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

                                             
  

זונות יהודיות   :הנושאאסתר אדלר   : המרצה  .  בריכוזה בהתנדבות של נורית לב -הרצאת אורח 
 1870-1930לכודות בשבי המאפיה היהודית בארגנטינה בשנים  

 
 אין פעילות....... פסח
 אין פעילות....... פסח

 
 .פתיחת תערוכת אמני עומר ליום העצמאות

אמנות יהודית  : הנושא   פיגרס פאו' פרופ: המרצה  .  בריכוזה בהתנדבות של נורית לב -הרצאת אורח 
 .השפעות וניגודים –ואמנות נוצרית בעת העתיקה 

 .נחוםאוריאל , 0547800731נוספים והרשמה לפרטים . 17:00בשעה  17.4פגישת הכרות    –סדנת מודעות •
₪   1250עלות של . צילום לילה  1בשטח  4, מפגשים  10.  בחודש יוני בהדרכת אמנון גוטמן יפתח קורס צילום •

 AMNON23@GMAIL.COM: להרשמה

  
1.4.12 - 

 
 

8.4.12 - 
15.4.12 -   

 
22.4.12 – 
29.4.12 

 
 
   
 "הבית בדפנה"גלריית          

 "  ארץ ישראל שלי"  יום העצמאות תערוכת     
   20:00בשעה    22.4.2012 -ה ראשון ביום                  

 .פתיחה דברי : בתוכנית                      

 .האמניםשתכלול את דברי מצגת                                     
 .בוסקיואבנר עם רחל בציבור שירה                                      

  

 



 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)

 פסח 15.4  וב  8.4 -ביתקיים לא    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
 050-7921299נייד  ,   6469220. לפרטים נוספים  ליוכבד  מרקס    טל

                   

 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  –ההרודיאני  הרובע . 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

 .₪ 165לחברי הקהילה התומכת .  הדרכה וכניסה לאתרים, הסעה –כולל ₪   185 –עלות למשתתף 
 

 בולוס אדה'ג: בהדרכת   15.05.2012........מסורת ומנהגים בגליל 

מסורת  הסיור ידגיש . סיור זה מוקדש להיכרות עם חיי היום יום של חלק מהפסיפס האנושי שחי באזור עמק יזרעאל וסביבתו

קבורה ודרך היכרות עם השיוך  , מנהגי הנישואין – המינהגיםדרך היכרות עם , רקסית'ומנהגים של האוכלוסייה הערבית והצ

 .ובתמורות שחלו בו בשנים האחרונותמעמד האישה בחברה הערבית נדבר על , בנוסף לכך. העדתי והמשפחתי

 

 .יציאה ממרכז מסחרי עומר - 07:00
נכיר קבוצה של נשים שמתכנסות במבנה בן למעלה  . ידאת'נוג-בבועיינהתחילת המסלול בביקור בפרויקט נשים מיוחד 

שם נסייר במרכז  לעילבוןנמשיך . יוצרות בחרוזים ומספרות על חיי היום יום שלהן, קולעות סלים, והן רוקמות, שנהממאתיים 

בהליכה רגלית קצרה  .  ובבית הקברות המיוחד שבו נלמד על מנהגי הקבורה ופאולוס פטרוסבכנסיית הישן של הכפר ונבקר 

שם נשמע על המקצוע  . הנחושתחרש  –" אלאמין-בו"מפגש מרתק עם . למשפחת אשקר שמתפרנסת מדבש ומוצריונגיע 

דרך  . רקסים'צ 300 -כבכפר זה חיים  – כמאלכפר ניסע לאחר הפסקת צהרים . שהולך ונעלם ונלמד עוד על חיי הכפר מסיפוריו

 .  ואתרי הכפר השונים כולל המוזיאון החדש נכיר לעומק אנשים מיוחדים אלה כמאהציוריות של כפר  הסימטאות

 .חזרה משוערת לעומר – 19:00

 .₪ 175לחברי הקהילה התומכת .  הדרכה וכניסה לאתרים, הסעה –כולל ₪   195 –עלות למשתתף 
 

 

 

 :  והרשמהלפרטים             

   050-5366954.  טל גוטהלףמלי 
 

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

 30.4 23.4 16.4 9.4 4.4 ימי פעילות

 ורשבסקישילה  גינזבורגארתור  יעל גלזר פעילות אין..פסח גינזבורגדינה  מרצים


