"פנאי בצוותא"-

בריכוזה בהתנדבות של תקווה ביבר .

בימי ראשון בשעה 19:00

 – 14.10.18פתיחת תערוכה
 - 21.10.18טיולים בכורסא
בריכוזה בהתנדבות של אילנה ענבר

יוון ההררית  -טיולם של זמירה וגרשון פרח.

 - 28.10.18מוטיבים תנכיים בשירי
נעמי שמר  -שלום הר אבן.

שני תרבותי
בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו
ימי ב' בשעה  18:00אנא שימו לב לשינוי שעת
ההתחלה .המפגשים יהיו בנויים בצורת סדרות אך כל
הרצאה תעמוד גם בפני עצמה.
 – 8.10.18אנשים שהשפיעו .יצחק רבין .מרצה דפנה
ארבל ,המכון למורשת בן גוריון.
 – 15.10.18ערים ללא הפסקה .לונדון .מרצה אורלי
אלדובי ,היסטוריונית ומדריכת טיולים.
 – 22.10.18עתיקות ארצנו .המגילות הגנוזות .מרצה
דר' אליהו בורוכוב.
 – 29.10.18אנשים שהשפיעו .גולדה -ראשת
הממשלה הראשונה ,חייה ,משפחתה ודרכה לצמרת.
מרצה דורי חן.
 – 5.11.18משירי הארץ .נעמי שמר.
מופע של מאור גרינר.

קפה אירופה

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

 - 4.10.18שירי תקוה והודיה  -שלום הר-אבן
" 11.10.18שחר האדם"  -סדרה חודשית חדשה שתוקרן על ידי אברהם הרשקוביץ.
הסדרה עוסקת בתולדות ארץ ישראל מהתקופות הפריהיסטוריות ,תקופת האדם הקדמון,
והתקופה העותומאנית .הסדרה הופקה ע"י רשות השידור .בסדרה  15פרקים באורך כ  55דקות.
 - 18.10.18סיפורי הנס במקרא  -רחל הרשקוביץ.
 - 25.10.18אמנות יפנית  -יהודית וולסקי

טיולים בחו''ל

– בריכוזה בהתנדבות של רעיה מולכו

 2-9לאוקטובר .אזרביג'אן .בהדרכת גיא נוימן .אין אפשרות להירשם.
 31לאוקטובר –  4לנובמבר .לונדון בהדרכת אורלי אלדובי .תרבות ,מוזיאונים וקונצרט של אנדראה בוצ'לי.
 5-20לדצמבר – גואטמלה ומקסיקו בהדרכת נעם סגן-כהן.
 12-21לפברואר  – 2019נפאל בהדרכת שרית מאייר.
 28למרץ –  1לאפריל – מיתוסים ומוסיקה באתונה והסביבה.
טיולים נוספים יפורסמו בהמשך :קורסיקה וסרדיניה בחודש מאי ,טיול כוכב ריגה בחודש יוני ועוד...
 פרטים אצל רעיה מולכו ,קבלת קהל :ימי שני ,בשעה  .18:30רצוי לתאם מראש.
או במייל  rayula.m@gmail.comאו בטלפון .0544-294259

חוג גינון

 בריכוזו בהתנדבות של יעקב פולק. - 21.09.18הרצאה וסדנא בנושא שתילים וייחורים .מתחילים בשעה  09.00בבית בדפנה.
 - 16.10.18צמחי מרפא ותבלינים מרצה אלומה גלזר .מתחיליםב.16:30-
 - 02.11.18סיור בגן הבוטני בניר עוז .נפגשים באתר בשעה .10.00
ניתן לפנות אלי טלפונית לפרטים (.)052-8795876

שפות
איטלקית – בהנחיית סימונטה פאביה קווילביץ  .החוג מתקיים ביום ב' בשעה  .12:15החוג אינו מיועד למתחילים.
מפגש ראשון בתאריך  .08/10/18לפרטים והרשמה ניתן ליצור קשר לתאיר ,מזכירת הבית בדפנה או לרעיה בטל' .0544294259
ספרדית – בהנחיית יגאל שיר .החוג מתקיים ביום ד' בשעות  .17:30-19:30מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה – .10/10/18
לפרטים נוספים והרשמה בטל' .054-7450771
צרפתית מדוברת – בהדרכת ג'וזיאן מאייר .מיועד למבוגרים ולבני נוער.
הקורס מקנה את יסודות השפה הצרפתית תוך הפעלת הלומדים ותרגול השפה המדוברת .לימוד חוויתי ומהנה בימי ד' -
מתקדמים  16.00-17.30ממשיכים  17:30-19:00ניתן לפתוח קבוצת מתחילים.
העלות הינה  ₪ 180לחודש .מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה –  .10/10/18לפרטים נוספים והרשמה בטל' .050-5756300

שיחונים

צרפתית – בהנחייתו (בהתנדבות) של אורי בוכמן .השיחון מתקיים ביום ג' החל מהשעה .10:30
אנגלית – בהנחיית מס' מורים מתחלפים .מדי חודש יעודכן בהתאם .השיחון מקיים ביום א' .10:00-11:00

 7.10.18רות אופיר

 14.10.18יעל גלזר

 21.10.18יפורסם

 28.10.18יפורסם

מועדונים

כל המרכזים בהתנדבות

ברידג'
יום ראשון – ברידג' בריכוזה של אהובה עמית החל מהשעה .10:00
יום שלישי – ברידג' בריכוזו של מאיר אורן החל מהשעה .18:30
יום רביעי – ברידג' בריכוזו של עוזי עצמוני החל מהשעה .20:00
שחמט – בריכוזו של שייקה טריפטו.
בימי ראשון ו-שלישי בין השעות 09:00-11:00
ביום חמישי בין השעות .09:00-11:30

אמנות
חוג קרמיקה -בהנחיית אביבה קריספל .החוג עוסק בעיצוב קרמי בטכניקות שונות ובהתאמה
לרמתו ולתחומי עניין של הלומד .הפעילות מתקיימת ביום א' בבוקר  , 00:9:00-12ביום ב' 19.00-
 ,22.00ביום ג'  . 8:30-11:30מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה . 01/10/18
לפרטים :אביבה . 054-6384306
חוגי רישום וציור (בצבע) – בהנחיית רות באומן .רישום וציור בצבע בטכניקות שונות.
מתאים לכל הרמות .בהנחיה אישית ביום א'  16:30-19:30וביום ד' . 9:00-12:00
מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה 18/07/10בביה"ס "דפנה"  .פרטים בטל' ,08-6460814
.0546202802
ציור ורישום – בהנחיית מירה ארנון – סדנאות ציור ורישום למבוגרים בימי א' ו-ב' בשעות
 .09:30 -12:00מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה .15/10/17 -פרטים בטל' .052-5419240
ציור חופשי -בהנחיית אלה אוריאן .הקניית טכניקות ברישום ושימוש בצבע.
מתאים לכולם .פרטים נוספים ניתן לקבל בטל'  052-3516884ובמייל eorian@gmail.com
חוג טלאים – בריכוזה (בהתנדבות) של רותי קירשנר.
החוג מתקיים ביום ד' בין השעות .09:00-12:00
פרטים נוספים ניתן לקבל בטל' .052-8601732
קבוצת האקוורל – בהנחייתה (בהתנדבות) של פאולה עובדיה.
מוזמנים אמנים המציירים בצבעי מים.
הפעילות מתקיימת ביום ד' בין השעות  09:00-12:00בחדר החוגים.
פרטים נוספים ניתן לקבל בטל' .052-4223878
מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה.18/10/2018 -
צילום יצירתי – בהנחיית אמנון גוטמן ,צלם עיתונות בינלאומי ,מתמחה בתיעוד
אזורי סכסוך בעולם ,כמו כן מתמקד בצילומיו בנושאים סוציו אקונומיים ,פוליטיים וחברתיים.
בסדנא זו נלמד את מונחי היסוד בצילום ,נקבל כלים טכניים ויצירתיים בניית פריים,
חשיפה נכונה לאור ,קומפוזיציה ,שימוש נכון במצלמה ועוד .דרישות ציוד :מצלמה דיגיטאלית מכל
סוג הוא ,גם מצלמות פילם יתקבלו בברכה.
לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטל'  050-7511874ובמייל Amnon23@gmail.com.
מידע נוסף על הסדנא ניתן לקבל באתר www.amnongutman.com

קבלת קהל  -תאיר ,עד ה  27/10/17-יום א'  13.00 - 10.00יום ה' 12.00 - 10.00

החוג לכתיבה – בהנחית דינה טל .מבקשת לצאת למסע עם מילים? קבוצת נשים
כותבת פותחת שנת פעילות נוספת .אם את חולמת על כתיבה ,כותבת למגירה ,מחפשת את
הקול הייחודי לך ומבקשת לחלוק מילים כתובות עם שותפות לאהבת הכתיבה ,את מוזמנת!
הקבוצה נפגשת בימי א' בין השעות  .11:00-12:30לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר
בטל'  .052-4600553מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה.07/10/18 -
מחשבת ישראלבהנחייתו בהתנדבות של ד"ר פנחס זיו .הנושא "משה בן מימון ,שמונה פרקים לרמב"ם".
לימוד משותף באחד מספרי היסוד של הרמב"ם .יום שני . 10-11.30
מפגש ראשון ב  .8.10.18מוזמנים להצטרף.
מבט פמיניסטי על התנ"ך  -בהנחייתה בהתנדבות של נעמי גרץ.
נשלים את העיסוק בחמש המגילות  -מגילת איכה .יום ה  10.00-11.30מפגש ראשון 4.10.18

התעמלות
פילאטיס -בהנחייתה של דליה ברייטברט -בק .מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים
(החל מגיל  .)35שיעורי הפילאטיס מיועדים גם לכל המעוניינים בחיזוק וחיטוב שרירי הגוף.
התעמלות לחידוש רקמת עצם ,חיזוק שרירי גב עליון ,תחתון וחגורת הכתפיים .חיזוק שרירי
הבטן ,ירכיים ,רצפת האגן וחיזוק השרירים הטבעתיים.
לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטל' .08-6467108
טאי צ'י – בהפעלתה אירן זוילי (מתרגלת  24שנים ,למדה במרכז לטאי צ'י וצ'י
קונג עם מסטרים רבים  ,בארץ ובחול).
מיליוני סינים ועכשיו בכל העולם יודעים למה טוב וכדאי לתרגל טאי צ'י  .נבצע סדרה
של  24תנועות על פי הרפואה הסינית אשר מעפילה את האיברים הפנימיים ,מחזקת את השלד,
מפרקים ושרירים.
טאי צ'י תורם גם רבות ליציבה נכונה ,קואורדינציה ,גמישות ,איזון ,ריכוז (מניעת דמנציה).
מתאים גם לפיברומיאלגיה ועוד  ...נבצע תרגילי חימום ,צ'י קונג קצר ולימוד הטאי צ'י.
מתאים לכל גיל ,מין ולא דרוש ניסיון קודם או כושר גופני .מוזמנים להתנסות .
הפעילות מתקיימת בבית ספר דפנה בימי רביעי  18:00עד . 19:20
(בנוסף ,יתכנו מועד ושעות אחרות) .לפרטים טל , 0777646724 :בערב.
צ'י קונג רפואי – בהפעלתה (בהתנדבות) של אירן זוילי .תרגילי צ'י קונג
מבוצעים בסין מזה אלפי שנים .אלו תרגילים פשוטים  ,המגבירים את אנרגיית
החיים של המתרגל .לכל עונה והתרגילים שלה ועוד .מתאים לנשים וגברים כאחד.
הפעילות מתקיימת בימי שישי ב  8:00-9:00בפארק  -גינת אלון,
קרוב למספר .24
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בשעות הערב בטל' .0777646724
התעמלות פנים – " " faceformingבהדרכת ריטה גינזבורג.
התעמלות המסייעת לעצב את שרירי הפנים ,להעלמת קמטים וסנטר כפול.
שיעור הדגמה בחינם .החוג מתקיים ביום ב' .19:00-20:00
העלות לשיעור בודד הינה  ₪ 40או  ₪ 140לחודש.
מפגש ראשון יתקיים בתאריך ה.08/10/18 -
לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר בטל' .054-6775521

