פנאי בצוותא
- 2/12
– 9/12
-16/12
- 23/12
-30/12

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

הרצאת אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב

המרצה – פרופ' שאול גורן .נושא ההרצאה  -עיר ידידותית לסביבה – חלומו של פיזיקאי.
פתיחת תערוכת רישום ביוזמת האמנית רות באומן.
טיולים בכורסא  -בריכוזו בהתנדבות של אהרון גוניק.
הפעם נטייל בצפון הודו באזור של יערות נהרות ואגמים בפאתי ההימליה ונסיים בקשמיר.
טיולם של נילי ואהרון גוניק.
"בשיח ובאומר" -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב.
ד"ר רינה שטולמן ,הנושא – "מי מפחד מפיקאסו?"
הרצאת אורח – בריכוזה בהתנדבות של נורית לב.
המרצה -פרופ' מנחם פרידמן .נושא ההרצאה – ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו.

גלריית הבית בדפנה
הזמנה
פתיחת תערוכת רישום
קבוצת רישומודל
ביוזמת האמנית רות באומן

פתיחת התערוכה ביום א' ה9.12.2012 -
בשעה 20:00
נעילת התערוכה ביום א' 6.1.12
פאולה עובדיה – אוצרת התערוכה

האמנים המציגים:
פנחס אלבז
רות באומן
לנה זילברברג
שמעון יציב
רות פלדי
ראובן מסלם

הודעות
אל אמני עומר שלום רב,
הנכם מוזמנים לתעד את נופי עומר בציורים שלכם לקראת תערוכת יום העצמאות שתיפתח ב.28.4.2012 -
נושא התערוכה" :נופים בעומר" .נקיים מספר מפגשים במרכזים שונים בעומר ונצייר יחד לקראת התערוכה.
הודעה על תאריכים לימי ציור או צילום תתפרסם לאמנים שיירשמו לתערוכה .ההרשמה לתערוכה עד ל30 -
בנובמבר .תהיה בחירת ציורים וכל אמן תושב עומר שיציע את ציוריו לתערוכה מוזמן להשתתף.
לפרטים  -פאולה עובדיהpaula111@gmail.com -אוצרת התערוכות בגלריית הבית בדפנה.

***** טיולים ***** טיולים ***** טיולים ***** טיולים ***** טיולים ***** טיולים *****
 - 26/12/12אירופה הקסומה ,חוץ לארץ בסמטאות ובגניה של ירושלים במאה ה.19 -
בהדרכת  :עודד אמיתי.
 -07:30יציאה ממרכז מסחרי עומר.
 -10:00מפגש עם המדריך ברושלים ,סדנת הקרמיקה של בליאן ,הגנים התנכיים ,מנזר סינט-אטין ,קתדרלת סינט ג'ורג',
הגנרל גורדון וגן הקבר ,הפולנים מקרקוב בירושלים .ביה"ח האיטלקי ,הדגמים המורסמים בעולם של קונרד שיק ,מה בין
חרדים לנזירות רומניות? סטפנוס ועלילותיו ועוד...
 -13:00הפסקת ארוחת צהריים עצמית.
פריס בסמטאות ירושלים ,סן סלווטורה ומרכז המוסיקה ,המתחם הבריטי והגנים התנ"כיים ,חצרות יוון ,האיטלקים
מאסיזי ,אנגליקניים-פרנסיסקניים-דומיניקנים וכל מה שביניהם ,תופעת סחנדרום ירושלים ,הרמנים ונתיב האריחים
הכחולים ,ליטורגיקה נוצרית ,שווקים ברובע הנוצרי ,בית מירון .נסיים באחת התצפיות היפות על ירושלים של פעם.
 – 18:30חזרה משוערת לעומר.
עלות למשתתף 180 -ש"ח ,לחברי הקהילה התומכת  150ש"ח.

נופש במלון פריוויליג' אילת – ראשון – רביעי13-16/01/13 ,
זוג בחדר ,ליחיד  990ש"ח ,יחיד בחדר  1630ש"ח .ניתן לשלם ב 3-תשלומים.
לכבוד חג האפיפניה -אתר הטבילה ב"קאסר אל יהוד" טיול ל"ארץ המנזרים"....
חמישי  17/01/13בהדרכת  :ירון קרן.
עלות למשתתף 165-ש"ח ,לחברי הקהילה התומכת 135 -ש"ח
הרשמה לטיולים" :הבית בדפנה" ,בימים א'  ,19:00-20:00ג' 18:00-18:30
לפרטים נוספים ליוכבד מרקס טל'  ,6469220נייד 050-7921299

***** חוגים ***** חוגים ***** חוגים***** חוגים ***** חוגים ***** חוגים*****
קבוצת הכתיבה  -קבוצת הכתיבה פותחת את שורותיה לכותבים המבקשם להעלות את המילים על הנייר.
הקב' מתקיימת בימי ראשון בשעות .11:00-12:30לפרטים – דינה טל – 6518533 ,052-4600553
צלילים וגוונים משלל עמים  -בהנחיית שירה הורביץ-מזרחי ,ההרצאות יתקיימו ביום ה 'בשעה  10:30 .ניתן
להשתתף בהרצאות בודדות .מחיר הרצאה בודדת  35שקל  .לפרטים 052-8924670 :
חוג צילום -בהנחיית אמנון גוטמן ,בימי ד' בשעה  ,18:30לפרטים 050-7511874-
ברידג 'למתחילים +משחק מודרך -בהדרכת מאיר אורן .
ביום א 'בשעה  18:00וביום ג 'בשעה  ,18:00לפרטים והרשמה – 054-5695501,64671673
קורס ערבית מדוברת למתחילים -בכל יום רביעי בין השעות  20:30-22:00לפרטים  -מלי .050-5366954
שחמט – בימי א' ,ג' ,ה' בשעה  09:00בריכוז בהתנדבות של שייקה טריפטו 050-5244009 6460532
ברידג' – ביום שלישי בשעה  18:30בריכוזו בהתנדבות של מאיר אורן.
קבוצה טיפולית בפסיכודרמה/תיאטרון פלייבק –בהנחיית פאולה עובדיה
בימי שני בשעות  18:00עד  .21:00לפרטים paula111@gmail.com -טל' .08-6469602
חוג קוראים -בהנחיית דר' ניצה קרן .הנושא" :נשים ,זה כל הסיפור" .החוג יתקיים פעם בשבועיים בימי
רביעי בשעה  .17:00-18:30המחיר  50ש"ח לחודש ..להרשמה טל' .6466033

***** שיחונים ***** שיחונים ***** שיחונים ***** שיחונים ***** שיחונים ***** שיחונים *****
אידיש – המורה אבישי פיש .בימי ראשון בין השעות  .17:00-18:30המחיר  150ש"ח לחודש .לפרטים
והרשמה :אבישיalexanderfisz@hotmail.com -
צרפתית – בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות) בימי ג' בשעה 10:30
רוסית – בהנחיית מינה גפן .בימי רביעי בשעה  .17:00המחיר  70ש"ח לחודש.
לפרטים והרשמה :מינה minad@013.net 054-6333806
שיחון באנגלית – בריכוזה בהתנדבות של טליה צור בימי ב' בשעה 10:30
ימי פעילות

3/12/12

10/12/12

17/12/12

24/12/12

31/12/12

מרצים

יעל גלזר

חנוכה

שולה שפיץ

טרודי אנגל

ארתור גינזבורג

