
 

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

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של הרצאת אורח    -7.6

.מנהל מחוז דרום במועצה לשימור אתרים -עופר יוגב : המרצה       

.  שבע ובמרחב-קידום שימור אתרים בבאר:  הנושא       

  גוניקאהרון בריכוזו בהתנדבות של טיולים בכורסא  - 14.6

המדהימים      סוטראארץ המוגלים ומקדשי הקמה , מקורות הגנגס, רגיסטאן(: המשך) מהודוזיכרונות          

.גוניקמטיולם של נילי ואהרון סרט          

לאה גולדשטייןבריכוזה בהתנדבות של " בשיר ובאומר" - 21.6

"בן יהודה פרוייקט" יוזםאסף ברטוב : המרצה         

.מחידוש השפה לחידוש הספרות העברית -יהודה -פרויקט בן:  הנושא          

   נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של הרצאת אורח  -28.6

.תגליות ותעלומות: קברים מימי בית שני: הנושא.   אליעזר אורן' פרופ: המרצה       

100אביב בת -תל - 90הבימה בת "  ברבו שרים תשעים"

הצדעה מיוחדת לעיר ולתיאטרון במחוזות הזמר הגדולים

ממגרש החנייה במרכז המסחרי 18:15 -בשעה  14.6.09' יציאה מאורגנת ביום א

18:00 - 18:30' ובימי ג 19:30 - 20:00' בימי א" הבית בדפנה"ק בלבד ב'ותשלום בצהרשמה 

₪ 75לחברים בקהילה התומכת ,  הסעה כולל₪  100עלות 

  11:00 - 12:00בין השעות   3.6.09' יום ד -שעור הדגמה + הרצאה  -מהי יוגה

תוך סריקת התפתחותה  , הסבר כללי על הפילוסופיה דרך החיים ותרגול היוגה -הרצאה ' לק אח    

.ההיסטורית וסוגי היוגה השונים    

התנסות בתרגול היוגה -' לק בח    

 סטיאננדהמורה מוסמך בסגנון , שעורי יוגה קלאסית בהדרכת טלי סקלי -יוגה עם הזריחה.

0546206645 -לפרטים . בבוקר 6:15 - 7:45בשעות ' וד' בימי ב.  בואו להעיר את הגוף והתודעה    

תזכורות  

    28.5 - תיקון ליל שבועות

 28.5 - (יום חמישי ) ממגרש החנייה במרכז עומר 10:00יציאה לאופרה כרמן  בשעה.

...'וכוחוגים , הצגות, טיולים



שפות
   

           
כל המדריכים בנושאי השפות מפעילים את הפעילות בהתנדבות         

  החוגים בצרפתית ובעברית נמשכים כסדרם.
   16:45בשעה   28.8,  14.6, 31.5 -ב   -' מפגשים בימי אהשוקי שוחט  בהנחיית -ערבית לימוד 

  

10:30  בשעה' בריכוזה של טליה צור בימי ב - אנגלית

1.68.615.622.629.6ימי פעילות

סוזן גרוסגינזבורג דינהפרידמן ברברהגלזר יעללב ציון    מרתהבהנחיית

.לאור הביקוש הגדול נמשכת ההרשמה לקבוצה גדולה   -קסמי רוסיה 

.אומנות ותרבות, קיסרים, פטרסבורגביקורים מיוחדים במוסקבה וסט 

.תשעה ימים מלאים

.הרצאת רקע של העיתונאי דמיטרי פרוקופייב: בלעדי

  זאגורסק, טרטייקובגלריית , מוזיאון הנשקייה, וקתדרלותקרמלין , הכיכר האדומה, פנורמיסיור : מוסקבה

מרכז  , בית הכנסת הגדול, קרב בורדינו -פנורמהמוזיאון , ר הניצחוןאת –" הר ההשתחוות", (פוסד סרגייב)

,  י'נובודייביצבית הקברות במנזר , ארבאטמדרחוב , כנסיית הגואל, המטרו תחנת, "רושהמריאנה "-יהודי

.קונצרט ווקאלי מיוחד של המקהלה הרוסית

ארמון יקטרינה  , מצודת פטר ופול, פטרהוף', מוזיאון ההרמיטאז, קזן קתדרלת, פנורמיסיור : פטרסבורג. סט

,  ותעלות העיר נייבהשייט בנהר , הארמון של פליקס יוסופוב, אנדרטת המצור, כולל חדר הענבר -בפושקין

.היהודית פטרסבורג. בית הכנסת המרכזי וסט

בעת ההרשמה' וכומסלול הטיול לפי הימים העלות : פרטים נוספים

.18:00-18:30' יום ג 19:00-20:00' בבית דפנה ימים א                       

.050-7921299: נייד. 08-6469220: יוכבד מרקס טל                       

"הבית בדפנה"ב 19:00בשעה  10.6.09פגישה עם המדריך ביון רביעי 

הישוב היהודי אל מול המנדט הבריטי  -" המרד"

חרמץבהדרכת משה  

4.6.09, יום חמישי

יציאה ממרכז מסחרי עומר 07:00

נבחן את  .בית מורשת מנחם בגין ועד  קבר בגין בהר הזיתים, מבית הכלא בירושלים דרך מלון המלך דוד

בהן התרחש מאבק אלים רווי שנאה ותעוב הדדי בין הישוב היהודי  , (1645-1947)שנות המנדט האחרונות 

.לשלטון המנדט

.סיפור האירועים שהסעירו את הישוב היהודי בשלהי תקופת המנדט -מוזיאון אסירי המחתרת 

.מוזיאון חדש וחוויתי שמביא את סיפורו ומורשתו של אבי המרד -בית מורשת בגין  14.30

.בחר בגין את מנוחתו האחרונה, אל מול הר הבית ולצד חיילי המרד -קבר בגין בהר הזיתים 

חזרה משוערת לעומר 19.00

•* (.הסעה וכניסה לאתרים, המחיר כולל תשלום למדריך)₪  165עלות למשתתף *

₪ 140" קהילה התומכת"עלות ל •

הספריהבשיתוף עם  -מועדון קוראים 

.  10:15בשעה  10.6.09רביעי יתקיים ביום  הארונסוןבהנחיית עדנה המפגש הבא 

.טולסטוי -" שני הזקנים" בסיפורנדון 

.עותק הסיפור נמצא בספריה


