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.נורית לבבהתנדבות של בריכוזה 19:00ביום ראשון בשעה –פנאי בצוותא 

הרפואה . עוצמתית ומהנה שתוכל לסייע לכם להתמודד עם בעיות בריאותיות, דרך טבעית-יום הרפואה הסיני -3/4/16

כאב אקוטי  , חיזוק מערכת החיסון ומניעת מחלות, ריכוז וזיכרוןקשיי . הסינית הוכחה כמסייעת במגוון רחב של מצבים רפואיים

האחרונות משתלבת הרפואה בשנים . בעיות שינה ועוד, דיכאון וחרדה, אלרגיות-וכשרוני ומגוון רחב של מחלות נוספות כגון
משפר  , מתוך הכרה ששילוב שיטות טיפול שונות ומשלימות, בבתי החולים ובקופות החולים, הסינית במערך הבריאות הציבורי

.את תוצאות הטיפול ומקצר את זמני ההחלמה

.פנטסיה היסטורית, אברהם בארץ ישראלמסע -הנושא . קרגילהד״ר צבי -המרצה,  בשיח ובאומר-10/4/16

.תערוכת יום העצמאות של אמני עומרפתיחת -8/5/16-יוצאים לחופשת פסח ושבים ב 

מפאת בוטל 8/4/16-ל בעומר עם ראש המועצה מר פיני בדש שנקבע הסיור 
.בעתיד מועד אחרלקבוע ננסה . מצטערים. נרשמיםמיעוט 

הזמנה לפתיחת תערוכת יום העצמאות של אמני עומר

בעומר" הבית בדפנה"פתיחת התערוכה תתקיים בגלריית 

19:00בשעה  8.5.2016'  ביום א

6.6.2016'  נעילת התערוכה ביום ב

משתתפים בתערוכה
,  הוסחוה , שוש דקל, רות באומן, נאוייעל אזולאי 

,  טלמוןמטי , זילברברגלנה , זויליאירן , וולסקייהודית 
,  גבי פולק, פאולה עובדיה, חוה סילברמן, שמעון יציב

.שדה( אסייג)מוטי , נתן פרידמן

אוצרת התערוכה–פאולה עובדיה 

,  21:00–19:30' יום ד, 21:00–18:30' גיום , 21:00–19:00' יום א: מועדי ביקור



.  11:00-12:30בין השעות ' ימי א.  'תולדות האמנות חלק בקיצור  הרצאות

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

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

, 17:45-בשעה '  ג, 18:00-בשעה  ' אהחוג מתקיים בימים , (35החל מגיל )לנשים 

.08-6467108-יש ליצור קשר בטלפוןלפרטים .  17:00-בשעה ' ה

שלנו  לתרום לקהילה מעוניינים להרחיב את מעגל המתנדבים והפעילים שיכולים אנו -קורא קול 

.10:00-11:00בין השעות ' בימי א, כפעם בחודש, באנגליתשיחוןלהנחיית ות/מתנדביםמחפשים".בדפנההבית "ב

". בית בדפנה"קהל בערב לקבלת / צ''אחהשעות בשבוע בשעות הבוקר או 3-ת לכמה חודשים ל /מתנדבמחפשים 

".הבית בדפנה"תושבי עומר להרצאות במסגרת ות/מרציםמחפשים .רצוי עם ידע בסיסי בעבודה עם מחשב

.הצעות לפעולות חדשות בבית בדפנה תתקבלנה בברכה

.estergussarsky@gmail.comבמיילגוסרסקיאת הפניות נא להעביר לאסתר 

3.410.417.4

שרון
ארליך

יעל  
גלזר

אסתר 
לרמן

עומר-גני עומר לגמלאים הפטנקמועדון 
.באינטרנטראה , הוא משחק בכדורי ברזלהפטנקמשחק 

.משותף לגברים ונשיםמשחק הוא 
086418861-ו052-3281338לב  -בראמציה :  פרטים

08-6282028-ו052-3673127: ניצןעדו 

'אבימי " הבית בדפנה"בפרטים והרשמה .  רעיה מולכו: בהתנדבותריכוז -טיולים

.rayula.m@gmail.comבמייל או 0544-294259או בטלפון , 18:30-19:00השעות בין 

ל''בחוטיולים 

.למאי31יציאה , שייט לצרפתמשולב טיול •

.ליולי25יציאה . וגליסיהארץ הבסקים –צפון ספרד •

.  ההרשמה נמשכת.   לספטמבר7יציאה .  טיסות אל על, והונג קונגמקאו + הקלאסי סין  במסלול •

.  לנובמבר17. טיסות אל על. שף/ בליווי והדרכת מדריך מומחה ליעד.  סיור קולינריה ותרבות–איטליה •

.  פרטים יפורסמו בחודש אפריל

טיולים בארץ
,  "הדריאנוס"ו" בכנעןפרעה "מוזיאון ישראל וביקור מודרך בתערוכות: סיור בירושלים-למאי  16•

ההרשמה בבית  .  19:00חזרה לעומר בסביבות השעה  .  סיור רגלי עם מדריך, (עצמית)ארוחת צהריים 

.בדפנה

(.של רחל ואברהם הרשקוביץמהטיוליםמספריית הסרטים)דרום אפריקה ( חלק ב)המשך הקרנת הסרט ......7/4

ר פנחס זיו”דמפי משמעות הריקוד בחסידות....14/4

.בהתנדבות של תקווה ביבר וזהבה חיוןבריכוזן 17:00בשעה ' הבימי מתקיימים המפגשים 

עומרלוותיקי מפגש  -פעם  של קפה "  קפה אירופה"

.פגישות שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור ולליטוש השפה-שיחונים

.10:30בשעה ' בימי ג( בהתנדבות)בוכמןאורי בהנחיית -צרפתית

.10:00בשעה ' בימי א.טליה צורשל (בהתנדבות )בריכוזה -אנגלית  

כל המרכזים בהתנדבות–מועדונים

.טריפטושייקה בריכוז 9:00ראשון שלישי וחמישי משעה בימי -שחמט 

.אמיתאהובה בריכוזה של 10:00ראשון בשעה ביום -' ברידג

.מאיר אורןבריכוזו של 18:30שלישי בשעה ביום 

.עצמוניעוזי בריכוזו של 19:30רביעי למתקדמים בשעה ביום 


