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20:00ביום ראשון בשעה –פנאי בצוותא 
.בריכוזה בהתנדבות של נורית לב" בשיח ובאומר"ההרצאות 

.  סופרת ילדים, צרפתירפאלה  ' ברגיל וגב-צוויקלולי 'ג' פרופ: המרצות" ובאומרבשיח "-5/7/2015
.תאוריה ומעשה-אמנות הסיפור לנכדים: הנושא

(.נכדיהםאו על /נשמח אם המשתתפים יביאו עמם ספר ילדים האהוב עליהם ו)

:ארועיםשני -12/7/2015

.משתתפים תלמידי החוגים. פתיחת תערוכת סוף השנה של חוגי האמנות בעומר–19:00

........אוריאןחופשי בהדרכת אלה ציור ....... באומן בהדרכת רות ציור ...... ארנוןמירייציור בהדרכת 

קריספלקרמיקה בהדרכת אביבה 



ל''חוטיולי 
.ליולי יוצאת קבוצת חברים לשייט בפיורדים הנורבגיים17בתאריך •
.ואברוצומחזות פוליה /היעד הבא הוא דרום איטליה•

נבדקת  , לאור הנרשמים הרבים ברשימת ההמתנה.  לאוקטובר והיא מלאה6הקבוצה הראשונה יוצאת בתאריך 
חברים  .  אם כי לאו דווקא באותם התאריכים, האפשרות לפתוח קבוצה נוספת לאותו המסלול ובאותה התקופה

טיול זה .  ל''חומרכזת טיולי , .לרעיה מולכובהקדםנוספים שמעוניינים להירשם לטיול זה מתבקשים לפנות 
.  2015יהיה הטיול האחרון לשנת 

.  2016לינואר 14-27בתאריכים , טימקטכולל חגיגות , יהיה לאתיופיה2016הטיול הראשון לשנת •

 rayula.m@gmail.com-במייל, פרטים והרשמה  אצל רעיה מולכו
.מספר מקומות מוגבל. 0544294259או בטלפון  

נקבל כלים , צלם עיתונאי בינלאומי  יעביר סדנא בה נלמד את מונחי היסוד בצילום, אמנון גוטמן-חוג צילום

מתוכם , והסביבהשבע-באר:בשטחיציאות לצילומים 4)מפגשים עיוניים ומעשיים 10הסדנא כוללת טכניים ויצירתיים
.או צלמים בתחילת דרכם, חובבים: מיועד לאנשים הרוצים להעשיר את הידע בתחום(. מפגש אחד לצילומי לילה

050-7511874COM.AMNONGUTMAN.WWW' טל: לפרטים והרשמה

. בקברייטברטדליה ' בהנחייתה של הגב, פילאטיס

,  (35החל מגיל )מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים 
מיועדים לכל אותם אלו מבינכםהפילאטיסשיעורי 

.המעוניינים לחזק ולחטב את שרירי גופם
חיזוק שרירי הגב העליון  , התעמלות לחידוש רקמת עצם

ירכיים ורצפת  , בטן, חיזוק שרירי גב תחתון. וחגורת הכתפיים
.  חיזוק השרירים הטבעתיים, האגן

.17:00החוג מתקיים בימי ראשון שלישי וחמישי בשעה 

08-6467108-לפרטים יש ליצור קשר בטלפון

חוג תפירה
lirazal1@walla.comבמייל אלשךללירז למעוניינים יש לפנות . אנו עומדים לפתוח קורס תפירה בשנה הבאה

.בהנחיית מינה גפן יסתיימו בסוף יוני-חוגים ברוסית•
.ביולי9-יסתיים ב, גרץשל  נעמי ( בהתנדבות)בהנחייה–'מבט פמיניסטי על ספר שמואל ב ומלכים א•
ליולי27-יסתיים ב. ר זיו"של ד( בהתנדבות)בהנחייההסיפור החסידי •
.דינה טל יסתיים בשבועיים האחרונים של יוליהחוג לכתיבה בהנחיית •
1.7.2015-ב( בהתנדבות)ציור עם פאולה עובדיה •
1.7.2015-יסתיים בקירשנרשל רות ( בהתנדבות)בהחייהחוג טלאים •
.יסתיים בסוף חודש יוני. של טליה צור( בהתנדבות)בהנחייהבאנגלית שיחון•
1.7.2015-מאיר יסתיימו בוזיאן'גבהחייתשיעורים בצרפתית •

. פעילות ההרצאות והחוגים תתחדש לאחר החגים
.והשחמט ממשיכים לפעול כרגיל' מועדון הברידג

תודה רבה  
לכל הפעילים והמתנדבים

שעשו עבודה נהדרת  
במהלך שנת הפעילות של  

"  הבית בדפנה"

!  חופשה נעימה


