צילום :אברי ברזילי

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

הצגת התערוכה של
הציירת לנה זילברברג
נמשכת
" - 1/11/15בשיח ובאומר":
המרצה :איתן מלמד .הנושא -
ג'ק ניקולסון  -על סף השפיות.
" -8/11/15טיולים בכורסא":
המרצה :אריה ענבר.
הנושא  -המשך הטיול בסין -

הפארק הלאומי ג'וזאיגו ,גווילין,
שאנג דו והסביבה.
מטיולם של אריה ואילנה ענבר.
 - 15/11/15הרצאה
המרצה – אריאל טלמור ,
הנושא  -איראן והגרעין.
 - 22/11/15פתיחת תערוכה
של הצלם ברוך קרפ.
 – 29/11/15הרצאה
המרצה  -פרופ׳ חיים מאור
הנושא  -״רוחות ספינצה״
בין אמנות עממית רומנית לבין
אמנות ישראלית עכשווית.

"הבית בדפנה" רחוב רותם 40-42

רשימת החוגים הקבועים והחדשים תתפרסם על לוח המודעות ב"הבית בדפנה"
ועל לוח המודעות במרכז המסחרי.

טיולים – בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו טיולים .....טיולים .....טיולים בארץ ובחו"ל
אתיופיה ,שבועיים בצפון ודרום וחגיגות טימקאט.
יציאה ב 14 -לינואר  .2016ההרשמה מסתיימת בתאריך  28לאוקטובר.
 2לדצמבר – טיול יום לירושלים .מוזיאון ישראל ,מוזיאון הידידים ,נחלת שבעה.
סיום הרשמה  15לנובמבר .מותנה במספר משתתפים.
 3-5לינואר  - 2016אמצע שבוע מוסיקלי בכפר בלום  +סיורים בדרך.
הנושא :אריק איינשטיין .סיום הרשמה  22לנובמבר .מותנה במספר משתתפים.
 7-10לפברואר  .2016טיול לממלכת ירדן ,כולל פטרה .מותנה במצב הביטחוני ומספר המשתתפים.
נכון לעכשיו יש מספיק נרשמים ע''מ לקיים את הטיול.
מרץ  – 2016טיול למלטה ב"שבוע הקדוש" 5 .ימים מלאים של סיורים .מלטה הוא לא רק יעד
נופש אלא ,אחת הפנינות של אירופה ועומדת להיות מרכז התרבות של
אירופה בשנת .2018
סוף מאי  - 2016טיול לצרפת .הטיול כולל  4לילות שייט על הסן ועוד  3לילות בית מלון.
היסטוריה ,אמנות ואוכל טוב.
אפשר לקבל את פירוט הטיולים הקרובים וטופסי הרשמה אצל רעיה מולכו באמצעות דוא''ל
או ב"הבית בדפנה" בימי א' בערב .רעיה מולכוrayula.m@gmail.com ,0544-294259 ,

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

1.11.15

8.11.15

15.11.15

22.11.15

29.11.15

יעל גלזר

ג'ין סינגליה

שירלי ארליך

רות אופיר

שילה ורשבסקי

מועדונים
שחמט –בימי ראשון שלישי וחמישי משעה  9:00בריכוז שייקה טריפטו (בהתנדבות)
050-5244009 , 08-6460532
ברידג' -ביום ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמית (בהתנדבות)
ביום שלישי בשעה  18:30בריכוזו של מאיר אורן (בהתנדבות).
ביום ראשון בשעה  18:30ברידג' למתחילים (שיעור) בריכוזו של מאיר אורן.
ברידג' למתקדמים ביום רביעי בשעה  19:30בריכוזו של עֻ וזִּי עצמוני (בהתנדבות).

קפה אירופה

 קפה של פעם ,מפגש לוותיקי עומר .בריכוזן בהתנדבות של תקוה ביבר וזהבה חיון.המפגשים מתקיימים בבית בדפנה בימי ה' בשעה .17:00
 – 5/11/15מרצה ד"ר פינחס זיו הנושא :הניגון החסידי.
 - 12/11/15מרצה גב' מלכה קמינסקי הנושא :סכרת כמה ולמה.
 - 19/11/15מרצה גב' אדווה פרוייד הנושא :מושגים בסיסיים על אלצהיימר ודימנציות אחרות.
 - 26/11/15מרצה גב' תקווה ביבר הנושא :סבאות וסבתאות בעידן המודרני.

