פנאי בצוותא
-5.7

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

הרצאת אורח בריכוזה בהתנדבות של נורית רגב

המרצה :אליהו נאוי
הנושא :עין הרע במסורת המזרח.
 -12.7הרצאת אורח בריכוזה בהתנדבות של נורית רגב
המרצה :בתיה דויטש
הנושא :האם ניתן לשמור על מחשבה צלולה וזכרון חזק למרות הזדקנות המוח
 - 19.7פתיחת תערוכת סוף השנה של חוגי האמנות בעומר
" -26.7בשיר ובאומר" בריכוזה בהתנדבות של לאה גולדשטיין

לסיכום שנת הפעילות בבית בדפנה ,נחגוג ביחד בבית התרבות של עומר
עם בית הספר למשחק בב"ש.
תלמידי בית הספר ומוריו יגישו "קברט ספרות"
שיכלול קטעים מהמופעים המוצלחים מתוך הרפרטואר המגוון של בית הספר
בשירה ,זמרה ,משחק ותנועה.
בשעה  20:00בבית התרבות עומר.
תזכורות
טיולים ,הצגות ,חוגים וכו'...

( 17.7.09יום שישי) יציאה לאופרה אאידה בשעה  10:00ממגרש החנייה במרכז עומר.

 11ימים במיאנמר (בורמה) 01.11.09 - 20.10.09 -
מיאמנר ,ארץ הזהב והאבנים הטובות ,היא ארץ רחבת ידיים ,רבת עמים ושבטים ,שקועה עמוק בתוך
מסורת בודהיסטית ,שידעה תהפוכות רבות מאז השתחררה מהשלטון הבריטי .נפתח את סיורנו בטיסה אל
אזור אגם אינלה המקסים עם הכפרים הבנויים על כלונסאות עץ ,נמשיך למנדליי הבירה העתיקה,
שסביבתה עשירה במבנים היסטוריים רבים ובסמוך לה אחד המרכזים הנזיריים הגדולים במיאנמר .בהמשך
הטיול נשוט למינגון על הנהר האדיר אייאוואדי ,עורק החיים המרכזי של מיאנמר ,נבקר בבאגאן ש 2500 -
הפגודות שבסביבתה מייצגות את אחת מתקופות הזוהר בתולדות הממלכה .נעלה על הר פופה ,האולימפוס
של מיאנמר ,נבקר בבגו שם מקימים את פסל הבודהה הגדול בעולם ,ונתוודע לסגנון החיים הכפרי
שמסביב ונסיים בינגון הבירה ,עיר גנים ענקית המשמרת אדריכלות בריטית קולוניאלית ובמרכזה פגודת
זהב אדירה.
ההרשמה  :בבית דפנה ימים א'  19:00-20:00יום ג' .18:00-18:30
יוכבד מרקס טל .08-6469220 :נייד.050-7921299 :

מועדון קוראים  -בשיתוף עם הספריה
המפגש הבא בהנחיית נעמי שני יתקיים ביום רביעי  22.7.09בשעה .10:00
נדון בספר "מחלת האבנים"  -מילנה אגוס
הספר נמצא בספריה.

שפות
כל המדריכים בנושאי השפות מפעילים את הפעילות בהתנדבות

 החוג בצרפתית נמשך.
אנגלית  -בריכוזה של טליה צור בימי ב' בשעה 10:30
ימי פעילות

6.7

13.7

20.7

27.7

בהנחיית

מרגלית גולדפרב

שילה שפיץ

סוזן גרוס

דינה גינזבורג

לידיעת התושבים
בחודשים אוגוסט ספטמבר ועד ה  18 -לאוקטובר

יתקיימו בבית  -מועדוני ברידג' ומועדון שחמט.
פעילות הבית תתחדש לאחר חג הסוכות.

תודות לכל הפעילים המתנדבים ,בהפעלת "הבית בדפנה"

