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20:00ביום ראשון בשעה –פנאי בצוותא 
.בריכוזה בהתנדבות של נורית לב" באומר ובשיח"ההרצאות 

סגורבית דפנה יהיה , המועד פסחחול 3/4/2015-11/4/2015בתאריכים 

.ורומימבוא למיתולוגיה הקלסית של יוון -הנושארחל ספיר -המרצה ובאומר  בשיח -3/5/15

דו שיח  , למגהבייטממגע הבד -הנושא דריאל. ׳ מפרופ-בשיח ובאומר המרצה -10/5/15

.לאייפודהמכחול דיגיטלי  בין 

.אילנה ואריה ענברסרטם של . ושיאןין 'בייג-מסע התחלת -סין -טיולים בכורסא -17/5/15

אין פעילות–שבועות -24/5/15

פתיחת תערוכת-31/5/15

לאופרההסעה 10.00שעה 8.5.2015-ב
.מהמרכז בעומר״כלת הצאר״ 



 ליוני3-10הטיול יתקיים בין התאריכים -בולגריה -ל ''חוטיולים.
.ליולי17יציאה ב -שייט בפיורדים הנורבגיים 

הטיול יתקיים  .אך מרתק מאודמתויראזור פחות , טיול לצד האדריאטי של דרום איטליה-איטליה שלא הכרתם 

התכנית והפרטים נשלחו במייל וגם ניתן לקבל בבית בדפנה בימי ראשון בין  .לאוקטובר6-13בין התאריכים 

.rayula.m@gmail.comאו במייל0544294259, או אצל רעיה מולכו19:30-20:00השעות 

 מרום גולן"קמפוס לרמת הגולן ולגליל העליון אירוח בכפר הנופש -טיולים בארץ   "
(נא להצטייד בבגד ים )27-28/5/15חמישי  –רביעי ........  בהדרכת מאיר ברזילי

בית  "מוזיאון . סיור ברחובותיה של טבריה ושייט בכנרת, יציאה ממרכז מסחרי עומר-07:00:   יום רביעי*** 

המוזיאון מספק הצצה נרחבת לאורח  החיים בתקופה שלפני המים הזורמים והחשמל ומגולל את  -בצפת  " המאירי

".מרום גולן"הגעה לכפר הנופש . שנים האחרונות200-סיפור חיי היהודים בצפת ב

–" 77עוז "מיצג . קטיף  בבוסתן הגולן .  עין זיוון-09:00,  ארוחת בוקר בכפר הנופש 07:30:   יום חמישי*** 

המתאר את  תעצומות  הנפש והגוף ואת כוח הרצון והדוגמא  , מיצג מרתק ומרגשאולפני אלרום בקיבוץ אלרום 

. מרחצאות חמים בעלות סגולות מרפא" חמת גדר"."עמק הבכא"שנדרשו מן הלוחמים בקרב , האישית

חזרה משוערת לעומר  -19:30

אירוח על בסיס                                   , הדרכה, הסעה: המחיר כולל₪ 880.-:  עלות למשתתף בחדר זוגי

.  ארוחות צהריים נוספות  וכניסה לאתרים2" +מרום גולן"חצי פנסיון בכפר הנופש 

.  בשעות הערב6469359. טלהטיולים אלישבע כרמלי רכזת -ההרשמה 

19:15-20:00-בשעהבדפנה בימי ראשון ובבית 

קפה אירופהתוכנית
ג בעומר"לחופשת 7.5.15

מצגת והרצאה על  , "לאסוף את השברים"פרויקט : הנושא.  ושםיד , אגף הארכיונים, דורית: המרצה14.5.15

. " יד ושם"של אוספים מהארכיון 

15–9בין השעות , "יד ושם"איסוף פריטים לשימור במוזיאון יום 18.5.15

"הבית בדפנה"ב" יד ושם"יצולמו ויעברו תהליך שימור בהפריטים 

ח "מנהל מכון הריאות בבי, בעברו, מומחה למחלות ריאה ודרכי נשימה, היימרדב ' פרופ: המרצה21.5.15

.ריאהסקירה על מחלות :  הנושא. סורוקה

בן גוריוןאוניברסיטת , מן המחלקה ללימודי המזרח התיכון, שכטררלי' פרופ: המרצה28.5.15

מצרים בעקבות האביב הערבי: הנושא

שימו לב

.  רבים נמצאים עדיין בהחזקה פרטית ולא זכו לתיעוד ולשימור  נא להפיץ את המידע לקרוביכםפריטים 

.10:30בשעה ' בימי ג( בהתנדבות)בוכמןאורי בהנחיית –צרפתית -שיחונים

.10:00בשעה ' בימי א.טליה צורשל (בהתנדבות )בריכוזה -אנגלית

כל המרכזים בהתנדבות–מועדונים 

050-5244009, 08-6460532טריפטושייקה בריכוז 9:00ראשון שלישי וחמישי משעה בימי –שחמט 

אהובה אמיתבריכוזה של 10:00ראשון בשעה ביום -'ברידג

.מאיר אורןבריכוזו של 18:30שלישי בשעה ביום 

.מאיר אורןלמתחילים בריכוזו של ' ברידג18:30ראשון בשעה ביום 

חדשיםחוגים
08-6467108-בטלפוןקשרליצורישלפרטים.בקברייטברטדליה'הגבשלבהנחייתה,פילאטיס

מפגשים עיוניים ומעשיים בה נלמד את מונחי  10צלם עיתונאי בינלאומי  יעביר סדנא , אמנון גוטמן-חוג צילום

COM.AMNONGUTMAN.WWW. 050-7511874' טל: לפרטים והרשמה. נקבל כלים טכניים ויצירתיים, היסוד בצילום

3/5/1510/5/1517/5/1524/5/1531/5/15

רות אופיר  שבועותרות אופיר  סנגלייהיל 'גיפמן'צמרים 


