מידעון פעילויות לגולשי "אור שלום"
ולכלל בני הקהילה

גיליון חדש של "עאדא" מוגש לכם בזאת לקריאה ולהנאה
לפני שהודפס בבית הדפוס ,את הגולשים יכולים ליהנות מהגיליון החדש של "עאדא" מס'  128ובו  32עמודים ובהם
כתבות מעניינות ושאר מדורים.
קישור ישיר לעיתון << http://or‐shalom.org.il/files/Ada128_FULL_L.pdf

סידרת הרצאות אקדמיות במרכז "אור שלום"
מרכז "אור שלום" שמח להודיע על פתיחת סדרת הרצאות ע"י מיטב אנשי האקדמיה ,חוקרים ומרצים ,בנושאים
הקשורים ליהדות לוב.
ההרצאות תועברנה במרכז "אור שלום" לפי רשימת התאריכים לעיל ,בשעה .18:30
עלות הסידרה כולה ) ₪ 100דמי רצינות( שיוחזרו עם סיום הסדרה ,לאלה שישתתפו בלפחות ב  2/3מההרצאות.
להלן רשימת ההרצאות ומועדן:
9/2
24/2
2/3
9/3
16/3
23/3
30/3

 פרופ' הרווי גולדברג  -ר' מרדכי הכהן :חיבורו "הגיד מרדכי" וחשיבותו ההיסטורית ד"ר עירית אברמסקי-בליי  -יהדות לוב בתקופת השואה ד"ר חיים סעדון  -להבין את מצב יהודי לוב בזמן מלחמת העולם השנייה פרופ' אפרים חזן  -השירה והפיוט במורשת יהדות לוב  -מסורת ויצירה ד"ר ישי ארנון  -התנועה הציונית החלוצית בטריפולי לאחר מלחמת העולם השנייה ד"ר זבולון בוארון  -המנהיגות הרוחנית ,משנתה ומורשתה -פרופ' מוריס רומאני  -יחסי יהודים-ערבים בלוב בעת החדשה

המבקשים להצטרף יוכלו לעשות זאת החל מיום ראשון במרכז "אור שלום" בטל' 03-6588111

מקומות אחרונים לטריפוליאדה במלון "הנסיכה" באילת
קריאה לכל אלה המעוניינים להשתתף בטריפוליאדה השנתית באילת שתתקיים השנה בתאריכים  6-9/2/11במלון
הנסיכה באילת.
בתוכנית הטריפוליאדה הפעם מופעי זמר ובידור בכל ערב עם מיטב האמנים והשחקנים של הקהילה.
אירוח על בסיס חצי פנסיון ,הסעות באוטובוסים מפוארים מכל רחבי הארץ.
לנרשמים דרך מרכז "אור שלום" תינתן הטבה מיוחדת – טיול זוגי יומי לאחד מעשרות הטיולים של חברת סנצ'ורי ,21
באוטובוסים מפוארים עם ארוחת צהרים וכניסה לאתרים )שווי כ  150-200לאדם(.
המעוניינים ליהנות מההטבה ,ירשמו אצל מרכז "אור שלום"  03-6588111בימים א-ה בשעות  09:00-13:00ובימים
א,ג בשעות .17:00-19:00

עאדא  - TVמגזין אור שלום לקהילת יהודי לוב בערוץ הקהילתי
אתם מוזמנים להצטרף אל מאות הצופים במגזין "עאדא  "TVשל מרכז "אור שלום" לקהילת יהודי לוב המשודר בערוץ
הקהילתי )ערוץ  98בכבלים ובלוויין ולבעלי ממיר אנלוגי ,ערוץ .(25
במגזין כתבות שונות על ואודות הקהילה ,פינת בישול קבועה ,שירה ופיוט ועוד.
ניתן לצפות במגזין בימים שלישי בשעה  13:30ובמוצ"ש בשעה 22:30
תוכנית חדשה מידי חודש )בסמוך לתחילת חודש לועזי(.

יָא ָמא  -מופע מיוחד לכבוד האם הלובית ביום האם )יום האישה הבינלאומית(
מרכז "אור שלום" יקיים ,אי"ה ,מופע מיוחד לכבוד האם הלובית  ,הפרטית והכללית ,היקרה לכולנו.
המופע יתקיים ביום ג' ,ב' אדר ב' ,ה  8.3באודיטוריום בת-ים.
במופע ישתתפו אמנים ומרואיינים ידועים ומוכרים ,שיעלו קווים לדמות האם הלובית ,בסיפור ,שירה ומשחק.
מס' המקומות מוגבל ) 170מושבים בלבד( ובימים הקרובים ניתן יהיה להזמין ולרכוש כרטיסים במרכז "אור שלום".
זריזים המקדימים לא יצטערו.
מחיר הכרטיס  ₪ 50בלבד ,לכיסוי ההוצאות.
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ערב בסיסה וחנוכת עזרת הנשים החדשה בבית הכנסת בושאייף ע"ה
עמותת בית הכנסת "בושאייף" יחד עם מרכז "אור שלום" מזמינים את הקהל לערב הבסיסה המיוחד ,בו תיחנך עזרת
הנשים החדשה בבית הכנסת "בושאייף" במושב זיתן.
הערב יתקיים ,אי"ה ,ביום ה' ,כ"ה אדר ב' ) (31.3.11ויטלו בו חלק אמנים באווירה נעימה ושמחה.
במרכז הערב יערך טקס הבסיסה לכבוד השנה החדשה.
לכל משתתף תוענק ערכת "בסיסה" הכולל קופסת בסיסה ריחנית  +סדר הקריאה מתנת המארגנים.
דוכני ספנז ובוריק במחיר סימלי )מסובסד( במקום.
פרטים נוספים לקראת האירוע כאן במידעון ובמודעות בבתי הכנסת של הקהילה.
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