פנאי בצוותא

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

" - 6/11הצופה שלא נרדם – אורות בערפל" לקראת מלחמת יום כיפור .1973
מרצה :אל''מ (מיל ).סימן טוב בנימין.
" - 13/11הדמויות סביב פרשת חייו של אנצו סירני" ,לקראת טיול שיתקיים בתאריך .28/11
המרצה :ד"ר זאב זיוון.
" - 20/11זרקור על סין – הסודות מאחורי החומה הסינית"  -מרצה :ד''ר ישראלה יבלונקה.
 - 27/11חבל יונאן  -טיולים בכורסא מספריית הסרטים של אילנה ואריה ענבר,
ריכוז בהתנדבות אילנה ענבר.
 - 4/12להיות מהגר שחור בישראל -קליטת יהודי אתיופיה .המרצה :פרופ' ארנון אדלשטיין,
קרימינולוג ומנכ''ל "משתלבים" בע''מ וראש החוג ללימודי תואר שני בחינוך גופני וספורט
במכללה האקדמית ע''ש קיי.
שני תרבותי – בימי ב' בשעה  .17:00ריכוז בהתנדבות רעיה מולכו
פורום חדש שיתרכז בנושאי תרבות ,היסטוריה ,אמנות ,מוסיקה ,סיורי גלריות/מוזיאונים
הן ווירטואליים וכן אמיתיים ועוד.
" - 7/11הקשר הצרפתי"  -ערן זילברברג ואלעד פלד .קונצרט מוסבר מלווה במצגת מולטי מדיה:
ההשפעה ההדדית בין התרבות הרוסית והתרבות הצרפתית בתקופה שבין סוף המאה ה19-
ועד אמצע המאה ה.20-
 - 14/11אמנות :נגיעות קטנות – מחוות ,הבעות ושפת הגוף באמנות .הציור הוא שירה אילמת.
מרצה :רחל ספיר.
 – 21/11לא תתקיים פעילות בגלל טיול לאיטליה.
 - 28/11ילדות ברומא בתקופת הרפובליקה והקיסרות המוקדמת .מרצה :ד''ר אלישבע גרמן.
" - 5/12אופרה מהסרטים" – המרצה מוסיקולוגית :ד''ר מרב ברק .הכרות ראשונית עם עולם האופרה
באמצעות סרטי קולנוע פופולריים אהובים ומוכרים .מפגש חוויתי של אופרה "בגובה האזניים".

הרצאה
" - 2.11.16חוזרים למצרים" ,לקראת טיול למצרים בחודש ינואר  .2017מרצה :אלי מאלי,
מנהל "איילה גיאוגראפית" ומדריך ליעד זה .פתוח לקהל הרחב.

קפה אירופה
3/11
10/11
17/11
24/11
1/12
8/12

– ימי ה' בשעה  .17:00ריכוז בהתנדבות תקווה ביבר וזהבה חיון.
 שיחות בנושא אמנות .יעל אזולאי. סיור בנבטים כהמשך להרצאתו של ד''ר נחמיה שחף. תרגום התנ''ך לראשונה ופילוג בנצרות – ד''ר מוטי אזולאי. סיפורי אהבה של עגנון – מנחה לאה גולדשטיין. קלאסיקה של סרטים .מסרטי השוטר אזולאי ואפרים קישון,ריכוז בהתנדבות אברהם הרשקוביץ.
" -לכל איש יש שם" – תפיסת האדם בשיר ובמקורות יהודיים .מרצה :גאולה שני.

טיולים

 -ריכוז בהתנדבות רעיה מולכו

טיולים בארץ
 סיור בעקבות אנצו סירני בהדרכת :ד''ר זאב זיוון .פרטים אצל תקווה ביבר.28.11.16
 - 18-19.12.16סיור לאזור מגידו ,לינה בחיפה.

טיולים בחו''ל
 - 16-24.11.16תרבות ,אמנות וקולינריה במחוז אמיליה-רומניה באיטליה.
בהדרכת אורלי אלדובי ,מדריכה יעודית לאיטליה ושפית.
 טיול עומק מקיף למצרים .בהדרכת אלי מאלי.8-20.1.17
 - 24.2-6.3.17טיול לקרנבלים באיים הקנריים .בהדרכת גיא נוימן.
 עידכון! נדחה הטיול לאיטליה שהיה מתוכנן לחודש מאימאי 2017
ובמקומו יתקיים טיול לאלבניה.
* טיולים נוספים שמתוכננים ל 2017-נמצאים בהכנה ויפורסמו בהמשך.
* כל הפרטים אצל רעיה מולכו.
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.
כמו כן בחודש נובמבר ייפתחו  2קורסים נוספים :קורס למתחילים וקורס למתקדמים (משחק מודרך).
הקורסים יתקיימו בימי ראשון ורביעי .שעות הפעילות יתואמו עם המשתתפים.
להרשמה יש לפנות למאיר אורן.0545-695501 ,
שיחונים  -פגישת שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור וליטוש השפה.
צרפתית – בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות).
אנגלית – בימי א' בשעה  .10:00פגישה ראשונה בתאריך  6/11עם יעל גלזר .על ההמשך – פרטים יבואו.

חוגים

 -רשמית החוגים המלאה התפרסמה במידעון אוקטובר.

** חדש וגם ישן! חוג ליידיש .המורה אלקה סנדל ,מורה מנוסה ליידיש ולימדה יידיש בארגון "עמך".
החוג יתקיים בימי א' בין השעות  .12:00-13:30מפגש ראשון בתאריך  . 6/11המחיר ל 4-מפגשים  120ש''ח.
קיום החוג מותנה במספר משתתפים .הרשמה אצל תאיר בטל.050-2206277 .
** ההתנגדות ותנועת המוסר – תגובה לאתגר החסידות :החוג בהנחייתו בהתנדבות של ד''ר פנחס זיו
ומתקיים בימי ב' בשעה  10:00ולא כפי שפורסם.
** מבט פמיניסטי על ספר מלכים ב' :בהנחייתה בהתנדבות של נ .גרץ .החוג מתקיים בימי ה',
בין השעות .10:30-11:30
שעות קבלה בבית בדפנה :תאיר :ימי א' בין השעות  ,11:00-13:00ימי ה' בין השעות .16:30-20:30
רעיה :ימי א' בין השעות .18:30-19:00

