צילום :אברי ברזילי

פנאי בצוותא – בימי ראשון  ,בשעה  – 20:00 -המרכזים בהתנדבות.
 - 1.12.13פתיחת תערוכה של הציירת ד"ר ליאה לאופר.

" - 8.12.13חג האורים במילים ובצלילים" ,המנחה  -שירה הורביץ מזרחי.
 - 15.12.13הרצאה בריכוזה של נורית לב  -המרצה :ד״ר מנחם פרידמן ,הנושא" :נשים בעולם העתיק"
" - 22.12.13טיולים בכורסא" בריכוזו של אהרון גוניק " -שייט באיים המלדיביים וסרי לאנקה גם"
טיולם של נילי ואהרון גוניק.
 - 29.12.13הרצאה בריכוזה של נורית לב  .המרצה :רחל גלינסקי ,הנושא" :ארוחה ערוכה".
(מיועד לכל הגילאים ולכל המינים).

נפתחת קבוצה למפגשי פסיכודרמה ותיאטרון פלייבק ב"הבית בדפנה" בעומר
בהנחיית פאולה :מנחה מוסמכת לפסיכודרמה וליוגה צחוק
מבוסס על סיפורים אישיים בשיטת האימפרוביזציה  -ללא צורך בניסיון במשחק
מטרות :התמודדות עם סיטואציות מחיי היומיום ,מודעות עצמית ,תקשורת בין-אישית...
בשילוב :תיאטרון פלייבק ,משחקי אימפרוביזציה ,יוגה צחוק ,מוסיקה ,אמנות ,הרפייה...
המפגשים אינם מיועדים ללימוד משחק בתיאטרון !
הקבוצה מוגבלת ל 12 -מקומות בלבד!
לפרטים והרשמה052-4223878 08-6469602 Paula111@gmail.com :

"הבית בדפנה" רחוב רותם 40-42

טיולים
יום רביעי 25/12/13 ,קיסריה ונחל תנינים בהדרכת :מאיר ברזילי
 07:30יציאה ממרכז מסחרי עומר
 08:30הפסקת ארוחת בוקר עצמית באלונית כביש .6
סיור בעתיקות ובנמל קיסריה  -ארוחת צהריים עצמית  -נחל תנינים
 19:30חזרה משוערת לעומר .עלות למשתתף ₪ 145.- :המחיר כולל :הדרכה ,הסעה ותשלום לאתרים.
תאריך הנופש שהיה צריך להיות בפברואר  2014נדחה למרץ .2014

נופש בים המלח – מלון "הוד" ,ימים א' – ד' 23-26/3/14
 4ימים  3 /לילות
עלות ליחיד בחדר זוגי  ₪ 1,130 .-עלות ליחיד בחדר₪ 1,720.-
המחיר כולל :הקפצה למלון ובחזרה ,אירוח במלון הוד על בסיס חצי פנסיון  +קפה ועוגה פעם אחת במהלך השהייה.
הזדרזו להירשם על מנת להבטיח את מקומכם במלון.

טיול לדרום הודו ,ל 12-יום .יציאה ב  7/2/14 -נמשכת ההרשמה.
לפרטים לגבי הטיולים יש לפנות ליוכבד מרקס .טל' 050-7921299 , 6469220
חוגים
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ציור אינטואיטיבי (ציור חופשי) -בהנחיית נעם צור אלמוג .נבדקת האפשרות לפתיחת חוג נוסף .טל' 052-6219613
חוג מחשבים -בהדרכת גבריאל פולק  ,קורס בסיסי .בימי ג' בשעה  16:30במקיף עומר .לפרטים6469921 :
ברידג' למתחילים+משחק מודרך-בהדרכת מאיר אורן ,ביום א' ו ד' בשעה  .18:00לפרטים.6467167 ,054-5695501 :
 -Dance therapyבהנחיית מינה גפן ,בימי חמישי משעה  18:30עד .19:30
התעמלות בונת עצם -בהדרכת מיכל מושקוביץ בימי רביעי בשעה  .10:30לפרטים והרשמה 054-4576449
טאי צ'י -המדריכה אירן זווילי בימי ד' בשעה  18:30-20:00בביה"ס דפנה .טל' 054-4360924
צ'י קונג – המדריכה אירן זווילי בימי שישי בשעה  .8:15-9:15בגינת אלון .טל' 054-4360924
קורסי ערבית מדוברת ברמת מתחילים ומתקדמים ,בהנחיית מלי גוטהלף  .כמו כן ,קורס נוסף ללימוד הא"ב הערבי.
לפרטים והרשמהwww.ardan-academy.co.il 050-5366954 :
חוג אידיש למתחילים -נפתח חוג נוסף בהנחיית אבישי פיש בימי ראשון משעה 14:00-15:30
לפרטיםalexanderfisz@hotmail.com :

שיחונים
•
•
•

שיחון ברוסית ,בהנחיית מינה גפן ,למתקדמים בימי רביעי בשעה  17:00עד 18:00
ולמתחילים משעה  18:00עד  .19:30לפרטים 054-6333806 ,08-6482008
שיחון בצרפתית בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות) בימי ג' בשעה .10:30
שיחון באנגלית -בריכוזה (בהתנדבות) של טליה צור ביום ראשון בשעה 11:00
1.12

8.12

15.12

22.12

29.12

שילה שפיץ

דורותי מנדלצוויג

שילה ורשבסקי

יפורסם

סוזן גרוס

מועדונים – כל המרכזים בהתנדבות
• שחמט – בימי ראשון שלישי וחמישי משעה  9:00בריכוז שייקה טריפטו .050-5244009 , 08-6460532
• ברידג' -ביום ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמית
ביום שלישי בשעה  18:30בריכוזו של מאיר אורן.
ביום רביעי למתקדמים בשעה  20:00בריכוזו של עוזי עצמוני.

חוג חדש
• אלה קלינגמן ,מעצבת ומייצרת דברי עור שונים ,כגון תיקים ,ארנקים וחגורות.
בסדנאות נלמד לעצב תיקים ,נרתיקים ,חגורות וכו' בשיטות שונות.
אשמח לראותכם במפגש הכרות והדגמה שיתקיים ביום חמישי  12/12/13בשעה  11.30ב"הבית בדפנה".
לפרטים נוספיםhttp://www.allaleatherart.com alla.klingman@gmail.com 052-6365236 :

