פנאי בצוותא
ההרצאות מתקיימות בימי ראשון בשעה  20.00הכניסה חופשית .אנו מבקשים לא לאחר.

 – 11.4.10ערב יום השואה והגבורה
 - 18.4.10ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל -טקס ישובי באנדרטה בחורשת הראשונים בשעה 19:25 -
 -טקס ישובי יתקיים בבית הספר התיכון עומר בשעה .20:00 -

הנכם מוזמנים לפתיחת תערוכת יום העצמאות של אמני עומר

"עומר ,כאן ביתי"
שתתקיים בבית בדפנה ביום ראשון ה 25.4.2010 -בשעה 19:00 -
אמני עומר המשתתפים בתערוכה :אזולאי יעל ,רות באומן ,לאה בוכמן ,שוש דקל,
יצחק דינשטיין  ,תלמה דינשטיין  ,חנה ורדי,
אירן זווילי ,תמר חכם ,ברברה לברון,
פאולה עובדיה ,יקי עמיר ,ניצה פורת ,נלה פרוס,
מוטי שדה ,גדעון שני.
אמנים -ילדי עומר -הסדנא לעיצוב בהדרכת סמדר שחר.
אוצרות התערוכה :פאולה עובדיה ונלה פרוס.

חוגים חדשים
 פסיכודרמה  -בשילוב תיאטרון פלייבק ב"הבית בדפנה" בעומר
מה אני פסיכי? למה אני צריך פסיכודרמה? פירוש המילה פסיכו היא נפש .פירוש המילה דרמה היא פעולה.
הפסיכודרמה ותיאטרון הפלייבק עוזרים להסיר מכשולים שונים בדרכנו כדי שיהיו לנו חיים טובים יותר .זאת על ידי
שיחזור סיטואציות שונות מהחיים והצגתם באימפרוביזציה כאילו הסיטואציה מתרחשת כאן ועכשיו.
השיחזור עצמו מאוד מקל ,משחרר ומביא לתובנות שונות.
שמי פאולה .אני מנחה מוסמכת לפסיכודרמה ,מנחה ליוגה צחוק ,רייקי ותיאטרון פלייבק ,פסלת  ,ציירת  -את כל
אלה אני משלבת בסדנאות הפסיכודרמה.
לפרטים לפנות אל :פ א ו ל ה ע ו ב ד י ה ,מנחה מוסמכת לפסיכודרמה וליוגה צחוק ,שחקנית תיאטרון
פלייבק paula.psychodrama@gmail.com 0524223878 086469602
 קורסים מחשבים :קורס למפחדים ממחשבים (מהדלקת המחשב) קורס למתחילים ,קורס ליודעים,
אבל לא הכל (שיפור הידע הבסיסי)
קיום קורס מתחילים או מתקדמים מותנה בכמות הנרשמים  .רישום 6469921 :גבי
מועדון קוראים בשיתוף ספריית עומר בהנחית נעמי שני (בהתנדבות) .המועדון בשעה10:30 :
 - 7.4נדון בסיפור "הינומה"  -עמליה כהנא-כרמון
הסיפור המצולם נמצא בספריה.

שפות
אנגלית  -בריכוזה של טליה צור בימי ב' בשעה 10:30
ימי פעילות

12.4.10

26.4.10

בהנחיית

מרתה לב
ציון

דינה
גינזבורג

טיולים
סין כולל חבל סצ'ואן  15יום  -חצי פנסיון

הטיול המקיף ביותר כל האתרים כלולים  -היציאה 16.5.2010
נותרו מקומות בודדים
אביב בגבעות אלונים ובכרמל  -בהדרכת מאיר ברזילי

ביום רביעי14.4.2010 ,
 - 7:30יציאה ממרכז מסחרי עומר
 - 8:30הפסקת ארוחת בוקר עצמית.
 - 10:00צומת מגידו ,אלוני אבא  -סיור מעגלי בשמורת טבע אלוני אבא ,יער אמיתי ,ממש אירופי.
דלית אל כרמל  -הוא ישוב דרוזי במרומי הר כרמל ,בעל אופי ייחודי יוצא דופן ,בנוסף לעובדה
שמדובר בכפר צבעוני ,מכניס אורחים ושמח.
בית אוליפנט  -המבנה משמש כיום כבית יד לבנים הדרוזים ,כולל גמלון וגג רעפים לארכיטקטורה
הטמפלרית .בפתח המבנה חקוקה הכתובת "בית אוליפנט" במקום ניפגש עם נציג העדה.
ארוחת צהרים דרוזית עשירה בדלית אל כרמל.
בית שערים  -הישוב בית שערים נודע כמרכז הרוחני של העם היהודי באותה תקופה בזכות
רבי יהודה הנשיא .נתרשם מהחפירות החדשות.
 - 19:00חזרה משוערת לעומר.
עלות למשתתף ₪ 200 :עלות לחברי הקהילה התומכת.₪ 180 :
המחיר כולל :הסעה ,הדרכה ,ארוחת צהרים וכניסה לאתרים.
ההרשמה לטיולים " :הבית בדפנה" – יום ראשון בין השעות 20:00 - 19:00 :יום שלישי בין השעות18:30 - 18:00 :
לפרטים נוספים יש להתקשר ליוכבד מרקס – טל050-7921299 , 6469220 .

יציאה לאופרה "היהודיה"  23.4.10בשעה  10:00 -מהמרכז המסחרי בעומר.

בחול המועד פסח אין פעילות ב "הבית בדפנה"!

חג שמח וכשר

