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מידעון חודש מרץ 2020
מיפגש חברות האגודה בבת ים
בהמשך להודעתנו במייל אנו מזכירות שוב :ביום ג'  17.3.2020 ,נקיים מיפגש נוסף לחברות
האגודה ,והפעם במכון לאמנות בת ים  ,רח' שמחה הולצברג ( 18פינת רח' ראשונים  )3בבת
ים.
בתכנית המיפגש:
 החל מ  16:45נקיים פגישת חברות וכיבוד קל . ביקור בתערוכת "אשה" של קבוצת מיפגשים הנערכת במקום הרצאתו של משה רימר" :נשות הגליל – מבט נשי על עולמם של חכמי המשנה בגליל" Show & Tellהמיפגש ללא עלות לחברות האגודה  .המחיר לאורחות יהיה  20ש"ח .
ע"מ לאפשר לנו להיערך כראוי ,נא ליידע באימייל או בטלפון לחברות הועד ,אם בכוונתך
להשתתף.
סדנאות הקיץ 2020
עקב שיפוץ שאמור להעשות במלון ,הוקדמו סדנאות הקיץ והן תערכנה השנה בין התאריכים 22-
 24ביוני  2020בבית וגן בירושלים .אנו חוזרות שוב על פניתנו למורות ולכל מי שמעוניינת
להעביר סדנה לפנות אלינו בהקדם עם הצעה .בנוסף נשמח לקבל הצעות לסדנאות יומיות או
מתמשכות (סדנאות בנות מספר מיפגשים) לאורך השנה ולאו דווקא במסגרת סדנאות הקיץ.
נשמח לשמוע מכן .
אנחנו פתוחות לרעיונות והצעות חדשים וחדשניים לסדנאות ,ונשמח לעזור לפתח אותם במידת
הצורך.
טיול לחברות האגודה
נא רשמו לפניכן ושריינו את התאריך .ביום חמישי  , 14.5.2020נקיים טיול לחברות האגודה.
הטיול הפעם יהיה טיול מודרך בתל אביב .
פירוט המסלול ולוח הזמנים יפורסם בהקדם.

הזמנה לביקור בתערוכה .....
קבוצת "קדרון " מעלה את התערוכה "בהשראת אומן" ומזמינה אתכן לבא לראות .התערוכה
נמשכת עד חודש אפריל 2020

קבוצת מיפגשים תציג את תערוכת אישה בבת ים.

רחל חוברס מזמינה אתכם לתערוכתה "התפר בין הצבע למירקם" בתיאטרון ירושלים

שושי רימר משתתפת ב  2תערוכות קבוצתיות :
הראשונה – "עירום" בגלריה דוד ברמת גן

והשניה – "זיכרון השואה" בספריה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב

וברכות לבלה קפלן אשר עבודותיה מוצגות במסדרונות בניין אינטל קרית גת.

