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

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של  -2.1.11

.ארבעת החליפים הראשונים: הנושא נאויאליהו  :המרצה                 

9.1.11

מסע בין קרנבלים ופסטיבלים בעולם: נושא ההרצאה סטנטוןהראל : המרצה              

. 20:00  -ההרצאה תתקיים בבית התרבות עומר בשעה               

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של  -16.1.11

.הסונה והשיעה: באיסלםכיתות : הנושא נאויאליהו  :המרצה                  

גוניקאהרון בריכוזו בהתנדבות של  - - 23.1.11

.אלי עמירטיולו יוצא הדופן של  -בסיביר הקפואה הפעם נטייל                  

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של  - 30.1.11

בהווה ובעתיד, בעבר -גמלים :  הנושאראובן יגיל ' פרופ: המרצה                 
         

גלריית הבית בדפנה             
  27.1.11 -מוצגת בגלריה עד לתאריך  זויליאירן תערוכת הציורים של הציירת   •
21.00 -18.30'  יום ג    21.00 - 18.30'  יום א    09:00-12:00' ה', ג', ב', ימי א: מועדי הביקור  

0576484185 -או בתיאום עם שמעון ביטון        19.00- 17.30' יום ד  

"  ישראל במבט עיניי"  ויינרשמעון הנכם מוזמנים לפתיחת תערוכת הצייר   •
.לאחר הפתיחה יתקיים שיח עם האמן  20:00 -בשעה  6.2.2011 -ה'  ביום א   

,אל אמני עומר שלום רב
" .  נופי המדבר: "נושא התערוכה הוא.  הנכם מוזמנים להכין ציורים או צילומים לתערוכת יום העצמאות

תלוי במספר המשתתפים  -עבודות  2או  1מתוכם ייבחרו  ( צילומים/ציורים)עבודות  4אמני עומר מתבקשים להכין 
.בבקשה לא להכין סדרות . העבודה( רוחב)ובגודל 

  Paula111@gmail.comהמעוניינים להירשם מתבקשים לפנות  לפאולה עובדיה  אוצרת התערוכות בבית בדפנה  למייל  
1.3.2011 -תאריך אחרון להרשמה הוא ה.  נייד ומייל טלפון, טלפון , ולרשום שם



(בהתנדבות)נעמי שני בהנחיית 

.  10.30בשעה  26.1.11יתקיים ביום רביעי 

.ידון בנושא הסיפור בקצר מול הרומן בנורדן .  של מאיה ערד" אמן הסיפור הקצר"בנדון 
.קטעים מתוך הרומן הנוגעים בנושא יהיו בספריה

10:30  בשעה' בימי בבריכוזה של טליה צור      -

3.1.1110.1.1117.1.1124.1.1131.1.11ימי פעילות

סוזן גרוסשילה ורשבסקיגרי מנדלמרתה לב ציוןדינה גינזבורגבהנחיית

 3' טיול מס      

12.1.1011, יום רביעי    חרמץבהדרכת משה 

יציאה ממרכז מסחרי עומר - 07:00
חזרה משוערת לעומר - 18:30

 4' טיול מס                       

16.2.11, יום רביעי בהדרכת ירון קרן   

:בתוכנית

יציאה ממרכז מסחרי עומר -  07:30

(6כביש ) באלוניתהפסקת ארוחת בוקר עצמית  - 08:30

ששוקם לאחרונה והפך ללהיט  " התחנה"בעקבות אנשי רוח שחיו במקום ובמתחם " נווה צדק"ב סיור - 10:00

.במידה ומזג אויר יאפשר נמשיך בהליכה קלה ליד הים לכיוון יפו.  *תיירותי

הפסקת ארוחת צהריים עצמית -12:45

המוזיאון הישראלי במרכז רבין הוא ייחודי וחדשני   -ביקור במוזיאון יצחק רבין במרכז רבין בתל אביב  -15:00

סיפור חייו של יצחק רבין וסיפור  : שלעיתים התלכדו לסיפור אחד, ומטרתו לתאר שני סיפורים מקבילים
.תולדותיה של מדינת ישראל

חזרה משוערת לעומר - 18:30

 .115₪-עלות לקהילה התומכת    .הדרכה וכניסה לאתרים, הסעה: המחיר כולל  135₪: עלות למשתתף  •

 5' טיול מס     

הרבה אוכל משובח וכל מה שאפשר לבקש מחופשה  , רוגע, עולם של פעילויות, דמיינו לעצמכם מקום קסום

.במהלך הנסיעה הלוך ושוב ישולבו טיולים. חלומית
(תשלומים 3ניתן לשלם ב )1360עלות יחיד בחדר זוגי 880עלות למשתתף בחדר זוגי 

18:30-18:00,   שלישי    20:00-19:00,  ראשון : בימים,  "הבית בדפנה: "הרשמה לטיולים  •

0507-921299נייד  ,   6469220. ליוכבד מרקס    טל:  לפרטים נוספים נא להתקשר  •

7.1.2011ביום שישי   "   ארנני"יציאה לאופרה 
.מהמרכז המסחרי עומר    10:00: בשעה 

. מתבטלים -שניתנו בהתנדבות במשך שנים , השיעורים באנגלית בהדרכה של רינה עברי

.נחת ובריאות, אנו מאחלים למשפחה ולה אושר. תודתנו לרינה על שנים רבות של נתינה מסורה


