פנאי בצוותא

– ימי ראשון בשעה  .19:00ריכוז בהתנדבות :תקוה ביבר.

 - 4.3.18פרשת קסטנר ,שבעה עשורים
לאחר התרחשותה.
המרצה  -פרופ' אלי רייכנטל.
 - 11.3.18טיולים בכורסא
ריכוז בהתנדבות :אילנה ענבר

פורטוגל – (המשך) מטיולי זמרה ואלי פרח.
 - 18.3.18פתיחת תערוכה
 - 25.3.18אין פעילות ( חופשת פסח)

שני תרבותי

ימי ב' בשעה .17:00

ריכוז בהתנדבות :רעיה מולכו.
" - 5.3.18לבנות ולהיבנות בה" – על היסטוריה של האדריכלות בא''י המתחדשת .מרצה בצלאל (צולי) כהן.
 - 12.3.18אמנות ישראלית  -שנות ה :40-אמנות חברתית .מרצה פרופ' חיים מאור.
 - 19.3.18הערבים אזרחי מדינת ישראל מאז ועד היום .מרצה דפנה ארבל ,המכון למורשת בן גוריון.
 - 26.3.18אין פעילות .חופשת פסח.

הודעה  :חברים שמעוניינים לקבל מייל שבועי על פעילות הבית בדפנה מתבקשים
לשלוח את כתובת המייל שלהם אל רעיה מולכו rayula.m@gmail.com ,או
בהודעה כתובה/וואטסאפ לטלפון .054-4294259

הבית בדפנה יהיה סגור בין התאריכים 8/4/18 - 28/3/18 -

מאחלים לכולם חג פסח שמח וכשר
קבלת קהל  -תאיר ,יום א' 11:45 - 10.00

יום ה' 20:00 – 18:30

קפה אירופה

ימי ה' בשעה  .17:00ריכוז בהתנדבות  :תקוה ביבר וזהבה חיון.
( ניתן להצטרף לכל הפעילויות)

 - 1.3.18חופשת פורים אין פעילות
 - 8.3.18ארכיטקטורה בתל אביב (המשך) המרצה  -יעל אזולאי.
 - 15.3.18פרק רביעי בסדרה "ישראל הפראית" תנודות בחובלי הים התיכון  .המקרין  -אברהם הרשקוביץ.
 - 22.3.18הבודאיזם במזרח אסיה (המשך) המרצה  -יהודית וולסקי
 - 29.3.18חופשת פסח אין פעילות

טיולים

בארץ – ריכוז בהתנדבות :תקוה ביבר

 - 9.3.18סיור בשדה בוקר (הסעה עצמית או אוטובוס תלוי במספר המשתתפים)
המדריך בצלאל כהן (צולי) .פרטים והרשמה  -תקוה ביבר
 - 10.4.18טיול לאשדוד  ,פרטים יפורסמו

טיולים לחו''ל – ריכוז בהתנדבות :רעיה מולכו
 - 22.3-5.4.18יפן בעונת הפריחה.
( 11-16.5.18מחזור א') ( 16-21.5.18מחזור ב')  -תרבות וקולינריה בדרום איטליה  .בהדרכת אורלי אלדובי.
 - 26.7-1.8.18יוון ההררית .מדריך בכיר מצוות טריפוליג'י.
 - 27.8-2.9.18דרום מערב צרפת  -נופים ,שווקים ,עיירות ימי ביניים ואוכל טוב .בהדרכת משה פויירשטיין.
 - 2-9.10.18אזרביג'אן .בהדרכת גיא נוימן.
 - 31.10-5.11.18לונדון  -סופ''ש מופעים ,גלריות וגם קונצרט של אנדראה בוצ'לי .בהדרכת אורלי אלדובי מספר מקומות מוגבל.

דצבמבר – גואטלה ומקסיקו.
פרטים אצל רעיה מולכו בבית בדפנה או במייל  rayula.m@gmail.comאו בטלפון .0544-294259

חוגים

צילום יצירתי – בהנחיית אמנון גוטמן ,בסדנא זו נלמד את מונחי היסוד בצילום ,נקבל כלים טכניים ויצירתיים .
לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטל'  050-7511874ובמייל .Amnon23@gmail.com
פילאטיס  -בהנחייתה של הגב' דליה ברייטברט -בק .מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים  .שיעורי הפילאטיס
מיועדים גם לכל המעוניינים בחיזוק וחיטוב שרירי הגוף .לפרטים נוספים והרשמה  -טל' .08-6467108
חוג גינון –  13.3.18בשעה  18.00גינון תכל'ס  -גינון ביתי  ,המרשם להצלחה  .המרצה  -דן כץ ליכטנשטיין ,גנן במקצועו.
 20.3.18בשעה  17.00גינת פרפרים  -איך למשוך פרפרים לגינה .המרצה  -מעין בוניץ-קפח .

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.
ברידג למתחילים  -ומשחק מודרך לפרטים נא לפנות למאיר אורן 0545695501
שיחונים  -פגישת שיחה באווירה נעימה על ספל קפה.
צרפתית – בהנחייתו (בהתנדבות) של אורי בוכמן .בימי ג' החל מהשעה .10:30
רוסית – בהנחיית מינה גפן .בימי ה' החל מהשעה .17:00
4.3.18
ספרדית – בהנחיית יגאל שיר .בימי ב' בשעות 10:00-11:30
דינה
אנגלית – בימי א' .10:00-11:00
גינזבורג

11.3.18

18.3.18

25.3.18

8.4.18

שריל
ארליך

רות אופיר

חופשת
פסח

אבי לוין

נסיעה לאופרה "דון קרלוס" בתאריך  23.3.18בשעה 10:00 -מהמרכז המסחרי.

