
 

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

גוניקאהרון בריכוזו בהתנדבות של  - טיולים בכורסא– 7.3.10

.הישוב הדרומי ביותר בעולם אושואיהדרך מפלי האיגוואסו האדירים ועד , נגרו-לאורך האמזונס והריו                  

.גוניקנילי ואהרון סרט מטיולם של                   

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של  - הרצאת אורח–14.3.10

מהמרכז לחקר בריאות האישה צוויקסולי 'ג' פרופ: המרצה                    
.מטפלת בכולם פרט לעצמה -אם המשפחה : הנושא                    

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של  - הרצאת אורח  -21.3.10

.שבע-מנהלת סניף ערן באר פיורהר שולה "ד: המרצה                    
.סיפורים מן הקו: הנושא                    

.כולנו בעיצומם של הבישולים לפסח -אין פעילות  - 28.3.10

          

חוגים חדשים

שבע-בשילוב תיאטרון פלייבק בבאר -פסיכודרמה 

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

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

.  שיחזור סיטואציות שונות מהחיים והצגתם באימפרוביזציה כאילו הסיטואציה מתרחשת כאן ועכשיו
.משחרר ומביא לתובנות שונות, עצמו מאוד מקל השיחזור

את כל   -ציירת , פסלת , רייקי  ותיאטרון פלייבק, מנחה ליוגה צחוק, אני מנחה מוסמכת לפסיכודרמה. שמי פאולה
.אלה אני משלבת בסדנאות הפסיכודרמה

שחקנית תיאטרון  ,  מנחה מוסמכת לפסיכודרמה וליוגה צחוק, פ א ו ל ה  ע ו ב ד י ה  :לפרטים לפנות אל
    paula.psychodrama@gmail.com   0524223878     086469602פלייבק    

10:30:  המועדון בשעה(. בהתנדבות)נעמי שני  בהנחיתבשיתוף ספריית עומר מועדון קוראים 

.לאה גולדשטיין -מפגש בנושא שירה  - 10.3.10

.נמשכת ההרשמה לתערוכה ביום העצמאות

"  כאן ביתי, עומר": נושא התערוכה הוא
או   1מתוכם ועדה תבחר ( צילומים/ציורים)עבודות  4אמני עומר מתבקשים להכין 

 . העבודה( רוחב)עבודות  תלוי במספר המשתתפים ובגודל  2
.פעילות הבית אינה מאפשרת תצוגת פיסול, לצערנו

האמנים שכבר נרשמו לתערוכה מתבקשים לשלוח למייל הרשום מטה הודעה על   
.הרשמתם לתערוכה

אמנים המעוניינים להירשם מתבקשים להודיע על כך לפאולה עובדיה  אוצרת 
 gmail.com111paula@. התערוכות בבית בדפנה  למייל 

.  15.3.2010 -התאריך האחרון להרשמה נדחה והוא ה. מספר המקומות מוגבל 



            

"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             

.   מהמרכז המסחרי בעומר 10:00בשעה  19.3.10" מסיביליההספר "יציאה לאופרה             

  

"הבית בדפנה"המוצגת בגלריית  פולקמןיגאל  ביקור בתערוכה של הצייר          

28.2' הפתיחה ביום א          

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

  09.30-12.00 -בין השעות ' ביום  ה  21.00–19.00בין השעות ' בימי ד          

0576484185או בתיאום עם שמעון ביטון           

"!  הבית בדפנה"בחול המועד פסח אין פעילות ב                   

טיולים  
חצי פנסיון -יום  15ואן 'סין כולל חבל סצ         

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

נותרו מקומות בודדים                

בהדרכת מאיר ברזילי   ואדי קלט ומעלה אדומים                

24/03/10, יתקיים ביום רביעי                

יציאה ממרכז מסחרי עומר - 07:30                

הפסקת ארוחת בוקר עצמית בלטרון                             

,מעיינות וצמחיה ירוקה, מדבר במעלה ואדי קלט נוה -בגן לאומי עין פרת נתחיל את סיורנו  - 09:30                
.בעבר סופקו מי המעיין לירושלים                             

.ששוקם לאחרונה במעלה אדומים על אם הדרך ההיסטורית מירושלים ליריחו " השומרוני הטוב"        

.      פינת חמד במדבר יהודה עין מבוע, (חריטון) במנזר פארן ביקור                             

.ומערות מתבודדים לה'חגלמנזר דיר נמשיך .  ארוחת צהרים עצמית                             

חזרה משוערת לעומר    - 18:00               

.וכניסות לאתרים, הדרכה, הסעה :המחיר כולל   115₪לקהילה תומכת    135₪: עלות למשתתף              

           

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                                     

 21.3,  7.3 -' 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

1.3.108.3.1015.3.1022.3.10ימי פעילות

מנדל גרייעל גלזרשפיץ שילהגינזבורג דינהבהנחיית

 שפות


