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

 נורית לבבריכוזה בהתנדבות של  -הרצאת אורח        -6.1                                             
 .הגלוי והנסתר בכתב ידנו –נושא ההרצאה . מרדכי שרם –המרצה               

 פתיחת תערוכה     - 13.1

 .  גוניקאהרון  בהתנדבות שלבריכוזו  -טיולים בכורסא      -20.1

 ,  לאורך הגנגסנטייל . ורנסיהקדוש ועד הגנגס ממקורות               

 ונסיים בטקסי קבורה והודיה לנהר הקדוש נצפה                

 .גוניקשל נילי ואהרון טיולם    .היפהבקשמיר                
 .נורית לבבריכוזה בהתנדבות של  –אורח הרצאת     - 27.1

 אי סבילות   –נושא ההרצאה . זהבה דוידסון   -המרצה              

 .ובריאותךלמזון                

   -"באומר ובשיח"      - 3.2

 ולאה גולדשטיין לב נורית בהתנדבות של בריכוזן                

 .  דורלהקת בת , שפיראדניאלה               

 
 מהמרכז 10.00בשעה  נסיעה לאופרה ״לואיזה מילר״        4.1.13 לאופרה  יציאה •

 *הודעות ***** הודעות***** הודעות***** הודעות***** הודעות***** הודעות * 
 צרכנות נבונה  : המעוניינים להתנדב לפעילות בנושאתושבים •

 052-6056769טלפון    yehudalic@gmail.com ליכטנפלדלפנות ליהודה נא 

 



 *טיולים*****טיולים***** טיולים***** טיולים***** טיולים ***** טיולים***** טיולים **  
 

  13-16/01/13, רביעי –ראשון  –אילת ' פריוויליגבמלון נופש 
 .תשלומים 3-ניתן לשלם ב. ח"ש 1630יחיד בחדר , ח"ש 990ליחיד , זוג בחדר            

 

 ארץ  "טיול ל" אל יהוד קאסר"באתר הטבילה  -האפיפניהחג לכבוד

 .  ירון קרן: בהדרכת  17/01/13חמישי "....המנזרים
 ארוחת בוקר עצמית בלטרון 08:00עומר   ממרכז מסחרי יציאה  07:00

    רצפת פסיפס שיתופי ובו מנזר מתבודדים במישור אדומים שהפך לאחר מות מייסדו למנזר  - אבטימיוס 09:30

 .ובורות מים ענקיים שמהם ניתן ללמוד על אורח החיים במדבר בימי קדםמרשימה                            

שליד מעלה אדומים הינו מוזיאון הפסיפסים  "  אכסניית השומרוני הטוב"באתר הטוב  השומרנימוזיאון   10:30

 .שומרון ועזה, מוצגים בו פסיפסים וממצאים נוספים שהתגלו ביהודה. היחיד בארץ ואחד מבין שלושה בעולם  כולו

 עצרו ללון בדרכם , מריה, ואימוהמנזר נבנה במקום בו ישוע , על פי המסורת הנוצרית - לה'חגמנזר דיר  12:00

 .  כאשר ברחו מהמלך הורדוסלמצרים                                     

 .הפסקת ארוחת צהרים עצמית  13:00

 הסבר על  הטקסים הנערכים במקום  .  ובסמוך לארץ המנזריםאל יהוד  בקאסראתר הטבילה המסורתי   14:15

 .  אל אתר הטבילה בממלכת ירדןותצפית                                                                      

 .לאחר מלחמת ששת הימים" ארץ המרדפים"אנדרטת הבקעה סיפור   15:45
 ₪  165עלות .  יתכנו שינויים בלוח הזמנים*    .   חזרה משוערת לעומר  18:30

 

1-8/5/2013עם תמי פורטיס  .    ימים 8 –טולדו וקסמי אנדלוסיה , מדריד 
 מדריד.. סביליה.. פרונטירהחרס דה לה .. גיברלטר.. רונדה.. קוסטה דל סול.. גרנדה.. קורדובה.. טולדו

 050-7921299נייד , 6469220' מרקס טל ליוכדבמסלול הטיול לפנות + לפרטים            

 טיול לאיסלנד מתוכנן לחודש אוגוסט פרטים בהמשך... 
         

 18:00-18:30' ג , 19:00-20:00' בימים א, "הבית בדפנה: "לטיוליםהרשמה                 
 050-7921299נייד , 6469220' נוספים ליוכבד מרקס טללפרטים                       

 

 *****חוגים***** חוגים ***** חוגים ***** חוגים***** חוגים ***** חוגים ***** 
 

   .10:30 בשעה 'ד בימי .מושקוביץ מיכל בהדרכת עצם בונת התעמלות•

 054-4576449 מיכל :לפרטים      

 . 10:30 בשעה 'ההרצאות יתקיימו ביום ה ,מזרחי-שירה הורביץבהנחיית   -וגוונים משלל עמיםצלילים •

 052-8924670: לפרטים   .שקל 35מחיר הרצאה בודדת . ניתן להשתתף בהרצאות בודדות

 
 *** שיחונים*****  שיחונים*****  שיחונים*****  שיחונים*****  שיחונים*****  שיחונים** 

 

 10:30בשעה ' בימי ג( בהתנדבות) בוכמןאורי בהנחיית  – צרפתית•

 .  ח לחודש"ש 70המחיר . 17:00בימי רביעי בשעה . מינה גפןבהנחיית  –רוסית •

 minad@013.net 054-6333806מינה : לפרטים והרשמה                    
 
 
 

 10:30בשעה ' בריכוזה בהתנדבות של טליה צור בימי ב –באנגלית  שיחון

 28.1.13 21.1.13 14.1.13 7.1.13 פעילות ימי

 שילה שפיץ גינזבורגארתור  מנדלצוויגדורית  יעל גלזר מרצים


