פנאי בצוותא

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

 - 3.3פתיחת תערוכת עבודות טלאים
 - 10.3הרצאת אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב
המרצה – פרופ' גיורא קימל
הנושא – על מה פרופ' דני שכטמן קיבל פרס נובל?
-17.3

פתיחת תערוכה "רוחות ספינצה".

הזמנה לתערוכת חוג הטלאים

"חיבורים"
שתתקיים בגלריית "הבית בדפנה" בעומר
פתיחת התערוכה
ביום ראשון ה 3.3.2013 -בשעה 20:00
נעילת התערוכה ביום ראשון 10.3.2013
משתתפות בתערוכה:
זהבה בלום ,מרסדס בן זקן ,אולגה גדליהו,
כרמלה דביר ,סנדרה לב ארי ,ליאורה נתיב,
רחל סמלסון ,בלה סעד ,איריס פינקלמן ,לורי
קורץ ,רותי קירשנר ,יפה שוורץ ,תמנה שלומאי.
מועדי ביקור :ימים א' ,ב' ,ג' ,ה' 12:00-09:00
יום א'  21:30-19:00יום ד' 21:00-18:00
או בתאום עם שמעון ביטון נייד057-6484185 :

חופשת פסח ב "הבית בדפנה" בין התאריכים –  24.3ועד 3.4

חג שמח

ירושלים במבט ישן וחדש

יום רביעי 6/03/13

בהדרכת :מאיר ברזילי
 07:00יציאה ממרכז מסחרי עומר 08:30 .הפסקת ארוחת בוקר עצמית בלטרון
 10:00נבי סמואל אתר המזוהה על פי מסורות קדומות עם מקום קבורתו של שמואל הנביא .נבי סמואל שוכן
בפסגתו של ההר הגבוה ביותר באזור ועל כן ישנם חוקרים המזהים את המקום עם העיר המקראית "מצפה" עיר
עברית חשובה בתקופתו של שמואל הנביא.
ביקור בעיר דוד צפייה במיצג תלת מימדי מרשים החושף את עברה המפואר של העיר וביקור ברחוב ההורדיאני.
מוריסטאן וכנסית הקבר  -רחוב מוריסטן ,הרחוב המוביל למרכז הרובע הנוצרי סביב כנסיית הקבר .מקור שם
הרחוב הוא בית חולים למשוגעים שנבנה בידי צלאח א דין.
 19:30חזרה משוערת לעומר.

קמפוס (יומיים) אתרים ובתי כנסת מקצרין ועד סביב הכנרת
בהדרכת :מאיר ברזילי

 10-11/04/13רביעי – חמישי

האירוח  -במלון "רויאל פלאזה טבריה" כולל ארוחת צהרים ביום השני.
יום רביעי 10/04/13

 07:00יציאה ממרכז מסחרי עומר.

 08:00הפסקת ארוחת בוקר עצמית.

 10:30אתר אשכול בבקעת נטופה ,תל חינתון  ,כאוכב אל היגה -ביקור בגן הפסלים.
הפסקת ארוחת צהריים עצמית בטבריה .ביקור בבית הכנסת "חמת" בטבריה.
 - 21:00מופע "טיבריוס" :חיזיון אור קולי על חוף הכנרת.
 - 19:00ארוחת ערב במלון
יום חמישי  07:30 11/04/13ארוחת בוקר במלון" .מצפה השלום ,אום אל קאנטיר ,אחו נוב ,נחל נוב,
מפל עיט  13:30ארוחת צהריים ב"ברוהאוס הגולן".
 - 14:30חיזיון קסם הגולן "קסם הגולן"

 - 19:00חזרה משוערת לעומר.

***** עלות הטיול  ₪ 690ניתן לשלם בשלושה תשלומים
הרשמה לטיולים" :הבית בדפנה" ,בימים א'  ,19:00-20:00ג' 18:00-18:30
לפרטים נוספים ליוכבד מרקס טל'  ,6469220נייד 050-7921299

**ביום שני  4/3בשעה 18.30מפגש למשתתפי הטיול לארצות הבלטיות ולמתעניינים.
בתכנית סרטם של אילנה ואריה ענבר.
** יוגה צחוק ב"הבית בדפנה" ביום שני ה 4.3.2013 -בשעה .18:00
מהרו להירשם למייל paula111@gmail.com :לטובת הבריאות ,מערכת חיסון טובה יותר ומצב רוח!!!! בחינם!!!
נא לרשום את מספר הנייד שלכם .בבקשה להירשם בהקדם .מספר המקומות מוגבל.
** חוג צילום ,בהנחיית אמנון גוטמן .עלות הקורס  1300ש"ח .המפגשים ייערכו בימי ד' בשעות .18:00-21:00
לפרטים והרשמה טל'  ,050-7511874מייל  amnon23@gmail.comהקורס יחל לאחר חופשת הפסח.

לאור הצלחת הטיול הראשון לפארק התעשייה "האגם" וגני החמצון ,יתקיים טיול נוסף
(לכאלה שלא היו נוכחים בראשון) ביום שישי ה 15/3/13 -בשעה  10:00עד .13:00
להרשמה :רחל טל'  6291133לירז טל' 054-4392537
שיחון באנגלית – בריכוזה בהתנדבות של טליה צור בימי ב' בשעה 10:30
ימי פעילות

4.3.13

11.3.13

18.3.13

מרצים

יעל גלזר

שילה שפיץ

הלן טוינה

ביום שישי ה22/3
הסעה לאופרה
בוריס גודנוב
בשעה  10.00מהמרכז

