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

 נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של  -הרצאת אורח     - 3.4.11

 "השקיעה" :הנושא   נאויאליהו : המרצה                   

 נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של  -הרצאת אורח   - 10.4.11

 באיסלםירושלים  :הנושא   נאויאליהו : המרצה               
 

 

          

   12:00 - 9:00'   ד',ג',ב', ימי א  -מועדי ביקור בתערוכה 
 20:00 - 18:00'  יום ד   20:00- 18:00'  יום ג

 13.4.2011התערוכה תינעל ביום רביעי 

 קבוצת  דרום  למעשה  טלאים
 מתכבדים  להזמינכם  לתערוכת

                             "הנגב"
 

 18:30בשעה    3.4.2011הפתיחה היום ראשון  
 עומר 42-40רחוב רותם    " הבית בדפנה" -ב

 
 
 

 ברכות
 המועצהראש , בדשפיני 

 "הבית בדפנה"מנהלת , גוסרסקיאסתר 
 ר קבוצת הדרום למעשה טלאים"יו, נינה כספי

 (בהתנדבות)עומר  –רכזת החוג , יהודית מרום  –מנחה                                      
 

,  בן זקן מרסדס,     בלומברגמירה ,  זהבה בלום,  בוסיבהזיוה ,  אלמקיים רוזט:    משתתפות בתערוכה
,  סנדרה לב ארי,  נינה כספי,     מליסה טסט,  כרמלה דביר,  חנה גרינברג,  אולגה גדליהו,    תקוה בר דוד

,  לורי קורץ,  צוויקלולי 'ג,  עליש ביאטריס,           בלה סעד,  סמלסוןרחל ,   ליאורה נתיב,  יהודית מרום
 .יפה שוורץ,  קירשנררותי 

20:00בשעה    5.5.11'   פתיחת   תערוכת   יום   העצמאות  של  אומני   עומר  ביום ה



  לא יתקיים בחודש אפריל – הספריהמועדון קוראים  בשיתוף עם 

 
 

 

 10:30  בשעה' בימי בבריכוזה של טליה צור      - שיחון אנגלית

 11.4.11 4.4.11 ימי פעילות

 גינזבורג ארתור גינזבורג דינה בהנחיית

 

 

 

   

   27/4/2011,   ביום רביעי -ירושלים   שביל ישן  וחדש  לאורך         8' טיול מס

 ר אלי תלמי"ד בהדרכת                                                          

 בעומריציאה מהמרכז המסחרי    07:00

 הפסקת ארוחת בוקר עצמית בלטרון  08:00
 . ירושלים מקשר בין שביל ישראל הוותיק  לירושלים הבירהשביל   
 .    הפרוסים   לאורכוונבקר באתרים שונים  -ועד לגיא בן הינום קדרוןדרך נחל , מהר הצופים -בחלקו המזרחינסייר   

 . הר הבית נחשוף שרידים מעברו המפואר של , על מורד הר הצופים, סינון עפר הר הבית בעמק צוריםבאתר   

   נעמוד על   יד אבשלום וקבר זכריהלרגלי .  של ישו אמו,מריםמי קבור במערת קברה של  שמנים נשמעבגת    

 ההולכת ונחשפת עתה , גדולת הממדים בבריכת השילוחנבקר .  הקבורה של עשירי ירושלים בימי בית שנימאפייני   

 פתחו של ", בפאתי גיא בן הינוםנסיים   .ממנה לשערי הר הביתשהוליכה ארכיאולוגית ובדרך עולי הרגל בחפירה   

 .במסורות הנוצריות, "שדה הדמים", "דמא חקל"לשהפך  מקום עבודה זרה , "גהינום  

 ₪  125לחברי הקהילה התומכת  ₪  145עלות למשתתף          חזרה משוערת לעומר    18:00

 

 בהדרכת מאיר ברזילי 16-17/5/2011'  ג', ימים בהחלה ההרשמה לטיול לצפון הגלילי  

שינה בבית  , הליכה בנחל חרוד, הקנטרהסיור בגשר , מוזיאון חומה ומגדל בקיבוץ ניר דוד –בטיול זה נבקר 

 .חניון האלה ומצודת עטרת, שמורת הבניאס, תצפית לעבר רמת הגולן מהר בנטל, הארחה בעין חרוד

,  הסעה, ארוחה נוספת ביום השני+ אירוח בבית הארחה חצי פנסיון : המחיר כולל₪  640 –עלות למשתתף 

 .הדרכה ותשלום לאתרים

   

 

 

 

 

   
 
  

 

 18:30-18:00,   שלישי   20:00-19:00,  ראשון : בימים,  "הבית בדפנה: "הרשמה לטיולים
 050-7921299נייד  ,   6469220. ליוכבד מרקס    טל:  לפרטים נוספים נא להתקשר

 

 

 בהדרכת חיים הרטוב  25.5-1.6.2011  פרובנסהחלה ההרשמה לטיול ל

 , נופים רומנטיים: הכליש כאן . מחוז שטוף שמש בדרומה של צרפת, חבל פרובנס הקסום

 . תרבות ואמנות ואנשים מלאי שמחת חיים, מסעדות נהדרות, יקבים מקסימים, יין איכותי, יופי טבעי

יחד עם  הבנייםכנסיות וארמונות מימי , מנזרים, אפשר למצוא כאן אתרים היסטוריים. גן עדן של ממש

,  עצי זית עתיקים, כרמים ולבנדר, נהר הרון ואזור ביצות. כפרים ציוריים ורבעים עתיקים, מקומות מפנקים

, שהיה מקור השראה לאמנים רבים, מואר באור המפורסם של פרובנס והכלשדות פוריים , ערוצים עמוקים

 .גוך וואןביניהם סזאן 

 .בעת ההרשמה ינתנותוכנית מפורטת של מסלול הטיול ופרטים נוספים •

   10.00  -בשעה    15.4.11יום ששי      ריגולטו לאופרהיציאה 
 .המסחרי בעומרמהמרכז 


