צילום :אברי ברזילי

פנאי בצוותא – ביום ראשון בשעה 19:00

בריכוזה בהתנדבות של נורית לב.

המפגשים ,בימי ראשון ,של פנאי בצוותא יחלו לפי בקשת באי הבית ,בחודש פברואר בשעה .19:00
 - 7.2.16הרצאה – המרצה :זמיר צדיק הנושא  -יצירתיות  -שימוש ביום יום  ,לרבות מפעלים גדולים
של האדם.
 - 14.2.16טיולים בכורסא  -מקסיקו  -טיולם של רחל ואברהם הרשקוביץ .בטיול הושם דגש על חגה
של ה"בתולה מגואדלופה"  -פטרונית המדינה.הנצרות הקתולית הושפעה מתרבות השבטים
הילידים ,שאת דתם ומנהגיהם נכיר.
- 21.2.16הרצאה – המרצה :רחל ספיר הנושא  -הקרנבלים ,איים של רגעי קסם בים השגרה.
- 28.2.16הרצאה – המרצה :איתן מלמד (סדרת הקולנוע) הנושא  -ברברה סטרייסנד :שתי פנים לאישה.
***שימו לב ,ההרצאה הנ"ל תחל בשעה ! 20:00

לידיעת הציבור
התערוכה של האמן
נח שמיר תהיה
פתוחה עד לתאריך
28.2.16

פתיחת תערוכת יום העצמאות

תתקיים התאריך ה.8.5.2016 -

כל אמני עומר מתחילים ו -ותיקים מוזמנים להציג את יצירותיהם .מספר המקומות מוגבל.
נושא התערוכה" :עומר באביב " .בבקשה להכין ציורים מתאימים לנושא.
המעוניינים מתבקשים להירשם למיילpaula.omanut@gmail.com :
פאולה עובדיה ,אוצרת התערוכה.

"הבית בדפנה" רחוב רותם 40-42

טיולים....טיולים...טיולים

טיולים – ריכוז בהתנדבות רעיה מולכו.

את כל הפרטים ניתן לקבל בבית בדפנה בימי א' בין השעות  ,18:30-19:00או באמצעות מייל rayula.m@gmail.com

 7-10 לפברואר .............טיול לממלכת ירדן.
 16 למרץ......................סיור למנזרי מדבר יהודה .המדריך :מר חיים קמחי.
 22-27 למרץ.................טיול עומק למלטה.
 31 למאי –  7ליוני .........טיול משולב שייט לצרפת.
 26 ליולי –  3לאוגוסט ....טיול לצפון ספרד :ארץ הבסקים וגליסיה (מבילבאו ועד סאנטיאגו דה קומפוסטלה).
 ספטמבר......................טיול לסין :בייג'ינג ,שיאן ,גווילין ,שנחאי ועוד .בהכנה.
 15 לפברואר ו –  29לפברואר (ימי שני) ,בשעה  .18:00שתי הרצאות על מנזרים במדבר יהודה.
המרצה מר חיים קמחי .כניסה חופשית.

"קפה אירופה" קפה של פעם  -מפגש לוותיקי עומר
המפגשים מתקיימים בימי ה' בשעה 17:00

בריכוזן בהתנדבות של תקווה ביבר וזהבה חיון.

 ---- 4/2/16הנושא :שמיעה טובה איכות חיים .המרצה :פרופסור עוזי עצמוני.
 --- 11/2/16הנושא :מספור לציור המרצה :רות באומן אמנית.
 --- 18/2/16הנושא :השואה שלנו על פי ספרו של אמיר גוטפרוינד  .מפי הגב' לאה גולדשטיין
מנהלת בית ספר תיכון לשעבר.
 --- 25/2/16הנושא :צמחי מרפא בין מסורת למדע .המרצה :ד”ר דב סיטון חוקר לשעבר באוניברסיטת
בן גוריון ומרצה בבית ספר לרוקחות.

חוגים





פילאטיס ,בהנחייתה של הגב' דליה ברייטברט-בק .מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים
(החל מגיל  ,)35החוג מתקיים בימים א' בשעה  , 18:00 -ג' בשעה  ,17:45 -ה' בשעה .17:00 -
לפרטים יש ליצור קשר בטלפון.08-6467108 -
קורס המשך לקיצור תולדות האמנות :תחילת הקורס בחודש מרץ .המרצה גב' רוני גליטמן-צורף,
אונ' בן גוריון .הרשמה אצל רעיה מולכו rayula.m@gmail.com ,או בטלפון .0544-294259
מותנה במספר משתתפים.
הרצאת מבוא לקורס בתולדות האמנות תתקיים ביום שני 22 ,לפברואר בשעה .18:00
המרצה :גב' רוני גליטמן-צורף.

שיחונים

 פגישות שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור ולליטוש השפה.צרפתית  -בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות) בימי ג' בשעה .10:30
אנגלית  -בריכוזה (בהתנדבות )של טליה צור .בימי א' בשעה .10:00

מועדונים

7.2

14.2

21.2

28.2

יעל גלזר

שרון ארליך

רות אופיר

אסתר לרמן

– כל המרכזים בהתנדבות
שחמט  -בימי ראשון שלישי וחמישי משעה  9:00בריכוז שייקה טריפטו.
ברידג'  -ביום ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמית.
ביום שלישי בשעה  18:30בריכוזו של מאיר אורן.
ביום רביעי למתקדמים בשעה  20:00בריכוזו של עוזי עצמוני.

בתים פתוחים בעומר 8-9/4/2016 -
לאמני עומר והסביבה,
החלה ההרשמה לבתים פתוחים לקראת חג פסח.
אמנים המעוניינים להציג מתבקשים להירשם עד לתאריך 26/2/16 -
אצל זהבה חיון בטלפונים054-3006018 .......052-2715071 :

