פנאי בצוותא

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

 - 6/5/18סוגיות בנושא צרכנות וסחר הוגן
המרצה  -סימן טוב בנימין ,הממונה לשעבר על מחוז הדרום במשרד הכלכלה והתעשייה.
 - 13/5/18פתיחת תערוכה.
 - 20/5/18שבועות
 - 27/5/18טיולים בכורסא
בריכוזה בהתנדבות של אילנה ענבר

דרך המשי פרק  -2סרטם של
אילנה ואריה ענבר.

שני תרבותי
בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו

 – 7/5/18מאחורי השירים:
על ישובים וקיבוצים של הצפון
מתחילת הקמתם.
מנחה  :שלום הר אבן.
" – 14/5/18בן גוריון – אפילוג".
במעמקי ארכיון נמצאו גלגלי פילם
 35מ''מ ובהם ראיון מצולם ,שמעולם לא
הוקרן ,עם דוד בן גוריון .השנה ,1968
כחמש שנים לפני מותו של "הזקן.
הקרנת הסרט ודיון בהנחיית עפרה
גולדברג עברון ,המכון למורשת בן גוריון.
 – 21/5/18חג שבועות.
 – 28/5/18אמנות ישראלית :קבוצת
אופקים חדשים .מרצה פרופ' חיים מאור.

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

קפה אירופה

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

3/5/18
10/5/18
17/5/18

 ל״ג בעומר מושגי יסוד בארכיטקטורה .המרצה  -יעל אזולאי שגעון הנדידה  -פרק  5ואחרון בסדרה על ארץ ישראל הפראית.סרטו של הצלם אילן ברטוב .מוקרן ומוגש ע״י אברהם הרשקוביץ.
 סיפור תפיסת הנס במקרא – (המשך) מרצה :רחל הרשקוביץ -משירי להקת התרנגולים מנחה :שלום הר-אבן

טיולים

בארץ – ריכוז בהתנדבות :תקוה ביבר

24/5/18
31/5/18

 – 22.5.18סיור בעמק יזרעאל בעקבות סדרת ההרצאות על אדריכלות בא'י המתחדשת.
"העמק כמוקד להתיישבות ולבנייה בא"י "
עצירה על כביש שש לארוחת בוקר עצמית.
 7.30יציאה מעומר ,
כפר יהושע --בית העם  ,מגדל המים ,פסל הנצחה בתיה לישינסקי פסיפס ,ההנצחה לקאופמן ,חצר מרחביה  -ברוואלד,
חדר האוכל מסטצ'קין ,מוזיאון עין חרוד לאמנות ביקלס ,משמר העמק חדר האוכל  -יעקב רכטר  -הגנים  -ע .הלל
נבדקת אפשרות לארוחת צהריים משותפת.
הטיול מותנה במספר משתתפים .פרטים והרשמה אצל תקוה ביבר 0544370993

טיולים לחו''ל – ריכוז בהתנדבות :רעיה מולכו
 11-16.5.18וגם  - 16-21.5.18דרום איטליה ,בהדרכת אורלי אלדובי.
 - 1.7.18 – 24.6.18אלזס ושייט על הריין ,בהדרכת ד"ר אבי בר איל .
 - 1.8.18 – 26.7.18יוון ההררית  ,בהדרכת זהר נבון.
 - 2.9.18 – 27.8.18דרום מערב צרפת ,בהדרכת משה פוירשטיין.
 - 2-9.10.18אזרביג'אן ,בהדרכת גיא נוימן.
 - 4.11.18 – 31.10.18לונדון  -מופעים ,גלריות ,שווקים וקונצרט של אנדראה בוצ'לי ,בהדרכת אורלי אלדובי.
 - 5-20.12.18גואטמלה ומקסיקו ,בהדרכת נעם סגן-כהן

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

חוגים
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

גינון  -בריכוזו בהתנדבות של יעקב פולק
אושר לנו סיור במשתלת קק"ל בגילת ב 10-למאי בשעה  .10.00נבקר בחלקת האקלום ובחלקים שונים של
המשתלה .ההדרכה תהיה של מנהל המשתלה פבלו צ׳רקסקי  **** .המעוניינים להצטרף (משתתפי החוג ואחרים)
נא לפנות ליעקב פולק טלפון –  0528795876פרטים  ,לשריון מקום  ,הסעות וכו  ...שיהיה לנו אביב פורח.

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
ספרדית – בהנחיית יגאל שיר .בימי ב' בשעות 10:00-11:30
אנגלית – בימי א'

.10:00-11:00

6/5/18

13/5/18

20/5/18

27/5/18

דינה
גינזבורג

רות אופיר

שבועות – אין
פגישה

דינה
גינזבורג

קבלת קהל ב"הבית בדפנה"  -תאיר ,יום א' 11:45 - 10.00

יום ה' 20:00 – 18:30

