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20:00ראשון בשעה בימי –בצוותא פנאי 
הן בריכוזה בהתנדבות  של נורית לבההרצאות 

,  ל"הזיכרון לחללי צהיום ערב -4/5

.יישוביתפעילות 

תערוכת יום העצמאות  פתיחת -11/5

של אמני עומר

.  ר מנחם פרידמן"דהמרצה -הרצאה-18/5

.עד הורדוסממתתיהו -בית חשמונאים 

. ברק עטר: המרצה–הרצאה -25/5

.הצצה לקהילה הגאה: הנושא

ליל שבועות  תיקון -1/6

.קהילת מגן אברהםבשיתוף 

תיקון ליל שבועות

"מגן אברהם"וקהילת " הבית בדפנה"של 

שיעורים והרצאות בנושא יצירתיות ויהדות
01.06.2014ד  "בסיון תשע' ד', יום א

"הבית בדפנה"ב20:00–בשעה 

! כולם מוזמנים



טיולים
שאול לוי  בהדרכת 1/5/14חמד שעוד לא הכרנו בדרום  יום חמישי פינות 

יציאה מרחבת הקונסרבטוריון בבאר שבע  08:00

"הגדת חבל ימית"מרכז המבקרים -מושב דקל בחבל שלום 09:00

" אור הנר"צהריים בקיבוץ ארוחת בקיבוץ אור הנר (ציורי קיר ענקיים )מוראליםסיור , בודדיםחוות " אל היען"

קפה ומאפה  –קמה בית פיליפ חוות , חנה הסיור נווה -, ילדודס"מאפיית -גת קרית14:30

שבעחזרה משוערת לבאר 18:00
₪ 90. -:למשתתףמחיר 

26-27/5/14, שלישי  –ימים שני -לרמת הגולן ולגליל העליוןקמפוס 
.לשפת הכנרת בהדרכת מאיר ברזילי" גינוסר"במלון אירוח 

.יציאה ממרכז מסחרי עומר1-07:00יום •

במפעל השוקולד  ביקור . השוניםמהזנים הקטיף ונאכל נחווה את חווית –בבוסתן הגולןקטיף  -זיווןעין 11:30

.טעימת יין-יקב בהט  . השוקולדבסרט על  תהליך הכנת צפייה , הסיור כולל טעימות שוקולד-" דה קרינה"

ארוחת צהריים בשרית וכשרה במרום גולן  –מרום גולן 14:30

ארוחת ערב במלון  19:30

בוקר במלון   ארוחת -2-07:30יום •

בית יגאל אלון בגינוסר-" אדם בגליל"מוזיאון 08:30

.מנרהנעפיל ברכבל אל צוק -מנרה, ממעוף הציפור אל ספחי הנחל11:00
"  מן"ארוחת צהריים במסעדת 14:15

.  רוטנברגסיור מודרך בתחנת החשמל הראשונה של -השלום בנהריים  אי 15:30
חזרה משוערת לעומר19:30

₪ 1.150.-יחיד בחדר זוגי עלות **₪  880.-למשתתף בחדר זוגי עלות **
.  ב חצי פנסיון ושתי ארוחות צהריים נוספות"אירוח במלון ע, לאתריםתשלום , הדרכה, הסעה: המחיר כולל

15.5.2014-לא מאוחר מהלהרשםיש 

050-7921299, 6469220' טל. לפרטים לגבי הטיולים יש לפנות ליוכבד מרקס

שיחונים
18:00עד 17:00למתקדמים בימי רביעי משעה , מינה גפןבהנחיית -ברוסיתשיחון•

.054-6333806, 08-6482008לפרטים . 19:15עד 18:15משעה ולמתחילים 

.10:30בשעה ' בימי ג(בהתנדבות)בוכמןבהנחיית אורי –בצרפתית שיחון•

11:00ראשון בשעה ביום.צורטליה של ( בהתנדבות)בריכוזה -באנגליתשיחון•

כל המרכזים בהתנדבות-מועדונים

.050-5244009, 6460532. טריפטושייקה בריכוזו של . 9:00משעה ' ו ה' ג' אבימי -שחמט

.אהובה אמיתבריכוז של 10:00בימי ראשון בשעה  -'ברידג

.מאיר אורןבריכוז של18:30בימי שלישי בשעה 

.של עוזי עצמוניבריכוזו19:30רביעי למתקדמים בשעה בימי 

חוגים
החוג יתקיים  . מורה בכירה בדימוס של אוניברסיטת בן גוריון. גרץנעמי –' פמיניסטי על ספר שמואל במבט •

.6469027: להרשמה. 10:30-11:30:בימי חמישי משעה 

8/5/14האחרי , 0524441243לפרטים ( בהתנדבות)ד״ר פנחס זיו -הסיפור החסידיחוג חדש•

.בעומרמהמרכז 10:00בשעה יציאה . 9/5/2014-בתאריך ה" בוהםלה "לאופרה נסיעה 

4.511.518.525.5


