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

 בריכוזה בהתנדבות של נורית רגב–5.12.10
הדלקת נר חמישי של חנוכה עם דויד אוחנה שירצה על חנוכה בפולקלור היהודי
סופגניות.

 בריכוזה בהתנדבות של נורית רגב–19.12.10
אנו ממשיכים בסדרת הרצאותיו של אליהו נאוי " -בשורת האיסלם" .לפי בקשת קהל השומעים נמשיך
בהרצאות בימי ראשון במסגרת פנאי בצוותא.

 - 19.12.10מוחמד :נביא ,מצביא ומדינאי.
 - 2.1.11ארבעת החליפים הראשונים.
 - 16.1.11כיתות באיסלם :הסונה והשיעה( .המועד והנושא של ההרצאות הבאות יפורסם בהמשך).

 בריכוזו בהתנדבות של אהרון גוניק-26.12.10
הפעם נטייל בדרום אפריקה .נתחיל במפלי ויקטוריה האדירים דרך הקרוגר פארק ועד חוות הפינגווינים
הטבעית בקייפטאון .טיולם של נילי ואהרון גוניק.

-

בהנחיית נעמי שני (בהתנדבות)
יתקיים ביום רביעי  22.12.10בשעה .10.30
נסיים את הדיון ב"פתאום דפיקה בדלת" ,בסיפורים "דג הזהב" ו"טחורים".
נפתח בסיפור "משקי"ת ת"ש" מתוך הרומן "אמן הסיפור הקצר"  -מאיה ארד
ונמשיך את הדיון ברומן בפגישה נוספת.
 בריכוזה של טליה צור בימי ב' בשעה 10:30ימי פעילות

6.12.10

13.12.10

20.12.10

27.12.10

בהנחיית

חנוכה
אין מפגש

שילה שפיץ

ברברה פרידמן

יעל גלזר

בהדרכת ד"ר אלי תלמי

טיול מס' 2

ביום שבת18/12/2010 ,

[לפי בקשת המטיילים]

 - 07:00יציאה ממרכז מסחרי עומר
הפסקת ארוחת בוקר עצמית
סיור מעל ומתחת לפני הקרקע בעיר החטאים -עכו הצלבנית
בסיור זה בין שרידיה המרשימים של עכו הצלבנית ,עיר מהגרים סואנת ,קוסמופוליטית ,רווית יצרים
ותאוות .נבקר באולמות האסורים ובחדרי השירותים במצודתם של האבירים ההוספיטלרים (אולמות
האבירים) .נראה עדות לניסיון בריחה של אסירי כלא לעכו לחלל האולמות .נשמע אודות סיפור טראגי
החבוי בין קירותיו של חאן הסוחרים (חאן א שווארדה) .נשוטט במנהרה הטמפלארית ,ונספר אודות
הברחתם של אוצרות .נסיים למרגלות המגדלור ,בתיאור רגעיה האחרונים של עכו הצלבנית.
 - 18:30חזרה משוערת לעומר
* במהלך הסיור נעצור להפסקת ארוחת צהריים עצמית
 עלות למשתתף ₪ 170.- :המחיר כולל :הסעה ,הדרכה וכניסה לאתרים. עלות לקהילה התומכת .₪ 150 -• הרשמה לטיולים :הבית בדפנה ,בימים :יום ראשון 20:00-19:00 ,
יום שלישי18:30-18:00 ,
לפרטים נוספים נא להתקשר ליוכבד מרקס
טל , 6469220 .נייד 0507-921299
• לתשומת לבכם -
יש להירשם לא יאוחר משבוע לפני הטיול.

החוג של נעמי גרץ  -מבט פמניסטי על פרשת
השבוע מתחדש ביום רביעי ה15.12.10 -
בשעה 11:30 -
את מערכת הפעילויות הקבועות והחוגים ניתן לקחת
ב"הבית בדפנה" או לקבל במחלקת החינוך במועצה.
בדף השוטף יפורסמו רק חוגים חדשים ושינויים.

