
(אסייג)שדה מוטי  התערוכה של האמן פתיחת 

, "בית בדפנה"אמנים שטרם הציגו בתערוכה ביום העצמאות ב–אמנים הגרים בעומר מפגש •

לפרטים נא לפנות אל פאולה . תאריך ייקבע בהמשך. ציור שיתקיימו בבית בדפנהימי ' מוזמנים  למס
052-4223878' טל. בבית בדפנההתערוכות אוצרת –עובדיה 

לפרטים נא . 13:00הסעה בשעה . יתקיים סיור בנבטים10.11.2016-הבתאריך -סיור בנבטים •

.054-3006018' או לזהבה חיון בטל054-4370993' ביבר בטללתיקי לפנות 

"הבית בדפנה"גלריית 

40' רותם סמוך לבית מס' רח

הזמנה לתערוכת הצייר  

שדה( אסייג)מוטי 

"מיניאטורות בגוונים"

אוצרת התערוכה–פאולה עובדיה 

19:00בשעה 30.10.16-פתיחת התערוכה ביום ראשון ה

.                                          של תקוה ביבר וזהבה חיון(  בהתנדבות)בריכוזן –אירופה קפה •

.17:00בשעה ' ותערך בימי ה03.11.2016-הפעילות תתחדש ב

קבוצת נשים כותבת פותחת  ? מבקשת לצאת למסע עם מילים. בהנחית דינה טל–החוג לכתיבה •

מחפשת את הקול הייחודי לך , כותבת למגירה, אם את חולמת על כתיבה. שנת פעילות נוספת

' הקבוצה נפגשת בימי א. את מוזמנת, ומבקשת לחלוק מילים כתובות עם שותפות לאהבת הכתיבה
.052-4600553' צרו קשר עם דינה בטל, והרשמהלפרטים 11:00בשעה 

ר פנחס זיו  "בהנחייתו של ד–" תגובה לאתגר החסידות–ההתנגדות ותנועת המוסר "•

מצטרפים  . 11:30-10:30בשעה ' בימי במתקיים החוג . 052-4441243' לפרטים בטל( בהתנדבות)
.חדשים יתקבלו בברכה

.  נחזור לפעילות מלאה לאחר החגים.  זלזובהחוג תפירה למתחילים בהנחיית יאנה –חוג תפירה •

.0507327252' לפרטים בטל

המועצה  
המקומית 
עומר



החוג עוסק בעיצוב קרמי בטכניקות שונות ובהתאמה לרמתו  . קריספלבהנחיית אביבה –חוג קרמיקה •

:  לפרטים.   9:00-12:00' ביום ג, 19:00-22:00' ביום ב, 9:00-12:00' ביום א.  ותחומי העניין של הלומד
0546384306אביבה 

מתאים לכל . רישום וציור בצבע בטכניקות שונות. בהנחיית רות באומן–( בצבע)חוגי רישום וציור •

-08בטל פרטים ". דפנה"ס "בביה9:00-12:00' וביום ד16:30-19:30' ביום א. הנחייה אישית. הרמות
6460814 ,0546202802.

9:30-12:00בשעות ' וד' סדנאות ציור ורישום למבוגרים בימי א–בהנחיית מירה ארנון –ציור ורישום •

.052-5419240' בטלפרטים .  26.10.2016-מפגש ראשון החל מ. הישן" דפנה"ס "בסטודיו שבביה

מפגש ראשון יתקיים  . הקניית טכניקות ברישום ושימוש בצבע–בהנחיית אלה אוריאן –ציור חופשי •

0523516884eorian@gmail.com' פרטים נוספים ניתן לקבל בטל. מתאים לכולם. בנובמבר

לפרטים ניתן  . קירשנרשל רותי ( בהתנדבות)בריכוזה 09:30-12:00בשעה ' בימי ד–חוג טלאים •

.  052-8601732' לפנות לרותי בטל

.  מוזמנים אמנים המציירים בצבעי מים. של פאולה עובדיה( בהתנדבות)בהנחיה –קבוצת האקוורל •

0524223878' לפרטים בטל. 09:00-12:00בשעות ' בימי ד

בעולם  מתמחה בתיעוד אזורי סכסוך , צלם עיתונות בינלאומי, בהנחיית אמנון גוטמן–צילום יצירתי •

נקבל כלים , זו נלמד את מונחי היסוד בצילוםבסדנא .  פוליטיים וחברתיים, סוציו אקונומייםובנושאים 

דרישות  . שימוש נכון במצלמה ועוד, קומפוזיציה, חשיפה נכונה לאור, בניית פריים: טכניים ויצירתיים 

.  גם מצלמות פילם יתקבלו בברכה, מצלמה דיגיטאלית מכל סוג שהוא: ציוד 
Amnon23@gmail.com.  0507511874' אמנון טל:והרשמה לפרטים 

שווי משקל , קאורדינציה, עוסקת בחיזוק השלד, בהדרכת מיכל מושקוביץ–עצם בונתהתעמלות •

.                                                                                 10:30בשעה ' החוג מתקיים בימי ד. בליווי אביזרים ומוסיקה
054-4576449:לפרטים והרשמה . 02.11.2016-מפגש ראשון החל מ

•Dance therapy –בשעה ' הקורס יתקיים בימי ה. טיפול בעזרת תנועה וריקוד. בהנחיית מינה גפן

.054-6333806' לפרטים בטל03.11.2016-מפגש ראשון ב.100₪עלות הקורס הינה . 18:30

מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים  . בק-ברייטברטדליה ' בהנחייתה של הגב–פילאטיס•

מיועדים גם לכל אותם אלו מבינכם המעוניינים לחזק ולחטב את  הפילאטיסשיעורי (. 35החל מגיל )

חיזוק  . תחתון וחגורת הכתפיים, חיזוק שרירי גב עליון, התעמלות לחידוש רקמת עצם. שרירי הגוף

.                                                                      רצפת האגן וחיזוק השרירים הטבעתיים, ירכיים, שרירי הבטן
.  08-6467108' לפרטים יש ליצור קשר בטל. 17:00בשעה ' וה' ג', החוג מתקיים בימי א

את  , המחזקת את השלד, המרגיעה את הנפש, אמנות לחימה רכה. זויליבהדרכת אירן –י 'טאי צ•

,  איזון, קואורדינציה, שחרור לחצים, ריכוז, תורמת רבות ליציבה נכונה. המפרקים ואת השרירים

.                             הישן" דפנה"ס "בביה18:30-20:00ב ' החוג מתקיים בימי ד. מתאים לכולם. בריאות וכוח
.בערב0777646724' לפרטים בטל

.  שיטת תרגול ייחודית שתופסת תאוצה בעולם(. בהתנדבות)זויליבהדרכת אירן –י קונג רפואי 'צ•

התרגול תורם לשיפור  . עיסוי מודרך ומדיטציה, נשימה נכונה, משלב תנועות קלות, קל ללמידה

. לשיפור ולשמירת הבריאות, טוב למניעת מחלות. יעילות תפקודם של איברים פנימיים וחיצוניים
.  גינת אלון–בפארק 08:00-09:00בין השעות ', מתקיים בימי והחוג .  מתאים לכולם

.בערב0777646724' בטללפרטים 

התעמלות המסייעת לעצב את  . גינזבורגבהדרכת ריטה – "faceforming"פנים התעמלות •

בשעה  ' החוג מתקיים ביום ב. שיעור הדגמה בחינם. להעלמת קמטים וסנטר כפול, שרירי הפנים
.054-6775521' לפרטים בטל. לחודש120₪לשיעור בודד או 35₪העלות הינה .  19:00-20:00



.גמלאים מעומר להצטרף מזמין גני עומר הפטנקמועדון •

.  קטןהנזרקים לכדור מטרה ( גרם700)הוא משחק בכדורי מתכת הפטנקמשחק 

.מגרשים בתוך פינת חמדבמועדון ארבעה . והנאה תחרותיתגופנית בו פעילותיש 

052-328133808-6418861: לב -בראמציה :לפרטים

052-367312708-6282028: ניצןעדו 

המפגש הראשון יתקיים  , עבור הקבוצות הוותיקות. 'קווילביץפאביהסימונטהבהנחיית –איטלקית•

.  חודש נובמבר יוקדש לחזרה על החומר של שנה שעברה. 11:00בשעה ', ביום ב31.10.2016-ב

עדיפות לתושבי עומר שירשמו  . 12:45בשעה ', הקבוצה החדשה תתחיל גם היא בתאריך זה ביום ב

מקומות  ' מס. לאחר תאריך זה יכולים להירשם גם מישובים אחרים. 16.10.2016-עד התאריך ה

'  הרשמה אצל תאיר או רעיה מולכו בטל. פ מספר המשתתפים בקבוצה"ייקבע עהמחיר . מוגבל

0544294259  .

-17:00רביעי ובימי למתחילים 09:00-10:30' החוג מתקיים ביום ב. בהנחיית יגאל שיר–ספרדית•

. 'למתקדמים ב18:40-20:15', למתקדמים א18:30

.054-7450771' לפרטים בטל.   31.10.2016–מ החל ראשון מפגש 

הקורס מקנה את יסודות  . מיועד למבוגרים ולבני נוער. מאיירוזיאן'גבהדרכת –צרפתית מדוברת •

.                                                                       השפה הצרפתית תוך הפעלת הלומדים ותרגול השפה המדוברת

.  לחודש₪ 170העלות הינה . 19:00-20:30, 17:30-19:00לימוד חוויתי ומהנה בימי רביעי בשעות 

.050-5756300' לפרטים והרשמה בטל.  02.11.2016-ראשון החל ממפגש 

.שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור ולליטוש השפהפגישות 

.10:30בימי שלישי בשעה ( בהתנדבות)בוכמןבהנחיית אורי -צרפתית•

.0546333806' לפרטים בטל.17:00בהנחיית מינה גפן בימי חמישי בשעה –רוסית •

.פרטים יפורסמו בהמשך–אנגלית•

.  באנגליתהשיחוןבריכוז , בהתנדבות, מודים לטליה צור על עבודתה רבת השניםאנו 

.אנו מאחלים לה בריאות ואושר. השיחוןהטובה והמסורה תרמה רבות להצלחת עבודתה 

כל המרכזים בהתנדבות–

.  טריפטובריכוז שייקה 09:00-ב' ה',ג',אבימי –שחמט•

.  050-5244009, 08-6460532' בטללפרטים 

.בריכוזה של אהובה אמית10:00ביום ראשון בשעה –' ברידג•

.בריכוזו של מאיר אורן18:30ביום שלישי בשעה 

.בריכוזו של עוזי עצמוני20:00רביעי למתקדמים בשעה ביום 



.  בעקבות אלי כהן–לאוקטובר25-27•
.לינה בכפר גלעדי.ל''זלילות בצפון בעקבות אלי כהן 2ימים 3סיור 

.  סירניאנצוסיור יום בעקבות –לנובמבר 28•
(. מולכורעיה פרטים והרשמה אצל תיקי ביבר או . )זאב זיוון' דר: הדרכה

.למועצה על הסיוע במימון האוטובוסתודה 
.לנובמבר במסגרת פנאי בצוותא13' לקראת הטיול תתקיים ביום אהרצאה 

.בלוויומלון , לינה בחיפה.טיול של יומיים לאזור מגידולדצמבר 18-20•

. פסטיבל יידיש בים המלח-2017לפברואר 13-16•
.סוף ספטמברלקראת התוכנית והפרטים יפורסמו . חזור/הסעה הלוךכולל 

.לינה בניר דוד.בית שאןלילות באזור 2/ימים3סיור –2017חודש מרץ •

.תרבות וקולינריה באיטליהטיול -16-24.11.16•
.אלדוביאורלי מדריכת הטיולים לאיטליה והשף בהדרכת 

יעודימנהל החברה ומדריך , מאיילה גיאוגרפיתאלי מאליבהדרכת . למצריםטיול 12-20.1.17•

.  למצרים

יום מלא + לה גומרה , לנזרוטה, טנריף, פאלמהלה : הקנרייםקרנבלים באיים 24.2-6.3.17•

.  גיא נוימן: בהדרכת.פראדומוזיאון כולל במדריד 

,  טרהינקווה'צכולל , פורטופינומטורינו עד . של איטליהליגוריהוחבל פיימונטהבל 4-12.5.17•

.סולו איטליה בהדרכת יאיר די קסטרו. בצפוןהאגמים גם 

. 2018מתוכנן לינואר –וויטנאםואם חשבתם על . יפורסמו בהמשך2017הנוספים לשנת הטיולים •
.ש בברלין ירד מהפרק בגלל מיעוט מתעניינים''סופ•

rayula.m@gmail.comוהפרטים על הטיולים במייל ההמסלוליםעד חודש נובמבר ניתן לקבל את כל 

18:30-19:00בין השעות ' בבית בדפנה אצל רעיה מולכו בימי אמחודש נובמברוהחל 
.ביצוע הטיולים מותנה במספר משתתפים. אצל מזכירת הבית בדפנהאו 

שנה מלאת פעילות, שנה טובה

08-6460370-" בית בדפנה"המזכירות ב' לבירור פרטים יש לפנות אל טל

tairbit10@gmail.com:   מייל0502206277:  תאיר נייד


