פנאי בצוותא
- 4.11.12

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

בשיח ובאומר  -בריכוזן בהתנדבות של לאה גולדשטיין ונורית לב

נאדה חורי – משוררת ומרצה באוניברסיטת בן-גוריון
תרצה על  -השתקפות הקונפליקט בספרות הפלשתינית בישראל
-11.11.12

טיולים בכורסא  -בריכוזו בהתנדבות של אהרון גוניק.

הפעם נטייל בארץ הסיקים ונלמד על אורחות חייהם .טיולם של נילי ואהרון גוניק
- 18.11.12

הרצאת אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב.

הרצאתו של פרופ' גיורא קימל  -״למה דן שכטמן קיבל פרס נובל?״
– 25.11.12

הרצאת אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב

השופט בדימוס יוסף רבי  -זכות האדם על רכושו וחייו.

חוגים
חוג לתנ"ך – בהנחיית דוד אוחנה – בימי ב' בין השעות  10 .17:00-18:30מפגשים .המחיר  .₪ 350התשלום
מראש .תשלום למפגש בודד  .₪ 45לפרטים והרשמה שאול עמית טל' 050-9985824 ,6460379

החוג לכתיבה  -יונה וולך כתבה " :תן למלים לעשות בך תן להם ,היה חפשי" קבוצת הכתיבה פותחת את
שורותיה לכותבים המבקשים להעלות את המלים על הנייר .הקבוצה מאפשרת התנסות יצירתית בהעברת
רגשות ,מחשבות וחוויות מנבכי הזכרון אל הנייר ואל קהל קוראים מגיב .הקורס נערך בימי א' בין השעות 11:00-
.12:30להצטרפות :צרו קשר עם המנחה ,דינה טל טל6518533 ,052-4600553 :
חדר כושר למוח – סדנאות באימון יכולות החשיבה ושיפור הזיכרון .זו שנה שלישית שאנו מקיימים ב"בית דפנה"
את הסדנאות האלה .הסדנא בימי ראשון בשעה  45 ,10:00דק' .,לפרטים והרשמה עופרה וייל –052-2621925
קבוצה טיפולית בפסיכודרמה/תיאטרון פלייבק בהנחיית פאולה עובדיה
בימי שני בין השעות  18:00עד  21:00פסיכו = נפש ,דרמה = פעולה שחזור סיטואציות מהחיים בשיטת
אימפרוביזציה .בשילוב יוגה צחוק ,תנועה מסכות ועוד .אין צורך בידע במשחק.
לפרטים  paula111@gmail.com -טל' 08-6469602
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* צלילים וגוונים משלל עמים -צלילים וגוונים ,מוזיקה עממית משלל עמים  -בהנחיית שירה הורביץ-מזרחי10 .
מפגשים .ההרצאות מלוות במצגת מולטימדיה ובהאזנה מודרכת .ביום ה בשעה  .10.30ניתן להצטרף גם
למפגשים בודדים במחיר 35ש״ח .לפרטים שירה .052-8924670
* חוג צילום -לאור הצלחת הקורס הראשון נפתח קורס שני בהנחיית אמנון גוטמן ,צלם עיתונאי בינלאומי.
עלות הקורס –  1300ש"ח .לפרטים והרשמה :אמנון טל' WWW.AMNONGUTMAN.COM .050-7511874
* אידיש – המורה אבישי פיש .בימי ראשון בין השעות  .17:00-18:30המחיר  150ש"ח לחודש .לפרטים
והרשמה :אבישי.alexanderfisz@hotmail.com -
* רוסית -שעורי רוסית בהנחיית מינה גפן .מיועד למבוגרים ובני נוער .בימי רביעי בשעה ,18:30-21:00
המחיר  150ש"ח .לפרטים והרשמה :מינה minad@013.net 054-6333806
* שיחון ברוסית – בהנחיית מינה גפן .בימי רביעי בשעה  .17:00המחיר  70ש"ח לחודש .לפרטים והרשמה:
מינה minad@013.net 054-6333806
*"בואו נלמד לקרוא ולכתוב בערבית" -המפגשים יתקיימו בימי ב' בין השעות  .18:00-19:30עלות הקורס
 1550ש"ח 100+ש"ח דמי הרשמה .לפרטים והרשמה :מלי גוטהלף .050-5366954
* "בואו נדבר ערבית"  -המפגשים יתקיימו בימי ג' בין השעות  .09:00-10:30עלות הקורס  1550ש"ח100+
ש"ח דמי הרשמה .לפרטים והרשמה :מלי גוטהלף טל' 050-5366954
* "? -"what's newקורס ללימוד אנגלית לממשיכים 18 .שבועות למידה .כל שבוע כולל מפגש בן  90דק' +
משימות יומיות באתר .הקורס כולל קטעי קריאה אקטואליים ,לימוד כללי דקדוק שיעזרו לנו לפענח את
הטקסטים ,בדיחות ופרפראות ....הקורס מיועד לבעלי ידע בסיסי לפחות בקריאת אנגלית .המפגשים יתקיימו
בימי ה' בין השעות  .17:00-18:30עלות הקורס  1550ש"ח 100+ש"ח דמי הרשמה .לפרטים והרשמה :מלי
גוטהלף .050-5366954
* ברידג' למתחילים +משחק מודרך -בהדרכת מאיר אורן .ביום א' בשעה  18:00וביום ג' בשעה .18:00
לפרטים והרשמה :מאיר 6467167 ,054-5695501
* התעמלות בונת עצם – בהדרכת מיכל מושקוביץ .בימי ד' בשעה  .10:30לפרטים :מיכל 054-4576449
*טאי צ'י – בהדרכת אירן זוילי  -יום ד' בשעה  20:00 -18:30בבי"ס דפנה .לפרטים והרשמה0544360924 :
* צ'י קונג  -בהדרכת אירן זוילי  -ביום ו' בשעה  09:15 – 08:15בפארק אלון כניסה מרחוב תאשור  26ובחורף
בבי"ס דפנה .לפרטים והרשמה0544360924 :
* חוג קוראים -בהנחיית דר' ניצה קרן .הנושא" :נשים ,זה כל הסיפור" .החוג יתקיים פעם בשבועיים בימי רביעי
בשעה  .17:00-18:30המחיר  50ש"ח לחודש .להרשמה טל' .6466033
מועדונים (המרכזים –בהתנדבות)
שחמט – בימי ראשון שלישי וחמישי בשעה  09:00בריכוז שייקה טריפטו 050-5244009 6460532
ברידג' – ביום ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמית
ביום שלישי בשעה  18:30בריכוזה של אילנה טיבן.
ביום רביעי למתקדמים בשעה  20:00בריכוזו של עוזי עצמוני
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שיחונים
פגישות שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור ולליטוש השפה.
צרפתית – בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות) בימי ג' בשעה 10:30

שיחון אנגלית
ימי פעילות
מרצים

 -בריכוזה של טליה צור בימי ב' בשעה 10:30 -

5.11

12.11

19.11

26.11

דינה גינזבורג

יעל גלזר

יפורסם

ארתור גינזבורג

טיולים
 .2חידושים בעתיקות ציפורי – בירת הגליל
יום רביעי  28/11/12בהדרכת  :מאיר ברזילי
 07:00יציאה ממרכז מסחרי עומר.
 10:00ארוחת בוקר עצמית ,אלונית כביש .6
גן לאומי ציפורי .עיינות .עיינות ציפורי -מקום מפגשם של הצלבנים .מערכת המים הרומית כולל מאגר מים עתיק .הקרדו,
התיאטרון והמצודה הצלבנית היפהפיה של הגליל בוילה הרומית ובית הכנסת העתיק.
 14:00הפסקת ארוחת צהריים עצמית.
נבקר בקרני חיטין -קרב בו נלחמו הצלבנים מממלכת ירושלים שושלת האיובית.
 19:00חזרה משוערת לעומר.
מחיר  ₪ 145 . ₪ 165לקהילה התומכת.

 .3אירופה הקסומה ,חוץ לארץ בסמטאות ובגניה של ירושלים במאה ה19-
יום רביעי  26/12/12בהדרכת  :עודד אמיתי
 07:30יציאה ממרכז מסחרי עומר.
 08:45הפסקת ארוחת בוקר עצמית בלטרון.
 10:00מפגש עם המדריך בירושלים,
 13:00הפסקת ארוחת צהריים עצמית.
 18:30חזרה משוערת לעומר.
• הסיור כולל מפגשים עם דמויות שקשורות לאתרים.
מחיר  ₪ 160 . ₪ 180לקהילה התומכת.

נפלה טעות בטיול מספר 10
הטיול יתקיים בתאריך 1.5.12
נא תקנו בדף הטיולים .תודה!

הרשמה לטיולים" :הבית בדפנה" ,בימים :א'  , 20:00-19:00ג' 18:30-18:00
לפרטים נוספים ליוכבד מרקס טל , 6469220 .נייד 050-7921299

3

