פנאי בצוותא
- 5.6.11
- 12.6.11
- 19.6.11

- 26.6.11

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

טיולים בכורסא  -בריכוזו בהתנדבות של אהרון גוניק
בורמה (חלק ב) החיים על אגם אנלי  -המשך הטיול של נילי ואהרן גוניק
הרצאת אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית רגב
המרצה :ד"ר ורדה ציזר קורלשטיין הנושא" :פיברומיאלגיה פעילות גופנית ומה שביניהם"
הרצאת אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית רגב
הרצאה של מר אריה אבינרי ,מבכירי העיתונאים החוקרים במדינה.
הוא משמש כיו"ר אגודת "אומץ".בעברו היה יו"ר איגוד העיתונאים וחבר נשיאות מועצת
העיתונות .נושא ההרצאה  -שחיתות בצמרת השלטונית ,הפוליטית והכלכלית במדינה.
מפגש תושבים עם מר פיני בדש .הנושאים .1 :השלכות ירידת צהל דרומה על הנגב
 .2הכרות עם תכניות הפיתוח בעומר  .3תשובות לשאלות

קהילת "מגן אברהם" ו"הבית בדפנה"

מזמינים את תושבי עומר

לתיקון ליל שבועות
שיעורים ,שיחות ולימוד מקורות על היבטים שונים של
התרבות והמסורת היהודית
מאכלי גבינה ושתיה

ליל ו' בסיון ,תשע"א 7.6.2011
משעה  22:00עד חצות לילה ב"הבית בדפנה"
לפרטים נוספים6460424 :
לידיעתכם ב  10/7 -פרופ מ .יושקובסקי ירצה על:
"מהבית הישן לבית החדש"  -תרבות האידיש דרך סיפור וזמר.

תערוכת הציירת

דניאלה וורטמן
בגלריית הבית בדפנה העומר.
דניאלה תושבת קיבוץ זיקים ,מציירת בעיקר בצבעי אקריליק .כל משיכת מכחול הוא גם סיפור חייה כך שהציור
והסיפור נהפך ליצירה מיוחדת ומסקרנת ביותר .דניאלה למדה במכון אבני וברמת השרון בבית ספר לאמנות פלסטית.
נעילת התערוכה ביום שלישי ה12.7.2011 -

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

6.6.11

13.6.11

20.6.11

27.6.11

בהנחיית

ג'רי מנדל

דינה גינזבורג

שילה ורשבסקי

יעל גלזר

מועדון קוראים  -להתראות בשנת הפעילות הבאה

טיול בתל-אביב יפו

טיול מס' 9

שוטרים וגנבים
יום רביעי 29.6.11

בהדרכת – צביקה הג'ינג'י

 – 15:30יציאה מעומר
 – 16:30הפסקת קפה עצמית באלונית
 – 18:00טיול בתל אביב – "שוטרים מספרים על שוטרים וגנבים"
טיול במנהרת הזמן של השוטרים והגנבים בתל-אביב יפו סיור שבו תשמעו על ההיסטוריה של הפשע ועל
התפתחות הפשיעה מאז הקמת המדינה ועד ימינו .נשמע על סיפורי שוטרים ועל האירועים המדוברים ,חלקם
מפורסמים יותר וחלקם פחות.
 – 20:00ארוחת ערב מיוחדת במסעדת "פאנץ' ליין"
בשילוב מופע מרהיב של צוות המלצרים בשירי שואו ,שירה בציבור וריקודים בכל הסיגנונות ובכל המקצבים.
 – 21:00טיול בתל-אביב יפו נעבור באתרים ובמקומות שבהם אירעו מעשי פשע.
הסיור עוסק בדמויות שנכנסו לתרבות הישראלית משני צידי המתרס מחד – "קזבלן" האמיתי ,לא זה שבסרט.
מאידך "השוטר אזולאי" המגולם נאמנה בסרט המפורסם.

חלק בלתי נפרד מהסיור הם קטעים ממוחזרים במיוחד לטיול וכן שירים המושרים ומלווים חלקים בסיור
במקומות הרלוונטיים.
 – 01:00חזרה משוערת לעומר.
עלות למשתתף ₪ 195 :לחברי הקהילה התומכת  .₪ 175כולל :הסעה ,הדרכה ,כניסה לאתרים וארוחת ערב.
הרשמה לטיולים" :הבית בדפנה" ,בימים :ראשון  20:00-19:00 ,שלישי18:30-18:00 ,
לפרטים נוספים נא להתקשר :ליוכבד מרקס טל , 6469220 .נייד 050-7921299

יציאה לאופרה "לה טרויאטה" יום ששי  24.6.11בשעה  10.00 -מהמרכז המסחרי בעומר

