פנאי בצוותא
- 6.5.12

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

טיולים בכורסא –

בריכוזו בהתנדבות של אהרון גוניק .

ירדן – זה לא רק פטרה

טיולם של נילי ואהרון גוניק.

 - 13.5.12פתיחת תערוכה של הצייר מרק שכטמן בגלריית "הבית בדפנה".
 - 20.5.12בשיח ובאומר – יום ירושליים – פרטים בלוחות המודעות בסמוך לתאריך.
 – 27.5.12שבועות – אין פעילות

חג שמח

גלריית "הבית בדפנה"
הנכם מוזמנים לתערוכתו של הצייר מרק שכטמן.
פתיחת התערוכה תתקיים ביום ראשון ה13.5.2012 -
בשעה  20:00בגלריית "הבית בדפנה".
מרק נולד באוקראינה .צייר ותיק וחבר אגודת ציירים בישראל משנת .1989
השתתף בתערוכות רבות בארץ ובחו''ל .יצירותיו נמצאות באוספים פרטיים
בארץ ובחו''ל .מרק הושפע ולמד מצעירותו את הטכניקות השונות בציור מאביו.
מצייר בסגנונות וטכניקות שונים .הציג בתערוכות רבות בארץ ובחו"ל.

• קורס צילום בהדרכת אמנון גוטמן יפתח בחודש יוני 10 .מפגשים  4 ,בשטח  1צילום לילה  .עלות של ₪ 1250
להרשמהAMNON23@GMAIL.COM :
• חוג תנך  -בהנחית דויד אוחנה מחדש פעילותו ביום שני ה 7/5בין השעות .17.00-18.30
פרטים והרשמה  -שאול עמית 6460379

מסורת ומנהגים בגליל 15.05.2012........

בהדרכת :ג'אדה בולוס

סיור זה מוקדש להיכרות עם חיי היום יום של חלק מהפסיפס האנושי שחי באזור עמק יזרעאל וסביבתו .הסיור ידגיש מסורת
ומנהגים של האוכלוסייה הערבית והצ'רקסית ,דרך היכרות עם המינהגים – מנהגי הנישואין ,קבורה ודרך היכרות עם השיוך
העדתי והמשפחתי .בנוסף לכך ,נדבר על מעמד האישה בחברה הערבית ובתמורות שחלו בו בשנים האחרונות.

 - 07:00יציאה ממרכז מסחרי עומר.
תחילת המסלול בביקור בפרויקט נשים מיוחד בבועיינה-נוג'ידאת .נכיר קבוצה של נשים שמתכנסות במבנה בן למעלה
ממאתיים שנה ,והן רוקמות ,קולעות סלים ,יוצרות בחרוזים ומספרות על חיי היום יום שלהן .נמשיך לעילבון שם נסייר במרכז
הישן של הכפר ונבקר בכנסיית פטרוס ופאולוס ובבית הקברות המיוחד שבו נלמד על מנהגי הקבורה .בהליכה רגלית קצרה
נגיע למשפחת אשקר שמתפרנסת מדבש ומוצריו .מפגש מרתק עם "בו-אלאמין" – חרש הנחושת .שם נשמע על המקצוע
שהולך ונעלם ונלמד עוד על חיי הכפר מסיפוריו .לאחר הפסקת צהרים ניסע לכפר כמא – בכפר זה חיים כ 300 -צ'רקסים .דרך
הסימטאות הציוריות של כפר כמא ואתרי הכפר השונים כולל המוזיאון החדש נכיר לעומק אנשים מיוחדים אלה.
 – 19:00חזרה משוערת לעומר.
עלות למשתתף –  ₪ 195כולל – הסעה ,הדרכה וכניסה לאתרים .לחברי הקהילה התומכת .₪ 175

נקודות עניין מיוחדות לאורך הויה דולורוזה 23.6.12 ........

בהדרכת :אלי תלמי

 - 07:00יציאה ממרכז מסחרי עומר 08:00 .הפסקת ארוחת בוקר עצמית.
ויה דולורוזה – דרך הייסורים ,בעיר העתיקה הפכה למושג מרכזי בנצרות .נלך בעקבות מסעו רווי הסבל של ישוע ,הנושא את
הצלב על גבו ,עד לגולגתא ,גבעת הצליבה ,ונעמוד על הביטוי שניתן למכאוב ולסבל באדריכלות ובעיצוב הכנסיות שהוקמו לאורך
נתיב זה; נכיר את הממצאים הארכיאולוגיים המרשימים המצויים במרתפי מנזר האחיות ציון .נשמע אודות גלגוליה של מסורת
הטבעת חותם פניו המיוסרים של ישוע במטפחת .נשמע על ריב דמים על השליטה על גג כנסיית הקבר .נגלה לאן מוליכה דלת
קטנה בכנסייה הקופטית .על פסגת הגולגתא נכיר יצירת אומנות מרהיבה מתקופת הרנסנס ,תרומתו של בית מדיצ'י; נרד אל
מעמקיה של כנסיית הקבר ,ובאמצעות הציורים המרשימים המעטרים את קירותיה של קפלת גרגורי המאיר ,נתוודע לסיפור חייו
של הקדוש החשוב ביותר לכנסייה הארמנית.
 – 19:00חזרה משוערת לעומר.

עלות למשתתף –  ₪ 160כולל – הסעה ,הדרכה וכניסה לאתרים .לחברי הקהילה התומכת .₪ 140

הרשמה לטיולים" :הבית בדפנה" ,בימים :א'  , 20:00-19:00ג' 18:30-18:00
לפרטים נוספים ליוכבד מרקס טל , 6469220 .נייד 050-7921299

ברידג' – בהדרכת מאיר אורן .למתחילים -בימי א' בשעה  .18:00משחק מודרך -בימי ג' בשעה .18:00

שחמט -
ברידג'  -בימי א' בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמיתי (בהתנדבות) .בימי ג' בשעה  18:30בריכוזה של אילנה טיבן
בימי א' ,ג' ,ה' בשעה  09:00בריכוז שייקה טריפטו (בהתנדבות)

(בהתנדבות) .בימי ד' למתקדמים בשעה  20:00בריכוזו של עוזי עצמוני (בהתנדבות)

אידיש המרצה מיכאל ליינוונד בימי א' בין השעות 12.15-13.45
צרפתית – חודשה הפעילות .המרצה אורי בוכמן (בהתנדבות) בימי שלישי בשעה 10:30
לפרטים והרשמה:
"בואו נלמד לקרוא ולכתוב בערבית" – בימי ב' בין השעות 18:00 – 19:30
מלי גוטהלף טל050-5366954 .
"בואו נדבר ערבית"  -בימי ב' בין השעות 20:00 – 21:30

שיחון אנגלית  -בריכוזה של טליה צור בימי ב' בשעה 10:30 -
ימי פעילות
מרצים

7.5

14.5

21.5

28.5

יעל גלזר

דינה גינזבורג

סוזן גרוס

שבועות

