פנאי בצוותא

– ימי ראשון בשעה  .19:00ריכוז בהתנדבות תקווה ביבר.

 - 7.5.17פתיחת תערוכת יום העצמאות של תושבי עומר.
 - 14.5.17טיולים
בכורסא בריכוזה של
אילנה ענבר.
נורבגיה – טיולם של
זמירה וגרשון פרח.
 - 21.5.17כל מה
שרציתם לדעת על מחלת
הסכרת – חידושים
והמצאות המרצה –
פרופ' אסתר ליברמן.

28.5.17
פתיחת תערוכה של הציירת נורית אופיר
 – 4.6.17הקרנת הסרט
"לשחרר את סין"
בוחן מציאות קשה על
הפרת זכויות האדם בסין.
המרצה –
ד"ר ישראלה יבלונקה.
שעות קבלה בבית בדפנה:
*תאיר :ימי א' בין השעות
 ,11:00-13:00ימי ה' בין
השעות .18:30-20:00
*רעיה :ימי שני בין השעות
18:30-19:00

הבית בדפנה בעומר
רח' רותם סמוך לבית מס' 40

הזמנה לפתיחת תערוכת הציירת

נורית אופיר
"מכאן ומשם"
פאולה עובדיה – אוצרת התערוכה
פתיחת התערוכה תתקיים ביום א'  28.5.17בשעה 19:00 –-
-

נעילת התערוכה ביום ראשון 2.7.2017
- -מועדי ביקור :ימי א' ,ב',ג',ה'  ,12:00-9:00יום א'  21:30-19:00יום ד' 21:00-18:00

שני תרבותי
- 1.5.17
- 8.5.17
- 15.5.17
- 22.5.17

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

ערב יום העצמאות פעילות יישובית.
"הבית"  ,סרט בבימויו של עמוס גיתאי .הסרט לא הוקרן בבתי קולנוע בארץ.
מרצה :אירמה קליין ** .המפגש עשוי להתארך.
מפגש ג'אז :בי בופ – הג'אז המודרני .1940-1955 ,מרצה ד"ר שלומי גולדנברג.
אמנות הפיסול באירופה לפני העידן המודרני .מרצה ד"ר אדר ירום.

 - 29.5.17אמנות יפנית מסורתית .מרצה ד"ר גלית אבימן.
 - 5.6.17קשר עין אם-ילד בפסיכולוגיה ובאמנות .מרצה עדנה מור.

קפה אירופה

ימי ה' בשעה  .17:00ריכוז בהתנדבות  :תקוה ביבר וזהבה חיון.

 -4.5.17קלסיקה של סרטים ישראליים  -השועל ולול התרנגולות בהנחיית אברהם הרשקוביץ.
 - 11.5.17שאלות גדולות בספרות לקטנים  -מיקוד בשירי ביאליק לילדים .המרצה  -גאולה אופק.
 -18.5.17הקרנת הסרט לשרוד (על השואה)  5 -סיפורים מפי ניצולי שואה .הסרט נעשה ע"י
קבוצת גרמנים אוהדי ישראל.
 -25.5.17סיפור גן העדן (בראשית ב' ג') המרצה רחל הרשקוביץ.
 - 1.6.17אסרו חג שבועות  -אין פעילות.
טיולים בארץ ובחו''ל – ריכוז בהתנדבות :רעיה מולכו

טיולים בארץ:

טיולים בחו''ל:

 – 29-31.5.17חג שבועות בחיפה – מבוטל בגלל מיעוט נרשמים.
 – 17.6.17יציאה לסיור מודרך בתל אביב התחנה ,נווה צדק ואחוזת בית וצפיה בהצגה "קיץ במרינבאד"
של תיאטרון גשר .כולל הסעה הלוך וחזור.
 - 22-24.6.17סופ''ש במלון יערים בסימן "שרתי לך ישראל".
מאי – שתי קבוצות לאלבניה.
 26ליוני – אמסטרדאם ,ברוז' ושייט באיים הבריטיים.
 16לאוגוסט – פולין.
 24ליולי – פולין.
 2לאוקטובר – אוזבקיסטן.
מחצית נובמבר – סופ''ש תרבות ומוסיקה בוינה .תאריך מדויק ופרטים יבואו.
 7לדצמבר – וויטנאם וקמבודיה.

פרטים -רעיה מולכו בבית בדפנה בימי שני שעות  / 18:30-19:00במייל  / rayula.m@gmail.comבטלפון .0544-294259
** חוג פילאטיס ,בהנחייתה של הגב' דליה ברייטברט-בק .מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים
(החל מגיל  ,)35החוג מתקיים בימים ב' ו ה' לפרטים נוספים יש ליצור קשר בטלפון.08-6467108 -
** צילום יצירתי – בהנחיית אמנון גוטמן ,צלם עיתונות בינלאומי .בסדנא זו נלמד את מונחי היסוד בצילום ,נקבל כלים
טכניים ויצירתיים  :בניית פריים ,חשיפה נכונה לאור ,קומפוזיציה ,שימוש נכון במצלמה ועוד .דרישות ציוד  :מצלמה
דיגיטאלית מכל סוג שהוא ,גם מצלמות פילם יתקבלו בברכה .לפרטים  :אמנון טל' Amnon23@gmail.com .0507511874
מועדונים – כל המרכזים בהתנדבות
שחמט – בימי ראשון ,שלישי וחמישי בשעה  9:00בריכוזו של שייקה טריפטו.
ברידג' – יום ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה עמית.
אנגלית – בימי א' בשעה .10:00
יום שלישי בשעה  18:30בריכוזו של מאיר אורן.
28.5
21.5
14.5
7.5
יום רביעי למתקדמים בשעה  19:30בריכוזו של עוזי עצמוני.
שיחונים  -פגישת שיחה באווירה נעימה על ספל קפה.
יפורסם
אברי לוין
יפורסם
אברי לוין
צרפתית – בימי ג' בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות).

 ,12.5.17יום ו' – יציאה לאופרה "כוחו של גורל" בשעה  10:00מהמרכז המסחרי עומר.

