנות  . אנו עומדים לפתוח קורס תפירה בשנה הבאה-תפירה חוג 

050-7327252גלזובהליאנה 

הנושא המחשבים למי   זאת ההזדמנות ללמוד את ( בהתנדבות)גבריאל פולקבהדרכת -מחשביםחוג 

.  במקיף עומר16:30בשעה ' בימי ג, תלמידים10עד , בסיסיקורס .  שחוששים

lirazal1@walla.com: והרשמהלפרטים 

שתהיה שנת פעילות טובה ומהנה  


