צילום :אברי ברזילי

פנאי בצוותא – ביום ראשון בשעה 19:00

בריכוזה בהתנדבות של נורית לב.

המפגשים ,בימי ראשון ,של פנאי בצוותא יחלו לפי בקשת באי הבית ,בחודש פברואר בשעה .19:00

6.3.16

 -פתיחת תערוכה של האמן ד"ר מיקי שמלצר.

 - 13.3.16בשיח ובאומר – המרצה ד"ר אסף צוער הנושא :עטלפים אגדה או מציאות.
 - 20.3.16מועדון הסרט והפעם הקרנת הסרט "הסוד שבעניים" ולאחריו שיחה על הסרט עם
המרצה – יגאל שיר" .הסוד שבעיניים" ,סרטו של חואן חוסה קפנייה –זכה באוסקר על הסרט
הזר הטוב ביותר (הגירסה המקורית מארגנטינה הופקה בשנית בארצות הברית) "דרמת מתח מסוגננת שקטפה
פרסים רבים כולל האוסקר על הסרט הזר הטוב ביותר .הדמות הראשית עבדה כחוקר במשרד המשפטים עתה
כשיצא לגמלאות מחליט לכתוב ספר על מקרה אונס ורצח מזעזע שהתרחש לפני שלושים שנה בשלהי תקופת
הגנרלים בארגנטינה .הוא נעזר בידידתו השופטת ,אותה הוא אוהב אהבה גדולה שלא התממשה.
הסרט מאגד בתוכו מותחן ,סיפור אהבה ,ביקורת פוליטית ,הומור והמון חומר למחשבה.

 - 27.3.16בשיח ובאומר – המרצה :ד"ר איריס בקשי הנושא – האמפטיה בחיי היום יום.
3.4.16

 טיולים בכורסא – יוקרן סרטם של אילנה ואריה ענבר,דרך המשי בסין ,פרק א'.

סדנאות לשיפור הזיכרון ולאימון
יכולות חשיבה למבוגרים
על פי תוכניתו של פרופ' פוירשטיין
הסדנאות יתקיימו בימי ד' בבוקר בשעות:
12-13 11-12 10-11
או ביום ה' אחה"צ בשעות:
18.30-19.30 17.30-18.30
בקבוצות ישתתפו ארבעה אנשים למשך
שעה אחת בשבוע.
יש אפשרות גם לאימון אישי.
המעוניינים יפנו אל:
עפרה וייל 0522621925

"הבית בדפנה" רחוב רותם 40-42

טיולים -

ריכוז בהתנדבות :רעיה מולכו .פרטים והרשמה ב"הבית בדפנה" בימי א'

בין השעות  ,18:30-19:00או בטלפון  0544-294259או במייל .rayula.m@gmail.com


 16למרץ – סיור למנזרי מדבר יהודה .חברים שנרשמו מתבקשים להסדיר תשלום .



מלטה 22-27 :למרץ.



טיול משולב שייט לצרפת 31 :למאי 7-ליוני.



צפון ספרד – ארץ הבסקים/גליסיה 24-31 :ליולי.



סין 7-21 :לספטמבר .המסלול הקלאסי  +מקאו והונג קונג .טיסות אל על .ההרשמה החלה.



חודשים נובמבר/דצמבר :סיור תרבות וקולינריה לאיטליה ,סופ''ש מוסיקלי באחת מבירות אירופה .בהכנה.

הרצאות


 9למרץ בשעה  .19:00מפגש עם אלי שנהב ,מדריך הטיול למלטה .פתוח לכולם.



 14למרץ בשעה  .18:00נופי האימפרסיוניסטים בחופי נורמנדי .מרצה :גב' יעל הרמלין ,לקראת הטיול
בצרפת בחודש מאי .פתוח לכולם.



סדרת הרצאות "קיצור תולדות האמנות" חלק ב' ,מהנאו-קלאסי עד האמנות המודרנית .ימי א' בין השעות
 .11:00-12:30מרצה גב' רוני גליטמן-צורף .מחיר  140ש''ח ל 4-מפגשים 45 ,ש''ח למפגש בודד.
הרשמה אצל רעיה מולכו .מותנה במספר משתתפים.

"קפה אירופה" קפה של פעם  -מפגש לוותיקי עומר
המפגשים מתקיימים בימי ה' בשעה 17:00

בריכוזן בהתנדבות של תקווה ביבר וזהבה חיון.

 ---- 3.3.16הנושא :התפתחות הכתב בעיית הכתב העברי שאינו אוניברסלי.
המרצה :פרופסור גיורא קימל מרצה באונ' בן-גוריון.

 ---10.3.16הנושא :דילמות אנשי המחשוב הצעירים .האם יש צורך בתואר אקדמי?
המרצה :פרופ' מיכה חנני ,ראש התוכנית למערכות מידע ניהוליות ביה"ס דן ללימודי היי-טק .
 -- 17.3.16הנושא :הציונות הסמויה במגילת אסתר .מרצה :הרב מכאל גרץ.
 --- 24.3.16חופשת פורים.
 --- 31.3.16הנושא :דרום אפריקה ,פרק א' מספריית סירטי הטיולים של רחל ואברהם הרשקוביץ.

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

מועדונים

6.3

שילה ורשבסקי

13.3

יעל גלזר

20.3

שרון ארליך

27.3

רות אופיר

– כל המרכזים בהתנדבות
שחמט  -בימי ראשון שלישי וחמישי משעה  9:00בריכוז שייקה טריפטו.
ברידג'  -ביום ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמית.
ביום שלישי בשעה  18:30בריכוזו של מאיר אורן.
ביום רביעי למתקדמים בשעה  19:30בריכוזו של עוזי עצמוני.

סיור בעומר בהדרכת ראש המועצה  -פיני בדש
יתקיים ביום שישי ה 8/4/16-בין השעות 10:00-12:30
היציאה מהחניה של המרכז המסחרי.
יש להירשם מראש! הרשמה אצל רחל פלג 08-6291133

