דבר ראש המועצה
תושבים יקרים,
חוברת חוגים אותה אנו מציגים בפניכם משקפת את מגוון
פעילויות הספורט ותרבות הפנאי בעומר.
מטרת החוברת להוות כלי עבור ההורים וילדיהם הרוצים
להעשיר ולהעמיק את עולמם.
ביישובינו קיים מבחר עשיר לכל גיל של פעילויות איכותיות
רבות לשעות הפנאי.
אני מזמין אתכם לקחת חלק בפעילות הענפה והמגוונת בה
כל אחד ואחת מכם ימצאו בה את אשר מתאים לו ולכישוריו
ויכולותיו.
שנת פעילות פוריה ומהנה!
חג שמח!

2

חוגי ספורט וקבוצות ליגה
עיקרי תקנון :תקציר נוהלים
א.ס .הפועל עומר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

/

.9
○
○
○
○
○

.01/11/2019

-

-

.01/12/2019
○
.10
.11
30
50%

.12
.13

החוגים מסובסדים ונועדו לתושבי עומר בלבד!
3

4

הפועל עומר

הפועל עומר

5

הפועל עומר

ג‘ודו ,הרבה יותר מספורט
אומנות לחימה יפנית המחנכת לערכים של כבוד
ומשמעת עצמית.
מעלה את הביטחון העצמי ומגביר את השאיפה
וההתמדה למצוינות.
משפר קואורדינציה ,כושר וכוח.
ענף הספורט האולימפי המוביל במדינה.

C

M

Y

CM

MY

בהדרכת אבי ברוס

CY

MY

K

בוגר מכון וינגייט
חגורה שחורה
אלוף ישראל
בוגר יחידה מובחרת
בעל ניסיון רב בהדרכה
חבר נבחרת ישראל בעבר

לפרטים והרשמה

אבי 050-6623919 -

סניפים :עומר ,דורות ,בארי ומרחבים

6

ברוס
אומנויות לחימה

עולה לכיתה ח’/ט’?

הפועל עומר

כושר קרבי

אם אתה מתחיל להתאמן בחדר הכושר ורוצה להגיע לתוצאות
אליהם אתה שואף ,החוג הזה הוא הכרח בשבילך.
האימונים יתקיימו פעמיים בשבוע ,בנוסף לאימונים שתבצע
בחדר הכושר ,בהם נלמד יחד את תרגילי הבסיס בעולם הכוח,
אלו ששווים את ההשקעה ומפיקים את מירב התוצאות .כדי
למצות את העבודה בחדר כושר ולהימנע מפציעות מיותרות רצוי
לעשות את התרגילים בטכניקה נכונה ועל פי עקרונות הבטיחות
המוכרים בהרמת משקולות ובהתחלה בהשגחת מאמן מוסמך.
בחוג זה ,באמצעות אימונים ושיחות ההעשרה תרכשו את הידע
הנדרש כדי למקסם את היכולות שלכם ולבנות את מסת השריר,
אותה רבים מנסים לבנות בחדר הכושר ופעמים רבות כושלים.
במהלך האימונים יודגשו עקרונות וערכים ביניהם יכולת ההתמדה
ומשמעת עצמית ,אותה חייב המתאמן ליישם בכדי להגיע
להצלחה .אותם הכלים אשר תרכוש יתרמו לך להגיע לתוצאות
גם בשאר תחומי החיים מלבד הספורט!

אם אתה רוצה לראות ממה אתה עשוי ולמה אתה מסוגל ,אתה
רק צריך להגיע לאימון שלנו.
האימונים יתקיימו בספורטק בעומר.
מחכה לראות אתכם!

אופיר נחמני
סטודנט לפיזיותרפיה שנה ד’ ,מאמן כוח ,כושר גופני ומנטלי.

טל054-4896373 :

7
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הפועל עומר

הפועל עומר

כדורס ֿל  -חוגים וקבוצות ליגה  -תש״ף
שם החוג  /קבוצה

מאמן

נוער מחוזית (יא' – יב')
נערים א' ארצית (י')
נערים ב' (ט') לאומית
ילדים א' לאומית (ח')
ילדות א' (ז'-ח')
קט סל א' (ו')
קט סל א' (ו')
ילדים ב' (ז')
קט סל ב' (ה')
קט סל ב' (ה')
ביה"ס לכדורסל בנים
ביה"ס לכדורסל בנות

אוהד כהן
יניב רבינס
יניב רבינס
ליאור קוגן
דולב קינן
ליאור קוגן
זיו הייניק
ברק דביר
זיו הייניק
איציק שכטר
תומר כהן
ליאור קוגן

9

הפועל עומר
ימים ושעות אימונים:
כיתות ד :ראשון ורביעי בשעה .14:00
כיתות ג,ד :ראשון ורביעי בשעה .15:00
כיתות ג :ראשון ורביעי בשעה .16:00
כיתות א+גן חובה :ראשון ורביעי בשעה .17:00
כיתות ב :ראשון ורביעי בשעה .18:00

10

הפועל עומר

רולר
על
החלקה
חוג
חוג החלקה על רולר
אודות החוג:
משתתפים בחוג :החלקה על רולר
מיועדת גם לבנים וגם לבנות!
ציוד בחוג :ציוד חובה )קסדת אופניים,
מגני מרפקים וברכיים ,רולר( רב שימושי
ניתן לקבל לכל אימון מהמאמנים!
גילאים בחוג :בנים ובנות בני 6עד .12
ימי פעילות בחוג :האימונים מתקיימים
פ עם בשבו ע בימי חמישי
מיקום החוג :מגרש ספורטק.
מאמנת בחוג :מריה מוגילבסקי
)(054-3361317

מטרות החוג:
•
•
•
•
•
•
•

לימוד החלקה על רולר )גם ללא
ידע קודם(;
פיתוח קואורדינציה ושיווי משקל;
לימוד החלקה נכונה;
לימוד החלקה יפה ויציבה;
לימוד פיתוח סגנון החלקה אישי;
לימוד הנאה מהחלקה ולאסבל
ממנה;
איבוד הרגשה "עושה משהו לא
נכון ולא מבין/ה מה"!

לפרטים נוספים והרשמה) 08-6291177 :הפועל עומר(
11

12

הפועל עומר

הפועל עומר

13

14

הפועל עומר

הפועל עומר

15

הפועל עומר

OMER
TENNIS
054-4685103

רק בעומר תותח כדורי טניס!!!
16

הפועל עומר
08-6291177
לפרטים נוספים:
לב רבינוביץ
054-4685103

הפועל עומר

בימי ראשון וחמישי 20:30-22:00
במרכז הפיס

מאמן ,רועי נתיב
052-6839374
17

18

הפועל עומר

הפועל עומר

19

הפועל עומר

הפועל עומר

שעות פעילות המשרד
		
ימים א׳ ,ד׳
ימים ב׳ ,ג׳ ,ה׳
יום ו׳			

10:30-18:30
9:00-17:00
10:00-12:00

טל 08-6291177 .פקס  | 077-3294325מייל Apoel.omer@walla.com

חופשות תש״ף
לוח
הפועל עומר

לוח חופשות:

חג/מועד

20

תאריך

ראש השנה

 29ספטמבר  1 -אוקטובר

יום הכיפורים

 8-9אוקטובר

סוכות ושמחת תורה

 13אוקטובר  21 -אוקטובר

פורים

 10מרץ

פסח

 8-15אפריל

ערב יום השואה

 20אפריל

הפעילות תסתיים
בשעה 18:00

הפעילות ת

ערב יום הזיכרון

 27אפריל

הפעילות תסתיים
בשעה 18:00

הפעילות ת

יום הזיכרון

 28אפריל

יום העצמאות

 29אפריל

ל"ג בעומר

 12מאי

שבועות

 28-29מאי

שם המאמן/ת

ענף

נייד

איציק שכטר
ליאור קוגן
תומר כהן
יניב רבינס
זיו הייניק
עופר לביא
לב רבינוביץ
ליאור ביטון
עידן גל
אבי ברוס
נופר עייני
אנטולי קויטיגר
מריה מוגילבסקי
דן אודיז
בר
דור סביון
גל בן דוד
ילנה טרוחין
רועי נתיב
חיה גורן
עדי ריבוא
ליהיא מייזלס
שרית גור
אופיר נחמני
פשה
אהרון צרפתי

כדורסל
כדורסל
כדורסל
כדורסל
כדורסל
כדורגל
טניס
אופניים
קרב מגע
ג'ודו
אמנות לחימה טיפולית
אתלטיקה
הוקי רולר
היפ הופ
היפ הופ
דור דאנס
דור דאנס
התעמלות אומנותית
כדורשת
התעמלות ותנועה לנשים
אימון משלב
NIA
זומבה
כשר קרבי
סיף יפני
פארקור

052-3915475
054-4763275
052-3371300
052-5450555
050-7939446
050-3003010
054-4685103
052-3450504
052-4661433
050-6623919
052-4701729
054-4869725
054-3361317
054-5850318
054-8170049
054-5558690
050-2200201
054-7871086
052-6839374
050-7820530
052-3266870
054-5343475
052-7989699
054-4896373
054-645-5506
052-6146110

הפועל עומר

מפתח מאמנים וחוגים לשנת 2019

21

ב״ס דפנה (לשעבר)

חוגי הקרמיקה למבוגרים של אביבה

בה"ס דפנה
לשעבר,
פותח את שעריו
לתושבי עומר
במגוון של חוגים:
חוגי ציור ורישום ,קרמיקה ,יצירה
ואומנות שימושית לילדים ,נוער
ומבוגרים ,חוגי טיסנאות
ואנגלית לילדים.

בחוג ניצור בטכניקות שונות וברמות שונות כולל עבודת אובניים .אני מאמינה שכל אחד יכול
ליצור בחומר ,אין אדם לא מוכשר לעבודה זו .העבודה בחוג היא ברמות שונות במקביל,
בהנחיה אישית לכל אחד מהמשתתפים ,באוירה נעימה המשלבת יצירה וחברותה.
החוגים מתקיימים בימי ראשון ושלישי בשעות  9-12בבוקר.
קיים חוג ערב אחד בימי שני – כרגע מלא ,ניתן להרשם לרשימת המתנה
לפרטים054-6384306 :

כולכם מוזמנים
להצטרף !

הטוטם שיצרו תלמידי החוגים שהוצג במוזיאון ארץ ישראל ונמצא כעת לידי הספריה.

22

ב״ס דפנה (לשעבר)

אמנות בצבר

בהדרכת קלודט קמחי
לגילאים שונים מגן חובה ועד מבוגרים

בסדנה נתנסה במגוון טכניקות וחומרים ,נרכוש כלים חדשים ליצירה
ונכיר את היסודות הראשוניים של יצירת האמנות :צבע ,חומר ,אור וצל.
נלמד על כלי האמנות שאנו מכירים :עפרון ,מכחול וצבעים שונים.
נלמד טכניקות מגוונות :פיסול וקרמיקה ,טכניקות ציור שונות,
אקוורל ,צבעי שמן ,זכוכית ,עבודות ופיסול בעץ ,עיסת נייר ,רקמה
פיסולית בבד ,פסיפס ,ויטראז' ,קומיקס ,אנימה ומנגה.
חוגי מבוגרים ממשיכים מהשנה שעברה :ציור בפחם ,צבעי פסטל,
צבעי מים ,צבעי שמן ,פיסול בעץ ותפירה פיסולית בבדים.

פעילות החוגים תחל בתחילת ספטמבר

דפוס נח מדיה

הרשמה לחוגים תתקיים במקלט ברח' צבר ,עומר
במהלך כל חודש ספטמבר
בין השעות 16:00-19:00
פרטים בטל052-3473972 , 6469493 .
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מועדון כפרי עומר

איטלקית

בהנחיית סימונטה קווילביץ'.
החוג מתקיים בימי א' בשעה .12:30
החוג אינו מיועד למתחילים.
מפגש ראשון .27/10/2019
לפרטים נוספים והרשמה:
סימונטה .052-4458476

צרפתית – בהנחייתו (בהתנדבות) של
אורי בוכמן.
השיחון מתקיים בימי ג' החל משעה
.10:30
מפגש ראשון .29/10/2019

הבית בדפנה

שפות

שיחונים

אנגלית – בהנחיית מספר מורים
מתחלפים (בהתנדבות) .השיחון מתקיים
בימי א'.
ספרדית
בהנחיית יגאל שיר .החוג מתקיים בימי ד' .מפגש ראשון בתאריך  27/10/2019עם
יעל גלזר .לגבי יתר התאריכים והמורים
מפגש ראשון בתאריך .30/10/2019
יבוא פרסום בהמשך.
מתחילים בשעה .16:30
מתקדמים בשעה .17:30
לפרטים נוספים והרשמה:
יגאל שיר .054-7450771

צרפתית מדוברת

בהדרכת ג'וזיאן מאייר.
מיועד למבוגרים ובני נוער.
הקורס מקנה את יסודות השפה הצרפתית תוך
הפעלת הלומדים ותרגול השפה המדוברת.
לימוד חוויתי ומהנה בימי ד'.
מתקדמים בשעה .16:00
ממשיכים בשעה .17:30
מתחילים בשעה .19:00
לפרטים והרשמה:
ג'וזיאן מאייר .050-5756300
החוג לכתיבה – בהנחיית דינה טל .מבקשת לצאת למסע עם מילים? קבוצת
נשים כותבת ופותחת שנת פעילות נוספת בימי א'.
מפגש ראשון בתאריך  .27/10/2019פרטים בטלפון .052-4600553
מבט פמיניסטי על תרי עשר – בהנחייתה (בהתנדבות) של נעמי גרץ בימי ה'.
מפגש ראשון בתאריך  24/10/2019בשעה .10:30
מחשבת ישראל – בהנחיה ( בהתנדבות) של דר' פנחס זיו בימי ב' .השנה
יתקיימו שני חוגים :הסיפור החסידי ולימודי הרמח''ל .מפגש ראשון בתאריך
 .28/10/2019על שעות הפעילות תבוא הודעה בהמשך.
25

הבית בדפנה

התעמלות

פילאטיס – בהנחייתה של דליה ברייטברט-בק .מתמחה בבעיות
הנלוות לגיל המעבר לנשים (החל מגיל  .)35שיעור פילאטיס
מיועדים גם לכל המעוניינים בחיזוק וחיטוב שרירי הגוף,
התעמלות לחידוש רקמת עצם ,חיזוק שרירי גב עליון ,תחתון
וחגורת הכתפיים ,ירכיים ,רצפת האגן וחיזוק שרירים טבעתיים.
פרטים נוספים והרשמה  :בטלפון .08-6467108
טאי צ'י – בהפעלתה של אירן זווילי .סדרה של  24תנועות על פי
הרפואה הסינית אשר מפעילה את האברים הפנימיים ,מחזקת את
השלד ,מפרקים ושרירים .טאי צ'י תורם רבות גם ליציבה נכונה,
קואורדינציה ,גמישות ,איזון וריכוז (מניעת דמנציה) .מתאים גם
לפיברומיאלגיה ועוד...
מתאים לכל גיל ,מגדר ולא דרוש ניסיון קודם או כושר גופני .ימי ג'
בשעות  .18:30-19:30פרטים נוספים בטלפון .07-77646724
צ'י קונג רפואי – בהפעלתה של אירן זווילי .תרגילי צ'י קונג
מבוצעים בסין אלפי שנים .אלו תרגילים פשוטים המגבירים את
אנרגיית החיים של המתרגל .מתאים לנשים וגברים כאחד.
ימי ד' בשעות  08:30-09:30בבוקר .פרטים נוספים בטלפון
.07-77646724
התעמלות פנים –  – faceformingבהדרכת ריטה
גינזבורג .התעמלות פנים מסייעת לעצב את שרירי הפנים ,העלמת
קמטים וסנטר כפול .שיעור הדגמה חינם .פרטים נוספים
בטלפון .054-6775521

מועדונים

ברידג'
יום א’ בין השעות  10:00ל  – 12:30ברידג’ בריכוזה (בהתנדבות) של אהובה עמית.
יום ב’ בין השעות  19:00ל  - 23:00ברידג’ בריכוזו (בהתנדבות) של אבי עמר
יום ג’ בין השעות  18:30ל  - 22:00ברידג’ בריכוזו (בהתנדבות) של מאיר אורן
יום ה’ בין השעות  19:00ל  - 23:00ברידג’ בריכוזו (בהתנדבות) של עוזי עצמוני

שחמט

בימי א’ וג’ בין השעות  - 09:00-11:00בריכוזו (בהתנדבות) של שייקה טריפטו.
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חוג קרמיקה – בהנחיית אביבה
קריספל .החוג עוסק בעיצוב קרמי
בטכניקות שונות ובהתאמה לרמתו
ולתחומי העניין של הלומד.
נשאר מספר מקומות בחוג הבוקר
בימים א' וג' בשעות .9:00-12:00
פרטים בטלפון .054-6384306
קבוצת אקוורל – בהנחייתה
(בהתנדבות) של פאולה עובדיה.
מוזמנים אמנים המציירים בצבעי
מים .החוג מתקיים בימי ד' בין השעות
 .09:00-12:00מפגש ראשון בתאריך
.27/10/2019
פרטים נוספים בטלפון .052-4223878

הבית בדפנה

אמנות

חוג טלאים – בריכוזה (בהתנדבות) של
רותי קירשנר .החוג מתקיים בימי ד' בין
השעות .09:00-12:00
פרטים נוספים בטלפון .052-8601732
צילום יצירתי – בהנחיית אמנון גוטמן ,צלם
עיתונות בינלאומי ,מתמחה בתיעוד אזורי סכסוך
בעולם .כמו כן מתמקד בצילומיו בנושאים
סוציו-אקונומיים ,פוליטיים וחברתיים .הנושאים
שיילמדו בסדנא :מונחי היסוד בצילום ,כלים
טכניים ויצירתיים בבניית פריים ,חשיפה נכונה
לאור ,שימוש נכון במצלמה ועוד.
דרישות ציוד :מצלמה דיגיטלית מכל סוג ,גם
מצלמות פילם יתקבלו בברכה.
לפרטים נוספים והרשמה :בטלפון 050-7511874
ובמייל.
מידע נוסף גם באתר www.amnongutman.com
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