פנאי בצוותא

– ימי ראשון בשעה  .19:00ריכוז בהתנדבות תקווה ביבר.
 - 5/3/17ד״ר זאב זיוון לקראת הסיור  -בין מזכרת בתיה לנילי (הסיור ב .)15/3
 - 12/3/17אין פעילות  ,חג פורים שמח!
 - 19/3/17פרופ׳ מיכה ,חנני מדוע העולם נקרא עולם דיגיטלי.
 - 26/3/17רחל ספיר ,דימוי היופי הנשי ברצף הזרמים באמנות.
גלריית הבית בדפנה בעומר
רח' רותם סמוך לבית מס' 40
קב' האקוורל
בעומר

תערוכת "קבוצת האקוורל בעומר"

"נופים ופורטרטים"
התערוכה תהיה פתוחה לקהל עד תאריך 29.3.17

מציגים בתערוכה :נורית אופיר ,עירית אריעד ,גילה זוהר ,לנה זילברברג ,הלן טווינה,
שמעון יציב ,פאולה עובדיה ,יעקב קנטי ,לאה גרון שצקי.
פאולה עובדיה  -אוצרת התערוכה
שעות פתיחה :בתיאום עם פאולה עובדיה 0524223878 :או לנה זילברברג 08-6460266 :

שני תרבותי
– 6.3
– 13.3
– 20.3
– 27.3
– 3.4

 -תרבות ואמנות בימי ב' בשעה  .17:00ריכוז בהתנדבות רעיה מולכו

"למה אברהם אבינו לא אכל שקשוקה" .מרצה אורלי אלדובי ,היסטוריונית ושף.
פלישת המבט :הסרט "מחבואים" של מיכאל הנקה .מרצה אירמה קליין .אורך המפגש כשעתיים.
הסווינג וימי הג'אז העליזים .1925-1940 ,מרצה דר' שלומי גולנדברג.
חייהם של נזירי הזן ביפן וסיפור חוויה אישית .מרצה דר' גלית אבימן.
אמנות סלע בנגב .מרצה דר' דוידה דגן.

תערוכת יום העצמאות

אמני עומר מוזמנים להירשם לתערוכת יום העצמאות
שתפתח ב –  07.05.2017במייל . paula111@gmail.com
תאריך אחרון להרשמה הוא ה.1.4.2017 -
נושא התערוכה חופשי לכל אחד.

קפה אירופה

ימי ה' בשעה  .17:00ריכוז בהתנדבות  :תקווה ביבר וזהבה חיון.

 - 2.03.17רחל הרשקוביץ סיפור הבריאה  -ב6 -ימים או ביום אחד (נא להצטייד בתנ״ך מלא)
 - 9.03.17גאולה שני המשך דיון ל"כל איש יש שם״ על תפיסת האדם בשיר ובמקורות יהודיים.
 - 16.03.17יעל אזולאי ,אמנות בארץ ישראל
 - 23.03.17התקווה  -עבר ,הווה  ,עתיד -לאור מחקרה של ד״ר אסתרית בלצן (דברי פתיחה ,
סרטון וקטעי מוסיקה) בעריכת ובהגשת אן פינאלי ואברהם הרשקוביץ.
 - 30.03.17מופע חד פעמי בהנחיית אברהם דותן" ,עלי מיתר"  -הצגה ונגינה על כ  15 -כלי קשת
ופריטה כגון :כינור ,מנדולינה ,ארה ,כינור סיני ,בגלמה (יווני) ,רוואנהאטה (הודי),
רבאבה (בדווי) ,דומרה (אמריקאי) ועוד .הכל תוך כדי הסברים על מבנה הכלים ומקורם.

טיולים בארץ ובחו''ל – ריכוז בהתנדבות :רעיה מולכו
טיולים בארץ:
 - 9-11.03.17סופ''ש בסימן הומור וסאטירה במלון "יערים" .
 ממזכרת בתיה ועד ניל''י .סיור בהדרכתו של דר' זאב זיוון( .הרצאה מקדימה15.03.17
בפנאי בצוותא בתאריך  5למרץ בשעה  .)19:00הסיור בריכוזה של תקווה ביבר.

חדש! חדש! חדש!  29-31למאי חג שבועות בחיפה .מותנה במספר משתתפים.
טיולים בחו''ל:
 - 14.5.17 5.5.17טיול לאלבניה ( 2קבוצות).
 - 26.6.17שייט לאיים הבריטיים  +אמסטרדאם וברוז'
 - 16.8.17 24.7.17טיול לפולין (  2קבוצות).
 - 2.10.17טיול לאוזבקיסטן ( על בסיס רשימת המתנה)
 - 7.12.17טיול לוויטנאם  +קמבודיה  +בנגקוק.
********** פרטים אצל רעיה מולכו בבית בדפנה בימי שני בין השעות 18:30-19:00
או במייל  rayula.m@gmail.comאו בטלפון .0544-294259

חוג פילאטיס ,בהנחייתה של הגב' דליה ברייטברט-בק .מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים
(החל מגיל  ,)35החוג מתקיים בימים ב' ו ה' לפרטים נוספים יש ליצור קשר בטלפון.08-6467108 -
מועדונים – כל המרכזים בהתנדבות
שחמט – בימי ראשון ,שלישי וחמישי בשעה  9:00בריכוזו של שייקה טריפטו.
ברידג' – יום ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה עמית.
יום שלישי בשעה  18:30בריכוזו של מאיר אורן.
יום רביעי למתקדמים בשעה  19:30בריכוזו של עוזי עצמוני.
חדש!! קורסי ברידג' למתחילים ולמתקדמים ,לפרטים והרשמה יש לפנות למאיר אורן.0545-695501 ,
שיחונים  -פגישת שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור וליטוש השפה.
צרפתית – בימי ג' בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות).
אנגלית – בימי א' בשעה .10:00

שעות קבלה בבית בדפנה:

5.3

12.3

19.3

26.3

רות אופיר

פורים

אלי לוין

אסתר לרמן

תאיר :ימי א' בין השעות  ,11:00-13:00ימי ה' בין השעות .18:30-20:30
רעיה :ימי שני בין השעות 18:30-19:00

