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

                                             
  

 ד יצחק מלצר"עו: המרצה.  בריכוזה בהתנדבות של נורית לב -הרצאת אורח 

 .סיפורים מבית המשפט במצרים ובישראל: הנושא
 ".מסכות ועוד, יוגה צחוק, תיאטרון פלייבק"–פורים 

   זה לא רק פטרה   –ירדן  .  גוניקבריכוזו בהתנדבות של אהרון  –בכורסא טיולים 

 .גוניקנילי ואהרון של טיולם 

 "חוטי פרדה שקופים" בנוררב שיח בעקבות ספרו של דן 

 .דורית זילברמן ומשה גרנות בהשתתפות הסופרים 

לשלוח הודעה  מתבקשים   22.4.112  -שתפתח ב אמני עומר המעוניינים להשתתף בתערוכת יום העצמאות •

  -תאריך סופי להרשמה הוא ה . שתכלול מספרי טלפון gmail.com111paula@: עובדיה למייל של פאולה 
כל מה שברגשות או בעיני כל אמן הוא בשבילו  : " ארץ ישראל שלי: "תערוכת יום העצמאות הואנושא .    10.3.2012

 .המשתתפיםהעבודות ייקבע לפי מספר מספר   . ארץ ישראל
 .נחוםאוריאל , 0547800731נוספים והרשמה לפרטים  –סדנת מודעות  –חוג חדש  •
₪   1250עלות של . צילום לילה  1בשטח  4, מפגשים  10. בהדרכת אמנון גוטמן יפתח לאחר פסחקורס צילום •

 AMNON23@GMAIL.COM: להרשמה
 
 

 
 
 

 20:00: בשעה  11.3.12'  יום א            "מסכות ועוד, יוגה צחוק,תיאטרון פלייבק "  
 

 ,  פלייבק הוא תיאטרון אימפרוביזציה של סיפורים אישים כגון פספוסים מהחייםתיאטרון 

 .והשחקנים יעברו חוויה בלתי נשכחתהמספרים  .חוויות מיוחדות ועוד, מצחיקיםסיפורים 

 .בידע במשחק תיאטרוןאין צורך .   שוניםואביזרים , במסכותנשתמש 

 !בואו עם המון מצב רוח טוב
 .מי שרוצה להתחפש יתקבל בכיף. להביא מסכות פשוטותאפשר   !למבוגרים בלבד

  
 .שחקנית תיאטרון פלייבק וליצנית רפואית, מנחה מוסמכת לפסיכודרמה, פאולה עובדיה: מנחה

 



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

 26.3.12 19.3.12 12.3.12 5.3.12 ימי פעילות

 שמות במרצים יפורסמו על לוחות המודעות מרצים

הפעילות תתקיים  , פאולה עובדיה מנחה -תיאטרון פלייבק ופסיכודרמה בשילוב יוגה צחוק תנועה וליצנות 

   paula.psychodrama@gmail.com: מייל 0524223878לפרטים והרשמה      18:00-21:00 -בימי שני בין השעות         

 18:00בשעה ' בימי ג -משחק מודרך. 18:00בשעה  ' בימי א -למתחילים. מאיר אורןבהדרכת  –' ברידג . 

 (  בהתנדבות) טריפטושייקה בריכוז  09:00בשעה ' ה', ג', אבימי   -שחמט 

טיבן  אילנה  של בריכוזה  18:30בשעה ' בימי ג(.   בהתנדבות) אמיתיאהובה בריכוזה של  10:00בשעה ' אבימי   -' ברידג

 (בהתנדבות)עצמוני עוזי בריכוזו של   20:00בשעה למתקדמים ' בימי ד(. בהתנדבות)

 12.15-13.45בין השעות   '  בימי א ליינוונדמיכאל המרצה  אידיש    

בחופשה עד הודעה חדשה  – צרפתית 

"18:00 – 19:30בין השעות  ' בימי ב –" בואו נלמד לקרוא ולכתוב בערבית 

"20:00 – 21:30בין השעות  ' בימי ב -" בואו נדבר ערבית 

 

 

     18:30-18:00'  ג,   20:00-19:00'  א: בימים,  "הבית בדפנה: "הרשמה לטיולים
 6460888. לאילנה ענבר טל  050-7921299נייד  ,   6469220. לפרטים נוספים  ליוכבד  מרקס    טל

 

 28-29.03.2012.........ונדידת אנשים , בעקבות נדידת ציפוריםסיור                   
 ברזילימאיר : בהדרכת                                                                                                                                                

 2012למרץ  7מספר המקומות מוגבל מועד אחרון להרשמה , ההרשמה החלה                     

 .הפסקת ארוחת בוקר עצמית. יציאה ממרכז מסחרי עומר 07:00 -  28.03.2012יום רביעי •

באתר נוכל לעקוב ולצפות  .  הנמצא בלבו של עמק החולה ונחשב לאחד מאתרי הצפרות החשובים בעולם -החולהסיור באגמון 

 .בציפורים הנודדות ובבעלי החיים לפי עונות השנה

 .הפסקת ארוחת צהרים עצמית

נחל דבשה  המסלול חוצה את . שמורת עין נוטרה שוכנת בנקודת המגע של הגולן עם עמק החולה –" עין תינה"רגלי בסיור 

ההליכה . משם ממשיך בתוך אפיק נחל עין תינה לכיוון צפון מזרח המסלול מטפס עד המעיין האקליפטוסיםחורשת וממשיך עד 

מסלול ההליכה עשיר בצמחיה שהבולט  . בדרגת קושי נמוכה המשלב נוף הרריהמסלול (. נעליים מתאימות)בתוך מים רדודים 

 .  הוא עץ התאנה

 .  ארוחת ערב במלון, "נופי גונן"הגעה לכפר הנופש  – 17:30

 .עזיבת המלון – 09:00. ארוחת בוקר במלון 07:30   29.03.2012חמישי  יום •

לראש  נסיעה .  הליכה נוחה בנוף מרשים. פלגי מים הזורמים כאן מכל העברים ומצטרפים לנהר גועש -דןבשמורת תל סיור 

,  קוליחזיון אור בבית אבן משוחזר ששמש את פקידי הברון רוטשילד מוצג . שיחזור ראש פינה וסיפורו של המקוםביקור  –פינה 

 .מסלול הליכה לאורך נהר הירדן –מצודת עטרת . הפסקת ארוחת צהרים עצמית בראש פינה – 14:00. סיפור תולדות המושבה

 .חזרה משוערת לעומר – 19:30

 .תשלום לאתרים ומלון, הדרכה, הסעה: המחיר כולל( תשלומים 3ניתן לשלם ב* )₪   660עלות למשתתף 

 

 

 ברזילימאיר : בהדרכת          16.04.2012........ירושלים שלי ואתרים חדשים 

 .ממרכז מסחרי עומריציאה  - 07:00
וזכה לשמו עקב היותו , "העיר העליונה"הוא מבנה מפואר שהתגלה בזמן חפירות  -"הבית השרוף"מיצג האור קולי של  – 09:30

 .י הרומאים"עדות מיוחדת במינה לתקופת חורבן ירושלים במאה הראשונה ושריפתה ע

נסתיימה בניית בית הכנסת בערב ראש חודש   2006לאחר שיחזור ובנייה מורכבים מאז שנת " החורבה"בבית הכנסת ביקור 

בעמקי האדמה שכונת פאר מימי הבית  –סיור בעיר של מעלה  –לארכיאולוגיה  וואלמוזיאון  – בברודיאניהרובע . ע"ניסן תש

תיעוד נפילת הרובע   –" לבד על החומות"תערוכת . השני שהפכה למוזיאון מדהים ולאתר הארכיאולוגי המקורה הגדול בארץ

 .ון פיליפס'תיעוד נדיר של ימיו האחרונים של הרובע במלחמת העצמאות באמצעות צילומיו של ג. ח"היהודי בתש

סיור ייחודי חדש בעקבות   –תגליות חדשות מימי הבית השני  -ביקור באתר עיר דוד  .    הפסקת צהרים עצמית ברובע היהודי

הממחיש את מיקומה הייחודי והנמוך של עיר דוד המקראית ביחס  , "בית הצופה"תצפית מרהיבה מראש .  עולי הרגל לעיר דוד

 .מרשים החושף את עברה המפואר של העיר מימדימיצג תלת . לחומות המקיפות את ירושלים העתיקה

 .חזרה משוערת לעומר – 19:30

 .הדרכה וכניסה לאתרים, הסעה –כולל ₪   185 –עלות למשתתף 

 

 

 :  והרשמהלפרטים             

   050-5366954.  טל גוטהלףמלי 
 


