
086460370–" בית בדפנה"המזכירות ב' פרטים יש לפנות אל טללבירור 

. 15/10/2017-השנה בתאריך הפתיחת 

19:00בימי ראשון בשעה . ביבר בהתנדבות של תקווה בריכוזה -"פנאי בצוותא"

בריכוזה בהתנדבות של אילנה ענברבכורסא טיולים -15.10.17

קוריאהצפון -הנושא .  עמיראלי -המרצה 
קירשנרשל החוג בבית בדפנה בריכוזה בהתנדבות של רותי עבודות טלאים -תערוכה פתיחת -22.10.17

, יחסי נוצרים יהודים, הצעירים והאחים הבכוריםהאחים? מסתתר מאחורי חומות הוותיקןמה -29.10.17

(.בוותיקןישראל לשעבר שגריר )עודד בן חור -המרצה .   ישראל והוותיקן



אירופהקפה 
מיכאל אדם-המרצה . ימנומגליה הרומית ועד צרפת יהדות -19.10.17
.גרץ.מהרב -המרצה ?  אנחנו חוגגים את ראש השנה בחודש תשרי שהוא החודש השביעילמה -26.10.17

. חיוןביבר וזהבה של תקווה ריכוז בהתנדבות .  17:00בשעה ' הימי 

.17:00בשעה ' יתקיימו ביום בההרצאות –"שני תרבותי"
.מולכובהתנדבות של רעיה בריכוזה 

.  שנים למדינת ישראל תוך התייחסות לאספקטים שונים בתולדות המדינה70השנה רוב ההרצאות תהיינה בסימן 

.המכון למורשת בן גוריון, דפנה ארבל-המרצה . מנהיגותו של דוד בן גוריון-(יום הולדתו של דוד בן גוריון)16/10/17

.  כהן( צולי)בצלאל –מרצה . על ההיסטוריה של האדריכלות בארץ ישראל המתחדשת. בהלבנות ולהבנות –23/10/17

.שנה לקרב על באר שבע במלחמת העולם הראשונה100פעולות בבאר שבע והסביבה לציון . פעילותאין –30/10/17

.  רשות העתיקות, לופורונית –המרצה . ארכיאולוגיה כהרפתקה–06/11/17

הקניית טכניקות ברישום ושימוש  . בהנחיית אלה אוריאן-חופשי ציור 

פרטים . מפגש ראשון יתקיים החל מחודש אוקטובר. מתאים לכולם. בצבע
 eorian@gmail.comובמייל 052-3516884' נוספים ניתן לקבל בטל

(ראשוןנותרו מקומות ביום . )קריספלבהנחיית אביבה -חוג קרמיקה 
בבוקר  ' מתקיימת ביום אהפעילות .  עוסק בעיצוב קרמי בטכניקות שונות ובהתאמה לרמתו ולתחומי עניין של הלומדהחוג 

.  15/10/17ראשון יתקיים בתאריך ה מפגש . 8:30-11:30בבוקר ' ביום ג, 19:00-22:00בערב 'ביום ב, 00:9:00-12
.054-6384306אביבה : לפרטים

בהנחיה אישית . מתאים לכל הרמות. רישום וציור בצבע בטכניקות שונות. בהנחיית רות באומן–( בצבע)חוגי רישום וציור 

.9:00-12:00' וביום ד16:30-19:30' ביום א
.0546202802, 08-6460814' פרטים בטל" . דפנה"ס "בביה17/15/10מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה

סדנאות ציור ורישום למבוגרים בימי  –בהנחיית מירה ארנון –ציור ורישום 
.  15/10/17-מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה. 12:00-09:30בשעות ' ב-ו' א

.052-5419240' פרטים בטל

רעיה מולכו:  בהתנדבותריכוז –ל ''ובחוטיולים בארץ 

.לאוזבקיסטןטיול-2017לאוקטובר 2-10
.רשימת המתנה.  בוינהש מוסיקה ותרבות ''סופ-2017לנובמבר 15-20

.רשימת המתנה.  בנגקוק, קמבודיה, ויטנאם-2017לדצמבר 7-22
אילת, נופשון במלון דן פנורמה.  המזרח והמערבקסם -2018לינואר 7-11
.ס'בסיגוקרנבל מונסראט, בסאלו, חירונה, ברצלונה-2018לפברואר 8-14

.  ישרוטל. בים המלחתרבות נופשון -2018לפברואר 18-22
.המתנהרשימת .  ליפןטיול -2018לאפריל  4–למרץ 22

.  רצוי לתאם מראש.  18:30בשעה , ימי שני:  קהלקבלת ,  מולכורעיה פרטים אצל  

. 0544-294259בטלפון או  rayula.m@gmail.comבמייל או 



אביזריםבליווימשקלשווי,קואורדינציה,השלדבחיזוקעוסקת',מושקוביץמיכלבהדרכת–עצםבונתהתעמלות

.054-4576449'טל-והרשמהנוספיםלפרטים.מסויםנרשמים'ממסהחלתפתחהקבוצה.ומוסיקה

.100₪הינההקורסעלות.18:30-19:30'הביוםמתקייםהחוג.גפןמינהבהנחיית-במוסיקהתנועה

.02/11/2017-הבתאריךיתקייםראשוןמפגש.054-6333806'טל–והרשמהנוספיםלפרטים

שיעורי.(35מגילהחל)לנשיםהמעברלגילהנלוותבבעיותמתמחה.בק-ברייטברטדליה'הגבשלבהנחייתה-פילאטיס
,עליוןגבשריריחיזוק,עצםרקמתלחידושהתעמלות.הגוףשריריוחיטובבחיזוקהמעונייניםלכלגםמיועדיםהפילאטיס

.הטבעתייםהשריריםוחיזוקהאגןרצפת,ירכיים,הבטןשריריחיזוק.הכתפייםוחגורתתחתון
.08-6467108'טל-והרשמהנוספיםלפרטים

.והשריריםהמפרקים,השלדאתמחזקת,הנפשאתהמרגיעה,רכהלחימהאמנות.זויליאירן'הגבבהדרכת–י'צטאי
רביעיבימימתקייםהחוג.לכולםמתאים.וכוחבריאות,איזון,קואורדינציה,לחציםשחרור,ריכוז,נכונהליציבהרבותתורמת
.0777646724'בטלהערבבשעותקשרליצורניתןוהרשמהנוספיםלפרטים.הישן"דפנה"ס"בביה18:30-20:00בשעות

.זויליאירן'הגבשל(בהתנדבות)בהדרכתה–רפואיקונגי'צ
לעזרתעומדתותמידבעולםתאוצהשתופסתייחודיתתרגולשיטת

,קלותתנועותמשלב,ללמידהקל.שנה5000מזהבמזרחהרופאים
יעילותלשיפורתורםהתרגול.ומדיטציהמודרךעיסוי,נכונהנשימה

לשיפור,מחלותלמניעתטוב.וחיצונייםפנימייםאיבריםשלתפקודם
.לכולםמתאים.הבריאותולשמירת

08:00-09:00השעותביןבבוקרשישיבימימתקייםהחוג
.אלוןגינת–בפארק

.0777646724'בטלהערבבשעותקשרליצורניתןנוספיםלפרטים

ריטה'הגבבהדרכת–"faceforming"פניםהתעמלות
להעלמת,הפניםשריריאתלעצבהמסייעתהתעמלות.גינזבורג
'בביוםמתקייםהחוג.בחינםהדגמהשיעור.כפולוסנטרקמטים

19:00-20:00.
.לחודש120₪או35₪הינהבודדלשיעורהעלות

.054-6775521'טל-והרשמהנוספיםלפרטים

הפעילות מתקיימת  . מוזמנים אמנים המציירים בצבעי מים. של פאולה עובדיה( בהתנדבות)בהנחייתה –קבוצת האקוורל 

.  18/10-ראשון יתקיים בתאריך המפגש . 052-4223878' פרטים נוספים ניתן לקבל בטל. 09:00-12:00בין השעות ' ביום ד

כמו כן מתמקד  , מתמחה בתיעוד אזורי סכסוך בעולם, צלם עיתונות בינלאומי, בהנחיית אמנון גוטמן–צילום יצירתי 

. פוליטיים וחברתיים, בצילומיו בנושאים סוציו אקונומיים
שימוש  , קומפוזיציה, חשיפה נכונה לאור, נקבל כלים טכניים ויצירתיים  בניית פריים, בסדנא זו נלמד את מונחי היסוד בצילום

לפרטים נוספים  . גם מצלמות פילם יתקבלו בברכה, מצלמה דיגיטאלית מכל סוג הוא: דרישות ציוד. נכון במצלמה ועוד
מידע נוסף על הסדנא ניתן לקבל באתר . Amnon23@gmail.comובמייל 050-7511874' והרשמה ניתן ליצור קשר בטל

www.amnongutman.com

.  09:30-12:00בין  השעות ' החוג מתקיים ביום ד. קירשנרשל רותי ( בהתנדבות)בריכוזה –חוג טלאים 
. כבר החלו החודש ויתקיימו בהמשך כרגילהמפגשים .   052-8601732' נוספים ניתן לקבל בטלפרטים 



15.10.1722.10.1729.10.1705.11.17

רות אופיראבי לויןאבי לויןיעל גלזר

המרכזים בהתנדבותכל 

' ברידג
.10:00בריכוזה של אהובה עמית החל מהשעה ' ברידג–' יום א
.18:30בריכוזו של מאיר אורן החל מהשעה ' ברידג–' יום ג
.20:00בריכוזו של עוזי עצמוני החל מהשעה ' ברידג–' יום ד

'  ג-ו' בימי א.  טריפטובריכוזו של שייקה –שחמט

.  09:00-11:30בין השעות ' וביום ה09:00-11:00השעות בין 

11:00מתחילה בשעה ' כאשר קבוצה א' החוג מתקיים ביום ב. קווילביץפאביהסימונטה' בהנחיית הגב–איטלקית 

לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור  . 16/10/2017-ראשון יתקיים בתאריך המפגש . 13:00מתחילה בשעה ' וקבוצה ב
.0544294259' מזכירת הבית בדפנה או אצל רעיה בטל, קשר אצל תאיר

.  ומאחד את קבוצות המתקדמים יחדיו17:30-19:30בשעות ' החוג מתקיים ביום ד. בהנחיית מר יגאל שיר–ספרדית 

.054-7450771' טל-נוספים והרשמה לפרטים .  18/10/17–מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה 

הקורס מקנה את יסודות השפה הצרפתית . מיועד למבוגרים ולבני נוער. מאיירוזיאן'גבהדרכת –צרפתית מדוברת 
העלות . 19:00-20:30, 17:30-19:00בשעות ' לימוד חוויתי ומהנה בימי ד. תוך הפעלת הלומדים ותרגול השפה המדוברת

.050-5756300' טל-נוספים והרשמה לפרטים . לחודש₪ 170הינה 

.שיחה באווירה נעימה לשיפור וליטוש השפהפגישות -

.10:30החל מהשעה ' מתקיים ביום גהשיחון. בוכמןשל אורי ( בהתנדבות)בהנחייתו –צרפתית**  

.17:00החל מהשעה ' מתקיים ביום ההשיחון. בהנחיית מינה גפן–רוסית**  

10:00-11:30בשעות ' מתקיים בימי בהשיחון. בהנחיית יגאל שיר–ספרדית**  

.10:00-11:00'    מתקיים ביום אהשיחון. מדי חודש יעודכן בהתאם.  מתחלפיםמספר מורים בהנחיית –אנגלית**  

10.00-12.00'  יום ה10.00-13.00' יום א27/10/17-עד  ה , תאיר-קבלת קהל 

קבוצת נשים כותבת פותחת שנת פעילות ? מבקשת לצאת למסע עם מילים. דינה טל' בהנחית הגב–לכתיבה החוג 
מחפשת את הקול הייחודי לך ומבקשת לחלוק מילים כתובות עם שותפות , כותבת למגירה, אם את חולמת על כתיבה. נוספת

לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר  . 11:00-12:30בין השעות ' הקבוצה נפגשת בימי א! את מוזמנת, לאהבת הכתיבה
.15/10/17-ראשון יתקיים בתאריך המפגש .    052-4600553' בטל

ספר  , ספיריטואליזם ויהדות: במסגרת החוג נדון בנושאים כגון. פנחס זיו' בהנחיית דר–פרקי יסוד במחשבת ישראל 
.  10:30-11:30בשעות ' החוג מתקיים ביום ב. ועוד" פרקי אבות"פרקים מתוך , יונה ומשמעותו בספרות התשובה

!מצטרפים חדשים יתקבלו בברכה. 16/10/17-מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה

0528795876בהשתתפות יפנו ליעקב פולק המעוניינים -חוג גינון 


