
.תקווה ביברריכוז בהתנדבות .  19:00ימי ראשון בשעה –פנאי בצוותא 

רעיה מולכוריכוז בהתנדבות .  17:00בשעה ' תרבות ואמנות בימי ב-תרבותי  שני 

.מרב ברקהמוסיקולוגיתמרצה .  כרמןשערוריית : הרצאה בתחום האופרות–6.02
.רחל ספיר:  מרצה. תעתועי עין–13.02

.ר אדר ירום"ד: מרצה. במדרידהפראדומוזיאון –20.02
.הקנרייםלא תתקיים פעילות בגלל היציאה לטיול הקרנבלים באיים –27.02

"  קבוצת האקוורל בעומר"הזמנה לתערוכת 
הבית בדפנה בעומרבגלריית 

"נופים ופורטרטים"
,  טווינההלן , זילברברגלנה , זוהרגילה , אריעדעירית , נורית אופיר

.שצקילאה גרון ,  קנטייעקב ,  פאולה עובדיה,  שמעון יציב

29.3.17-ה '  ביום דנעילה 19:00בשעה 26.2.17-ה'  פתיחת התערוכה תתקיים ביום א

אוצרת התערוכה  -פאולה עובדיה 

גלריית הבית בדפנה בעומר
40' רותם סמוך לבית מס' רח

08-6460266: זילברברגאו  לנה 0524223878: בתיאום עם פאולה עובדיה: שעות פתיחה

.אמירמטיוליו של אלי -טקה'קמצ( ענבראילנה בריכוזה בהתנדבות של )בכורסא טיולים -5/2/17
.הונגרי וגורלם-גנרלים יהודים בצבא האוסטרו -ריכנטלאלי ' פרופ-12/2/17
.אלימות במשפחהאפקטיביות של מערכת אכיפת החוק -ובר'זלוצנתן השופט -19/2/17
.תערוכהפתיחת -26/2/17
.י"לנילממזכרת בתיה :  על הטיול-זיוון זאב ' פרופ-5/3/17

האקוורל ' קב
בעומר

נחום היימן  ונתן יונתןערב משירי "  שירים עד כאן"

20:00-בשעה 13.2.17-הביום  שניבבית בדפנה יתקיים   
בקלידים  מתיאסהערב יוביל וילווה שלומי את 

.                בו סולנים מקומייםוישתתפו 
35₪מחיר כרטיס 



רעיה מולכו:  בהתנדבותריכוז –ל ''ובחוטיולים בארץ 

:טיולים בארץ
. של תיאטרון גשר" ספר דוד המלך"וצפייה בהצגה  בשרונה סיור -11.02.17

.מולכוהרשמה  אצל רעיה .  הסעה מעומר וחזרהכולל 
.מולכוהרשמה אצל רעיה . " יערים"ש בסימן הומור וסאטירה במלון ''סופ-9-11.03.17

.  ביבראצל תקווה הרשמה  . זאב זיוון' סיור בהדרכתו של דר.  י''נילבתיה ועד ממזכרת -15.03.17

:ל''בחוטיולים 
.הקנרייםלקרנבלים באיים טיול -24.02.17

(  וקמבודיהוויטנאם, אוזבקיסטן, פולין, שייט לאיים הבריטיים, אלבניה)2017ל בשנת ''בחולגבי יתר הטיולים 
18:30-19:00שני בין השעות בימי בבית בדפנה רעיה מולכו פרטים אצל  ***********  

. 0544-294259בטלפון או  rayula.m@gmail.comבמייל או 

.  חיוןביבר וזהבה תקווה :   ריכוז בהתנדבות .  17:00בשעה ' הימי 

כל המרכזים בהתנדבות–מועדונים

.  טריפטובריכוזו של שייקה 9:00שלישי וחמישי בשעה , ראשוןבימי –שחמט 

.  בריכוזה של אהובה עמית10:00ראשון בשעה יום –' ברידג
.בריכוזו של מאיר אורן18:30שלישי בשעה יום 
.    בריכוזו של עוזי עצמוני19:30רביעי למתקדמים בשעה יום 

.  0545-695501, והרשמה יש לפנות למאיר אורןלפרטים , ולמתקדמיםלמתחילים ' קורסי ברידג!! חדש

.פגישת שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור וליטוש השפה-שיחונים

(.בהתנדבות)בוכמןאורי בהנחיית '  בימי ג–צרפתית

.  10:00בשעה ' בימי א–אנגלית

אירופהקפה 

5.212.219.226.25.3

רות אופירארליךשרילגולדשטייןלרמןאסתר ארליךשריליעל גלזר

מפגשי ציור  

מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים . בק-ברייטברטדליה ' הגבבהנחייתה של , פילאטיסחוג 

.08-6467108-יש ליצור קשר בטלפוןלפרטים נוספים '  ו ה' החוג מתקיים בימים ב, (35החל מגיל )

צמודה בטקסט המקראי  קריאה . סיפור כרם נבות-הרשקוביץ רחל -2.02.17
(.ך"נא להביא ספרי תנ)

(.נושא ההרצאה יתפרסם מאוחר יותר)-ספיר רחל -9.02.17
(.חיים טופול)ארבינקההסרט הקרנת . הרשקוביץאברהם -17.02.17
.דיוקנאות-מתיקו של אמן -באומן רות -23.02.17

מזמינה את תושבי עומר והסביבה להתנסות בציור בצבעי מים אני 
.בבית בדפנה בעומר10:30-12:00תשלום בימי שישי בין השעות ללא 

חשוב לי לציין שאני לא מורה לציור ואני רק רוצה שיהיה כיף .  לא חייבים בידע מוקדם בציור 
.מספר המשתתפים מוגבל.לצייר יחד ולהעביר את כל מה שאני יודעת בציור

 paula111@gmail.com-המעוניינים להשתתף מוזמנים להירשם במייל 

.  18:30-20:30בין השעות ' ימי ה, 11:00-13:00בין השעות ' ימי א: תאיר:  שעות קבלה בבית בדפנה

18:30-19:00שני בין השעות ימי : רעיה

להתראות פאולה עובדיה

19.2.17–מוצגת עדיין ותנעל ב " מרקמים"תערוכת הצילומים של אתי מורן שריד 
054-4908662: ביקור בתערוכה בתיאום עם הצלמת אתי מורן שריד טלמועדי 


