פתיחת חוגים ופעילויות לשנת תשע"ה

מקהלת השחר ("שינונומה")
מקהלת השחר נוסדה ביפאן בשנת  1970על ידי
האב טקצ'י איצוקי ,מייסד הקהילה בשם "אגודת
הנוצרים היפנים ידידי ישראל" ,כביטוי לאהבת
ישראל .האגודה ידועה בארץ בכינוייה " בית שלום-
יפן" .מטרת הופעותיה בארץ היא להביע את אהבתם
לישראל ולירושלים מתוך אמונה שבזמרה ובשירה
יזרזו את השכנת השלום בירושלים ובעולם כולו.

פתיחת חגיגית 26.10.14

פנאי בצוותא -

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

"בשיח ובאומר" בריכוזה (בהתנדבות ) של נורית לב.
 -26/10/14פתיחת תערוכה.
" -2/11/14בשיח ובאומר" – המרצה ד"ר מנחם פרידמן .הנושא" :החשמונאים  -ממתתיהו ועד הורדוס".
" -9/11/14בשיח ובאומר" – יהודית הרמן " :להתחיל מחדש -לבחור מחדש" .הרצאתה המרתקת של יהודית הרמן
שחיתה  12שנים בכת של גואל רצון -החיים שם וההתמודדות היום.
" -16/11/14בשיח ובאומר" – חיים פורת .המצאות ופטנטים ומה שסביבם.
" - 23/11/14בשיח ובאומר" – חנה מילר מספרת סיפורים.
 -30/11/14יגאל שיר  -מבוא ,הקרנת סרט באורך מלא ,ודיון .הסרט" :הבן של הכלה" קומדיה ארגנטינאית.

להלן פרטים על חוגים ופעילויות המוצעים השנה

אמנות
חוגי קרמיקה -בהנחיית אביבה קריספל .החוג עוסק בעיצוב קרמי בטכניקות שונות ובהתאמה לרמתו ותחומי
העניין של הלומד .נותרו מקומות בודדים ביום א' בבוקר  9-12וביום ב' בערב  .19-22לפרטים :אביבה 054-6384306
חוגי רישום וציור בצבע -בהנחיית רות באומן .רישום וציור בצבע בטכניקות שונות .מתאים לכל הרמות.
הנחייה אישית :א'  17.00 -עד  20.00ד'  9.00 -עד  12.00פרטים בטל0546202802 08-6460814 .
מירה ארנון  -ימי ראשון ושני  9:30-12:00בסטודיו
ציור ורישום -בהנחיית ֶ
שבבית ספר דפנה הישן ,מחיר  330שח לחודש ,לא כולל חומרים .טל' .052-5419240
ציור חופשי -לקבוצת הציור הוותיקה בבית דפנה מוזמנים להגיע מצטרפים חדשים .החוג מתקיים אחת לשבוע
בימי שני בין השעות  .10:00-12:00אחת לשבועיים יתקיים שיעור הקניית טכניקות ברישום ושימוש בצבע ואחת
לשבועיים זמן ציור חופשי .מתאים לכל מי שמעוניין לפנות זמן ביומיום ולצייר .לפרטים נוספים :אלה אוריאן
eorian@gmail.com 0523516884
חוג טלאים -בימי רביעי בשעה  09:30-12:00בריכוזה (בהתנדבות) של רותי קירשנר.
צילום יצירתי – בהנחיית אמנון גוטמן ,צלם עיתונות בינלאומי ,מתמחה בתיעוד
אזורי סכסוך בעולם ,כמו כן מתמקד בצילומיו בנושאים סוציו אקונומיים ,פוליטיים וחברתיים.
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 והרשמה :אמנון טל' amnon23@gmail.com ,050-7511874

כללי
קפה אירופה -הפעילות תתחדש אחרי החגים ביום חמישי ב 23/10/14 -בשעה 17:00
אז ייערך קונצרט קסילופון ,מנגנת אירנה גרינברג .התוכנית לחודש נוב' תחולק בפגישה.
מבט פמיניסטי על ספר שמואל ב ומלכים א'  -בהנחיה (בהתנדבות) של נעמי גרץ .האם חשבתם פעם על
מקום האישה במקרא? במפגשים נלמד מזווית פמיניסטית בליווי פרשנות ובקרת המקרא.
החוג יתקיים בימי חמישי משעה  .10.30עד  .11.30להרשמה 6469027
תזונה נכונה – לפרטים ברוריה פרידמן טל' 052-2881425

מוסיקה מתארת – טבע ,עמים ואגדות מרצה :שירה הורביץ-מזרחי ,מתמחה במוסיקה רב תרבותית
מוסיקה וצלילים סובבים ומניעים אותנו .מוסיקה וצלילים שיוצרים בני האדם מבטאים את מגוון התחושות,
החוויות הרגשות והיחסים בעולמנו .במפגשים נאזין ונכיר יצירות מוסיקאליות שמתייחסות לתופעות טבע שונות,
לתרבויות עממיות ולאגדות נפוצות .נאזין ליצירות המתארות את :עונות השנה ,אור הירח ,והים .יצירות בהשראת:
נושאים יהודיים ,האמונות העממיות בסקנדינביה ,וסיפורי גבורה בקירגיזסטן ,יצירות לפי סיפורי סינדרלה ,חלום
ליל קיץ ועוד .סדרה בת  8מפגשים ,בימי שני ,אחת לשבועיים בשעות .11:00-12:30
עלות :לכל הסדרה –  ₪ 240להרצאה בודדת –  ₪ 35טל' 052-8924670

חוג כתיבה -בהנחיית דינה טל "תן למלים לעשות בך תן להם היה חפשי"(יונה וולך)מבקשת לצאת למסע עם
מלים? קבוצת נשים כותבת פותחת שנת פעילות נוספת ,בהנחית דינה טל .אם את חולמת על כתיבה ,כותבת למגירה,
מחפשת את הקול היחודי לך ומבקשת לחלוק מלים כתובות עם שותפות לאהבת הכתיבה ,את מוזמנת .הקבוצה
נפגשת בימי א בשעה  .11.00לפרטים והרשמה ,צרו קשר עם דינה  -טל05246005 .
חוג מחשבים -בהדרכת גבריאל פולק (בהתנדבות) לכל המפחדים ממחשבים ,זאת ההזדמנות,
נפתח קורס בסיסי ,עד  10תלמידים ,בימי ג' בשעה  16:30במקיף עומר .לפרטים והרשמה6469921 :
הסיפור החסידי  -ד״ר פנחס זיו (בהתנדבות) לפרטים  ,0524441243החוג יתקיים בימי שני בשעה 10:30-11:30
ברידג' למתחילים  +משחק מודרך – בהדרכת מאיר אורן בימי ב' או ה' בשעה .17:00
לפרטים והרשמה :מאיר אורן 6467167 ,054-5695501 -
חוג תנ"ך -מנחה דויד אוחנה .לפנות לרחל ניומן טלפונים0546413212 :

0776420063

התעמלות
התעמלות בונת עצם  -בהדרכת מיכל מושקוביץ בימי ד' בשעה  .10:30לפרטים והרשמה :מיכל 054-4576449
צ'י קונג רפואי-טאי צ'י – בהנחייה של אירן זוילי .הצ'י קונג נפוץ מאוד במזרח ,הוא אימון פיזי קל ומנטאלי
מרתק המאזן ומחזק את הגוף וההכרה .מבוסס על פי הרפואה הסינית ,הוא מטפל באיברים הפנימיים (לב ,כליות,
כבד ,ריאות ,מעיים ,קיבה ,)..שלד ושרירים .כך הוא מונע ,מקל ומרפא מצבי חולי למיניהם .נבצע תרגילים השייכים
לכל עונות השנה ,סדרות שונות וצלילים מרפאים .לא דרוש ניסיון .בבית ספר דפנה.
ביום רביעי בשעה  ,18:30ביום שישי בשעה  8:00בהתנדבות .לתיאום להתקשר  :אירן זוילי 0777646724
 -Dance therapyבהנחיית מינה גפן .טיפול בעזרת תנועה וריקוד ..הקורס יתקיים בימי ה' בשעה  .18:30מפגש
ראשון ב .4/9-לפרטים נא לפנות למינה .טל' 054-6333806

שפות
קורס צרפתית מדוברת -מיועד למבוגרים ולבני נוער .בהדרכת ג'וזיאן מאיר .מורה מוסמכת בעלת נסיון של 25
שנים בהוראת השפה הצרפתית למבוגרים .הקורס מקנה את יסודות השפה הצרפתית תוך הפעלת הלומדים ותרגול
השפה המדוברת .ימי רביעי  .19:00-20:30 ,17:30-19:00לפרטים והרשמה 050-5756300
"ערבית קרוא וכתוב למתחילים" 90 -דק' כל מפגש  14מפגשים עלות הקורס  1260ש"ח
ניתן לקיים קורס בוקר או ערב .לפרטים מלי גוטהלף טל' 050-5366954
אידיש  -המורה אבישי פיש .בימי ראשון בשעה  12:15עד  .13:45המחיר  150ש"ח לחודש .נפתחת קבוצה חדשה
למתחילים בשעות  .14:15-15:45לפרטים והרשמהalexanderfisz@hotmail.com :

ספרדית  -בהדרכת יגאל שיר למתקדמים ,ביום שני  9.00-10.30למתחילים יום רביעי 17.00-18.30
מחיר  130ש״ח לחודש .לפרטים 0547450771 ;086494795
רוסית למתחילים – לפרטים מינה גפן 054-6333806

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
רוסית -ימי חמישי בשעה  .17:00לפרטים נא לפנות למינה .טל' .054-6333806
מועדונים – כל המרכזים בהתנדבות
שחמט –בימי ראשון שלישי וחמישי משעה  9:00בריכוז שייקה טריפטו .050-5244009 ,08-6460532
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

טיולים
יום רביעי 29/10/14 ,סיורים בראי התנ"ך "בעקבות שמשון והפלישתים" בהדרכת בצלאל כהן
 07:30יציאה ממרכז מסחרי עומר
ניסע אל רכס צרעה ,שם נולד ,התהלך ופעל שמשון ושם נמצא גם הציון לקברו .הפסקת ארוחת בוקר עצמית
בצומת נחשון .תל-צפית  -בתל התגלה בשנים האחרונות ע"י הצוות של פרופ' מאיר ,מאוניברסיטת בר-אילן,
ריכוז משמעותי של ממצאים הקשורים לתרבות פלישתים בארץ ישראל ,ולפיכך יש המזהים מקום זה עם גת המקראית,
אחת מ –  5סרני פלישתים .הפסקת ארוחת צהריים עצמית בצומת אחים  /מסמיה .נבקר במוזיאון הפלישתים המחודש
באשדוד .המוזיאון עבר שינוי וחידוש בשנה האחרונה ,ויש בו ריכוז משמעותי של התרבות החומרית שאפיינה את
הפלישתים - 18:00 .חזרה משוערת לעומר
עלות למשתתף ₪155.- :המחיר כולל :הסעה ,הדרכה ותשלום לאתרים
יום רביעי 12/11/14 ,מתל מגידו לנחל הקייני  -בהדרכת מאיר ברזילי
 07:30יציאה ממרכז מסחרי עומר.
הפסקת ארוחת בוקר עצמית  .תל מגידו  -עוד בתקופות קדומות כבר הייתה מגידו עיר מבוצרת בחומות אדירות ,ערכה
האסטרטגי לא סולא בפז :מגידו חלשה על קצה נחל עירון בלב "דרך הים" הקדומה ,שהוליכה ממצרים לדמשק .נחל קייני
הזורם במורדות רמת מנשה .נטייל בינות לצמחיית נחל עשירה ,עצי בוסתן שרידי טחנות קמח ,ויערות ברושים
ואקליפטוסים .הפסקת ארוחת צהריים עצמית" .קרן הכרמל" (מנזר המוחרקה) על פי המסורת ,במקום זה התחולל
העימות בין אליהו לבין נביאי הבעל ,כשאש ירדה מן השמים ורק קורבנו של אליהו נענה
 18:30חזרה משוערת לעומר
עלות למשתתף ₪165.- :המחיר כולל :הסעה ,הדרכה ותשלום לאתרים

ההרשמה לטיולים:
ההרשמה לטיולים ביום ראשון  20:00-19:15-בבית בדפנה.
ניתן להירשם ישירות במשרדי "נוף מולדתי" בטלפונים. 077-5412160 ,08-6412279 :
וכן אצל רכזת הטיולים אלישבע כרמלי בטלפון 08-6469359 :בשעות הערב .

