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תוכנית פעילות שנתית
בעוז וגאו“ן

עם דפנה תדהר  | ימי שני- 10:00-12:30 

סדנה מעשית לעבודה בעץ. בסדנה נלמד טכניקות לבניית 
רהיטים שימושיים לבית, נלמד לעצב, לתכנן ולבנות. נלמד 

טכניקות צביעה אומנותית: מראה עתיק, משופשף, שבלונות 
טיח ועוד.

בסדנה נבנה 4 פריטים: שידה, מדפים, אדנית לצמחים, 
שרפרף מרופד.

תאריכים >  בתיאום עם המדריכה
הסדנא תתקיים בספריה הציונות (האוהל הלבן) ע"פ 

ההנחיות של משרד הבריאות. פתוח לנשים וגברים.
הרשמה

דפנה  > 052-7906433.
 

סדנת נגרות

עלות: 850 ₪ (כולל כל החומרים) ל-5 מפגשים של 2.5 שעות

שמורת עוז וגאו"ן מזמינה אתכם אליה
שמורת עוז וגאו"ן הוקמה בקיץ 2014 לזכרם של 
אייל, גיל-עד ונפתלי ה"ד. אנו מזמינים את הציבור 
לקחת חלק בפעילות התרבותית חינוכית ציונית 

לחיזוק הנוכחות היהודית במקום.

הכנו לכם תוכנית פעילות שנתית. אנא קראו, 
התרשמו ושבצו את עצמכם. אנחנו מחכים לכם!

חדש! השנה הוספנו יום פעילות נוסף (ימי רביעי) 
לשיעור וסיור. פרטים בחוברת.

יהודית קצובר ונדיה מטר
050-5500834  | 050-7161818

 

רישום, צורה, צבע - בצבעי מים
לימוד וביטוי רגשות לנופי ארצנו, הסביבה הקרובה והרחוקה. 
בסיום הקורס תתקיים תערוכה מיצירות המשתתפות בקורס. 
הקורס באווירה מיוחדת - עם דגש על העצמה אישית, עידוד 
וחיזוק. חוויה מדהימה גם למי (שבטעות) חושבות שאין להן 

גישה לציור. פתוח לוותיקות וחדשות.

כ"ט תשרי -5/10 כ"ג שבט 25/1 סמסטר א' >  
כ"ח אדר א' 1/3 – כ"ט סיון 28/6 סמסטר ב' >  
הסדנא תתקיים בספריה הציונות (האוהל הלבן) ע"פ 

ההנחיות של משרד הבריאות.
הרשמה

שירה שרייר 054-7615402
עלות 750 ₪ לסמסטר ל-15 מפגשים

של 3 שעות (לא כולל ציוד)

עם אביטל שרנסקי | ימי א'- 13:00-10:00

סדנת ציור

Activities at Oz VeGaon  2021-2022
The Oz VeGaon Nature Reserve in Gush Etzion was established in the summer of 2014 
in memory of Gil-Ad, Eyal and Naftali, Hy”d. We invite you to join the educational and 
cultural Zionist activities taking place there:

• Special Elul program – September 1, 2021

• Beit Midrash for women on Tuesday mornings

• Beit Midrash for men Monday-Tuesday-Wednesday evenings

• Workshops in drawing with Avital Sharansky and carpentry with Daphna Tidhar

• New on Wednesdays! – Exciting Study & Tiyul program with Rav David Nativ  
 and Rav Yitzchak Levy – open to men and women.

For more information:

Yehudit Katsover and Nadia Matar 050-5500834 | ozvegaon.gushetzion@gmail.com
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הרהורי אלול- כנס
רביעי כ"ד אלול | 1/9 > פתוח לנשים וגברים

תפילה     17:45-17:00
הרבנית שני טרגין   

השופר  18:45-18:00
הרב ליאור לביא   

שיחת התעוררות   19:45-19:00
הרב יעקב פישר   

דמי כניסה- 20 ₪ להמשך אחזקת השמורה 
הרשמה:

רנה מרגוליס 054-7103240
 
 

אירועים בעוז וגאו"ן
כנס ירושלים רבתי חנוכה 3/12/21 

שישי ה' חנוכה כ"ט כסלו  
10:30 -  9:00  

 
סיור "היכן הריבונות"  ערב ט"ו בשבט 

בדרום הר חברון, עוטף עזה ועומר  
ראשון 16/1/22   

כנס ירושלים רבתי יום ירושלים 
כ"ט אייר  וחברון 

8 שנים לעוז וגאו"ן ב' תמוז 

לפרטים: רנה מרגוליס: 054-7103240
 

בית מדרש לנשים "חברותא" 
 ימי שלישי בעוז וגאו"ן

9:45-9:00             ספרות החכמה: קהלת, איוב, משלי
הרבנית שני טרגין  (קורס שנתי)    

שמיטה וארץ ישראל   10:45-10:00
הרב יוסף צבי ושרון רימון  (סמס' א)      

לפשוטו של אדם, עיון בדמות האדם לאור     10:45-10:00

פירוש רש"י    
הרב ליאור לביא (סמס' ב')      

אתגרים במעגלי המשפחה בתנ"ך, בחז"ל       11:45-11:00

ועד ימינו    
הרב מתניה בן שחר (סמס' א)    

עיון בפירוש הרמב"ן לפרשת השבוע    11:45-11:00
הרב עמרם (רמי) ינאי (סמס' ב')      

13:00-12:00          פרקי אלישע
הרב חיים פאלק (קורס שנתי)    

כ"ט תשרי 5/10 - כ"ג שבט 25/1 סמסטר א' >  
ל' שבט 1/2 – כ"א אדר א' 22/2 חופשת סמסטר > 

כ"ח אדר א' 1/3 – כ"ט סיון 28/6 סמסטר ב' >  

עלות:  שנתי 300 ₪  / סמסטריאלי 150 ₪ (לכל שיעור)
קורס של הרב חיים פאלק > 400 ₪ לשנה

הסעות מסובסדות מקרית ארבע חברון 300 ₪ לסמסטר
ע"פ הרשמה מראש לסמסטר שלם (לפחות 10 נרשמים)

הרשמה: שירה שרייר 054-7615402

בית מדרש גברים בעוז וגאו"ן
גמרא עמוד שבועי בעיון ימי שני      

הרב מרדכי ברגמן  23:15-21:00

תרי עשר (אלול)-תהילים (אחרי החגים) ימי שלישי   
הרב דוד נתיב    22:00-20:00

הלכה ואגדה ימי רביעי   
הרב רמי אביגדור > לדוברי ספרדית    21:30-20:00

חדש

ביום הסיור > נקיים שיעור מקדים בשעה 8:30 עד 
9:15. יציאה באוטובוס מעוז וגאו"ן ב- 9:30 וחזרה לעוז 

וגאו"ן  ב - 14:30. הסיורים במסלולים קלים ונוחים.
את התוכנית ילמדו הרב יצחק לוי ודוד נתיב. התכנית 

היא שנתית. סה"כ יהיו 12 מפגשים וסיורים. 
הרשמה:

שירה שרייר 054-7615402
עלות 1,500 ₪ במידה ויש 25 משתתפים. 

אם יהיו יותר, המחיר יירד בהתאמה.

חדש

התנ"ך וההוויה הארץ ישראלית 
הרב דוד נתיב | בימי רביעי לגברים ונשים

הגשם והמים בא“י- הבור, המקווה, המעיין, האמרה 
והבריכה

ז' בחשון תשפ"ב |  13.10.21 > אתרים במרכז גוש עציון 

חברון - בירת יהודה 
ו' בכסלו תשפ"ב | 10.11.21 > “בית הדסה“ ומערת המכפלה

 
החיים בימי קדם - ישוב יהודי מייצג
י"א בטבת תשפ"ב 15.12.21 > אתר סוסיא 

שמשון ודוד 
כ"ז באדר ב' תשפ"ב | 30.3.22 > תל בית שמש ותל עזקה

ירושלים - לב האומה 
י"ז באייר תשפ"ב |  18.5.22 > תצפיות מהר גילה, נבי סמואל 

והר הצופים

נחלת יהודה וייחודה
ט"ז בסיון תשפ“ב | 15.6.22  > אתרים בלב גוש. עציון

שיעור וסיור

ירושלים בימי בית ראשון ושני
הרב יצחק לוי | בימי רביעי – לגברים ונשים

ירושלים הרים סביב לה. ארמון הנציב, בית    
החושן בהר הזיתים, אכסניית סנט פאולוס    

מצפון לשער שכם
 כ"א חשון 27.10.2021 

ירושלים בימי דוד ושלמה
כ' כסלו תשפ"ב | 24.11.21 

הגבעה המערבית - הר ציון וקבר דוד,    
החומה הרחבה והמגדל הישראלי, דגם יד    

בן צבי של בית ראשון
כ"ה טבת תשפ"ב, 29.12.21

שביל ירושלים מהר הצופים ועד עיר דוד
ג' אייר תשפ"ב | 4.5.22

ירושלים קברים סביב לה, הגן הבוטני בהר    
הצופים, נחל צופיה
ב' סיון תשפ"ב |  1.6.22

הר הבית והמקדש, מרכז דוידסון, מנהרות   
הכותל, בית הצלם

ל' סיון תשפ"ב | 29.6.22 
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שיעור וסיור

כל השיעורים והפעילויות יתקיימו ע“פ 
הנחיות משרד הבריאות


