פנאי בצוותא

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

טיולים בכורסא – בריכוזו בהתנדבות של אהרון גוניק  .פליפיניות אינן רק מטפלות  -טיולו של אלי עמיר
5.2.12
בפיליפינים.
 - 12.2.12ערב הוקרה לגימלאי הישוב .בתוכנית "דטנר על הגג" השחקן נתן דטנר שר ומשחק ממיטב
מחזות הזמר ושנסונים צרפתיים ומארח את מלכת מחזות הזמר רמה מסינגר .
הערב יתקיים בבית התרבות עומר בשעה 20:00
 -19.2.12הרצאת אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב .המרצה :השופט העליון בדימוס יעקב טירקל
הנושא :המשט לעזה בראי המשפט
 –26.2.12הרצאת אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב .המרצה – ד"ר רינה שטילמן הנושא :על הציירת פרידה
קאלו ואמנות הציור

•

חוג חדש – סדנת מודעות – הסדנה לוקחת את משתתפיה לתהליך אישי של מודעות ,חווית שקט פנימי ,שחרור ממתח,
כעסים ושאר רגשות שליליים ,ומאפשרת לנו חיבור אל הטוב והעוצמה הפנימית שלנו .הסדנה נפרשת ע"פ  10מפגשים בני
כשעה וחצי כל מפגש ,משולבים בה לימוד תיאורטי ,רכישת כלים ליישום הנלמד ,מפגשים חוויתיים ועוד .תתקיים פגישה עם
לפרטים נוספים והרשמה  ,0547800731אוריאל נחום
אוריאל נחום ביום שני ה 20/2בשעה  12ב"הבית בדפנה".

•

דף חוגים שנתי אפשר לקבל ב"הבית בדפנה" ובמחלקת החינוך במועצה

-5

אור אהבה ושלום – כאוכב אבו אלהיג'ה וסכנין בדגש על סופיות

יום חמישי 9.02.2012

בהדרכת :ג'אדה בולוס

•  12:30יציאה ממרכז מסחרי עומר.
במהלך המאה השמינית לספירה התפתחה התנועה הסופית במקומות רבים ברחבי העולם המוסלמי .הסופיות שמה דגש על
האהבה והכוונה לאהבה שבעשייה .נחווה את טקס "הזכר"  .ניסע לגן הפסלים שבכאוכב אבו אלהיג'ה .אם יתאפשר נבקר
בקברו של שייח' אבו אלהיג'א  .משם ניסע למוזיאון העירוני למורשת ולתרבות ערבית פלסטינית בסכנין .לאחר ההפסקה
של ארוחת הערב ניסע למסגד "התאסוף" בסכנין שם ניפגש עם השייח' של הטריקה וקהל המאמינים לשיחה על הסופיות
ולחווית הטקס המתקיים במקום.
•  – 01:00חזרה משוערת לעומר
• עלות למשתתף –  ₪ 195הסעה ,הדרכה מיוחדת וכניסה לאתרים .לחברי הקהילה התומכת – ₪ 175

שימו לב!! נותרו ימים ספורים לרישום......מהרו להירשם!

.6

המאבק על הדרך לירושלים ......יום שלישי  28.02.2012בהדרכת :משה חרמץ
הטיול מוקדש כולו לפריצת הדרך לירושלים בימי מלחמת השחרור .נבקר בשלושה אתרים:
שלוחת שיירות ומשלט  ,16הקסטל ובית הקברות הצבאי בקיבוץ קרית ענבים.

•  07:00יציאה ממרכז מסחרי עומר – 08:00 .הפסקת ארוחת בוקר עצמית
נחלוף על פני מושב שורש ,נחל כסלון ויער הקדושים – .נשמע על אתר ההנצחה בו ניצבת אנדרטת גווילי האש של הפסל
נתן רפופורט .נשמע על הקרבות במשטרת לטרון תצפית מדהימה ,שמתחתינו שער הגיא .נקודת התצפית הבאה :מושב
בית מאיר שהוקם על חורבות הישוב הערבי בית מחסיר .מעל המושב גבעה מיוערת "המסרק" .נבקר בקסטל הכפר הערבי
שחלש על הדרך לירושלים .נבקר בבית הקברות הצבאי  -קריית ענבים
•  – 19:00חזרה משוערת לעומר
• עלות למשתתף –  ₪ 150הסעה ,הדרכה מיוחדת וכניסה לאתרים .לחברי הקהילה התומכת – ₪ 130

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



תיאטרון פלייבק ופסיכודרמה בשילוב יוגה צחוק תנועה וליצנות -מנחה פאולה עובדיה,
הפעילות תתקיים בימי שני בשעות.18.00-21.00 -
לפרטים והרשמה  0524223878מיילpaula.psychodrama@gmail.com :

חוג מחשבים – בהדרכת גבי פולק (בהתנדבות) .פרטים והרשמה טלפון – 0547781377


 ברידג' – בהדרכת מאיר אורן .למתחילים -בימי ג' בשעה  .18:00משחק מודרך -בימי א' בשעה .18:00
פרטים והרשמה 6467167,0545-695501

 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)

050-5244009 6460532

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



אידיש המרצה מיכאל ליינוונד בימי א' בין השעות 12.15-13.45



צרפתית – בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות) .בימי ג' בשעה .10.30 -

ארדן – האקדמיה לשפות שמחה להודיע על פתיחת הקורסים הבאים:
" .1בואו נלמד לקרוא ולכתוב בערבית" –  18מפגשים בני  90דק' בהם תלמדו לקרוא טקסט בערבית עד לרמת קריאת
כתבה מעיתון בערבית .המפגשים יתקיימו בימי ב' בין השעות  .18:00-19:30עלות הקורס.₪ 1350 :
" .2בואו נדבר ערבית" – קורס ללימוד ערבית מדוברת למתחילים 10 .מפגשים חווייתיים ומהנים בני  90דק' שיתקיימו
בימי ב' בין השעות  .20:00-21:30עלות הקורס  .₪ 750דמי הרשמה בסך ( ₪ 100אינם כלולים בעלות הקורס)
יום רישום יערך ביום ב'  30.1.2012בין השעות  20:30 -17:30בבית בדפנה בעומר.
שיחון אנגלית  -בריכוזה של טליה צור בימי ב' בשעה 10:30 -
ימי פעילות

6.2.12

13.2.12

20.2.12

27.2.12

מרצים

יעל גלזר

מרתה לב ציון

שילה שפיץ

דינה גינזבורג

