
 

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

נורית רגב  בריכוזה בהתנדבות של  -–2.5.10

.שיקום אתר הפסולת ברמת חובב -הנושא (.  מנהל פרויקט השיקום של רמת חובב) גוניקאהרן ' פרופ - המרצה                

גוניקאהרון בריכוזו בהתנדבות של  - -9.5.10

בעקבות התפרצות הר הגעש באיסלנד נעשה סיור מודרך בפעילות התרמית ובהיסטוריה הגעשית באי המופלא                  

.גוניקטיולם של נילי ואהרן . הזה                

נורית רגב  בריכוזה בהתנדבות של  - - 16.5.10

.יורקבמאי הסרט ילון גורביץ  - המרצה                    

.פלונסקיסיפור השואה המופלא של דויד  -ודיון בסרט  צפיה                    

 

          

נורית רגב  בריכוזה בהתנדבות של  - - 30.5.10

.חלומו של פיזיקאי -עיר העתיד -הנושא שאול גורן  ' פרופ -המרצה                    

 שיפור  ) הכללא אבל , ליודעים קורס, קורס למתחילים(  מהדלקת המחשב)קורס למפחדים ממחשבים

גבי  6469921: רישום.  בכמות הנרשמים  מותנה מתקדמים מתחילים או קורסקיום (  הידע הבסיסי     

בהנחיית דויד אוחנה מחדש את פעילותו

.17.00בשעה  17.5.10 -ביום שני היחדש את פעילותו  לתנךהחוג    

.נבואה או חוק או כפי שיקבע על ידי המשתתפים–הנושא    

6278477,  6460379להרשמה ופרטים נוספים  נא לפנות לשאול עמית    

 - בעומר" הבית בדפנה"בשילוב תיאטרון פלייבק ב

.  פירוש המילה דרמה היא פעולה. פירוש המילה פסיכו היא נפש?  למה אני צריך פסיכודרמה? מה אני פסיכי   

שיחזור  זאת על ידי  . הפסיכודרמה ותיאטרון הפלייבק עוזרים להסיר מכשולים שונים בדרכנו כדי שיהיו לנו חיים טובים יותר   

משחרר  , עצמו מאוד מקל השיחזור . שונות מהחיים והצגתם באימפרוביזציה כאילו הסיטואציה מתרחשת כאן ועכשיוסיטואציות    

   -ציירת , פסלת , רייקי  ותיאטרון פלייבק, מנחה ליוגה צחוק, אני מנחה מוסמכת לפסיכודרמה. פאולהשמי .    שונותלתובנות ומביא    
.אני משלבת בסדנאות הפסיכודרמהאלה כל  את    

,   מנחה מוסמכת לפסיכודרמה וליוגה צחוק, פ א ו ל ה  ע ו ב ד י ה:  לפנות אללפרטים   

     paula.psychodrama@gmail.com   0524223878     086469602  תיאטרון פלייבק    שחקנית     

פתיחת תערוכת הציירת  

"  תלוי בנקודת המבט"
                                                                                                                             .  בגלריית הבית בדפנה בעומר 20:00בשעה  23.5.2010  -ה' תתקיים ביום א

חברה באגודת  . גרה ויוצרת בגני עומר.בוגרת האקדמיה לאמנות בבצלאל . רות ילידת ירושלים

.  הציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות רבות ברחבי הארץ. הציירים והפסלים של באר שבע והנגב

עם  מעבירה את תחושותיה בעוצמה גדולה . פיגורטיבי-מציירת בסגנון אקספרסיוניסטי סמי

.כנות ועומקהרבה 
פיני בדש: ברכות      

פאולה עובדיה :  התערוכהאוצרות                                      

. 19.00 - 21.00ו  09.30–12.00בין השעות ' ג' בימים א ב: שעות הפתיחה של הגלריה

0576484185או בתיאום עם שמעון ביטון  09.30-12.00' ביום ה 21.00–19.00בין השעות ' בימי ד

 



טיולים  
         

  

               

                 

             
    

 שפות

           

  

         

      

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

3.510.517.524.531.5ימי פעילות

גרי מנדלשפיץ שילהגרוס סוזןגלזר יעלגינזבורג דינהבהנחיית

 (בהתנדבות)נעמי שני  בהנחיתבשיתוף ספריית עומר מועדון קוראים

.  גוגול נקולאי" /  האדרת" -נדון בסיפור .  10:30בשעה    9.6.2010יתקיים ביום רביעי      

.עותק הסיפור נמצא בספרייה   

  

בהדרכת אלי תלמי  " בעקבות האיש שהלך על המים"טיול ליומיים 

10-11/05/2010,שלישי -יתקיים בימים שני

 
10/05/10

.יציאה ממרכז מסחרי עומר - 07:00 

נטעם  , בין דוכני השוק הססגוני, נסייר בסמטאותיה  -בנצרתשל הקמפוס נבלה  יומו הראשוןאת 

נערוך תצפית  . של עיר שראשיתה בכפר דל, ונבקר באחדות מכנסיותיה המרשימות ממתוקיה

בבית אדירת הממדים נבקר  בזיליקת הבשורהנסייר באולמותיה של .  מהר הקפיצהמרהיבה 

נשמע אודות סגולות המרפא של   שתקרתו מצוירת  ובכנסיית המעיין האורתודוכסית אמידים

בית מלאכה לקדרות המשמר את מאפייניה  , מוסמר בפאחורתנבקר , מעיין מרים ולסיום
.  הקדומים של מלאכה עתיקת יומין זו

11/5/10

ארוחת בוקר במלון 07:30

 .  חופה הצפוני של הכנרת -"ארץ הבשורה"נסייר ב

הלחם  "שבכנסיית נמשיך לפסיפס המרהיב  , אתר קתולי חדש ומרשים -גליליי דומוס  - 11:30

     -ונסיים בביקור בפינה קסומה לחוף הכנרת  כפר נחוםנסייר בשרידי .  שבחוף טבחה "והדגים
         ".השליחים 12"כנסיית 

חזרה משוערת לעומר 19:00

(בשלושה תשלומים) 590₪.-:  עלות למשתתף

.  ב חצי פנסיון"אירוח במלון ע, תשלום לאתרים, הדרכת מומחה, הסעה: המחיר כולל

18:00-18:30' יום ג, 19:00-20:00משעה ' יום א" הבית בדפנה" :ההרשמה

 -בשיתוף קהילת מגן אברהם תיקון ליל שבועות  - 18.5
.בהמשך על לוחות המודעותיפורסמו פרטים        

עבודתו של הכוריאוגרף תמיר   , "בורנה כרמינה"מעלה את " קמע"להקת המחול                 

המקהלה הקאמרית תל אביב   , הישראלית באר שבע הסינפוניטהבהפקה מלאה עם ,  גינץ                  

.לבקשת הקהל זו הפעם השלישית , בניצוחו של  דורון סלומון, וזמרי אופרה  אורחים                   

3.5.10' המופעים יתקיימו במשכן לאמנויות הבמה החדש בבאר שבע ביום ב
.17.5.10' המשכן לאמנויות הבמה בתל אביב ביום ב -ובבית האופרה  

.תינתן הנחה" הבית בדפנה"לחברי מועדון . 08-6201120 -שבע ניתן להשיג ב -כרטיסים למופע בבאר

 


