
ידיעון תשפ"ג
2023

הבית בדפנה
מרכז תרבות הפנאי

50 פלוס

צילומים : אנדרי נצר
שבת עצמאות תצוגה מרהיבה של רכבי רטרו בחניית הבית בדפנה

בואו הצטרפו ותיהנו מהפעילות!!!
b.dafna@omer.muni.il   :דוא"ל

טל': 08-6460370  ניתן להשאיר הודעה 24/7

כתובתנו ואפשרויות גישה:
כניסה מרחוב רותם  )בין בתים מס' 40 ו- 42(
כניסה מרחוב אשל  )בין בתים מס' 67 ו- 69(
כניסה מרחוב אורן  )בין בתים מס' 12 ו- 14(



תושבים יקרים 

מרכז תרבות הפנאי 50 פלוס – הבית בדפנה עומר, הינו מוסד בעל חשיבות תרבותית עילאית ליישובנו. 

לאורך כל השנים התפתח מרכז תרבות הפנאי כמוסד חברתי – קהילתי המשרת נאמנה את התושבים, בו אתם 
זוכים לשפע חסר תקדים של פעילויות פנאי והעשרה. 

כעת בפתחה של השנה האזרחית החדשה 2023, אתם מוזמנים להצטרף למגוון החוגים והפעילות הענפה בה. 

נבחרת מצוינת של מתנדבים עמלו בקפידה ובנו עבורכם תכנית לשנת הפעילות הקרובה, תוך חשיבה מחוץ 
לקופסא וביצירתיות פורצת דרך.

התוצר המפורט נמצא בחוברת שבידיכם.

אני מאמין, כי כל תושב המבקש ליצור לעצמו זמן איכות ביישוב יוכל למצוא אותו כאן.

בהזדמנות זו, אבקש להודות למנהלת בהתנדבות תקוה ביבר על המסירות אין קץ, על ההקשבה בנועם לכל 
צרכי באי הבית בדפנה ובקשותיכם ועל הגשמת חלומותיכם.

תודה לענת בלדינגר מזכירת הבית בדפנה, על גיבוש החוברת ועמידתה ביעד אותו שמה לעצמה לטובת הנגשת 
המידע עבורכם.

תודה ענקית, לכל המתנדבים המסורים, שאלמלא אתם לא היינו מצליחים להוציא אל הפועל חוברת כה עשירה 
ומגוונת ושנת פעילות כזו מיוחדת!

מאחל אני תושבים יקרים, לחוות, ליהנות מכל הטוב הזה במהלך השנה הקרובה. 

המועצה המקומית עומר תמשיך לתמוך כבעבר בהבית בדפנה בכל הבחינות.

מאחל לכולם בריאות איתנה ושנת פעילות מהנה!

פיני בדש 
ראש המועצה
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כמו: למסורת  שהפכו  קהילה  מפגשי  לקיים  ונמשיך  במוצ"ש  או  בשבתות  תרבות  מפגשי  לקיים   התחלנו 
"מסיבת גן" )מפגש קהילתי של תן וקח זרעים, ייחורים, שתילים(, "חג השכנים" )רגע נעצור ונבלה עם השכנים שלנו(, "יום 
המעשים הטובים" )נאפשר לכל אחד ואחת מכם.ן לעשות טוב בדרך שלו.ה(, חגיגת שבת עצמאות, שבוע "זיכרון בסלון" 

)פתוח לקהל הרחב(. 

נבחרת המתנדבים שלנו וצוות הבית בדפנה, כולנו עושים ונעשה הכול על מנת להנעים את זמנכם ושהייתכם ברחבי הבית 
בדפנה, כדי שזו תהייה חמה, מכילה, מעשירה ונעימה!

אנו פונות אליכם בני החמישים ביישוב באם יש תוכן, פעילות או חלום כלשהו אשר תרצו להגשימו במסגרת זו של הבית 
בדפנה, אנא פנו אלינו ואנו ניתן לכם את כל הגיבוי להגשמתו.

תודה מיוחדת לראש המועצה מר פיני בדש ולכל עובדי המועצה באשר הם אשר תורמים להצלחתנו בהפעלת הבית בדפנה.

תודה ענקית, לכל נבחרת המתנדבים היקרים שלנו, אשר לאורך כל שנת הפעילות מקדישים מזמנם, מרצם ומייצרים תוכן 
מרחיב אופקים ומעורר השראה. 

בהזדמנות זו מברכות להצלחה את המתנדבים החדשים שהצטרפו לנבחרת שלנו.

תודה ענקית לכם תושבים יקרים, על האמון שאתם נותנים בנו, אתם החמצן שלנו להמשיך וליזום, ליצור ולהתחדש.

נוכחותכם בכל הפעילויות והחוגים משמעותית ומחזקת! 

שנת פעילות מהנה לכולכם!

תקוה ביבר                          ענת בלדינגר     

                            מנהלת בהתנדבות                  מזכירת הבית בדפנה

תושבים יקרים

אנו שמחות וגאות להעניק לכם בפעם הראשונה חוברת חוגים ופעילויות של הבית בדפנה – מרכז תרבות הפנאי 50 
פלוס, כזו הממצה בתוכנה את  כל שנת הפעילות החדשה תשפ"ג 2023 בצורה זמינה ונגישה.

נבחרת  של  נלאה  הבלתי  עמלם  פרי  זאת  כל  הרצאות,  חוגים,  בפעילויות,  ומגוונת  עשירה  בתכנית  תפגשו  בחוברת 
המתנדבים היקרים שלנו!

בכל השנתיים האחרונות אנו עמלות על שיתופי פעולה עם מחלקות המועצה ובקהילה כמו:

שת"פ עם מנהלת אגף החינוך, התרבות, הנוער והספורט מקדם מצוינות ויוזמות, מוביל ומחבר קהילה שהביא לפתיחת 
ָתא עומר, תנועה המשלבת בני נוער ואזרחים וותיקים בפעילות שוברת שגרה, במטרה לחבר ולחזק  ְבּ סניף של תנועת ַסָבּ

את הקשר בין הדורות ביישובנו.

שת"פ עם מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה שהביא לפתיחת תיאטרון קהילתי ועמדת מתן שירות ייעוץ 
לאזרח הוותיק דע זכויותייך באופן פרטני אחת לשבועיים.

בנוסף סייעה בבניית תכנית העשרה לנבחרת המתנדבים שלנו: בכלים מקצועיים להובלת התנדבות, התמודדות עם 
אתגרים מעולם ההתנדבות, במה לשיתוף, הזדהות וחיזוק הדדי וימי כייף משותפים.

שת"פ עם רכזת מחויבות אישית בתיכון "מקיף עומר", אשר הביא למעל 10 בני נוער להשתלבות ולקיחת חלק בסיוע 
בפעילויות הערב שלנו, במשחקי טניס שולחן, שש בש והפעלת ציוד טכני בהרצאות ועוד. 

שת"פ עם רכזת מגמת אמנות בתיכון "מקיף עומר", אשר הביא למפגשי שיח עם אמנים מקומיים בעת תצוגת תערוכה 
שלהם בגלריה.

שת"פ עם המתנדבת ולה פיינגולד ו"מוזיאון אנו", שהביא לליווי כתיבת סיפורי חיים מרתקים של וותיקי היישוב והעלאתם 
באתר סיפורי העם היהודי של בית התפוצות.

שת"פ עם הנהלת גני עומר, בפתיחת האפשרות לוותיקי עומר להשתתף בפעילויות תרבות המתקיימות אצלם. 

פתחנו חוג חדש לריקודים סלונים.
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נהלים:

אודות 
הבית בדפנה הינו מרכז תרבות הפנאי לבני 50 פלוס.

וייחודיות של  וככזה הוא משמש מרכז טבעי לפעילויות תרבותיות שונות  חרט על דגלו להיות בית מגוון בתכניו 
תושבים ולמען תושבים בני 50 פלוס.

הבית בדפנה מציע מגוון רחב ואיכותי של פעילויות, חוגים ואפשרויות מיוחדות לבילוי שעות הפנאי.
את תכני הפעילויות והחוגים, שוקדים ויוצרים נבחרת מסורה של מתנדבים מובילים.

הפעילויות מניבות רשת חברתית תומכת ומענגת עם חוויות משותפות ואחווה קהילתית.
הבית בדפנה נחשב כיוצר חיי קהילה בו יוזמים יחד ומשתפים פעולה עם מגוון האוכלוסייה בקהילה שלנו וכך נוצרת 

לה איכות החיים ביישובנו.
הפן הקהילתי הפך לערך חשוב המזוהה עם הבית בדפנה!

אז אם יש לכם קצת זמן פנוי ותרצו להרגיש משמעותיים, חיוניים ומעורבים בקהילה זה הזמן שלכם להתנדב... 
ולהצטרף לנבחרת המתנדבים שלנו!

דלתנו תמיד פתוחה, נשמח לעזור ולסייע בכל יוזמה ובקשה. 

נהלים:
שנת הפעילות תשפ"ג החלה בתאריך  19.10.22  ותסתיים בתאריך 30.7.23 ⋅
במתכונת  ⋅ שינויים  להכניס  הזכות  את  לעצמה  שומרת  פלוס,   50 הפנאי  תרבות  מרכז   - בדפנה  הבית 

הפעילות, להוסיף או להחליף מדריך, מרצה, מנחה.
השתתפות בכל החוגים והפעילויות אמנם אינה מותנת בתשלום! אך על מנת לקיימה בצורה מכובדת, אנא  ⋅

הגיעו בזמן וכבדו את מובילי החוגים והפעילויות אשר עושים זאת בהתנדבות וכבדו את מעבירי התכנים 
שהוזמנו על ידם. נוכחותכם תביא להגברת המוטיבציה ולהמשך פעילות מגוונת וענפה גם בעתיד.

אנא תשומת ליבכם למיקום הפעילות.  ⋅
טיולים, סיורים, ונופשונים המיועדים לאזרחים וותיקים, הינם בתשלום. מובהר בזאת כי הטיולים והתכנים  ⋅

המסופקים ע"י חברה חיצונית אשר מציעה את שירותיה משכך אין המועצה אחראית בכל דרך שהיא על 
 תכני הפרסום ועל השירותים אשר יסופקו במסגרת הפעילות המוצעת.

האחריות להתקשרות בהסכם עם החברה הינו על דעת הפונה וללא כל מעורבות ואחריות של המועצה.
יציאה לטיול | סיור חד יומי מותנה במינימום של 35 נרשמים. ⋅
לידיעתכם - מוצבת עמדה ובה מכשיר החייאה – דפיברילטור )מפעם( במבנה המרכזי ומתחתיה מוצב  ⋅

בנגישות - תיק עזרה ראשונה. )שלא נזדקק(
בפגרת הקיץ, תמשך הפעילות במועדוני הברידג', מועדון השחמט וטניס שולחן, ייתכנו שינויים במתכונת זו. ⋅

הרשמה:
ניתן להירשם לכל החוגים והפעילויות במשרד.  ⋅
)לא  ⋅ מתנדב.ת  מול  יעשה  זאת  מועד,  מבעוד  פרסום  ע"פ  וסיורים  טיולים 

במשרד(
וותיקים ע"פ פרסום מבעוד מועד, הרשמה  ⋅ נופשונים המיועדים לאזרחים 

ותשלום 
יעשו ישירות מול משרד נסיעות.

הצטרפות למועדון הברידג' "חברי הנגב"- בפנייה ישירה למוביל – אבי עמר. ⋅

קבלת קהל:
במשרד מזכירות - בימים שני ורביעי 10.00 עד 12.00

בכל מקרה או צורך ניתן להשאיר מסר, הערה, הארה בתיבה הלבנה 
המוצבת על דלת המשרד ופנייתכם תענה !

ניתן ליצור קשר בטלפון: 08-6460370  בו ניתן להשאיר הודעה 24/7 ⋅
b.dafna@omer.muni.il :דוא"ל

מיקומי חוגים ופעילות:
הבית בדפנה

אולם    ⋅
אולם הרצאות ⋅
גלריה ⋅
לובי ⋅

בית המוזיקה 
אולם קומה 2 ⋅
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לפרטים יש לפנות ולהשאיר הודעה 24/7 בטלפון 08-6460370

חדש אצלנו חדש אצלנו

עמדת מתן שירות לאזרח הוותיק

והספורט  בשת"פ אגף החינוך, התרבות, הנוער 
קהילה ומחבר  מוביל  ויוזמות  מצויינות  מקדם 

לשירותים  המחלקה  בשת"פ 
עומר מקומית  מועצה  חברתיים 

בנוסף
באותם הימים
בין השעות

 18.30 - 17.00
יינתן שירות טלפוני 

בהתנדבות ע"י 
הגב' רחל טלמור 

עו"ס בגמלאות
נייד:

052-6467076

דע את זכויותיך
 תעמוד לרשותכם מתנדבת, הגב' תמי הבא

 עו"ס בגמלאות שהוכשרה בקורסים מקצועיים
 ותשמח להעניק לכם ייעוץ אישי

לסיוע במיצוי זכויותיכם.

השירות יכלול:
סיוע במילוי טפסים	 
בירור זכויות	 
יעוץ וקבלת מידע	 
הכוונה לשירותים בקהילה	 

אחת לשבועיים בימי שלישי  12.00 - 9.00
בהבית בדפנה

בתאריכים

17.1

31.1

14.2

28.2

21.3

 תאריכים נוספים 
יפורסמו בהמשך
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שפות

זיַי געזונט

שיחון  אנגלית
לדוברי השפה, מפגש שיח באנגלית על טקסט או דיון בנושא משתנה, 

 כל זאת מתובל לעיתים בהאזנה לשירים. 
בכל מפגש מורה מתנדב מוביל את נושא הדיון.

קריאה בצרפתית – בחיבה לשפה 
 חווית קריאה משותפת של ספר נבחר, 

כולל דיון והשמעת שירים.

עיברבית
 חווית לימוד השפה הערבית בעזרת מעגלי אסוציאציות.

  מפגש חווייתי ללימוד השפה הערבית,
אין הכרח בידיעה קודמת של השפה!

 יעל גלזר   רות אופירמורים מובילים
אבי לוין   שילה ורשבסקי

ראשוןיום

10.00 – 11.00שעות

בגלריהאיפה

אורי בוכמןמוביל

שלישייום

10.30 – 12.00שעות

בלוביאיפה
ישראל רבימוביל וממציא השיטה

שלישייום

9.15     מתחיליםשעות

10.30   מתקדמים

באולם הרצאותאיפה

יוונית מדוברת
האזנה והתבוננות בשיר יווני, נכיר את המילים 

ואת הקשר ביניהן ואת משמעותן.

ממפגש למפגש נכיר את השפה היוונית על 
הדקדוק שלה, מתוך השירה העממית, בין 

השירים נחשוף ונכיר גם את תרבות יוון, על 
הסגנונות המוזיקליים המגוונים שלה ועל אומניה 

ומשורריה הגדולים

קּום איבערלעבן יִידיש - חוויה ביידיש
 בכל מפגש נתבשם בשירי נוסטלגיה
ובתוספות ייחודיות מתרבות היידיש.

הזדמנות לחובבי היידיש ליהנות משירים והומור.

שירה בצוותא בליווי מצגת של מילות השירים ובליווי נגינה  ⋅
באקורדיון  

הקרנת שירים בביצועים של אומנים ומופעים מתרבות  ⋅
היידיש 

יוקרנו קטעי הומור ביידיש להנאת הציבור. ⋅

הרב יוסף ברוך פרומרמנחה

ראשון יום

11.30 – 12.30שעות

בגלריהאיפה

תאריכי מפגשים לכל השנה:

1.115.1

29.112.226.2

12.326.3

16.430.4

14.528.5

18.6

9.723.7

שלום הר אבןמנחה ומנגן

רביעי יום

11.00 – 12.00שעה

באולם הרצאותאיפה

תאריכי מפגשים 
לכל השנה: 

4.1

1.2

1.3

3.5

7.6

5.7 

פעילויות וחוגיםפעילויות וחוגים
פעילויות וחוגיםפעילויות וחוגים

1213



במה לביטוי עצמי
פסיכודרמה

המילה פסיכודרמה מורכבת משתי מילים 
 Drama -נפש( ו( Psyche  :יווניות

)פעולה(, כלומר, נפש בפעולה.

שיטת העבודה בפסיכודרמה מבוססת 
על פעולה דרמטית ומשחק תפקידים באמצעותם מציגים בעיות, קשיים וקונפליקטים אישיים 

ובין- אישיים, וכן פתרונות ודרכי התמודדות.

במפגשים שלנו נוכל להיפגש באמת אחד עם השנייה דרך תנועה, רוח שטות, משחקיות ושיח פתוח.

 מנחה: נוי טויטו
בוגרת אימון הוליסטי במכללת רידמן בוגרת הנחיית קבוצות פסיכודרמה במכללת תלתן

תאטרון קהילתי לאזרחים ותיקים
בהובלת המחלקה לשירותים חברתיים בעומר בשת"פ הבית בדפנה

תושבים בני הגיל השלישי המעוניינים להצטרף יפנו למחלקה 
לשירותים חברתיים בטל 08-6291125 לבקש את רויטל

"להעצים את האור"   
מפגשי מעגל חברתי להעצמה 

אישית

 נוי טויטומנחה

רביעייום

16.30 – 18.00שעה

באולם הרצאותאיפה

יעקב אמסלם / במאימנחה

זהבה פישר לקפישמנחה

חמישייום

10 מפגשיםמפגשים

11.30 – 13.00שעה

בגלריהאיפה

תרבות יהודית
מחשבת ישראל

מפגשי חברותא בהם נצא למסע בשבילי מדרשי האגדה של חז"ל.

מבוא לספרות חז"ל, בדגש על ספרות האגדה 

ודיון בסיפורים עצמם אופיים וייחודם

מפגש פמיניסטי – ספר איוב
שיח מנקודת מבט פמיניסטית, מהכתוב בשורות ומה שאפשר 

לקרוא בין השורות.

חוג תנ"ך
לימוד התנ"ך מהיבט אקדמי מסורתי בצורה חווייתית ומזמנת שיח 

פתוח ומשתף.

התייחסות למועדים על רובדיהם ומנהגיהם השונים.

 דר' פנחס זיומנחה

שנייום

10.00 – 11.30שעה

באולםאיפה

נעמי גרץמנחה

חמישייום

10.45 – 11.30שעה

מתקיים בזוםאיפה

פרומה ברינקרמנחה

שלישייום

16.00 – 17.00שעה

בלוביאיפה

פעילויות וחוגיםפעילויות וחוגים
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  מועדוני משחק
מועדון שחמט

משחק  המחשבה האולטימטיבי, משחקים ונהנים!
שחמט מפתח את שחקניו במס' תחומים:

חשיבה ותכנון אסטרטגי, ריכוז, אחריות ויצירתיות!

מוזמנים להצטרף בכל הרמות

מועדון ברידג' בוקר
מפגש בוקר של משחק מהנה בחברותא, לא קבוצה תחרותית. 

מתאים לבעלי הכרות החוקים הבסיסיים של המשחק. 
אפשרות למצוא בן זוג למשחק ולשחק באווירה נעימה.

מועדון הברידג' עומר
מפגש ערב של משחק מהנה בחברותא, 

מיועד לבעלי הכרות בסיסית.
אפשרות ללמוד המשחק בתיאום מראש 

עם המוביל בהתנדבות, היינו מורה מוסמך.

מועדון הברידג' "חברי הנגב-עומר"
שחקנים חברי המועדון רשומים בהתאגדות הישראלית לברידג'.

זכאים לשחק בכל מועדון בארץ ולהשתתף בתחרויות ארציות ובחו"ל.
ניתן להצטרף ולשחק כחבר, במנוי שנתי.

בין חברי המועדון בעלי תואר אלופי הארץ ! 
עלות: חברות במועדון, יש לפנות ישירות למוביל.

שלמה כץמוביל

ראשון שלישי  חמישיימים

9.00 – 11.00שעה

בלוביאיפה

שרה רון  מובילה

ראשוןיום

10.00 – 12.00 שעה

באולם איפה
מאיר אורןמוביל

שלישייום

19.30 – 23.00שעה

באולםאיפה

אבי עמר   מוביל

שני  חמישייום

19.00 - 23.00 שעה

באולםאיפה

מפגש ספרות | כתיבת סיפור חיים

קוראים ומפטפטים ספרות עם לאה 
מפגשי שיח ודיון על קטעים ספרותיים. 

מיועד לאוהבי יצירות ספרות

"כולנו חלק מאותו סיפור"

במפגש תינתן הדרכה וסיוע בתיעוד סיפורים 
אישיים והאפשרות להעלותם לאתר 

סיפורי העם היהודי של בית התפוצות.

תאריכי מפגשים 
לכל השנה: 

1.125.1 

8.225.2

8.325.3 

19.4

10.524.5

14.628.6

12.726.7

לאה גולדשטייןמנחה

רביעייום

11.30 – 12.30שעה

בגלריהאיפה

ולה פיינגולדמנחה

נייד: 052-2292383לתיאום 

חמישי ) אחת לשבועיים(יום

10.00 – 11.30שעה

באולם הרצאותאיפה

פעילויות וחוגיםפעילויות וחוגים
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ריקודי עם
לימוד ריקודים מהצעד הראשון.

לרקוד עם המון הנאה, שחרור, שמחה חברה וספורט.

ריקודים סלונים
לימוד מגוון רחב של ריקודים סלונים כגון סמבה, צה צה', גייב ועוד...

טניס שולחן 
משחק קצבי ומהיר מאוד המצריך מאמץ, כושר גופני, תרגול ממושך, 

על מנת לרכוש מיומנות גבוהה. משחק בחברותא.

 לימוד המשחק בתיאום מראש.

אסנת שיפנבאורבהדרכת

שלישייום

מתחילים.ות    18.30  שעה

מתקדמים.ות    19.30

בבית המוזיקה  אולם - קומה 2איפה

שי גרינברגבהדרכת

רביעייום

19:30 - 20:30שעה

בבית המוזיקה  אולם -  בקומה 2  איפה

יצחק לופומוביל

ראשון 11.00ימים

רביעי  17.00

חמישי 17.00

בתיאום בין השחקנים בקבוצת וואטספ יעודית

אמנות ויצירה
חוג רישום וציור

לימוד טכניקת ציור ורישום, מתחילים ומתקדמים.

מפגש ציור באקוורל 
מפגש "חברותא" של אמני עומר לציור באקוורל.

בעלי ידע בטכניקה מוזמנים להצטרף!

חוג טלאים – קבוצת "חיבורים"
משתתפות החוג חולקות מידע ורעיונות,
מעשירות בלמידה והתפתחות ויוצרות 

שמיכות רנרים תיקים ועוד. 
מוזמנות להצטרף בעלות מיומנות בתפירה במכונת תפירה.

מפגש סריגה
סריגה בהדרכה ובחברותא

הצטרפו עם צמר ומסרגות..

האמנית ענת לקפישמובילה

שני     10.30 - 11.45 בגלריהימים

חמישי 10.30 - 11.45 באולם

רביעייום

9.00 – 12.00שעה

באולםאיפה

רות קירשנרמובילה

רביעייום

9.30 – 11.00שעה

בגלריהאיפה

לוטי שמולביץ  |  ריקה אברמוביץמובילות

שנייום

16.00 – 18.00 שעה

בלוביאיפה

פעילויות וחוגיםפעילויות וחוגים
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בילויי משותף מחוץ ליישוב
טיולים | סיורים | נופשונים

מובילה בהתנדבות:  תקוה ביבר

ניתן להצטרף וליהנות אחת לחודש ממגוון של

 טיול יומי  סיורי יומי   סיור מודרך בגלריות ומוזיאונים בארץ

עם מיטב המדריכים!

לא  ניתן לקיים טיול או סיור נוסף לאותו המסלול! 

אנא גלו הבנה הקדימו והגיעו ע"פ פרסום זמני ההרשמה

ההרשמה על בסיס כל הקודם זוכה!

התשלום היינו במזומן בלבד!

במעמד ההרשמה יתאפשר לרשום אדם אחד נוסף בלבד!!

  טיולים ונופשונים ייחודיים בארץ, המיועדים לאזרחים ותיקים,
בהם תיהנו מטיולים ו-או סיורים מודרכים, מופעי תרבות, הרצאות ועוד. 

התשלום עבורם מתקיים מול משרד נסיעות.

 !שימו לב
טיולים או נופשונים המיועדים לאזרחים וותיקים ע"פ פרסום מבעוד מועד, והרשמתם והתשלום עבורם יעשו ישירות מול 

משרד נסיעות.

מובהר בזאת כי הטיולים או נופשונים והתכנים המסופקים ע"י חברה חיצונית אשר מציעה את שירותיה משכך אין המועצה 
אחראית בכל דרך שהיא על תכני הפרסום ועל השירותים אשר יסופקו במסגרת הפעילות המוצעת.

האחריות להתקשרות בהסכם עם החברה הינו על דעת הפונה וללא כל מעורבות ואחריות של המועצה.

פעילויות אלו מתקיימות בימים קבועים והתכנים בהם משתנים. 

יום ראשון

פנאי בצוותא

"הטקסט כתיבת תהודה"

טיול מהכורסא

גלריה - פתיחת תערוכה

יום שני

החיים הטובים

יום שלישי

חוג גינון

יום רביעי

צלילי המוזיקה

יום חמישי

קפה אירופה

פעילויות וחוגים
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 מפגשים העוסקים במגוון רחב ועשיר של תחומים
אנשי רוח וסופרים | אמנים | חדשות מעולם ההיי-טק | תרבויות עולם | קולנוע | מדינאות | מודיעין

בימי ראשון   |   בשעה: 19.00

בהובלת: תקוה ביבר וישראל פיינגולד

באולם הרצאות

קצת על המרצים:
אבי אבנר | פרש לאחר 28 שנות שירות ב'מוסד'. בתפקידו האחרון היה אמון על הקמת מוזיאון המוסד, הפקה ואוצרות 
של תערוכות מרתקות העוסקות במבצעים הגדולים והידועים. תפקידו זה הפך אותו למומחה בעל שם, ומרצה מבוקש 
בישראל, באירופה ובארה"ב. אבנר מרצה באנגלית וגם בעברית. הרצאותיו מלוות במצגות עשירות בתמונות וסרטונים. כיום 

מייעץ לסרטי ריגול בארץ ובארה"ב והפעילות מעשירה את הרצאותיו.

דניאל לוי | מתמחה בהרצאות על תרבויות משתנות בעולם השלישי קידמה מול מסורת.

מנחם טילמן | מרצה בכיר להיסטוריה של מדינת ישראל.בוגר האוני' העברית בי"ם, בחוג למדע המדינה.

ישי גוריון | דור שני למתנדבי הצבא הבריטי.

און ריפמן | מייסד וסמנכ"ל חינוך, השומר החדש.

 נילי בן דור | חוותה את החטיפה, השבי, השחרור והחיים שאחרי.
 כל חייה עסקה בטיפול באנשים עם מוגבלויות בתפקידים שונים, גם כיום בפרישה.

נשואה, אם וסבתא.

הרב יוסף ברוך פרומר | רב הקהילה  המסורתית "מגן אברהם" בעומר, מלמד יוונית בהבית בדפנה.

28 שנות שירות מרתקות במשרד ראש הממשלה, במגוון תפקידים ייחודיים בחו"ל ובארץ  סיים לאחרונה   | סער קדמון 
כעובד ומפקד. סער משתף את הקהל במבט מבפנים המביא את ניסיונו וחוויותיו, בשילוב אירועים של אחרים אותם הכיר 

מקרוב בעבודתו ברחבי העולם.

פרופ' נח שמיר | פיסיקאי, בעבר מדען בכיר בקמ"ג. פעיל במדע וגם באמנות ובארגון והשתתפות בטיולים, בעיקר טרקים. 
כותב מאמרי דעה במסגרות שונות וגם אוהב להרצות על פעילויותיו השונות.

סימן טוב בנימין | הממונה על מחוז הדרום במשרד הכלכלה והתעשייה  - 20 שנה. )אשדוד-אילת ומה שביניהן(.
נציג ציבור ומפשר בבית הדין לעבודה ב- 7 שנים אחרונות )עד אוגוסט 2022(

אורלי גונן | מרצה וחוקרת אמנות ותרבות בארץ ובחו"ל

מועד ותוכן:

 דניאל לוי | נשות המדבר מהסהרה ועד למדבריות הקרח המדבר הגדול מכולם הוא בית למיליוני בני אדם, קבוצות אתניות שונות 

8  בינואר

ומגוונות.

 ישי גוריון | פעילותם של המתנדבים היהודים הארצישראליים בבריגדה ובצבא הבריטי, לאחר חתימת הכניעה של הנאצים לרוסים.

22  בינואר

  און ריפמן | אודות השומר החדש

5  בפברואר

 נילי בן דור | הטיסה שהשתבשה...

12 בפברואר

 הרב יוסף ברוך פרומר| אקולוגיה ויהדות מבחר מקורות יהודיים שמעודדים אותנו לשמור על העולם.

19 בפברואר

2223
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יום האישה הבינלאומי 
  

12  במרץ

סער קדמון | הכוח הנשי בעולם החשאי יכולות וייחודיות הנשים בעולם המודיעין המבצעי, על כל גוונן וגם המחיר - המחלחל 
עמוק לתוך האישי, משפחתי ומקצועי. )הערה: מניסיון רב - ההרצאה מתאימה מאד גם לגברים!(

 אבי אבנר | המוסד במבצע אנטבה על חלקו ההרואי והייחודי של ארגון הביון הישראלי

2  באפריל

16  באפריל שבוע זיכרון בסלון

הרב יוסף ברוך פרומר | יהדות יוון בשואה עדויות על חיים יהודיים ביוון קיימות מאז המאה הרביעית לפני הספירה. בערב המשלב 
זיכרונות משפחתיים, מקורות היסטוריים וצלילים נכיר את ההיסטוריה והתרבות הייחודית של יהודי יוון, ואת סיפור אובדנה בשואה. 

בן למשפחה ניצולת שואה מיאנינה וטריקאלה, מבקש להחיות ולו לרגע את זיכרון חיי קהילות האם והאב שלו.

 הרב יוסף ברוך פרומר | מלחמת לבנון השנייה דילמות פיקודיות, תוצאות טווח קצר ותוצאות טווח ארוך

7 מאי

 אבי אבנר | "מבצע יהלום" פרשת המיג 21 שנחת ביום בהיר בבסיס חצור של חיל האוויר.

14 מאי

 פרופ' נח שמיר | פרנסיסקו גויה  אבי האמנות המודרנית

11 ביוני

 מנחם טילמן | "המאפיה היהודית בארצות הברית" סיפורם של מאיר לנסקי ובאגסי סיגל

9 ביולי

 סימן טוב בנימין | מקומו של הגישור והפישור בעבודת בית הדין לעבודה

16 ביולי

Save the Date 
מסיבת סיום שנת הפעילות

והוקרה למתנדבי הבית בדפנה
מופע מוזיקלי מרהיב של קלאסיקות מכל הזמנים

עם הזמרת ליאת אלישבע ציון 
גיטרה - הדר יעקב

קלרינט - נועה סנדל
כלי הקשה - לירון מיוחס

30 ביולי

בשעה 19:00

 חוגגים עצמאות 75
למדינת ישראל
בהבית בדפנה

 11:00 – 13.00 | תצוגה מרהיבה של רכבי רטרו
 11.30 – 12.30 | הרקדת ריקודי עם

18.00 | מופע מיוחד של הרכב אינסטרומנטאלי 
נשי מרגש ומשמח עולמה

חמש נגניות יקפיצו ויפתחו לכם את הלב 
עם מוזיקה מקורית, מרימה וקצבית, בסגנון 

פולקלור: חסידי, צועני, יווני, בלקני ואירי, 
בהלחנת הדר יעקב.

ההופעה של עולמה סוחפת ומחברת, והופכת 
בין רגע לחגיגה צבעונית, מאוחדת ושמחה.

הכניסה חופשית

29  באפריל יום שבת

תעלומת הכתר
בזמן מלחמת העולם השנייה, משפחת גולדשטיין החביאה כתר 

תודה מרהיב, כדי למנוע מהנאצים לשים עליו יד.
אחרי המלחמה הם גילו שהכתרננעלם והיו בטוחים שאבד לנצח.

יום אחד נודע להם במקרה שהכרת נמכר במכירה פומבית 
בסכום עתק והגיע לארמון המלוכה הבריטי.

הם השקיעו זמן וכסף רב בחקירתו ובמאבקים משפטיים כדי 
להחזיר את הכתר למשפחה, אבל אז התחוללה תפנית בעלילה.

מי מצא את הכתר ומכר אותו? האם משפחת 
גולדשטיין הצליחה להחזיר אותו לחיקה?

סיפור אנושי מרגש, שמכיל את כל המרכיבים של 
דרמה משובחת תהפוכות, הברחות, התערבות של 

פוליטיקאי מפורסם וסיום מפתיע
אורלי גונן

20  באפריל שבוע זיכרון בסלון
יום חמישי בשעה 19.00
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"הטקסט כתיבת תהודה"

במוקד, ההתבוננות - הטקסט כמארג בעל זיקות  לטקסטים אחרים המעצבים את משמעותו.
מפגשי עיון אינטרטקסטואלי בשכבות הטקסט – במובן של אריג, בו "חוטים" משכבות טקסט 

אחרות והם בעצם אורגים את המשמעויות החבויות בו.
הדגמה משירת ביאליק לילדים. משהו מעמיחי,  אולי לאה גולדברג ...

מיועד גם לקוראים וגם לכותבים ולכל מי שרוצה להבין לעומק...
וגם לקרוא קריאה ביקורתית של טקסט.

מפגש מונחה

בהובלת: גאולה שני
עסקה שנים רבות בהוראת ספרות ומקרא במכללת קיי ובמרכז הארצי להשתלמויות מורים בבית יציב. 

מתמקדת בחקר הזיקות למקורות יהודיים בספרות עכשווית.
 בימי ראשון   |   בשעה:  19.00     

באולם הרצאות

ממשיכים עם שירי ילדים של ביאליק  בשיח עם מקורות 

15  בינואר

יהודיים.

יהודה עמיחי בשיח עם מקורות עתיקים - בקורת ונקיטת 

19  במרץ

עמדה.

ממשיכים עם יהודה עמיחי בשיח עם מקורות עתיקים - 

21  במאי

בקורת ונקיטת עמדה.

לאה גולדברג בשיח עם מקורות כהבניית תפיסת עולם.

18  ביוני

מפגש מהנה בו מוקרן סרט ערוך של טיילים הרפתקנים בעולם.

בימי ראשון   |   בשעה: 19.00

בהובלת: דר' אילנה ענבר

 באולם הרצאות

קצת על הטיילים:
פרופ' נח שמיר | פיסיקאי, בעבר מדען בכיר בקמ"ג. פרופסור אורח באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל עוסק במדע, 

באמנות ובארגון והשתתפות בטיולים, בעיקר טרקים. כותב מאמרי דעה במסגרות שונות .

אריה ענבר | פנסיונר סורוקה, 30 שנה אחראי על שעת חירום בסורוקה.

אליהו עמיר | פנסיונר, ניהל חב' פרטית לעבודת עפר. מטייל בעולם, ביקר ב 136 מדינות על מסעותיו ברחבי 
העולם פורסמו כתבות בעיתונים ואף שודרה כתבה מורחבת בערוץ 10.

דר' גרשון פרח | יליד ירושלים, ביולוג, מרצה בכיר בדימוס בביה"ס לרפואה אונ' בן גוריון, חובב צילום ועריכה.

טיול מהכורסא
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דברי האוצרת בהתנדבות מורן נועם 

בתפיסתי הבית בדפנה הינו מרכז אמנותי פועם אשר יפעל במהלך השנה לקידום וטיפוח האמנות. 
לאורך כל השנה יוצגו תערוכות עכשוויות מתוך תפיסה להציג אמנות רב תחומית המשלבת תחומי יצירה מתחומים שונים. 

 פעילות אמנותית כזו השואפת לתת מרחב ביטוי ופעולה לאמנים השונים ביישובנו תוך עידוד מחשבה ויצירה.
הפעילות תעמיק את העשייה התרבותית, תוך דגש על פעילות יוצרת ומפגשים אשר מטרתם בניית קהילה דרך האמנות.

 הבית בדפנה יקדם פעילויות חודשיות, על מנת לעודד מפגש עם האמנות, התרבות והמורשת היישובית,
מתוך ערך להקניית ערכי תרבות וחיבור ערכי בקהילה.

פתיחה  חגיגית של תערוכה |  בשעה:  19:00

דרך חדשה

1 בינואר 2023

האמן - ינקו הרצנו
נעילה: 27 פברואר 2023

האמנית - רות באומן

5 במרץ 2023

נעילה: 3 באפריל 23

אמני עומר לכבוד

23 במאי 2023

יום העצמאות ה-75 לישראל
נעילה: 29 במאי 22

האמנית - מיכל ברקוביץ

4 ביוני 2023

נעילה: 26  יוני  2023

אמני עומר לכבוד סיום שנה

2 ביולי 2023

נעילה: 10 בספטמבר 2023

ביקור בתערוכה:
 א'–ב'–ג'-ד'-ה'   13.00 – 14.00

 א'-ג'–ה'         19.00 – 20.30
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מועד ותוכן:
29  בינואר

ף ֶוְרֶדה פרופ׳ נח שמיר | ֵכּ

אליהו עמיר | האיים האזוריים

26  בפברואר

"סימפוניה של נופים וטבע" בשרשרת איים געשיים

 דר' גרשון פרח | "סנט פטרסבורג, פושקין, פטרהוף"

26  במרץ 

 דר' גרשון פרח | "נורבגיה"

30 באפריל

אריה ענבר | ארגנטינה

28 במאי

אריה ענבר | דרך המשי

25 ביוני

אליהו עמיר |  תוניסיה

23 ביולי

הדלת הירוקה שבה ונפתחה עבורנו ביקור "בתוניסיה 
הירוקה" קרטגו, רומא, יהדות נצרות, אסלאם

 אם  אתם טיילים הרפתקנים
והגעתם למקומות מופלאים..

והכי חשוב, צילמתם את הטיול וערכתם אותו לסרט..
אנו מציעים לכם לשתף אותנו

ולהקרין את המסע שלכם אצלנו!

b.dafna@omer.muni.il : צרו קשר בדוא"ל

קול קורא!

גלריהטיול מהכורסא



הרצאות בתחומי החיים: קפה טוב | שינה בריאה | פעילות גופנית | תקשורת חיובית | סטייל ועיצוב

בימי שני  |  בשעה: 18.00

בהובלת: זהבה פישר לקפיש

בגלריה

קצת על המרצים:
דניאלה שפירא | מורה למחול, מנהלה לשעבר בבת דור באר שבע, ממקימי להקת "קמע", עם תמיר גינץ.

אשר רון | מהנדס אזרחי, שימש כמהנדס מרחב דרום בקק"ל, משורר.

פרופ' נח שמיר | פיסיקאי, בעבר מדען בכיר בקמ"ג  פרופסור אורח באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל עוסק במדע, באמנות 
ובארגון והשתתפות בטיולים, בעיקר טרקים כותב מאמרי דעה במסגרות שונות.

ערן ווליך | קלינאי תקשורת שיקום שמיעה, מכשירי שמיעה ושתלי שבלול.

ישראל רבי | מהנדס, כתב עד היום כ- 30 לחנים וכ- 500 מילים למנגינות קיימות בערבי בעברית.

לירון סבן | עורך דין.

 פרופ' קנטי יעקב | אורולוג, מנהל מחלקה אורולוגית לשעבר.

 זהבה פישר לקפיש | בוגרת תואר שני בעבודה סוציאלית,
מטפלת ומדריכה בכירה, פרטנית וקבוצתית.

גיל אבטובי | מוסמך במשפטים L.L.M  אוניברסיטת תל אביב.

יסמין לילה אורן | MFA בתאטרון, אוניברסיטת תל אביב. מורה ובמאית תאטרון.

מינה גבאי | מחנכת בגמלאות, ניהלה חנות פרחים במשך 10 שנים.

רות באומן | מציירת נופים, אנשים וכל דבר.

אוה גרון לבית גולובוביץ |  עלתה ארצה מפולין בעליית גומולקה בשנת 1957 עם הוריה ואחיה.  
הוריה ניצלו כי הצליחו להימלט מזרחה לקזחסטן שם נולד אחיה. דודתה אסתה שרדה עם הוריה 

בגטו לודג' עד הטרנספורט האחרון באוגוסט 1944. דודתה אסתה הצליחה לאתר את אחיה כשנה 
לאחר המלחמה. אחרי מות אביה בשנת 2008 מצאה אוה שלושה מכתבים שכתבה דודתה לאחיה 

עם חידוש הקשר ביניהם. במפגש תקריא מכתבים אלו בהם תיארה דודתה את החיים בגטו ואת 
חייה אחרי השחרור מאושוויץ.

ד"ר אורית אלפי | מנהלת התחנה הפסיכולוגית החינוכית בבאר שבע.

ברוניה ווליך | בוגרת תואר שני בפיסיקה, רכזת פדגוגית במכללה הטכנולוגית, אספנית מעל 40 
שנה ובעלת תעודה להערכת חפצי אומנות.

ד"ר מני מלכה | מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית "ספיר".

ד"ר מירב וייס סידי | מרצה וחוקרת באוניברסיטת בן גוריון ובאוניברסיטת אילינוי בארצות הברית.

ד"ר אריק טאיב | פסיכולוג, ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים במכללת "ספיר".

ד"ר ישראלה יבלונקה | ד"ר לפילוסופיה מאוניברסיטת בר אילן. לשעבר כתבת ברשת התקשורת 
הבינלאומית בליווי סרטים על הפרת זכויות האדם בסין דרך סיפור הפאלון גונג.

אלון אופיר | שופט בבית משפט השלום בבאר שבע.

לאה כורש | מטפלת אלטרנטיבית בדיקור סיני, רפלקסולוגיה, תמציות תדרים וסוג'וק.

טליה זבידה נח | מנחת הורות, זוגיות ומשפחה, נמנית על היועצות המומלצות של מיכל דליות.

 אריה מרקוס | מזכיר עיריית באר שבע לשעבר ומנהל מחוז דרום בהסתדרות האקדמאים
במדעי הרוח והחברה.

ד"ר מיכל וסרמן | PhD  בביולוגיה מולקולרית, מרצה וחוקרת באוניברסיטת בן גוריון.
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מועד ותוכן:

"לשמוע, לתקשר, להתרגש"

2  בינואר

ערן ווליך

פטרושקה ואחר צהריים של פאון
9  בינואר

דניאלה שפירא

איך לכתוב שירים )מילים למנגינות קיימות(

16  בינואר

ישראל רבי

ייפוי כח מתמשך וצוואות

23  בינואר

לירון סבן

ההיסטוריה היהודית של עיר מולדתו מקומות חשובים 

30  בינואר

לאסלאם ויהדות מקומית. שורשי המשפחה, בתי כנסת 
בבלקן וסיפור העלייה של רופאים צעירים לבאר שבע

פרופ' קנטי יעקב

הבלט האמריקאי

6  בפברואר

Jerome Robbins & Balanchine
דניאלה שפירא

צחוק בלב , חיוך על השפתיים ויצירתיות בתהליכי 

13  בפברואר

קבלת החלטות.

זהבה פישר לקפיש

הסדרי טיעון )עסקאות טיעון( בהליך הפלילי

20  בפברואר

גיל אבטובי

פרקטלים - עולם במימד שבור

27  בפברואר

פרופ' נח שמיר

"השמאן"- הרצאה חווייתית על תפקידו של השמאן 

6 במרץ

מהחברה הפלאותיטית ועד ימינו

יסמין לילה אורן

ניז'ינסקי וציפור החול של המחול המודרני

13 במרץ

דניאלה שפירא

יומן מסע מצויר

27 במרץ

רות באומן

 בלט מסביב העולם

3  באפריל

דניאלה שפירא

17  באפריל שבוע "זיכרון בסלון"

בשעה 19:00
"דודתי כותבת על החיים בגטו לודג' ועל חייה שאחרי המלחמה"

אוה גרון לבית גולובוביץ

יחסי אחים

1  במאי

ד"ר אורית אלפי 

כלי כסף ויודייקה

15  במאי

ברוניה ווליך

אלטרנטיבה לאלימות, תקשורת אסרטיבית וניהול כעסים

22  במאי

ד"ר מני מלכה

דברים שלימדו אותנו בגן והספקנו לשכוח

29  במאי

יניב מזרחי

על בנים ועל בנות- היבטים מגדריים בפרסומות

5  ביוני

ד"ר מירב וייס סידי

מסוגלות עצמית ואושר- כיצד משפרים את שניהם

12  ביוני

ד"ר אריק טאיב

צילום: אנדרי נצר
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פאלון גונג - העולם זקוק לחמלה וסובלנות. זרקור על 

19  ביוני

המציאות הלא נודעת בסין

ד"ר ישראלה יבלונקה

"צדק מאחה" מאחורי הקלעים של בית המשפט

26  ביוני

אלון אופיר

סוג'וק - היה רופא לעצמך

3  ביוני

שיטת הטיפול הקוריאנית המחברת את המזרח הרחוק ואת 
הרפואה המודרנית

לאה כורש

 ביחסים בין אנשים, האם הבעיה המוצהרת היא הבעיה 

10 ביולי

האמיתית ? יינתנו כלים לאבחון 

טליה זבידה נח

דרך הגבינות והיין

17 ביולי

אריה מרקוס

חכמת התאים המופלאים בגוף האדם: 

24 ביולי

מיקרוביום - חברנו החיידקים, אנטיביוטיקה - אויבינו החיידקים 
וטיפול באמצעות הנדסה גנטית

ד"ר מיכל וסרמן

הרצאות מעשירות | מעוררות השראה | העמקת הידע  |  
בתחומי החי, הצומח וטיפוחם | היבטים אקולוגים | ועוד...

 
 סיורי טבע | סיורים בגנים בוטנים | סיורים במשתלות מתמחות 

)הרשמה לסיורים מול המוביל בלבד!(

בימי שלישי  |  בשעה: 17.00

בהובלת: יעקב )קובקה( פולק

באולם הרצאות

קצת על המרצים:
רוני מקלין | אגרונומית

יוסי בן שחר | מנהל תחום הנדסת הצומח משרד החקלאות.

ד"ר ורד צין | המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון.

חובב לפידות | מנכ"ל חברת מאנה

פרופ' יעל לובין | המכונים לחקר המדבר אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' צביקה מנדל | מכון וולקני

עידו בשן | אגרונום

נורית בן הגיא| מעבדת שרות שדה

הגר לשנר | בוטנאית
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מועד ותוכן:

לבבות, נקודות ופסים-אמת או מלאכותי?

3 בינואר

טיפוח צמחי נוי

רוני מקלין  

גיזום עצים בוגרים

10 בינואר

יוסי בן שחר 

פחות מזיקים יותר לחם - איך מגדילים את יכולת

17 בינואר

צמח  החיטה להתמודד נגד מזיקים בצורה טבעית  

ד"ר ורד צין 

הייטק בחקלאות

24 בינואר

חובב לפידות 

חברתיות בעכבישים

31 בינואר

פרופ' יעל לובין 

יחסי גומלין בין חרקים לצמחים, מדוע החרקים מזיקים, 

14 בפברואר

והעצים בגן הנוי ניזוקים: 
דוגמאות והיבטים אקולוגיים וממשקיים

פרופ' צביקה מנדל 

״פיתוח חקלאות באזורי אקלים קיצוניים -

21 בפברואר

הצצה לתוך פרויקט תלמים במדבר״.

עידו בשן 

בדיקות מעבדה ליעוד קרקעות

28 בפברואר

נורית בן הגיא

שפת הפרחים

14 במרץ

הגר לשנר 

יציאה לסיור בגן הבוטני באוניברסיטה העברית

21 במרץ

הרצאה אדריכל אורי פרגמן ספיר  

בהמשך יפורסמו תכנים נוספים....

הרצאות קונספט בתחום המוזיקה | מופעי נגינה | מיני קונצרטים | ערבי שירה 

בימי רביעי  |  בשעה: 18.00 

בהובלת: עירית פיין

באולם

קצת על המופיעים:
 ירון קרשאי | חי ונושם מוזיקה קלאסית זה יותר מ-30 שנה.

היה מנהל מחלקת המוזיקה הקלאסית בחברות התקליטים 'הליקון.

אודי מילוא | אקורדיוניסט, מדריך טיולים, ארכיאולוג, מרצה )MA( מנחה ערבי זמר והרצאות מזמרות, מדריך סיורים 
מזמרים, מלווה בנגינה באקורדיון את מיטב מנחי השירה בציבור בארץ, נגן אקורדיון ומנהל מוזיקלי בלהקות מחול.  

ינחה וינגן בסדרת מפגשים "ימי התום והאקורדיון"  "בוא שיר עברי" - של מלחינים ופזמונאים מובילים בזמר העברי.

גל גרינברג | מדריך טיולים ומורה דרך מעל 20 שנה משורר וכותב, מרצה. 

 דור גדעון עמראן | נולד בבאר שבע, בשנת 1999. מחזיק בתואר ראשון בנגינת מנדולינה,
כעת סטודנט לתואר שני בכיתת הניצוח של פרופ' איתן גלוברזון.

 רואי דיין | יליד העיר באר שבע, בן 24 בעל תארים ראשון ושני בהצטיינות באקדמיה למוזיקה.
השנה )2022( זכה במקום הראשון בתחרות בינלאומית לנגני מנדולינה בטוקיו שביפן .

 שמואל אלבז - מנצח ואומן מנדולינה | מהמוזיקאים הבולטים והמגוונים בישראל.
 מופיע כאמן מנדולינה וכמנצח עם כל התזמורות בישראל, כולל התזמורת הפילהרמונית הישראלית,

מופיע באופן קבוע בקונצרטים ורסיטלים בארץ וברחבי העולם.

 הרכב רביעיית החלילים "קוורטטינו" | חוה ישראל, דורין אוזלבו, הדס עמית ואולגה פרימן
בניהולה המוזיקלי של הגב' אולגה פריימן
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 הרכב רביעיית קלרינטים ע"ש מאיה וישניאק ז"ל | אביטל שחק, אפרת רוסק, אסף לוי וגבי מישור
חברי הרביעייה הם כולם חברי תזמורת כלי הנשיפה ע"ש נסים אלשיך ומנגנים יחד כבר שנים רבות.

דורי חן | חוקרת ביוגרפיות. הרצאותיה מלוות במצגות מרהיבות ושזורות בשירים.

שיר קביליס | שחקנית, זמרת ואקורדיוניסטית. בוגרת קונסרבטוריון באר שבע. בוגרת לימודי משחק ושנתיים כמתרגלת 
סטודנטים למשחק.

שירה הורביץ – מזרחי | בעלת תואר שני, מנגנת בחליל-צד ובחליליות בהרכבים שונים. מלמדת מוזיקה תיאורטית 
בקורסים אקדמאים ומוזיקה. מעשית בקונסרבטוריון ובבתי-ספר. בעלת השכלה מוזיקלית מגוונת: החל בתיכון ‘תלמה 

ילין, דרך לימודים בתכנית ל’מוזיקה שורשית’ באוניברסיטת בר-אילן, התמחות בהוראת מוזיקה.

יפה יאיר | אחות בפנסיה, עובדת מעט להנאתה בשיקום לב, חובבת מוזיקה על כל גווניה.  )מאזינה וחוקרת(

אריה מרקוס | מזכיר עיריית באר שבע לשעבר ומנהל מחוז דרום בהסתדרות האקדמאים במדעי הרוח והחברה.

עדי הראל | במאי

מועד ותוכן:

"רסיטל טעימות"

4 בינואר

יצירות ועיבודים למנדולינה סולו מאת מלחינים כמו:

יוהאן סבסטיאן באך, ניקולו פגניני, איזק אלבניז, אז'ן איזאיי ועוד. 

בקונצרט ישולבו קטעי הנחייה על היצירות והמלחינים.

דור עמראן

מוזיקה סינית

11 בינואר

 אחד הדברים המרכזיים ביותר בחברה הסינית היא השאיפה להרמוניה...
 מוזיקה סינית קיימת משחר ימיה של סין )מאות שנים לפנה"ס(

 כתב היד המוזיקלי העתיק ביותר גם הוא משויך לסין כמו גם כלי הנגינה הייחודיים לאומה הסינית.
נפקח אוזניים ונגלה עולם אחר של צלילים וצירופים יפים ונעימים.

שירה מזרחי הורביץ

נישא ברוח - היכרות עם בוב דילן

18 בינואר

גל גרינברג

"עוד לא תמו כל פלאייך" – משירי יורם טהרלב 

25 בינואר

במלאת שנה לפטירתו של יורם טהרלב, משורר, פזמונאי, מחזאי, סופר, מתרגם ומתעד של ההיסטוריה והטבע של ארץ 
ישראל, נשיר ונספר את הסיפורים שמאחורי השירים שרבים מהם נכתבו בעקבות מרכיבי הטבע והנוף של הארץ המוצאים 

ביטוי ציורי ואישי בשיריו.

אודי מילוא
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"ברכה צפירה – הזמרת שנשכחה ונחום נרדי המלחין המחונן"

1  בפברואר

סיפור חיים כואב של ילדה יתומה שהיטלטלה מבית לבית והפכה לאנציקלופדיה מהלכת של לחנים וזמירות של עדות ישראל וכן 
שפות רבות.

הילדה שניחנה בקול מדהים והפכה להיות הזמרת הראשונה בארץ ששמה את הזמר העברי על מפת העולם כשמלווה אותה 
המלחין נחום נרדי שהלחין את מרבית שיריה.

דואו "אלדה" במוזיקה קאמרית ממיטב המלחינים על כל אורך ציר הזמן

8  בפברואר

 שמוליק אלבז ורואי דיין 

הרכב רביעיית קלרינטים ע"ש מאיה וישניאק ז"ל

15  בפברואר

בשירים ישראליים בעיבודים ייחודיים בשילוב מוזיקה קלאסית קלה ומוכרת.
אביטל שחק, אפרת רוסק, אסף לוי וגבי מישור.

"אני ואתה נשנה את העולם" משירי אריק איינשטיין

22  בפברואר

נשיר משיריו של אריק איינשטיין - בעל קול הבריטון, מי שנחשב למוזיקאי מוערך ונערץ ולאחד מגדולי הזמרים החשובים 
בישראל, וכפי שאמר עליו יואב קוטנר: "אריק איינשטיין הוא ארץ ישראל האמיתית".

אודי מילוא

מופע מוזיקלי "מסביב לעולם"

1  מרץ

מסע מרגש וחווייתי בין ארצות ותרבויות.
במיטב הקלאסיקות הגדולות החל מאלביס, לאונרד כהן, אדית פיאף,אנראה בוצ'לי ועוד רבים...

שיר קביליס

המנדולינה הקלאסית  

8  מרץ

סדרת קונצרטים אשר שמה דגש בעיקרה על סונטות לכינור ולפסנתר 
)בביצועי מנדולינה ופסנתר( מהתקופה הקלאסית. 

פסנתר - לורנזו אדמו )איטליה(

מנדולינה - רואי דיין 

למי שתהיי חייו מלאי שיר - משרי אברהם חלפי

15  מרץ

גל גרינברג

מחולות סביב העולם

22  מרץ

הרצאה ססגונית מבחינה מוזיקלית וויזואלית כאחד! סקירת מיטב 
המחולות העממיים והריקודים המקוריים, שנכתבו ע"י מלחינים מ-10 

ארצות: מחולות הצ'רדאש הצועניים, מחולות סלבוניים, הפולקה, 

המזורקה, הקאן-קאן ועוד... כולם מוכרים ופופולריים.

ירון קרשאי

עולם המוזיקה - בין ערב למערב

29  מרץ

המוזיקה "הקלאסית" המערבית בהשוואה למוזיקה "הקלאסית" 

הערבית, כלי הנגינה המרכזיים במוזיקה הערבית ובמוזיקה המערבית, 

שיטת התיווי, קיבוע מוזיקאלי ואלתור, מערכת הצלילים במוזיקה 

המערבית והערבית, מוזיקה ומציאות, השילוב בין ערב ומערב.

שירה מזרחי הורביץ
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19  באפריל שבוע "זיכרון בסלון"

בשעה 19:00
"נשמה יהודית" 

המסורת היהודית במוזיקה הקלאסית המערבית. נתמקד בהשפעה הדו-כיוונית של המוזיקה היהודית העממית בארצות 
אשכנז והמוזיקה הקלאסית. מוזיקת הכליזמרים, הנעימות והניגונים החסידיים, החזנות – שהשפיעו על מלחינים יהודים 

ולא יהודים. בליווי מוזיקה מוכרת ומרגשת מהמסורת של התפילה היהודית עם יצירות כמו "ניגון" מאת בלוך,  "קול נדרי" 
מאת ברוך ו"קדיש" מאת רוול, אבל גם בהשפעת מוזיקת הכליזמרים ביצירות מאת פרוקופייב, מאהלר ועוד..

ירון קרשאי

André Rieu   אנדרה ריו

3 במאי

אריה מרקוס

קונצרט דואטים

10 במאי

בקונצרט זה יבוצעו מגוון דואטים לזוג מנדולינות או כלים אחרים ממשפחה זו יחד עם פסנתר. בקונצרט נדבר 
ונספר את סיפורנו האישי ואת הקשר שבין נגינה בצוות לבין לקיחת יוזמה והתפתחות אישית.

רואי דיין  ודור עמראן

"לך ירושלים" – שירי ירושלים 

17 במאי

לקראת יום ירושלים נשיר משירי ירושלים ונספר את סיפורם של השירים שנכתבו על העיר אשר כולה זהב, על ידי 
מיטב הפזמונאים והמלחינים: יוחנן זראי, יוסף שריג, יוסי גמזו, נעמי שמר, נורית הירש, נחום היימן, דובי זלצר ואחרים.

אודי מילוא

 קולות מן השמיים - קטעי המקהלה הגדולים 

24 במאי

מבוסס על סדרת אוספי המוזיקה הקלאסית בתקליטורים הנמכרת ביותר בישראל אי פעם: 
"קולות מן השמיים", אותה ערך בשנת 1997.

המוזיקה השמיימית למקהלה מהמיסות והאורטוריות הגדולות, וקטעים מפורסמים רבים אחרים, לרבות קטעי המקהלה 
המפעימים מהאופרות 'נבוקו' ו'פידליו' ומיצירות מקהלה ידועות אחרות, לרבות הרקוויאם של מוצרט, ורדי וברהמס.

ירון קרשאי

"שתלתם ניגונים בי אימי ואבי" שירים מארון הספרים היהודי

31 במאי

יפה יאיר

 20.00 הקרנת הסרט
"מאחורי עיניים כחולות" שמוליק קראוס

בסיום מפגש ושיח עם עדי הראל במאי הסרט

שמוליק קראוס, איש להקת החלונות הגבוהים, גאון הרוק הכריזמטי והמוכשר.

הבמאי עדי הראל ליווה את שמוליק קראוס בחמש השנים האחרונות של חייו ותיעד 
הכל במצלמתו.

הסרט נוגע בצמתים משמעותיים בקריירה המוזיקלית המטאורית שלו, ומלווה אותו 
במהלך דעיכתו הסופית.

בסרט משולבים קטעי ארכיון נדירים מתקופת הזוהר של שנות השישים והשבעים, 
באווירת תל אביב של קפה כסית, לצד הדרמות המשפחתיות, אישיותו המורכבת, 

התקפי האלימות וכן האהבה והחמלה שזכה להן בערוב ימיו.

19.30 התכנסותמוצ"ש  20 במאי
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אני גיטרה ערב משירי בני אמדורסקי

7 ביוני

חבורת הזמר פפריקה
ניהול מוזיקלי ועיבודים: שלום אוחיון

מוזיקה בסרטים

14 ביוני

פס הקול הוא חלק בלתי נפרד ממהותו של כל סרט. כל הבמאים הגדולים ידעו איך ואיזו מוזיקה לשבץ בכל סצנה 
וסצנה בסרטיהם. מוזיקה יוצרת אווירה ומשלימה אווירה. בהרצאה אסקור כמה סצנות כאלה ואביא כמה  מהמפגשים 
המרגשים והמפורסמים ביותר בחיבור בין מוזיקה לקולנוע,  בהן הבמאי משתמש במוזיקה בצורה מעצימה, משלימה, 

אווירתית ועוד ...בין הסרטים הקלאסיים : 'אפוקליפסה עכשיו', 'אישה יפה', 'חומות של תקווה', 'הניצוץ'. 'הפסנתרן' וכמובן 
'פנטסיה'

ירון קרשאי

"ואולי לא היו הדברים מעולם – רחל המשוררת"

21 ביוני

על הבית בו גדלה, על אביה ואמה שהעריצה יותר מכל, על אהבת הספרות והשירה ועל אהבת ארץ ישראל עליה 
כתבה את שיריה המופלאים. על אהבות נכזבות שזכו לביטוי בשירים. על גורלה העצוב באחרית ימיה.

דורי חן

"שירים עד כאן" - שירי נחום היימן 

28 ביוני

נשיר משירי המלחין והאקורדיוניסט נחום )נחצ'ה( היימן, מגדולי המלחינים בזמר העברי בישראל שרבים מלחניו הפכו 
לנכסי צאן ברזל בתולדות הזמר העברי. חתן פרס ישראל לזמר עברי לשנת 2009.

אודי מילוא

"טובים השניים" 

5 ביולי

יצירות קלאסיות ושירים ישראלים לקלרינט ומנדולינה / פסנתר

אביטל שחק ודור עמראן

"יליד הארץ" - שירי אהוד מנור

12 ביולי

במלאת 82 שנים להולדתו של אהוד מנור נשיר משיריו של הפזמונאי שנחשב במשך שנים רבות כפזמונאי הפורה ביותר 
במדינת ישראל. אהוד מנור היה שדרן רדיו, מנחה טלוויזיה, ומתרגם שהרבה גם בכתיבה לתיאטרון ולבידור. חתן פרס 

ישראל לזמר עברי בשנת 1988, ובעל תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן על תרומתו הגדולה לתרבות 
העברית במרץ 2005.

אודי מילוא

"באת אלי את עיני לפקוח – לאה גולדברג"

19 ביולי

 קורותיה של הילדה – האישה הדחויה, הכואבת, הסובלת מאהבות נכזבות, זו שמחפשת אהבה עד שנואשה...
 מול האישה החזקה, המשוררת, העיתונאית, המורה, המרצה, כלת פרס ישראל הנערצת.

חיים מלאי התמודדויות כאב והצלחות לצד שירי אהבה שנולדו מאכזבות גדולות.

דורי חן

4445

צלילי המוזיקה צלילי המוזיקה



תכנית חודש ינואר
1 | יום ראשון |  בשעה 19:00

פתיחת תערוכה

דרך חדשה 
אמן ינקו הרצנו

אוצרת מורן נועם
נעילה: 30 בינואר 2023

 2  |  יום שני  | בשעה 18:00

החיים הטובים
"לשמוע, לתקשר, להתרגש"

ערן ווליך

3 | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון
 לבבות, נקודות ופסים
 אמת או מלאכותי?

טיפוח צמחי נוי

רוני מקלין 

4   | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה 
"רסיטל טעימות"

דור עמראן

 11.00  חוויית היידיש
עם שלום הר אבן

8  | יום ראשון  | בשעה 19:00

פנאי בצוותא
נשות המדבר

מהסהרה ועד למדבריות הקרח 

 דניאל לוי

9  |  יום שני  |  בשעה 18:00

החיים הטובים  
פטרושקה ואחר צהריים של פאון

דניאלה שפירא

10 | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון
גיזום עצים בוגרים

יוסי בן שחר

11   | יום רביעי | בשעה 18:00

 צלילי המוזיקה                  
מוזיקה סינית

שירה מזרחי הורביץ

 15 | יום ראשון  | בשעה 19:00

"הטקסט כתיבת תהודה"
ממשיכים עם ביאליק

גאולה שני

16 |  יום שני  |  בשעה 18:00

החיים הטובים  
כיצד לכתוב שירים

)מילים למנגינות קיימות(

ישראל רבי

17 | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון
פחות מזיקים יותר לחם

איך מגדילים את  יכולת צמח  החיטה 
להתמודד נגד מזיקים  בצורה טבעית

ד"ר ורד צין

18 | יום רביעי | בשעה 18:00

 צלילי המוזיקה                     
נישא ברוח

היכרות עם בוב דילן

גל גרינברג

22  | יום ראשון  | בשעה 19:00

פנאי בצוותא 
פעילותם של המתנדבים היהודים 

הארצישראליים בבריגדה ובצבא הבריטי, 
לאחר חתימת הכניעה של הנאצים לרוסים

ישי גוריון

23  |  יום שני  |  בשעה 18:00

החיים הטובים
ייפוי כוח מתמשך וצוואות

לירון סבן

24  | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון                
הייטק בחקלאות

חובב לפידות

25   | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה 
"עוד לא תמו כל פלאייך"

משירי יורם טהרלב

אודי מילוא

29 | יום ראשון  | בשעה 19:00

טיול מהכורסא 
כף ורדה

פרופ׳ נח שמיר

30  |  יום שני  | בשעה 18:00

החיים הטובים
ההיסטוריה היהודית של עיר מולדתו

פרופ' קנטי יעקב

31 | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון
חברתיות בעכבישים

פרופ' יעל לובין

המחלקה לשירותים חברתיים במועצה

מועדון חברתי – תרבותי לניצולי שואה וותיקי היישוב | הרצאות בתחומים שונים על כוס קפה 
באווירה נעימה | בשיתוף הקהילה 

בימי חמישי  |  בשעה: 17.00

בליווי: זהבה חיון

מיקום: אולם

בהמשך יפורסמו תאריכים ותכנים...

צילום: אנדרי נצר
שבת עצמאות תצוגה מרהיבה של רכבי רטרו בחניית הבית בדפנה 4647

קפה אירופה



תכנית חודש מרץ
1 | יום רביעי | בשעה 18:00

 צלילי המוזיקה        
מופע מוזיקלי

"מסביב לעולם"

שיר קביליס

 11.00  חוויית היידיש
עם שלום הר אבן

5 | יום ראשון  | בשעה 19:00

פתיחת תערוכה 

אמנית רות באומן 

אוצרת מורן נועם

נעילה: 3 באפריל 23

 6   |  יום שני  |  בשעה 18:00  

החיים הטובים
"השמאן"

 הרצאה חווייתית על תפקידו
של השמאן מהחברה הפלאותיטית 

ועד ימינו

יסמין לילה אורן

  7 | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון     

 אין פעילות!

8 | יום רביעי | בשעה 18:00       

  צלילי המוזיקה
המנדולינה הקלאסית  

פסנתר | לורנזו אדמו )מאיטליה(

מנדולינה | רואי דיין

 12 | יום ראשון  | בשעה 19:00

פנאי בצוותא     
הכוח הנשי בעולם החשאי

סער קדמון

13  |  יום שני  |  בשעה 18:00 

החיים הטובים
  ניז'ינסקי וציפור החול
של המחול המודרני

דניאלה שפירא

14 | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון  
שפת הפרחים

הגר לשנר

15 | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה
למי שתהיי חייו מלאי שיר

משרי אברהם חלפי 

גל גרינברג

19 | יום ראשון  | בשעה 19:00

"הטקסט כתיבת תהודה"
יהודה עמיחי 

גאולה שני

20  |  יום שני  |  בשעה 18:00  

החיים הטובים 
שזירת פרחים

 ועריכת שולחן חג

מינה גבאי

21 | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון         
סיור בגן בוטני

באוניברסיטה העברית

הרצאה

אדריכל אורי פרגמן ספיר

22 | יום רביעי | בשעה 18:00

 צלילי המוזיקה      

מחולות סביב העולם

ירון קרשאי

26 | יום ראשון  | בשעה 19:00

טיול מהכורסא
"סנט פטרסבורג,
פושקין, פטרהוף"

סרטו של דר' גרשון פרח

27  |  יום שני  |  בשעה 18:00

החיים הטובים
יומן מסע מצויר

רות באומן

28 | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון     

 אין פעילות!

29 | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה                  
עולם המוזיקה 
בין ערב למערב

שירה מזרחי הורביץ

תכנית חודש פברואר
1 | יום רביעי | בשעה 18:00

 צלילי המוזיקה
"ברכה צפירה – הזמרת שנשכחה 

ונחום נרדי המלחין המחונן"

דורי חן

 11.00  חוויית היידיש
עם שלום הר אבן

5   | יום ראשון  | בשעה 19:00

פנאי בצוותא 
אודות השומר החדש

און ריפמן

 6 |  יום שני  | בשעה 18:00

החיים הטובים  
הבלט האמריקאי

Jerome Robbins & Balanchine
דניאלה שפירא

7  | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון 
אין פעילות!!

8   | יום רביעי | בשעה 18:00

 צלילי המוזיקה
דואו "אלדה"

 שמוליק אלבז ורואי דיין 

12 | יום ראשון  | בשעה 19:00

פנאי בצוותא 
הטיסה שהשתבשה....

נילי בן דור

13 |  יום שני  | בשעה 18:00

החיים הטובים
צחוק בלב, חיוך על השפתיים 

ויצירתיות בתהליכי קבלת החלטות

זהבה פישר לקפיש

14 | יום שלישי | בשעה 17:00

   חוג גינון

יחסי גומלין בין חרקים לצמחים, 

מדוע החרקים מזיקים, והעצים 
בגן הנוי ניזוקים: דוגמאות והיבטים 

אקולוגיים וממשקיים

פרופ' צביקה מנדל

15 | יום רביעי | בשעה 18:00

 צלילי המוזיקה                              
הרכב רביעיית קלרינטים ע"ש מאיה 

וישניאק ז"ל 

 אביטל שחק, אפרת רוסק, 
אסף לוי וגבי מישור

19 | יום ראשון  | בשעה 19:00

פנאי בצוותא 
אקולוגיה ויהדות

הרב יוס ברוך פרומר 

20  |  יום שני  | בשעה 18:00

החיים הטובים  
הסדרי טיעון

 )עסקאות טיעון(
 בהליך הפלילי

גיל אבטובי

21 | יום שלישי | בשעה 17:00       

חוג גינון                              
״פיתוח חקלאות באזורי אקלים 
קיצוניים - הצצה לתוך פרויקט 

תלמים במדבר״.

עידו בשן

22  | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה             
"אני ואתה נשנה את העולם"  

משירי אריק איינשטיין

אודי מילא

26  | יום ראשון  | בשעה 19:00

טיול מהכורסא
האיים האזוריים

"סימפוניה של נופים וטבע"
בשרשרת איים געשיים

אליהו עמיר

27   |  יום שני  | בשעה 18:00

החיים הטובים
פרקטלים 

עולם במימד שבור

פרופ' נח שמיר

28 | יום שלישי | בשעה 17:00

 חוג גינון                           
בדיקות מעבדה ליעוד קרקעות

נורית בן הגיא

 

צילום: אנדרי נצר

4849



תכנית חודש אפריל
2 | יום ראשון  | בשעה 19:00

פנאי בצוותא
המוסד במבצע אנטבה

אבי אבנר

 3  |  יום שני  | בשעה 18:00

החיים הטובים 
בלט מסביב העולם

דניאלה שפירא

5  |  יום רביעי     4  | יום שלישי

אין פעילות!
חופשת פסח

9    יום ראשון     

אין פעילות!!
חופשת פסח

10 | יום שני    

אין פעילות!!
חופשת פסח

11  | יום שלישי

אין פעילות!!
חופשת פסח 

12 |  יום רביעי     

אין פעילות!!
חופשת פסח

16 | יום ראשון  | בשעה 19.00

"זיכרון בסלון" 
יהדות יוון בשואה

הרב יוסף ברוך פרומרו

17 | יום שני  | בשעה 19.00

"זיכרון בסלון" 
"דודתי כותבת על החיים 

בגטו לודג' ועל חייה  שאחרי 
המלחמה"

אוה גרון לבית גולובוביץ'

   18 | יום שלישי     

יום הזיכרון
לשואה ולגבורה

אין פעילות!

19 | יום רביעי | בשעה 19.00

"זיכרון בסלון" 
"נשמה יהודית"

ירון קרשאי

20 | יום חמישי | בשעה 19.00

"זיכרון בסלון" 

"תעלומת הכתר"

אורלי גונן

23  | יום ראשון  | בשעה 19:00

פתיחת תערוכת

אמני עומר
 יום העצמאות ה-75 לישראל

אוצרת מורן נועם
נעילה: 29 במאי 22

24 | יום שני                       

אין פעילות!!

25 | יום שלישי 

יום הזיכרון

אין פעילות!!
 

26  |  יום רביעי     

              
יום עצמאות

אין פעילות!! 

30 | יום ראשון | בשעה 19:00 

טיול מהכורסא   
"נורבגיה"

סרטו של דר' גרשון פרח

 

תכנית חודש מאי
1  |  יום שני  |  בשעה 18:00

החיים הטובים
יחסי אחים

ד"ר אורית אלפי

2 | יום שלישי | בשעה 17:00

 חוג גינון    

יפורסם בהמשך...

3  | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה                 
André Rieu  אנדרה ריו

 אריה מרקוס

 11.00  חוויית היידיש
עם שלום הר אבן

7  | יום ראשון  | בשעה 19:00

פנאי בצוותא
מלחמת לבנון השנייה

הרב יוס ברוך פרומר

8  |  יום שני  |  בשעה 18:00

החיים הטובים  
אין פעילות!
לג בעומר

9 | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון  

יפורסם בהמשך...

10 | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה         
קונצרט "דואטים"

רואי דיין ודור עמראן

 14 | יום ראשון  | בשעה 19:00

פנאי בצוותא
"מבצע יהלום"

אבי אבנר

15 |  יום שני  |  בשעה 18:00

החיים הטובים  
כלי כסף ויודייקה

ברוניה ווליך

   16 | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון  

יפורסם בהמשך...

    17 | יום רביעי | בשעה 18:00

    צלילי המוזיקה                        
"לך ירושלים" שירי ירושלים

אודי מילוא

21  | יום ראשון  | בשעה 19:00

"הטקסט כתיבת תהודה"
ממשיכים עם יהודה עמיחי

גאולה שני

22  |  יום שני  |  בשעה 18:00

החיים הטובים
אלטרנטיבה לאלימות, תקשורת 

אסרטיבית וניהול כעסים

ד"ר מני מלכה

 23 | יום שלישי | בשעה 17:00

 חוג גינון     

יפורסם בהמשך...

24 | יום רביעי | בשעה 18:00

 צלילי המוזיקה
 קולות מן השמיים

ירון קרשאי

28 | יום ראשון  | בשעה 19:00

טיול מהכורסא
ארגנטינה

סרטו של אריה ענבר

29 |  יום שני  |  בשעה 18:00

החיים הטובים 
       דברים שלימדו אותנו בגן

 והספקנו לשכוח

יניב מזרחי

30 | יום שלישי | בשעה 18:00 

חוג גינון  
יפורסם בהמשך...

31   | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה
"שתלתם ניגונים בי אימי ואבי"

שירים מארון הספרים היהודי

יפה יאיר

29  באפריל
Save the date

29.4.23 | שבת  

 חגיגת עצמאות 75 לישראל
בהבית בדפנה

11.00 – 13.00 | תצוגה מרהיבה של רכבי רטרו 
11.30 – 12.30 | הרקדת ריקודי עם 

18.00 | מופע של הרכב עולמה
הכניסה חופשית

20:00 הקרנת הסרט
"מאחורי עיניים כחולות"

שמוליק קראוס
בסיום מפגש עם הבמאי עדי הראל

התכנסות 19:30מוצ"ש  20 במאי
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תכנית חודש יוני
4   | יום ראשון  | בשעה 19:00

פתיחת תערוכה
אמנית מיכל ברקוביץ 

אוצרת מורן נועם

נעילה: 26  יוני  2023

 5  |  יום שני  | בשעה 18:00

החיים הטובים
על בנים ועל בנות 

היבטים מגדריים בפרסומות

ד"ר מירב וייס סידי

6 | יום שלישי | בשעה 17:00 

חוג גינון       

יפורסם בהמשך...

7  | יום רביעי | בשעה 18:00

   צלילי המוזיקה
אני גיטרה

ערב משירי בני אמדורסקי

חבורת הזמר פפריקה
ניהול מוזיקלי ועיבודים: שלום אוחיון

 11.00  חוויית היידיש
עם שלום הר אבן

11 | יום ראשון  | בשעה 19:00

פנאי בצוותא
גויה 

פרופ' נח שמיר

12 |  יום שני  | בשעה 18:00

החיים הטובים
מסוגלות עצמית ואושר

 כיצד משפרים את שניהם

ד"ר אריק טאיב

13 | יום שלישי | בשעה 17:00 

חוג גינון       

יפורסם בהמשך...

14 | יום רביעי | בשעה 18:00

 צלילי המוזיקה             

מוזיקה בסרטים

ירון קרשאי

18 | יום ראשון  | בשעה 19:00

"הטקסט כתיבת תהודה"
לאה גולדברג 

גאולה שני

19 |  יום שני  | בשעה 18:00

החיים הטובים 
פאלון גונג 

העולם זקוק לחמלה וסובלנות

ד"ר ישראלה יבלונקה

   20 | יום שלישי | בשעה 17:00 

חוג גינון       

יפורסם בהמשך...

   21  | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה                      
"ואולי לא היו הדברים מעולם –

רחל המשוררת"

דורי חן

25  | יום ראשון  | בשעה 19:00

טיול מהכורסא                       
דרך המשי

סרטו של אריה ענבר

26  |  יום שני  | בשעה 18:00

החיים הטובים 
"צדק מאחה"

מאחורי הקלעים של בית המשפט

השופט אלון אופיר

27  | יום שלישי | בשעה 17:00 

חוג גינון       

יפורסם בהמשך...

28 | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה            
"שירים עד כאן" - שירי נחום היימן

אודי מילוא

 תכנית חודש יולי
2 | יום ראשון  | בשעה 19:00

פתיחת תערוכת

אמני עומר
לסיום שנה

אוצרת – מורן נועם
נעילה: 10 בספטמבר 2023

 3  |  יום שני  | בשעה 18:00

חיים הטובים 
סוג'וק- היה רופא לעצמך

לאה כורש

4  | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון  
              

יפורסם בהמשך...

5  | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה                 
קונצרט "טובים השניים" 
אביטל שחק ודור עמראן

 11.00  חוויית היידיש
עם שלום הר אבן

9  | יום ראשון  | בשעה 19:00

פנאי בצוותא      
"המאפיה היהודית בארצות הברית"

מנחם טילמן 

10  |  יום שני  | בשעה 18:00 

החיים הטובים 
ביחסים בין אנשים, האם הבעיה 
המוצהרת היא הבעיה האמיתית?

טליה זבידה נח

11 | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון 
      

יפורסם בהמשך...

12 | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה                  
"יליד הארץ" - שירי אהוד מנור

אודי מילוא

 16 י | יום ראשון  | בשעה 19:00

פנאי בצוותא 
מקומו של הגישור והפישור
 בעבודת בית הדין לעבודה

סימן טוב בנימין

17  |  יום שני  | בשעה 18:00

חיים הטובים
דרך הגבינות והיין

אריה מרקוס

  18 | יום שלישי | בשעה 17:00         

חוג גינון

יפורסם בהמשך...

9 | יום רביעי | בשעה 18:00

  צלילי המוזיקה
"באת אלי את עיני לפקוח –

  לאה גולדברג"

דורי חן

 23 | יום ראשון  | בשעה 19:00

טיול מהכורסא                      
תוניסיה

אליהו עמיר

24 |  יום שני  | בשעה 18:00

החיים הטובים
חכמת התאים המופלאים

בגוף האדם

ד"ר מיכל וסרמן

25 | יום שלישי | בשעה 17:00

חוג גינון

יפורסם בהמשך...

26 | יום רביעי | בשעה 18:00

צלילי המוזיקה                  
אין פעילות!
תשעה באב

Save the Date 
מסיבת סיום שנת הפעילות

והוקרה למתנדבי הבית בדפנה
מופע מוזיקלי מרהיב של קלאסיקות מכל הזמנים

עם הזמרת ליאת אלישבע ציון 
גיטרה - הדר יעקב

קלרינט - נועה סנדל
כלי הקשה - לירון מיוחס

30 ביולי
בשעה 19:00
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