לחברים שלום,
מקווים אנו שנהנתם בחופשת הקיץ (בטיולים ,בריצה אחר הנכדים ובכלל.)...
היכונו ,אנו שבים לפעילות מלאה ב – 30.10.16
גלריית "הבית בדפנה"
רח' רותם סמוך לבית מס' 40

הזמנה לתערוכת הצייר

מוטי (אסייג) שדה
"מיניאטורות בגוונים"
פאולה עובדיה – אוצרת התערוכה
פתיחת התערוכה ביום ראשון ה 30.10.16 -בשעה 19:00

לקראת סוף חודש ספטמבר יצא דף מפורט לגבי החוגים לשנת הפעילות הבאה עלינו לטובה.

בברכת שנה טובה,
שנת בריאות ופעילות.
סוף שבוע של אומנות בעומר16-17.9.16 ,

הרצאות בבית בדפנה.
•

יום ב'  31לאוקטובר בשעה  .18:00קולינריה ותרבות באמיליה-רומניה באיטליה ,הרצאה לקראת
טיול בחודש נובמבר ופתוחה לקהל הרחב .כיבוד קל.

•

יום ד'  2לנובמבר בשעה  .18:00חוזרים למצרים ,לקראת טיול מתוכנן למצרים בחודש ינואר 17
הרצאה לקהל הרחב.

פורום חדש – שני תרבותי עם החזרה לפעילות הבית בדפנה בחודש נובמבר ,נתחיל סדרת
מפגשים חדשה בימי שני בשעה  .17:00המפגשים יתרכזו בנושאי תרבות כגון מוסיקה ,ערי תרבות,
קולנוע ,תיאטרון ועוד.
הפרטים יפורסמו לקראת חודש נובמבר.

טיולים בארץ
 25-27לאוקטובר ,סיור  3ימים  2לילות בצפון בעקבות אלי כהן ז''ל .לינה בכפר גלעדי.
 28לנובמבר – סיור יום בעקבות אנצו סירני .הדרכה :דר' זאב זיוון( .פרטים והרשמה אצל תיקי ביבר או
רעיה מולכו) .תודה למועצה על הסיוע במימון האוטובוס.
הרצאה לקראת הטיול תתקיים ביום א'  13לנובמבר במסגרת פנאי בצוותא.
 20 -18לדצמבר ,טיול של יומיים לאזור מגידו .לינה בחיפה ,מלון בלוויו.
 13-16לפברואר  - 2017פסטיבל יידיש בים המלח .כולל הסעה הלוך/חזור .התוכנית והפרטים יפורסמו
לקראת סוף ספטמבר.
חודש מרץ  – 2017סיור  3ימים 2/לילות באזור בית שאן .לינה בניר דוד.

טיולים בחו''ל
 ,16-24.11.16טיול תרבות וקולינריה באיטליה .בהדרכת מדריכת הטיולים לאיטליה והשף אורלי אלדובי.
 12-20.1.17טיול למצרים .בהדרכת אלי מאלי מאיילה גיאוגרפית ,מנהל החברה ומדריך יעודי למצרים.
 24.2-6.3.17קרנבלים באיים הקנריים :לה פאלמה ,טנריף ,לנזרוטה ,לה גומרה  +יום מלא במדריד
כולל מוזיאון פראדו .בהדרכת גיא נוימן.
 4-12.5.17בל פיימונטה וחבל ליגוריה של איטליה .מטורינו עד פורטופינו ,כולל צ'ינקווה טרה ,גם האגמים
בצפון .סולו איטליה בהדרכת יאיר די קסטרו.
• הטיולים הנוספים לשנת  2017יפורסמו בהמשך .ואם חשבתם על וויטנאם – מתוכנן לינואר .2018
• סופ''ש בברלין ירד מהפרק בגלל מיעוט מתעניינים.
עד חודש נובמבר ניתן לקבל את כל ההמסלולים והפרטים על הטיולים במייל ayula.m@gmail.com
והחל מחודש נובמבר בבית בדפנה אצל רעיה מולכו בימי א' בין השעות 18:30-19:00
או אצל מזכירת הבית בדפנה .ביצוע הטיולים מותנה במספר משתתפים.

רק דברים טובים

שנה טובה

