פתיחת חוגים ופעילויות לשנת תשע"ב
פתיחה חגיגית של שנת הפעילות
"רגשות"
לנה זילברברג

הפתיחה היום ראשון 30.10.2011
בשעה 20:00
בגלריית "הבית בדפנה"
בתוכנית :ברכות
שיח גלריה עם האומן

אוצרת התערוכה – פאולה עובדיה
שעות הפתיחה של הגלריה  -בימים א'  -ה'  09:30 – 12:00יום א' 21:30- 19:00
יום ד'  21:00 - 20:00או בתיאום עם שמעון – 057-6484185

פנאי בצוותא -
 - 6.11הרצאת אורח -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב

ההרצאות מתקיימות בימי ראשון בשעה  20.00הכניסה חופשית .אנו מבקשים לא לאחר

המרצה  :שירה הורביץ-מזרחי ,מתמחה במוסיקה הנושא  :טעימות מוסיקאליות ממזרח ומערב
 – 13.11הרצאת אורח -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב
המרצה  :עפרה וייל הנושא  :אימון יכולת החשיבה וחידוד הזיכרון
 – 20.11הרצאת אורח -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב
המרצה  :פרופ' אסתר אליצור ליברמן הנושא  :העולם העגול של הסכרת.
 – 27.11טיולים בכורסא – בריכוזו בהתנדבות של אהרון גוניק
הנושא :יפן טיולם של נילי ואהרון גוניק

הטיול המתוכנן לתאריך  26.10.11בוטל

להלן פרטים על חוגים ופעילויות המוצעים השנה
אמנות
* ציור ורישום – בהנחיית רות באומן .הקנית יסודות בטכניקות שונות למתחילים ומתקדמים.
עבודה בקבוצות קטנות .בבי"ס "דפנה".
קבוצה א' ,ביום ראשון בין השעות  ,17.30-20.00קבוצה ב' ,ביום רביעי בין השעות 9.00-12.00
המחיר לסמסטר א' ( 15מפגשים)  1350ש"ח .לפרטים והרשמה 6460814 054 -6202802

* ציור אינטואיטיבי

– בהנחיית יעל חיות .מתקיים בימי שני.

* חוג לעבודות טלאים

– מתקיים בימי שלישי

* חוג לתנ"ך בהנחיית דוד אוחנה  -בימי ב' בין השעות  10 17:00 – 18:30מפגשים .המחיר  350ש"ח.
התשלום מראש .תשלום למפגש בודד  45ש"ח .לפרטים והרשמה שאול עמית טל 0509985824 6460379

* החוג לכתיבה בהנחיית דינה טל מתקיים בימי שני טל' 052-4600553 6518533
* גוף האדם (סדנה) .כ 12-מפגשים בהנחיית פרופ' ראובן חיות (בהתנדבות) .השנה נתרכז בארבע
מערכות – נשימה ,הפרשה ,עיכול ורביה .לפרטים והרשמה 6460803 -

* חדר כושר למוח – סדנה בהנחיית עפרה וייל .לאנשים המעוניינים למנוע התדרדרות והאטה ביכולות
הקוגניטביות .סדנאות לשיפור ושימור הזיכרון ותיפקודי החשיבה .מפגש בשבוע לאורך השנה ביום ב' בשעות –
 16:00-19:00או ביום ה' בשעה –  09:00-12:00לפרטים והרשמה .0522-621925
הרצאה על הנושא – אימון יכולת החשיבה וחידוד הזיכרון תתקיים ביום ראשון  13.11.11בשעה 20:00

* מבט פמניסטי על פרשת השבוע -מנחה נעמי גרץ (בהתנדבות) ,מורה בכירה בדימוס של אב"ג.
האם חשבתם פעם על מקום האישה בתורה ? למה אין הרבה נשים בתפקידי מנהיגות ? למה יש כל כך הרבה
עקרות ? למה אין כמעט יחסים ביו אחיות ? משמעות הפסוק "ו ְהּוא י ִמְ שָׁ ל בְָׁך" (בראשית ג:טז) .מה
משמעות "עזר כנגדו"? במפגשים ,נלמד מזוית פמיניסטית פרקים מהתורה (לפי הסדר של פרשת השבוע)
בליווי פרשנות של מדרשי אגדה .החוג יתקיים בימי חמישי בשעה  .10.30להרשמה 6469027

* חוג מחשבים-

בהדרכת גבי פולק (בהתנדבות)  .לגימלאים החוששים ממחשב
לפרטים והרשמה טל054-7781377 .

 6מפגשים ייחודיים בנושא

טעימות מוסיקאליות ממזרח ומערב
הצצה אל מגוון תרבויות וסגנונות מוסיקאליים מרחבי העולם ,תוך התייחסות
למושגים המוסיקאליים הבסיסיים בכל אחת מהתרבויות ,למאפייני היצירות כמו
גם להקשרים אומנותיים ,תרבותיים ,חברתיים וגיאוגרפיים.
נכיר את הסגנונות המוסיקאליים מסין ,יפן ,טיבט,
אינדונזיה ,הודו ,פרס ,טורקיה ,יוון ,ערב ,אפריקה ועוד...
ההרצאות ילוו במצגת מולטימדיה ובהאזנה מודרכת.
יתקיים בימי ה' בשעה  10:00בבוקר.
הרצאת פתיחה והכרות ב 6.11 -בשעה 20:00
מחיר ₪ 190 :עבור  6מפגשים בני שעה וחצי כל אחד

המנחה  -שירה הורביץ-מזרחי,

* חוג צילום -אמנון גוטמן ,צלם עיתונות בינלאומי (בן קיבוץ להב) ,מתמחה בתיעוד אזורי סכסוך
בעולם ,כמו כן מתמקד בצילומיו בנושאים סוציו אקונומיים ,פוליטיים וחברתיים.
תמונותיו פורסמו במגזינים החשובים בעולם -ניוזוויק ,ניו יורק טיימס ,הוול סטריט ג'ורנאל ,הגארדיאן
ועוד ...עבודותיו הוצגו בפסטיבלים בינלאומיים לצילום :ארה"ב ,איטליה ,אוסטרליה ,יפן וישראל .האתר
של אמנון WWW.AMNONGUTMAN.COM -
צילום יצירתי -כיום כולם מצלמים ,איך נהפוך לצלמים טובים יותר?
בסדנא זו נלמד את מונחי היסוד בצילום ,נקבל כלים טכניים ויצירתיים :בניית פריים ,חשיפה נכונה לאור,
קומפוזיציה ,שימוש נכון במצלמה ועוד .נבין וניישם את האפשרויות הגלומות מהשילוב בין הכלים אותם
רכשנו כל זאת בכדי לשפר את המיומנות שלנו ביצירת תמונה או סיפור המורכב מסדרת צילומים.
במהלך הסדנא יינתן ליווי אישי.
הסדנא כוללת  10מפגשים עיוניים ומעשיים ( 4יציאות לצילומים בשטח :באר שבע והסביבה ,מתוכם מפגש
אחד לצילומי לילה).
מיועד לאנשים הרוצים להעשיר את הידע בתחום :חובבים ,או צלמים בתחילת דרכם.
דרישות ציוד . :מצלמה דיגיטאלית מכל סוג שהוא ,בשאיפה לציוד חצי מקצועי או מקצועי מלא .גם מצלמות
פילם יתקבלו בברכה.
המפגשים בימי ד' בין השעות  18:00-21:00לפרטים והרשמה – 0507511874

הרצאת הכרות ביום א'  4.12בשעה  20:00הנושא :צילום עיתונות בעולם

* ברידג' – בהדרכת מאיר אורן .קורס למתחילים -ביום שלישי בשעה  .18:00משחק מודרך -ביום ראשון בשעה
 .18:00פרטים והרשמה 6467167,0545-695501
* יוגה  -בהדרכת טל סקלי ביום רביעי בשעה  07:30 -לפרטים נוספים והרשמה 054-6206645
* התעמלות בונת עצם – בהדרכת מיכל מושקוביץ .הקבוצה ממשיכה בימי רביעי בשעה – 10:30
לפרטים והרשמה .054-4576449
* טאי צ'י  -ממשיכים את המסורת עם אירן זוילי .התעמלות סינית המרגיעה את הנפש ,מחזקת את הגוף ,תורמת
בבי"ס דפנה.
רבות ליציבה נכונה ,קורדינציה ,כוח ,ריכוז ,שלווה ,שיפור הבריאות ,ביום רביעי 18:20-19:40
054-4360924
* צ'י קונג – באוריינטציה רפואית ,כולל תנועות איטיות זורמות לשיפור הבריאות ,עמידה ישרה וזקופה ,כח
וגמישות עם נשימות עמוקות ורגועות ומצב תודעה של מדיטציה .מתאים לכולם .ביום ששי  08:15-09:15בפארק
אלון כניסה מרחוב תאשור ובחורף בבי"ס דפנה .פרטים והרשמה 0777646724 054-4360924

מועדונים (המרכזים – בהתנדבות)
* מועדון קוראים  -בהנחיית נעמי שני מפגש הכרות ותאום צפיות יתקיים ביום ב'  21.11בשעה 10:00
050-5244009 6460532
* שחמט  -בימי ראשון שלישי וחמישי בשעה  09:00בריכוז שייקה טריפטו
* ברידג'  -בימי ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמיתי
בימי שלישי בשעה  18:30בריכוזה של אילנה טיבן
בימי רביעי למתקדמים בשעה  20:00בריכוזו של עוזי עצמוני

שפות
* ארדן – האקדמיה לשפות " -בואו נדבר ערבית" – קורס ללימוד ערבית מדוברת למתחילים 10 .מפגשים
חווייתיים ומהנים בני  90דק' שיתקיימו בימי ב' בין השעות  .20:30-22:00עלות הקורס  .₪ 750לפרטים והרשמה:
מלי גוטהלף טל' 050-5366954
* ארדן – האקדמיה לשפות " -בואו נלמד לקרוא ולכתוב בערבית" –  18מפגשים בני  90דק' בהם
תלמדו לקרוא טקסט בערבית עד לרמת קריאת כתבה מעיתון בערבית .המפגשים יתקיימו בימי ג'
בין השעות  .09:00-10:30עלות הקורס .₪ 1350 :לפרטים והרשמה :מלי גוטהלף טל' 050-5366954 -
* צרפתית מדוברת (קורס) בהדרכת ג'וזיאן מאיר .מיועד למבוגרים ובני נוער .בימי רביעי למתחילים בשעות
 17:30-19:00ולמתקדמים  19:00-20:30המחיר  140ש"ח .לפרטים והרשמה .050-5756300
* אידיש למתעניינים פגישת הכרות ותאום צפיות עם המרצה מיכאל ליינוונד ביום א'  6.11בשעה (12:00קורס)

שיחונים

 -פגישות שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור ולליטוש השפה.

צרפתית – בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות) .בימי ג' בשעה בשעה  .10.30מפגש ראשון ב1.11.11-
אנגלית  -בריכוזה של טליה צור (בהתנדבות) בימי ב' בשעה 10:30
ימי פעילות

7.11

14.11

21.11

28.11

בהנחיית

סוזן גרוס

ברברה פרידמן

יפורסם

שילה שפיץ

