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

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של  -6.3.11

.הסדר טיעון והלחימה בפשיעה: הנושאהשופט בדימוס יוסף רבי : המרצה                  

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של  -13.3.11

"השקיעה" :הנושא   נאויאליהו : המרצה                  

נורית רגבבריכוזה בהתנדבות של  -  - 20.3.11

.הסיפור האמיתי מאחורי מגילת אסתר :הנושאגרץ   .הרב מ: המרצה               

בוכמןלאה  ל בריכוזה בהתנדבות ש -27.3.11

ב  "א וסמינר הקיבוצים בהיסטוריה של ארה"מרצה באוניברסיטת ת, אייל נווה' פרופ  :המרצה                  

מחבר ספרי לימוד בהיסטוריה למשרד   , ובקשר בין היסטוריה  לחינוך בישראל ובמדינות העולם                  

".החברה האמריקנית במפנה המאה מכור היתוך לרב תרבותיות": הנושא  . החינוך                  

         

"בדפנה בהבית"תערוכת יום העצמאות 
.הנכם מוזמנים להכין ציורים או צילומים לתערוכת יום העצמאות

,    עצמת ההרים והדיונות  -נופים מדבריים :  לדוגמא, " נופי המדבר : " נושא התערוכה הוא
.בדואים  ועוד,  עדרי עיזים וכבשים ,  אורחות גמלים

תלוי   -עבודות  2או  1מתוכם  ייבחרו ( צילומים/ציורים)עבודות  4אמני עומר מתבקשים להכין 
.בבקשה לא להכין סדרות .   העבודה( רוחב)במספר המשתתפים ובגודל 

המעוניינים להירשם מתבקשים לפנות לפאולה עובדיה אוצרת התערוכות בבית בדפנה    
.  נייד טלפון, טלפון , ולרשום שם    Paula111@gmail.com:  למייל

  21:00 - 18:30'  יום א  12:00 - 9:00'   ה',ג',ב', ימי א  -מועדי ביקור בתערוכה 
0576484185 -או בתיאום עם שמעון ביטון   20:00 - 18:00' יום ד   21:00- 18:30'  יום ג   

                             ויינרשמעון תערוכת הצייר  
"                                 ישראל במבט עיניי":  נושא התערוכה   

.פורטרטים וגרפיקה, יוצגו  נופים. שמן וצבעי פסטל, מצייר בצבעי מים ויינרשמעון                 
28.3.2011-נעילת התערוכה ב                                                       



(בהתנדבות)נעמי שני בהנחיית 

.אגדות עם ומה שמאחוריהן -הנושא  10.30בשעה  2.03.2011-יתקיים ביום רביעי ה

  ".כוכבים בשמים"לספור מולי להד בעקבות ההרצאה של 

10:30  בשעה' בימי בבריכוזה של טליה צור      -

7.3.1114.3.1121.3.1128.3.11ימי פעילות

פרידמן ברברהגלזר יעלמנדל גריגרוס סוזןבהנחיית

אילת' פריוילג טוליפגולדן "ימים במלון בוטיק  4לילות  3נופש      5' טיול מס"

20-23/03/11, רביעי -בימים ראשון                                      

(תשלומים 3ניתן לשלם ב )ח  "ש 1360ח  עלות יחיד בחדר זוגי "ש 880עלות למשתתף בחדר זוגי              

על שפת ים המלח  " ספא-לוט"נופש במלון               6' טיול מס

27-30/3/2011רביעי     -ימים בימים ראשון  4, לילות 3                             

(א"ח כ"ש 386תשלומים של  3ניתן לשלם ב )ח "ש 1160עלות למשתתף                                    

 

   

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

מעיינות נסתרים וחזיון אור קולי במצדה -ארץ נופי בראשית          7' טיול מס                

מאיר ברזיליבהדרכת   12.04.11, יום שלישי                                      

יציאה מעומר מהמרכז המסחרי 12:00 

.נסיעה בעיר מעלה אדומים ותצפית על נוף פראי ממצפה אלון,  בישובי ספר המדברנתחיל את סיורינו  

חאן  -מוסא נבי . ששוקם לאחרונה במעלה אדומים על אם הדרך ההיסטורית מירושלים ליריחו -" השומרוני הטוב" 

מערות בה   -מערות קומראן .  'מוסם'המבנה קבורה בלב המדבר ומרכז לחגיגות , קדום  בדרך מירושלים לעמאן

.כפר של פלאחים בדואים החיים בחלקם במערות - את'דריגסיור בכפר . כתבי יד עתיקים 700התגלו מעל 

המספר את סיפור  לחיזיון אור קולי במצדה הגעה . למרגלות הסוללה, דרך ערד ובקעת הקנאים למצדהנסיעה 
.מצדה מתבצריימיהם האחרונים של 

לחברי הקהילה התומכת 165₪145₪:  חזרה משוערת לעומר            עלות למשתתף  24:00

בהדרכת חיים הרטוב 25.5-1.6.2011  פרובנסהחלה ההרשמה לטיול ל 

יין    , יופי טבעי, נופים רומנטיים: הכליש כאן . מחוז שטוף שמש מדרומה של צרפת, חבל פרובנס הקסום 

אפשר . גן עדן של ממש. תרבות ואמנות ואנשים מלאי שמחת חיים, מסעדות נהדרות, יקבים מקסימים, איכותי 

כפרים ציוריים , יחד עם מקומות מפנקים הבנייםכנסיות וארמונות מימי , מנזרים, למצוא כאן אתרים היסטוריים

מואר   והכלשדות פוריים , ערוצים עמוקים, עצי זית עתיקים, כרמים ולבנדר, נהר הרון ואזור ביצות. ורבעים עתיקים

.גוך וואןביניהם סזאן , שהיה מקור השראה לאמנים רבים, באור המפורסם של פרובנס

.בעת ההרשמה ינתנותוכנית מפורטת של מסלול הטיול ופרטים נוספים •


