
 

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

גוניקאהרון בריכוזו בהתנדבות של  - טיולים בכורסא– 7.2.10

.גוניקנילי ואהרון סרט מטיולם של   .ועד האצטקים המאיה, מהאינקה -בעקבות האלים                

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של  - הרצאת אורח–14.2.10

שפרה שגיא' פרופ: המרצה                    
.ניתוח סיפורי חיים. כיצד מתמודדים עם לחצים ונשארים בריאים: הנושא                    

בוכמןלאה בריכוזה בהתנדבות של  - בשיח ובאומר -21.2.10

שהפך לאופרה על במת התיאטרון הקאמרי    "לעוף מכאן"לקראת המופע  סמל נאוהמפגש עם הסופרת                    

.באר שבע הסימפונייטהבשיתוף                    

על החלום הישראלי  . "לעוף מכאן"ועל ספרה  "חתונה אוסטרלית"תדבר על ספרה האחרון  סמל נאוה                   

.מול דור של נוודים שמחפשים לעצמם גם מקום בעולם, להקים כאן בית חדש                   

"הבית בדפנה"בגלריית  פולקמןיגאל  תפתח תערוכה של הצייר  - 28.2.10

"הנגב במבט אישי":  הנושא                                                   
הציור עבורו הוא תחביב מהנה ואמצעי לאיזון בין שגרת  . גוריון–כימאי העובד באוניברסיטת בן -יגאל הוא מהנדס

יגאל השתתף בתערוכות קבוצתיות מטעם אגודת הציירים ובתערוכות משותפות  . יום לבין צרכי הנפש-היום

(.1999" ) בצל המחלה"–ל "קיים תערוכת יחיד לזכרה של אשתו ז. ג"של אמני קמ

.פאולה עובדיה–התערוכה אוצרת                                              

ביקור בתערוכה–20.00                                             

.דברי פתיחה וברכות  -  20.30                                             

. 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          

 
, תושבים המעוניינים לקבל הזמנות לתערוכות המתקיימות בבית בדפנה בדואר אלקטרוני  •
paula111@gmail.com: מתבקשים לשלוח את כתובת המייל שלהם ל  

          
חוגים חדשים

  מיועד למבוגרים ובני נוער. מאיר וזיאן'גקורס בהדרכת  -צרפתית מדוברת  .

050-5756300לפרטים והרשמה  . ח"ש 140המחיר .   18.30-20.00בימי רביעי     

  10.30פעילות בימי רביעי בשעה .  מושקוביץבהדרכת מיכל  -התעמלות בונת עצם   .

054-4576449 -פרטים והרשמה . שיעור ראשון להדגמה חינם    

  12:40 - 11:00 -בימי רביעי בין השעות מודרך למתקדמים ' ברידגמשחק

  למתעניינים חדשיםמפגש חשיפה . פרטים בבית בדפנה. מציע פתיחת קורס בעומר להשכלה יהודית גנדלמכון   ,

0546944272יפה מוצפי  : להתקשרות  12:00 -בשעה  7.2.10ביום ראשון  , חינם    
  מיועד למתחילים            . צ"נותרו מקומות לחוג ביום חמישי אחה. בהנחיית יעל חיות  -ציור אינטואיטיבי

 054-2088931  6460803  -לפרטים והרשמה . לשנה₪ 500תשלום . ולמתקדמים    

10:30:  המועדון בשעה(. בהתנדבות)נעמי שני  בהנחיתמועדון קוראים בשיתוף ספריית עומר 

.   נעמי שניבהנחייתה של . מקארתי קורמאקמאת " הדרך"נדון בספר  - 10.2.10 •

.לאה גולדשטיין -מפגש בנושא שירה  - 10.3.10 •



טיולים  
יציאה מהמרכז המסחרי עומר  07:00 -יפו אחרת         

  23.2.10בהדרכת אבי משה סגל  יתקיים ביום שלישי   -ליל כל המטוסים         

העלטה בהתגנבות יחידים שלושה חוליות של לוחמים  מתןךהגיחו , 1946בפברואר  25 -בלילה הסוער של ה

המלכותי הבריטי  האוירמאומנים ונחושים ונעו לעבר שלושה משדות התעופה השמורים ביותר של חיל 

.הבריטי האוירלפוצץ את עשרות המטוסים של חיל  היתה, י אלו"ל ולח"מטרתם של לוחמי אצ. בפלסטינה

.יציאה מהמרכז המסחרי עומר - 7:00

.מורדכיארוחת בוקר עצמית ביד  - 7:45

בסיס תל נוף ונספר על גניבת הנשק הגדולה של     , אנדרטת הצנחנים, בחצורבית דרס סיור , צומת עד הלום - 9:00

.נמשיך למחנה סירקין בלוד. ל"האצ           

.הגעה משוערת לעומר - 18:00

                 
₪ 120לקהילה התומכת , ₪ 145עלות למשתתף 

            

(שימו לב לשינוי)ים המלח  -נופש במלון הוד                 
11.2עד  7.2, רביעי -ימים בימים ראשון  4לילות  3נופש        
050-7921299,  6469220. טל–יש להתקשר ליוכבד מרקס לפרטים נוספים               

חצי פנסיון -יום  15ואן 'סין כולל חבל סצ         

2010היציאה בסוף חודש מאי  -הטיול המקיף ביותר כל האתרים כלולים                    

 
18:30 - 18:00: יום שלישי בין השעות  20:00 - 19:00: יום ראשון בין השעות–" הבית בדפנה": ההרשמה לטיולים 

050-7921299,  6469220. טל–יש להתקשר ליוכבד מרקס לפרטים נוספים        

  

 21.2,  7.2 -' ביום אמפגשים פעם בשבועיים (. בהתנדבות)בהנחיית שוקי שוחט –לימוד ערבית מדוברת

  18.15 - 16.45   -בין השעות                                       

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

1.2.108.2.1015.2.1022.2.10ימי פעילות

פרידמן ברברהיעל גלזרמנדל גריסוזן גרוסבהנחיית

"הקאמרי"בתיאטרון " ינטל"הצגה מוסיקלית        

(כנר על הגג)משה קפטן : הצגה על פי סיפור קצר מאת יצחק בשביס זינגר עיבוד ובימוי            

דן אלמגור: תרגום ופזמונים             

 

ממגרש החנייה במרכז 18:00האוטובוס יוצא בשעה   27.2.10ש  "במוצהסעה מאורגנת              

 135₪: לחברים בקהילה תומכת( ללא הסעה 230₪במקום )כולל הסעה  165₪: עלות             

18:30–18:00' בימי ג 20:00–19:30' בימי א" הבית בדפנה: "ק בלבד'בצ, הרשמה ותשלום             

"הקאמרי"מאת יהושע סובול בתיאטרון " גטו"הצגה               
ממגרש החנייה במרכז המסחרי 14:00האוטובוס ייצא בשעה . 10.3.10' הסעה מאורגנת ביום ד             

לחברים בקהילה תומכת  125₪( ללא הסעה 230₪במקום )כולל הסעה 155₪: עלות             

   18:30–18:00' בימי ג, 20:00–19:30' בימי א" הבית בדפנה: "ק בלבד'בצ, הרשמה ותשלום             

 

.ובמחלקת החינוך במועצה" הבית בדפנה"ניתן לקבל ב( 'וכושל החוגים )דף פעילות קבועה   

 שפות

 


