פנאי בצוותא

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

 - 1.1.12טיולים בכורסא – בריכוזו בהתנדבות של אהרון גוניק  .הנושא :יפן טיולם של נילי ואהרון גוניק
 -8.1.12הרצאת אורח – בריכוזה בהתנדבות של נורית לב  .הנושא 8" :בסולם ריכטר" מה זה? ולמה?
(על רעידת אדמה) המרצה – ד"ר רוני אבני
 -15.1.12הרצאת אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב .הנושא :חינוך לצדק חברתי המרצה – ד"ר אמנון גלסנר
 – 22.1.12הרצאת אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב .הנושא :שירים המרצה – פרופ' ראובן חיות
 - 29.1.12באומר ובשיח – בריכוזן בהתנדבות של לאה גולדשטיין ונורית לב  .הנושא :ספרות הכישוף היהודית
מהעת העתיקה המרצה – פרופ' גדעון בהר

הספריה הציבורית עומר
מציינת את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה
ומזמינה אתכם לשמוע את סיפור חייה של הגב' עליזה טננבאום
ראש אירגון ה –  KINDERTRANSPORTבישראל
ביום שלישי ט"ז בטבת ,תשע"ב 10.1.2012
בשעה – 19:00
ב"הבית בדפנה"

ביום שישי ה 27.1.12 -בשעה  - 10.00 :יציעה מהמרכז המסחרי לאופרה "מהגוני"
דף החוגים השנתי יצא לאור  .ניתן לקבלו ב"הבית בדפנה" ובמחלקת החינוך במועצה.
חוג חדש – סדנת מודעות – הסדנה לוקחת את משתתפיה לתהליך אישי של מודעות ,חווית שקט פנימי ,שחרור
ממתח ,כעסים ושאר רגשות שליליים ,ומאפשרת לנו חיבור אל הטוב והעוצמה הפנימית שלנו ,כך שנחווה יותר אהבה,
שמחה ,ביטחון ואמונה בעצמנו ובחיים .הסדנה נפרשת ע"פ  10מפגשים בני כשעה וחצי כל מפגש ,משולבים בה לימוד
תיאורטי ,רכישת כלים ליישום הנלמד ,מפגשים חוויתיים ועוד.
לפרטים נוספים והרשמה  ,0547800731אוריאל נחום

העיקר הבריאות – מוסדות רפואה ייחודיים בירושלים
יום שלישי 31.01.2012 ,בהדרכת  :אלי תלמי
 - 06:30יציאה ממרכז מסחרי עומר .סקת ארוחת בוקר עצמית בלטרון.
"כי מציון תצא תורה" ,האם גם תורת הרפואה? עולם הרפואה בירושלים ידע עליות ומורדות לאורך שנות
קיומה הארוכה של ירושלים.
בסיור זה נבקר באתרים מן העבר ומן ההווה החושפים פרקים מרתקים ולא מוכרים בהתפתחותה של הרפואה
בירושלים .נבקר בבית החולים לחולי צרעת ,בית החולים הנסן בשכונת טלביה ,יצירה אדריכלית מרשימה
מסופה של המאה ה 19-שבעבר הייתה מקום משכנם של חולי צרעת והיום משכנו של מוזיאון המתאר את
תולדות המקום ושל גלריה ייחודית לאומנות.
בבית המרקחת הפרנציסקאני שבסמוך לויה דולורוזה בעיר העתיקה נתוודע לחוכמת הרפואה הנזירית ולסודו
של בלזם ירושלים ,שיקוי שנוסחתו נשמרה כסוד כמוס .נתוודע לעולם הרפואה בימי הביניים ולמפגש המסקרן
שהתרחש לאחר הגעת הצלבנים בין עולם הרפואה הימי בין יימי אירופה ובין רפואת המזרח.
ברחוב הנביאים נבקר במבנה שאיכלס במאה ה 19-את בית החולים לילדים של מכס סנדרצקי שהיום הוא
משכנה של עמותת "שבת אחים" ,שלפעילותה הייחודית נתוודע בעת ביקורנו במקום במהלך מפגש עם
אנשיה .במהלך הטיול נעצור להפסקת ארוחת צהרים עצמית.
 – 19:00חזרה משוערת לעומר (ייתכנו שינויים בתוכנית)
עלות למשתתף –  ₪ 140לחברי הקהילה התומכת ₪ 120
הרשמה לטיולים" :הבית בדפנה" ,בימים :א'  , 20:00-19:00ג' 18:30-18:00
לפרטים נוספים ליוכבד מרקס טל , 6469220 .נייד 050-7921299

תיאטרון פלייבק ופסיכודרמה בשילוב יוגה צחוק תנועה וליצנות -מנחה פאולה עובדיה ,הפעילות תתקיים
בימי שני בשעות .18.00-21.00 -לפרטים והרשמה  0524223878מיילpaula.psychodrama@gmail.com :
חוג מחשבים – בהדרכת גבי פולק (בהתנדבות) .פרטים והרשמה טלפון – 0547781377
חוג צילום – בהדרכת אמנון גוטמן  .פרטים והרשמה 0507511874
ברידג' – בהדרכת מאיר אורן .למתחילים -בימי ג' בשעה  .18:00משחק מודרך -בימי א' בשעה .18:00

פרטים והרשמה 6467167,0545-695501
צ'י קונג – בימי ו'  08:15-09:15בפארק אלון כניסה מרחוב תאשור ובחורף בבי"ס דפנה.
פרטים והרשמה 0777646724 054-4360924

שחמט -
ברידג' -

בימי א' ,ג' ,ה' בשעה  09:00בריכוז שייקה טריפטו (בהתנדבות)

050-5244009 6460532

בימי א' בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמיתי (בהתנדבות) .בימי ג' בשעה  18:30בריכוזה של
אילנה טיבן (בהתנדבות) .בימי ד' למתקדמים בשעה  20:00בריכוזו של עוזי עצמוני (בהתנדבות)
"בואו נדבר ערבית" – לימוד ערבית מדוברת למתחילים 10 .מפגשים בימי ב' בין השעות .20:30-22:00
מחזור נוסף של בואו נדבר ערבית ייפתח ב – 6.2.2011
"בואו נלמד לקרוא ולכתוב בערבית" – קורס לימוד הכתיב והקריאה בערבית למתחילים 18 .מפגשים
מלי גוטהלף טל' 050-5366954
בימי ב' בין השעות  .18:30-20:00מתחילים ב –  6.2.2011לפרטים :

אידיש המרצה מיכאל ליינוונד בימי א' בין השעות 12.15-13.45
צרפתית – בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות) .בימי ג' בשעה .10.30 -
שיחון אנגלית  -בריכוזה של טליה צור בימי ב' בשעה 10:30 -
ימי פעילות

2.1.12

9.1.12

16.1.12

23.1.12

30.1.12

מרצים

לא יתקיים

מרתה לב ציון

שילה שפיץ

נעמי גרץ

דינה גינזבורג

