
        

                         21 -השנה ה בינעדתית להבנה המסורתי ישראל רוטרי נסכ

 2015  לסובלנות" הנגיד מגן" הענקת

 חיפה, הגפן בית, 18.12.2015 שישי יום

08:30 - 9:15                                                                                                                               
                                                                                    חיפה, 33 הציונות' שד, הגפן בבית התכנסות

 רעים ומפגש ודביכ, הרשמה

 

09:30 - 11:00                                                                                                                           

                                                                                                                                ל דני פסלר, נג"מ"מנחה נ -  התיאטרוןבאולם 

  תוכנית אמנותית                                                                                                                   
תלמידים יהודים וערבים מחיפה                                     , מרכז חינוך ליאו באקשל  "נוער מנגן תרבויות" -
 באק ומכפר אעבלין  להקת מתופפים ייחודית ממרכז חינוך ליאו -
                                                                                                                        :ברכות             

האני אלפאר יו"ר הוועדה להבנה בינעדתית                                                                                
                                                                                       וכי פלר, נשיאת המועדון המארח, מועדון רוטרי חיפהי

                                                                                                        אמיל אל אסמר נגיד האזור
  יונה יהב ראש העיר חיפה

 הענקת מגן הנגיד לסובלנות לאנשי ציבור 
 וטריוניםרהענקת מגן הנגיד ל 
  הנגיד מקבלי מגן נציגי דבר  

 

 לסיורים והתארגנות קל צהריים כיבוד  11:30 -11:00

 מראש הרשמה עם לבחירה סיורים 3 מוצעים – כיםמודר יםסיור  13:30 -11:45

 

                                                                                                                 1סיור מס'  .1
 הכולל:סיור מודרך למסלול "סובב עין הים" / סיור חדש בשכונת עין הים וואדי אלג'מאל 

שבים יהודים וערבים, פסיפס על חוף הים, ביקור בגינה קהילתית המעבדים אותה תותצפית 
היסטורי, מערות קבורה מהתקופה הביזנטית, חוף  סייה מהתקופה הביזנטית, מעגן ספינותכנ

תושבי השכונה יהודים וערבים.                                                                              :מדריכיםאירוח בבתים.  ,ם, סיור בשכונת עין הישקמונה
 יעמוד לרשות הנרשמים מראש. סמיניבוהסיור שעה וחצי.  משך

 

 

 

 

 
 היה מתנה לעולם

 للعالم دّية  ـه   نـك  
 

א ס מ ר -א מ י ל  א ל   

  2016-2015נגיד האזור   
   Emile   El -Asmar 

District Governor 2015-2016 

األسمر   إميل  

2016-2015  المنطقه عميد  



 

 

                                                                                                                   2סיור מס'  .2
נרטיבים  -"נקודת מגוז"  בנושא, של החג של החגים בבית הגפן בגלריהרגלי סיור מודרך 

בסמטאות לאורך מסלול האמנות ו 1947- 1948בשת ההודית ינים במזרח התיכון ובתת הנמכו
 .מדריכים: מדריכי בית הגפן סנאס.יוואדי נ

 
 

                                                                                                                     3סיור מס'  .3
הבהאי, ביקור ראשונה לארכיב וסדות הבהאים בכרמל כולל כניסה ללממודרך סיור 

 הגפן.רחוב וירידה בגנים עד  בהשבאבמקדש באודיטוריום ובתערוכה, ביקור 
 י. מחברי המרכז הבהאי העוליעמוד לרשות הנרשמים מראש. מדריכים:  סמיניבו

 

  והנחיות מראש הרשמה

                        טלפונית, כנסב המשתתפים מספר את למסור, המזכיר או הנשיא באמצעות, מתבקשים המועדונים
                                                       ת.שמי ברשימה צורך אין. הוועדה ר"ליו או האזור תלמזכיר ,במייל או

9542058-050   hanielfar@gmail.com   /4600198-054  laura.netzer@gmail.com 

                רק היא התפוסה הגפן בית של שבאולם בחשבון לקחת יש.  15.12.2015 – להרשמה אחרון מועד
 ם.המשתתפי מספר לגבי בזמן הנתונים והעברת מיידית התארגנות חשובה כן ועל! איש 200 - לכ

                                                                                                          משתתף לכל ₪ 50 תשלום
 עבור תשלום לכסות מתבקשים המועדונים. הכנס הוצאות את לכסות שנועד מתשלום פטורים אין

  .המוזמנים מטעמם לכנס םאורחיה

                                                                                                                                               סיורים
כך שנוכל  לו סיורים מעוניינים חברי המועדון,אבר גם ורצוי למס לכנס, בעת מסירת נתוני המגיעים

  . איש בלבד 30 -בכל סיור כ .הסיורים המוצעים שתומשללאפשר לכולם ליהנות 

                                                                                                                                   והגעה חנייה

 (                                 חניה לאורך שד' בן גוריון או ברחוב הגפן )חניה בתשלום 

  ניסה דרך רחוב אלנבי ויציאה רגלית משד' בן גוריון כ) מאחורי העמותה לתיירותציבורי חניון
                                                                  .בית הגפןהכנס בלכיוון 

 (רח' הגפן וימינהכניסה לחניון דרך ) גדול ברחוב מאירציבורי  חניון            . 

  מונית נסיעה ברצוי לרדת בתחנה מרכזית השמונה )או בת גלים!( ומשם  –למי שמגיע ברכבת
 . דק 5נסיעה של  -לבית הגפן 

 

 

                                                                                                       הכנס האזורי להבנה בינעדתית

                                                                      בינעדתיתלהבנה האזורית ביוזמת ובהפקת הוועדה 

                                                                                         עיריית חיפה,  בשיתוףבחסות מועדון רוטרי חיפה, 

                                                                                                                     ,המרכז הבהאי העולמי

 בית הגפן ומרכז חינוך ליאו באק
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2015 לשנת לסובלנות הנגיד מגן מקבלי  

 

 חיפה ם"רמב הרפואי המרכז ל"מנכ, ביאר רפי' פרופ 

  החינוך משרד ונוער חברה מנהל, ספדי לאל'ג                                                                                  

 לוד העיר ראש, רביבו יאיר ד"עו                                                                         

  ג'מאל עין הים ואדי אלשכונת  – "הים עין סובב"מסלול                                                                                                                                           

                       וערבים יהודים תושבים בהדרכת תיירותי שכונתי קטפרוי

 פיש, - בן ארימשרד , ארי בן רחל ד"עו                                                                                                                        

                                 חיפה אקדמאיים,נטורים לקידום מ מיזם

 יפו, האורתודוקסית הנוצרית האגודה ר"יו, זכאכ ויקטור                                                            

 

 סבא כפר רוטרי מועדון(, שיקל) יניב שי' ר  

 נצרת רוטרי מועדון, סאבא סוהיל ל"נ                                  

 עכו רוטרי מועדון, פיטוסי יוסי ל"נ                                                        

 ראמה רוטרי מועדון', פראג זוהיר ל"נ                                                                         

 חיפה רוטרי מועדון, ואנו שלום' ר                                                                         

 כרמל אל דלית רוטרי מועדון, באשא פריד ל"נ 

 

 יןומלח מפיק, מעבד, זמר, מוסיקאי, רייכל עידן                                                                                          
                                                                    ,איש 2000 -בפני כבת"א,  11 המגן יוענק לאמן בהופעה בהאנגר

 בחודש פברואר.עם ברכה לארגון רוטרי, 
 


