
.תקווה ביברריכוז בהתנדבות .  19:00ימי ראשון בשעה –פנאי בצוותא 

ראש החוג ללימודי ארנון אדלשטיין ’ פרופ-אתיופיהקליטת יהדות -בישראל להיות מהגר שחור –4.12
.ש”ש קיי ב”האקדמית לחינוך עהמכללה /גופני וספורט לקהילות בהדרה ובסיכון בחינוך שני תואר 

חוה סילברמן רווה–פתיחת תערוכה –11.12

,  הסרטןשל ההיסטוריה -הרצאה–18.12
.כהןיורם ’ פרופ-מרצה 

על חנוכיות  הדלקת נר שני של חנוכה –25.12
יהודה גבאי  ידיו של האמן מעשה 

.והסיפור מאחורי העבודות
.וייןסופגניות -כיבוד קל יוגש 

ריכוז בהתנדבות רעיה מולכו.  17:00בשעה ' תרבות ואמנות בימי ב-תרבותי  שני 

.  אופרה בגובה העיניים.  מרב ברקר  "דמוסיקולוגיתהמרצה ".  אופרה מהסרטים"–5.12

.  ר  אדר ירום"דהמרצה .  סקרנות ואיסוף שרידים עתיקים בתרבויות הים התיכון-היסטוריה של מסעות–12.12

.אבימןר גלית "דהמרצה .  דתות, אמנות, תרבות, שפה: מבוא על יפןהרצאת –19.12

.אין פעילות. חנוכה–26.12

,  מאפריקה לניו אורלינס".  אז'הרצאה ראשונה בסדרת הרצאות על ג".  אז'מי מפחד מג"-2017לינואר 2

.שלומי גולדנברגר  "דהמרצה .  אז'מבט היסטורי על ג". 1900-1925

.  היוצרים אמירה אישית משעשעת וחכמה על החיים, משחק וסיפורבקטעי גורן שושה

.שושהשל חומרים חדשים עם מיטב הקטעים שנלקחו מהצגות היחיד של שילוב 

.ביום האירוע  בכניסה₪  30עומר  או הציבורית ניתן לרכוש  בספרייה ₪ 20בעלות כרטיסים 

בבית התרבות עומר9.12.16
לקפה ומאפההתכנסות9:00:   בתכנית

גורן  שושהמופע יחיד של  " בכיףשושהעם "-המופע 9:30



רעיה מולכו:  בהתנדבותריכוז –ל ''ובחוטיולים בארץ 

.  מפאת מיעוט נרשמיםהטיול מתבטל. מגידוטיול של יומיים לאזור –לדצמבר 20-21

.אלי מאליבהדרכת . יציאה מובטחת.  מצריםטיול ל-2017לינואר 12-20

.סיור מודרך בשרונה והצגה בתיאטרון גשר. לתל אביביציאה –לפברואר 11

.גיא נוימןבהדרכת . הקנרייםלקרנבלים באיים יציאה –לפברואר 24

.מותנה במספר משתתפים.  לינה בניר דוד.  בית שאןשל שלשה ימים לאזור טיול -למרס 21-23

.חסקיןר גילי "דבהדרכת . ובזה קיסמהלמתויירתמדינה שעדיין לא הפכה , לאלבניהטיול -למאי5-13

.וויטנאםאוזבקוסטן, פולין, באיים הבריטייםושייט הולנד: הם2017טיולים נוספים לאחר חודש מאי 

אצל תאיר או אצל רעיה או במייל   " הבית בדפנה"במסלולי הטיולים ופרטים נוספים ניתן לקבל 
rayula.m@gmail.com 0544-294259או בטלפון.

.  חיוןביבר וזהבה תקווה :   ריכוז בהתנדבות .  17:00בשעה ' הימי 

כל המרכזים בהתנדבות–מועדונים

.  טריפטושייקה בריכוזו של 9:00שלישי וחמישי בשעה , ראשוןבימי –שחמט 
.  אהובה עמיתבריכוזה של 10:00ראשון בשעה יום –' ברידג

.מאיר אורןבריכוזו של 18:30שלישי בשעה יום 
.    עוזי עצמוניבריכוזו של19:30רביעי למתקדמים בשעה יום 

.  0545-695501, למאיר אורןוהרשמה יש לפנות לפרטים , ולמתקדמיםלמתחילים ' קורסי ברידג!! חדש

.פגישת שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור וליטוש השפה-שיחונים

(.בהתנדבות)בוכמןאורי בהנחיית '  בימי ג–צרפתית
.  10:00בשעה ' בימי א–אנגלית

-יוקרן הסרט אפרים קישון מיצירותיו של -קלאסיקה של סרטים -1/12

.אברהם הרשקוביץ. בליווי נקודות לצפייה  מבוקרתאזולאיהשוטר

.גאולה שני. על תפיסת האדם בשיר ובמקורות יהודיים לכל איש יש שם -8/12

”מאמנות ארץ הקודש לאמנות ארץ ישראלית“-שיחות באמנות -15/12

.יעל אזולאימפגש המשך לקודם 

.רות באומן( הצצה לתיק אמנות) מתיקו של אמן -22/12

.משמעות האור בזמר העברי שלום הר אבן-29/12

אירופהקפה 

10:00ההסעה תצא מהמרכז המסחרי בשעה –" נורמה"אופרה 9.12.16

4.1211.1218.1225.121.1.17

רות אופיריעל גלזררות אופיריעל גלזרגולדשטייןלרמןאסתר 

בימי שישי בצבעי מיםתושבי עומר המעוניינים לצייר יחד מפגשי ציור  
מוזמנים לפנות למארגנת  ,  בעומר" הבית בדפנה"ב, 09:00-11:00-בין השעות 

"  הבית בדפנה"באוצרת התערוכות -עובדיה פאולה ומנחת המפגשים
.הם ללא תשלוםהמפגשים . המשתתפים מוגבלמספר . 0524-223878:  טלפון

מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים . בק-ברייטברטדליה ' בהנחייתה של הגב, פילאטיסחוג 

.08-6467108-יש ליצור קשר בטלפוןלפרטים , (35החל מגיל )

.  16:30-20:30בין השעות ' ימי ה, 11:00-13:00בין השעות ' ימי א: תאיר:  שעות קבלה בבית בדפנה
.  18:30-19:00בין השעות ' ימי א: רעיה


