פנאי בצוותא
- 2/4/17
- 9/4/17
- 23/4/17
- 30/4/17
- 7/5/17

– ימי ראשון בשעה  .19:00ריכוז בהתנדבות תקווה ביבר.
נח שמיר  -אל האוורסט ובחזרה ב 18-ימים ,קבלת החלטות נכונות.
חופשת פסח  -אין פעילות - 16/4/17 .............. .חופשת פסח  -אין פעילות.
ערב יום השואה  -פעילות יישובית.
ערב יום הזכרון  -פעילות יישובית.
פתיחת תערוכת יום העצמאות של תושבי עומר.

שני תרבותי
3.4.17
10.4.17
24.4.17
11.5.17

 -תרבות ואמנות בימי ב' בשעה  .17:00ריכוז בהתנדבות רעיה מולכו

 אמנות הסלע בנגב .מרצה ד"ר דוידה דגן ,רשות העתיקות. אין פעילות ,חופשת פסח - 17.4.17 ............. .אין פעילות ,חופשת פסח. ''איזהו הגיבור'' מיתוסים של גבורה בתרבות הנצחת השואה .מרצה ד"ר אדר יום. -אין פעילות ,ערב יום העצמאות.

בתים פתוחים
סוף שבוע של
אומנות פסח תשע"ז

31.3-1.4.2017

אביב הגיע

שישי 09:00-14:00
שבת 10:00-19:00

פסח
בא

"הבית בדפנה"
יהיה סגור בין התאריכים
10-18.4.2017
לא תתקיים כל פעילות ,כולל מועדונים ושיחונים.

חג שמח!

קפה אירופה

ימי ה' בשעה  .17:00ריכוז בהתנדבות  :תקווה ביבר וזהבה חיון.

 - 6/4לנה רטנר (אופטימטריסטית)  -העתיד נראה טוב יותר  -חידושים וטכנולוגיות ראייה
במאה ה.21-
 - 13/4חופשת פסח  -אין פעילות
 - 20/4רות באומן  -איך נולד ציור (מודל)
 - 27/4לאה גולדשטיין " -הליצן העצוב" על פי ספרו של ד .גרוסמן "סוס אחד נכנס לבר".

טיולים בארץ ובחו''ל – ריכוז בהתנדבות :רעיה מולכו

טיולים בארץ:
 – 5.5.17חג שבועות בחיפה .אירוח במלון גולדן קראון במושבה הגרמנית ,סיורים ,ארוחת חג .מותנה
במספר משתתפים.
( 17.6.17שבת) – יציאה לסיור בתל אביב וצפיה בהצגה "קיץ במריאנבאד"
של תיאטרון גשר.

טיולים בחו''ל:
 – 14.5.17 ........ 5.5.17טיולים לאלבניה בהדרכת ד"ר גילי חסקין( .שתי קבוצות).
 – 26.6.17טיול לאמסטרדם ,ברוז' ושייט באיי בריטניה.
 - 16.8.17 ....... 24.7.17טיולים לפולין :העתיק ,החדש והפן היהודי( .שתי קבוצות).
טיולים נוספים ל :2017-אוזבקיסטן בתאריך  2לאוקטובר ,וויטנאם וקמבודיה בתאריך  7לדצמבר.
******************************** פרטים אצל רעיה מולכו בבית בדפנה בימי שני בין השעות 18:30-19:00
************ או במייל  rayula.m@gmail.comאו בטלפון .0544-294259

חוג פילאטיס ,בהנחייתה של הגב' דליה ברייטברט-בק .מתמחה בבעיות הנלוות לגיל המעבר לנשים
(החל מגיל  ,)35החוג מתקיים בימים ב' ו ה' לפרטים נוספים יש ליצור קשר בטלפון.08-6467108 -
מועדון הפטנק לגימלאים גני עומר-עומר  -פטנק ,משחק בכדורי מתכת שמשקלם  700גרם ,המוטלים
במגרש תקני לעבר כדור מטרה קטן .המשחק יוצר פעילות גופנית ומשותף לגברים ונשים .קיימים עכשיו במועדון ארבעה
גימלאי עומר מוזמנים להצטרף אלינו.
מגרשים תקניים ,מבנה מתאים וגינון נאה .
לפרטים  :אמציה בר-לב טל 052-32813380:או אל עדו ניצן טל052-3673127 :

מועדונים – כל המרכזים בהתנדבות
שחמט – בימי ראשון ,שלישי וחמישי בשעה  9:00בריכוזו של שייקה טריפטו.
ברידג' – יום ראשון בשעה  10:00בריכוזה של אהובה עמית.
יום שלישי בשעה  18:30בריכוזו של מאיר אורן.
יום רביעי למתקדמים בשעה  19:30בריכוזו של עוזי עצמוני.
חדש!! קורסי ברידג' למתחילים ולמתקדמים ,לפרטים והרשמה יש לפנות למאיר אורן.0545-695501 ,
שיחונים  -פגישת שיחה באווירה נעימה על ספל קפה לשיפור וליטוש השפה.
צרפתית – בימי ג' בהנחיית אורי בוכמן (בהתנדבות).
אנגלית – בימי א' בשעה .10:00
30.4
23.4
16.4
9.4
2.4
א .לוין

א .לוין

פסח

א .לוין

רות אופיר

שעות קבלה בבית בדפנה :תאיר :ימי א' בין השעות  ,11:00-13:00ימי ה' בין השעות .18:30-20:00
רעיה :ימי שני בין השעות 18:30-19:00

