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

 יישוביתפעילות   -השואה והגבורה יום ערב   - 1.5.11

 פעילות יישובית -הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ערב   - 8.5.11

 רגבנורית בריכוזה בהתנדבות של  -אורח הרצאת  - 15.5.11

 . החוקרים במדינהמבכירי העיתונאים , אבינרימר אריה של הרצאה                

 .   מועצת העיתונותר איגוד העיתונאים וחבר נשיאות "היה יו בעברו".אומץ"ר אגודת "משמש כיוהוא                

 .הפוליטית והכלכלית במדינה, שחיתות בצמרת השלטונית -ההרצאה נושא                

 גוניקאהרון בהתנדבות של בריכוזו  -טיולים בכורסא   - 22.5.11

           חיים בה אנשים שמעניין לראות ולהכיר את , בורמה אינה רק מקדשים. נטייל בבורמההפעם                  

 .גוניקשל נילי ואהרון מטיולם   . אורחות חייהם                 

 (פרטים מעבר לדף) וורטמןתערוכה של הציירת דניאלה פתיחת   – 29.5.11

 

 
         



 תערוכת הציירת  

 וורטמןדניאלה 

 .בגלריית הבית בדפנה העומר

 .  בדפנה בגלריית הבית  20:00בעשה  -29.5.2011פתיחת התערוכה תתקיים ביום ראשון ה 

 12.7.2011 -התערוכה ביום שלישי הנעילת 

חייה כך שהציור  גם סיפור משיכת מכחול הוא כל . מציירת בעיקר בצבעי אקריליק, דניאלה תושבת קיבוץ זיקים

 .  למדה במכון אבני וברמת השרון בבית ספר לאמנות פלסטיתדניאלה . והסיפור נהפך ליצירה מיוחדת ומסקרנת ביותר

 .במצגתיצירותיה תספר על האמנית 

 עומרהבית בדפנה מזמין לפתיחת התערוכה את כל תושבי 

 
 

 

 

 

 
   

 

 טיול לצפון הגלילי                                              8' טיול מס

 מאיר ברזילי -בהדרכת    16-17/5/2011'  ג', ימים ב                            

 16.5.11יום שני 

 יציאה מהמרכז המסחרי עומר – 07:00

 .הפסקת ארוחת בוקר עצמית באלונית או בפונדק ציפורה דרך הבקעה – 08:00

 .היזרעאליסיפור כרם נבות . מסלול קצר לעין יזרעאל, תל יזרעאל – 10:00

 (.אקוודוקט)גשר על נחל חרוד העובר על תעלת מים  – הקנטרהבגשר סיור  – 11:30

 חומה ומגדל – 12:30

 ארוחת צהרים  – 13:30

 .כוכב הירדן ידוע גם בשמות יפה נוף וכוכב הרוחות הוא גן לאומי ואתר ארכיאולוגי –סיור בכוכב הרוחות  – 15:00

 וקבלת חדריםעין חרוד הגעה לבית הארחה  – 17:30

 ארוחת ערב בקיבוץ עין חרוד מאוחד – 19:00

 חוויה לילית קסומה שטרם נראה כמותה בארץ הלוקח את המבקר אלפי שנים לאחור בזמן –שאן  –לילות  – 20:30

 17.5.11יום שלישי  

 ארוחת בוקר בבית הארחה ועזיבת החדרים – 07:30

 בנטל –הר בנטל הוא הר געש צפוני בקומפלקס אביטל , לעבר רמת הגולן ושכנתנו סוריהמהר בנטל תצפית 

,  בדרכו יוצר הנהר את מפל הבניאס. מימיו של המעיין בשמורה  זורמים בעוצמה רבה באפיק קניוני –שמורת הבניאס  – 09:30

 .השביל והגשר התלויים שזה לא מזמן נפתחו, המפל העז והמרשים בישראל, מפל גואש ושוצף

 ארוחת צהרים מיוחדת במסעדת דגי דפנה – 13:30

דרך . של הארץ לתועלת המטיילים הטיבעימהוה דוגמא לדרך בה ניתן לרתום את אוצרות הנוף  –חניון האלה בקדש נפתלי 

נבנתה מחדש   1178בשנת . ליד גשר בנות יעקוב –מצודת עטרת . עצי אלה אטלנטית, הנוף יער בית קשת עם עצים מדהימים

 .מסלול הליכה בירדן ההררית, היפיפיהעל גדת הירדן ההררי 

 חזרה משוערת לעומר – 19:00

 ,  הסעה, ארוחה נוספת ביום השני+ אירוח בבית הארחה חצי פנסיון : המחיר כולל₪  640 –עלות למשתתף 

 .הדרכה ותשלום לאתרים
   

 

 

 

 

   

 
  
 

 18:30-18:00,   שלישי   20:00-19:00,  ראשון : בימים,  "הבית בדפנה: "הרשמה לטיולים
 050-7921299נייד  ,   6469220. ליוכבד מרקס    טל:  לפרטים נוספים נא להתקשר

 

 בעומרהמסחרי מהמרכז    10.00  -בשעה  27.5.11יום ששי    " חליל הקסם" לאופרהציאה י

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

 30.5.11 23.5.11 16.5.11 9.5.11 2.5.11 ימי פעילות

 פעילות אין בהנחיית

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 פעילות אין

 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 שילה שפיץ גרי מנדל יעל גלזר

 "הבית בדפנה"ב 18:00בשעה  18.5.11' מפגש קבוצת המטיילים לפרובנס יתקיים ביום ד


