פנאי בצוותא – ביום ראשון בשעה 19:00

בריכוזה בהתנדבות של נורית לב.

 - 1.5אין פעילות
 - 8.5פתיחת תערוכת יום העצמאות של אמני עומר
 -15.5בשיח ובאומר – המרצה :יגאל שיר הנושא ושם הסרט יפורסמו.
 - 22.5בשיח ובאומר – המרצה :ד"ר אסף צוער הנושא :עטלפים אגדה או מציאות.
 - 29.5בשיח ובאומר  -המרצה  -אירן זוילי הנושא  -קרינה -מה אנחנו באמת יודעים על הקרינה ,נזקיה,
השפעתה עלינו ועל הילדים ומה לעשות כדי להפחית את החשיפה.
הזמנה לפתיחת תערוכת יום העצמאות של אמני עומר
פתיחת התערוכה תתקיים בגלריית "הבית בדפנה" בעומר

ביום א'  8.5.2016בשעה 19:00
נעילת התערוכה ביום ב' 6.6.2016
בתכנית :דברי פתיחה ,שירה – רחל ואבנר בוסקי ,קריאת קטעי שירה – צירה בוטרייט – פרי יצירתה

משתתפים בתערוכה  :יעל אזולאי נאוי ,רות באומן ,שוש דקל ,יהודית וולסקי ,אירן זוילי ,לנה זילברברג,
מטי טלמון ,חוה סילברמן ,פאולה עובדיה ,גבי פולק ,נתן פרידמן ,מוטי (אסייג) שדה.
פאולה עובדיה – אוצרת התערוכה
מועדי ביקור :יום א'  ,21:00 – 19:00יום ג'  ,21:00 – 18:30יום ד' 21:00 – 19:30

"טוב לי לשיר" ערב משירי אהוד מנור
יתקיים ביום רביעי ה 18 -במאי בשעה 20:00 -
בחצר "הבית בדפנה".

נשיר לקט ממאות השירים והפזמונים שכתב מ"ימי בנימינה"
ו"נחל התנינים"" ,ילדותי השניה" ,שירים שכתב לסרטים ,שירים
מתורגמים ושירי אהבה .את הערב יוביל וילווה שלומי מתיאס בקלידים
עלות הערב  30שקלים לאיש.
וישתתפו בו סולנים מקומיים.

הודעה
פתחנו דף בפייסבוק ושמו "הבית בדפנה עומר" וכל הפעילויות מתפרסמות גם שם .מוזמנים להצטרף!

טיולים

– ריכוז בהתנדבות רעיה מולכו.

 31למאי
 17ליוני

יציאה לטיול בצרפת
הצגה "ארוחת טעימות" בתיאטרון הקאמרי בתל אביב ואירוע התרמה של העמותה "כן לזקן".
אפשרות להסעה מאורגנת בתשלום אם ירשמו  20חברים.
יציאה לטיול בצפון ספרד.
סופ''ש בסימן "מחווה ללהקות הצבאיות" במלון יערים במעלה החמישה .מופעים ,הרצאות סיורים,
חצי פנסיון .מחיר לאורח בחדר זוגי  1380ש''ח .הגעה עצמית .הרשמה עד 15.6
טיול לסין במסלול הקלאסי כולל מקאו והונג קונג .טיסות אל על .ההרשמה בשלבי סיום .יציאה מובטחת.
טיול תרבות וקולינריה לאיטליה.

 25ליולי
 4-6לאוגוסט
 7-21לספטמבר
 17-23לנובמבר

פרטים נוספים והרשמה :רעיה מולכו ,בבית בדפנה בימי א' בין השעות 18:30-19:00
(למעט בתאריך  1במאי) ,טל 0544-294259 .או באמצעות מייל rayula.m@gmail.com

"קפה אירופה" קפה של פעם  -מפגש לוותיקי עומר
המפגשים מתקיימים בימי ה' בשעה 17:00

- 5/5

בריכוזן בהתנדבות של תקווה ביבר וזהבה חיון.

יום השואה ,אין פעילות.

 - 12/5יום העצמאות ,אין פעילות
 - 19/5הצופה שלא נרדם (פרוץ מלחמת יום כיפור) סימן טוב בנימין
מנהל מחוז דרום משרד התמ”ת בדימוס.
 - 26/5משמעות הריקוד בחסידות ,ד”ר פנחס זיו.

הרצאות
חוגים

קיצור תולדות האמנות חלק ב' .ימי א' בין השעות .11:00-12:30

פילאטיס ,בהנחייתה של הגב' דליה ברייטברט-בק .מתמחה בבעיות הנלוות
לגיל המעבר לנשים ,החוג מתקיים בימים א' שעה  ,18:00 -ג' שעה ,17:45 -
ה' שעה  .17:00 -לפרטים יש ליצור קשר בטלפון.08-6467108 -

שיחונים

 פגישות שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור ולליטוש השפה.צרפתית  -בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות) בימי ג' בשעה .10:30
אנגלית  -בריכוזה (בהתנדבות )של טליה צור .בימי א' בשעה .10:00
1.5

8.5

15.5

22.5

29.5

שרון
ארליך

יעל
גלזר

יפורסם

רות
אופיר

יפורסם

מועדונים – כל המרכזים בהתנדבות

שחמט  -בימי ראשון שלישי וחמישי משעה  9:00בריכוז שייקה טריפטו.
ברידג'  -ביום ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמית.
ביום שלישי בשעה  18:30בריכוזו של מאיר אורן.
ביום רביעי למתקדמים בשעה  19:30בריכוזו של עוזי עצמוני.

"הבית בדפנה" יהיה סגור לכל פעילות חל מה  20/4/16-ועד 30/4/16 -

שמחה רבה ,שמחה רבה ,אביב הגיע ,פסח בא!

 16למאי

סיור בירושלים וביקור במוזיאון ישראל בתערוכות "הפרעה בכנען"" ,קסם הספינקס" ,הדריאנוס.
המדריך גיא נוימן .יש הליכה לא קשה .מחיר לתושב עומר  ₪ 120וכן תינתן הנחה של  ₪ 20לחברי
הקהילה התומכת .מחיר למי שאינו תושב עומר ₪ 140

