
                                                    

 

 

The Tarbuton, Israeli Cultural Center is run by 

volunteers to sustain Israeli cultural life in  

San Diego   

 

http://www.tarbuton.org  - 858-245-9375 
 

 
 

 

Celebrate Tu Be’Av with other 20-40 yr old local 

Israelis.  We are strengthening our San Diego 

Israeli community, and would love for you to 

participate.  This will be the first of a series of 

events to keep us in touch with old friends, and to 

help us make new ones.  The goal is fun, friendship 

and more. 

Tu Be’Av, the 15
th
 Day of Av, is both ancient and 

modern holiday.  Traditionally the daughters of 

Israel / Jerusalem would go out wearing all white 

dancing in vineyards.  To read more about this 

holiday Click Here. 

Date/Time: Saturday Night  8/13/2011 at 7:00 PM 

What: Bring your date or meet your mate - Singles 

wear something white (a hat, a shirt, a pin, or a 

white flower), or be creative to find each other.  

Adults only- couples bring single friends to 

introduce to each other.   

Food/Drink: Pot luck; bring favorite foods/drinks 

to share.  Please when you RSVP ask what we still 

need you to bring. 

Location:  Private home in Scripps Ranch.  $ 5/ 

person to help cover location costs. Any extra 

money will go towards next event.   

 

 
 דייגו בסן שלנו הישראלית הקהילה את לחזק מנסים אנו

תצטרף ה/את שגם ונשמח . 
 שמטרתם אירועים בסדרת הראשון האירוע יהיה זה

 ולהכיר ישנים חברים עם קשר על לשמור לנו לעזור
ועוד כיף ידידות היא המטרה. חדשים חברים . 

 
 באופן שבו, עתיק חג הוא, באב 15 יום, באב ו"ט

 לבן  לבושות  יוצאות היו ירושלים/  ישראל בנות מסורתי
בכרמים לרקוד . 

 (לפרטים ומידע נוסף על החג ניתן לקרוא: לינק
 
 

 ערב ולחגוג 8/13/2011 -בתאריך אותנו לפגוש בואו
 רווקים והינכם במידה, הזוג בת/בן עם בואו, כייף של

 בצבע לבוש פריט בחרו, יצירתיים היו, להכיר ומעוניינים
 תוכלו כך( וכו׳ לבן פרח, סיכה, חולצה, כובע)  לבן

זה את זו למצוא . 
 

20-40 בגילאי בלבד למבוגרים מיועד זה אירוע . 
 ולהכיר חברים להביא מוזמנים הנכם שבינינו לזוגות
לשאר אותם . 

 
  שתייה או כיבוד תביאו באם נשמח

 
 (.על מנת לכסות את עלויות המקום)$ 5עלות לאדם 

 .העודפים יוקצו למימון האירוע הבא
 

RSVP@tarbuton.org  by August 11 for address and to help us plan. 

Want to help us organize the party?  Send us ideas?  Let us know!     

Questions?  Avital Dayan at avd18@yahoo.com 

This program will be supported by the Tarbuton, Israeli Cultural Center.   

For info about future events click here to join the mailing list or email info@tarbuton.org 
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