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20:00ביום ראשון בשעה –פנאי בצוותא 
02.2.14

09.2.14

16.2.14

23.2.14

02.3.14

.  שרמןגולדפינגרנועה המרצה . נורית לבשל ( בהתנדבות)בריכוזה הרצאה .....
".הסוד השמור בעולם, ישראליתהסברה :  "הנושא

.תתקיים פעילותלא .....

נשוט ונטייל לאורך  הפעם ". גוניקאהרון של ( בהתנדבות)בריכוזו " בכורסאטיולים ....."
.בעולםהסברים על פרויקט התחנה ההידרואלקטרית הגדולה ונקבל היאנגצה

,  טעמים וריחות: "הנושא. נעמי זיוהמרצה .נורית לבשל ( בהתנדבות)בריכוזה הרצאה.....
"וקצף ומזון מועדףבועות 

.דריאלתערוכה של מוטי פתיחת .....

הודעות
.ממרכז עומר10:00בשעה 21/2/14-ב" נשף המסכות"–לאופרה יציאה •

של עומר בהדרכת  נוספים ולפרויקטים סיור לאגם ייערך 9:30בשעה 14/2/14בתאריך •
054-4392537' טלאלשךלירז או 6291133' רחל פלג טלאצל הרשמה לסיור . בדשפיני 

.במחלקת החינוך במועצהאו " הבית בדפנה"בניתן לקבלות . ד"יצא דף חוגים תשע•

.  18.00-20.00בימי חמישי בין השעות -" הבית בדפנה"הקבלה בשעות •
.6460370' טל-ניתן להירשם לטיולים

טיולים
9-12/02/14,  רביעי-ימים ראשון" הוד"מלון –נופש בים המלח •

09.02.14יום ראשון  

יציאה ממרכז מסחרי עומר-10:00

ביקור בחוות בראשית-10:30

12.02.14יום רביעי  

עזיבת החדרים ויציאה לכיוון עומר  -11:00ארוחת בוקר במלון  בשעה 

₪  1.490.-עלות ליחיד בחדר  ₪  1.050. -עלות ליחיד בחדר זוגי  
.ב חצי פנסיון"עאבמלון, הסעה: המחיר כולל



(המשך)טיולים 

26/02/14, יום רביעיחרמץבהדרכת משה מצור בתוך מצור  •
ממרכז מסחרי עומר  יציאה -07:30

(.            הגן הבוטני המחודש)והר הצופים , ח"סיפור נפילת הרובע היהודי בתש

.הפסקת ארוחת צהריים עצמית13:00

בתי  כיכר ....  הגלעד"....   החומותלבד על "מוזיאון ....  שער ציון: בהםבין האתרים שנבקר 
.הצופיםהבוטני המחודש בהר הגן ....   מחסה

.חזרה משוערת לעומר19:30

.ח"ש135-עלות הטיול

050-7921299,  6469220' טל-לפרטים לגבי הטיולים יש לפנות ליוכבד מרקס 
.  יוכבד תעדר7-19/2/14בין התאריכים 

.054-4392537' טלאלשךאלה יש לפנות ללירז בתאריכים 

חוגים
זהו משחק משותף לגברים  ברזל  בכדורי ( שמקורו בצרפת)מדובר על משחק -גני עומרפטנקמועדון 

בתחרויות הארציות  2013השתתף בשנת , חברים20מונה המועדון . יש בו פעילות גופנית ומוחית,ונשים 

לפרטים נוספים לגבי המשחק ושעות הפעילות                . עומר מוזמנים להצטרף אלינותושבי .  לגמלאים

054-4908961: אביעזר, 052-3673127:עדו,  052-3281338: אמציה: ניתן לפנות

.  18:00בשעה ' ו ד' בימי א–מאיר אורן בהדרכת-משחק מודרך + למתחילים ' ברידג

.6467167,   054-5695501: לפרטים

Dance therapy- 18:30-19:30חמישי משעה בימי , מינה גפןבהנחיית.

amnon23@gmail.com, 050-7511874' טל.אמנון גוטמןבהנחיית -צילום יצירתי

לכל אישה דרך המיוחדת לה לבטא ולחוות את  . מרים נצרחוג חדש בהדרכת -גלי עצמך דרך הבטן

החוג . החוג מבוסס על ריקוד בטן. בכל אחת ואחתהייחודית מטרת החוג לעורר את החוויה . נשיותה

0587999576' טל. 10:00יתקיים בימי חמישי בשעה 

מגע וקול לצלילי מוסיקה  , שילוב של תנועה. חוויה בתנועה, שרית אשריחוג חדש בהדרכת -אביירטוריו 

054-2420129' טל. מעוררת השראה

(כל המרכזים בהתנדבות)מועדונים

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

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

.מאיר אורןבריכוז של18:30בשעה ' בימי ג

.של עוזי עצמוניבריכוזו19:30בימי רביעי למתקדמים בשעה 

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

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

.10:30בשעה ' בימי ג( בהתנדבות)בוכמןאורי בהנחיית–בצרפתית שיחון

.11:00ראשון בשעה ביום . טליה צורשל ( בהתנדבות)בריכוזה -באנגליתשיחון

2.2.149.2.1416.2.1423.2.14

מנדלצוויגדורותיורשבסקישילה רחללרמןאסתר גולדשטיין 


