פנאי בצוותא

ההרצאות מתקיימות בימי ראשון בשעה  20.00הכניסה חופשית .אנו מבקשים לא לאחר.
הרצאות אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב

 - 4.12.11הרצאת אורח – הנושא :צילום עיתונות בעולם המרצה  -אמנון גוטמן
 - 11.12.11הרצאת אורח – הנושא :חידושים ברפואת עיניים המרצה  -ד"ר אייל קרץ
 - 18.12.11הרצאת אורח  -הנושא :איך נעשים רופאים המרצה – ד"ר דן בנור

פתיחת תערוכת הציורים

אהרון וייצמן

של הצייר
נושא התערוכה " -על הדרך עץ עומד".
אהרון מצייר בסגנון אימפרסיוניסטי כשהוא מבטא
ברגשותיו חוויות מחייו.
אהרון למד אמנות באוניברסיטת פטרבורג ברוסיה.
הפתיחה ביום א' ה 25.12.2011 -בשעה .20:00
נעילת התערוכה ביום שלישי ה6.2.2012 -
הפתיחה תתקיים במעמד פיני בדש ,ראש המועצה.
אוצרת התערוכה היא פאולה עובדיה.
שעות פתיחת הגלריה  -בימים א'  -ה' 09:00 – 12:00
יום א'  21:30- 19:00יום ד' 21:00 - 20:00
או בתיאום עם שמעון – 057-6484185
התערוכה של הציירת לנה זילברברג
תוצג עד ל 19.12.11 -

מתל גזר למצליח

יום רביעי  21.12.11בהדרכת – ירון קרן

 – 08:00יציאה ממרכז מסחרי עומר .הפסקה ארוחת בוקר עצמית .העיר גזר הייתה אחת הערים החשובות במשך
אלפי שנים .נערוך סיור בתל גזר שבו נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים חשובים כגון – שער שלמה המיוחס לשלמה
המלך .הפסקת ארוחת צהרים עצמית .סיור בבוסתן שושן במושב מצליח – בוסתן קסום עם עצי פרי אקזוטיים מכל
פינות העולם .מרכז הקראי – נכיר את המסורת והמנהגים של עדה זו.
לחברי הקהילה התומכת – ₪ 125
עלות למשתתף – ₪ 145
 – 18:00חזרה משוערת לעומר.
הרשמה לטיולים" :הבית בדפנה" ,בימים :א'  , 20:00-19:00ג' 18:30-18:00
לפרטים נוספים ליוכבד מרקס טל , 6469220 .נייד 050-7921299

מטיילי סרי לנקה מוזמנים לפגישה עם המדריך  -אילן זיו
ביום ב'  19.12.11בשעה –  18:00ב"הבית בדפנה".


ציור ורישום – בהנחיית רות באומן .קבוצה א' ,ביום א' בשעות  ,17.30-20.00קבוצה ב' ,ביום ד'
בשעות  9.00-12.00לפרטים והרשמה 6460814 054 -6202802
חוג לתנ"ך בהנחיית דוד אוחנה  -בימי ב' בשעות  17:00 – 18:30לפרטים שאול עמית
טל 0509985824 6460379 -
חדר כושר למוח – סדנה בהנחיית עפרה וייל .סדנאות לשיפור ושימור הזיכרון ותיפקודי החשיבה.
לפרטים והרשמה .0522-621925
ביום ב' בשעות –  16:00-19:00או ביום ה' בשעה – 09:00-12:00
מבט פמניסטי על פרשת השבוע -מנחה נעמי גרץ (בהתנדבות) ,החוג יתקיים בימי חמישי
בשעה  .10.30להרשמה 6469027
תיאטרון פלייבק ופסיכודרמה בשילוב יוגה צחוק תנועה וליצנות -מנחה פאולה עובדיה ,הפעילות
תתקיים בימי שני בשעות.18.00-21.00 -
לפרטים והרשמה  0524223878מיילpaula.psychodrama@gmail.com :
חוג מחשבים – בהדרכת גבי פולק (בהתנדבות) .פרטים והרשמה טלפון 0547781377 -
טעימות מוסיקאליות ממזרח ומערב – בהנחיית שירה הורוביץ מזרחי .מפגש ראשון ב1.12.11 -
בין השעות – 12.00 -10.30
חוג צילום – בהדרכת אמנון גוטמן  .המפגשים בימי ד' בשעה  20.00פרטים והרשמה 0507511874



ברידג' – בהדרכת מאיר אורן .למתחילים -בימי ג' בשעה  .18:00משחק מודרך -בימי א' בשעה .18:00



פרטים והרשמה 6467167,0545-695501
יוגה  -בהדרכת טל סקלי ביום רביעי בשעה  07:30 -לפרטים נוספים והרשמה 054-6206645










 מועדון קוראים -

 התעמלות בונת עצם – בהדרכת מיכל מושקוביץ .ימי רביעי בשעה –  10:30להרשמה .054-4576449
 טאי צ'י – בהדרכת אירן זוילי .בימי ד' בשעות 18:20-19:40בבי"ס דפנה .להרשמה 054-4360924
 צ'י קונג – בימי ו'  08:15-09:15בפארק אלון כניסה מרחוב תאשור ובחורף בבי"ס דפנה.
פרטים והרשמה 0777646724 054-4360924




שחמט  -בימי א' ,ג' ,ה' בשעה  09:00בריכוז שייקה טריפטו (בהתנדבות) 050-5244009 6460532
ברידג'  -בימי א' בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמיתי (בהתנדבות) .בימי ג' בשעה  18:30בריכוזה

של אילנה טיבן (בהתנדבות) .בימי ד' למתקדמים בשעה  20:00בריכוזו של עוזי עצמוני (בהתנדבות)
" בואו נדבר ערבית" – לימוד ערבית מדוברת למתחילים 10 .מפגשים בימי ב' בין השעות .20:30-22:00
לפרטים והרשמה :מלי גוטהלף טל' 050-5366954
 צרפתית מדוברת (קורס) בהדרכת ג'וזיאן מאיר .מיועד למבוגרים ובני נוער19:00-20:30 .
לפרטים והרשמה .050-5756300
 אידיש המרצה מיכאל ליינוונד ביום א'  6.11בשעות 12.15-13.45
 צרפתית – בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות) .בימי ג' בשעה בשעה .10.30

שיחון אנגלית  -בריכוזה של טליה צור בימי ב' בשעה 10:30 -
ימי פעילות

5.12.11

12.12.11

19.12.11

26.12.11

מרצים

מרתה לב ציון

נעמי גרץ

סוזן גרוס

שולה ורשבסקי

