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תושבים יקרים,

השנה שחלפה הציבה בפנינו אתגרים רבים מהם למדנו רבות.

מגוון  את  משקפת  בפניכם  מציגים  אנו  אותה  החוגים  חוברת 

פעילויות הספורט ותרבות הפנאי בעומר.

מטרת החוברת להוות כלי עבור ההורים וילדיהם הרוצים להעשיר 

ולהעמיק את עולמם.

ביישובנו קיים מבחר עשיר לכל גיל של פעילויות איכותיות רבות 

לשעות הפנאי.

השנה נתחדש באולם ספורט נוסף ובמתקן ג'מבורי ייחודי.

אני מזמין אתכם לקחת חלק בפעילות הענפה והמגוונת בה כל 

אחד ואחת ימצאו בה את אשר מתאים לו ולכישוריו ויכולתו.

שנת פעילות פורייה ומהנה!

דבר ראש המועצה
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קהילת עומר היקרה,

הפנאי  ופעילות  ההעשרה  החוגים,  חוברת  את  בפניכם  להציג  שמחים  אנו 

הנותן מענה  מגוון  פעילויות  מייצגת תמהיל של  זו  חוברת  לשנת התשפ''ב. 

לכלל הגילאים ולתחומי העניין השונים. תרבות הפנאי היא חלק בלתי נפרד 

מתהליך בניית זהות אישית, משפחתית וקהילתית והיא מרכיב משלים מהותי 

לתהליכים החינוכיים המתרחשים במוסדות החינוך הפורמליים. 

אנחנו פותחים גם את השנה הזו לצד הקורונה המכתיבה לנו מתווים וכללים 

וחשיבה מיוחדת כדי לאפשר חזרה שלכם לשגרת  ייחודיים. השקענו מאמץ 

פנאי והעשרה תוך שמירה על בריאותכם. דווקא במציאות הנוכחית המאתגרת, 

הוכח כי עולם החינוך המשלים מהווה אפיק אטרקטיבי חשוב להפגת המתחים 

והבדידות  ולפיתוח כישורי חיים.

מאחלת שנה של פעילות תרבותית מצוינת ומעשירה.

ד''ר סמדר כהן.

מנהלת אגף החינוך,

התרבות, הנוער והספורט.

דבר מנהלת אגף החינוך



 
 "במדבר"שבט  110.-ב

פותח את שנת הפעילות  
שלו 

!!מחכים לכם

: לפרטים  

705292492 -דב חסיד-ראש השבט  

0524765004-אלישע פנקר-גזבר  

0548114412-טל יונג-מרכזת בוגרת  
-נעה בנימין-בוגרתמרכזת 

8580030050  

 שבט במדבר
פותח שנה
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מחלקת נוער
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בי"ס דפנה 
לשעבר

פותח את שעריו 
לתושבי עומר

במגוון חוגים:
ציור ורישום, קרמיקה, יצירה ואומנות 

שימושית לילדים, נוער ומבוגרים 
ואנגלית לילדים.

מוזמנים להצטרף !

שעבר(
ב״ס דפנה )ל

לפרטים אביבה: 054-6384306
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שעבר(
ב״ס דפנה )ל

מחלקת נוער
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קוראים יקרים, 

התחדשנו בתוכנה אינטרנטית המאפשרת גישה לקטלוג הספריה . 
הכניסה  לתוכנה מתבצעת דרך אתר  הספריה 

https://omer.library.org.il
באמצעות  מספר תעודת הזהות. 

טלפון: 08-6291161
library@omer.muni.il :מייל 

צוות הספרנים בהנהלת ליה טיטמריה  מצפים לראותכם!

להלן שעות פתיחת הספריה: 
 13:00-18:30 ימים א, ב, ג, ה:  

הספרייה סגורה    יום ד:   
11:00-13:00 יום ו:  

בחופשות בתי הספר: 
 11:00-18:30 ימים: א, ב, ג, ה: 

הספרייה סגורה יום ד:   
 11:00-13:00 יום ו:  
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המרכז לתרבות הפנאי )מיועד לגילאי 50 ומעלה(

הבית בדפנה

b.dafna@omer.muni.il :דוא"ל

טל': 08-6460370 ניתן להשאיר הודעה.
הבית בדפנה מציע מגוון רחב ואיכותי של פעילויות תרבות תוססות, חוגים ואפשרויות לבילוי שעות 
הפנאי. בית זה שוקק חיים בכל ימות השבוע ומתבסס על צוות מסור של מתנדבים שתכניהם והפעילויות 
שלהם הניבו רשת חברתית תומכת ומענגת ואחווה קהילתית. הבית בדפנה מזמין את כל מי שמעוניין 

להרגיש משמעותי, חיוני ומעורב בקהילה להצטרף לצוות המוביל שלנו!

בימי ראשון:
מפגשי פנאי בצוותא המציעים מגוון רחב של הרצאות כמו מפגשים עם סופרים ואנשי רוח, אמנים ומרצים . 1

בתחומי האמנות, היסטוריונים, חדשות מעולם הרפואה, אקטואליה וחדשות מעולם ההיי-טק.

טיולים מהכורסא אחת לחודש מוקרן סרט ערוך של טיילים הרפתקנים בעולם. . 2

תערוכת אמן מקומי מדי חודש מוצגת תערוכת אמן מקומי פתוחה לקהל הרחב בכל ימות השבוע.. 3

בימי שני: 
“צלילי המוסיקה”  הרצאות קונספט בתחום המוסיקה, ערבי שירה מופעי נגינה ומיני קונצרטים. 	. 

חוג מחשבת ישראל מפגשי חברותא בהם עוסקים בחסידות כחלק מהמיסטיקה היהודית במחשבה, בסיפור . 2
ובניגון.  החסידות, הקבלה והקבלה המעשית.

סדנת כתיבה מפגשי קריאה דיון ולמידה.. 3

מפגש קוראים ומפטפטים ספרות מפגשי שיח ודיון על קטעים ספרותיים. . 4

בימי שלישי:
היבטי השקיה, . 1 וטיפוחו,  הצומח  בתחומי  הידע  ומעוררות השראה להעמקת  הרצאות מעשירות  גינון  חוג 

הדברה ועוד. כמו כן, יציאה לסיורי לימוד במשתלות מיוחדות וחוות נוי.



11

נה
דפ

 ב
ית

הב

בימי רביעי:
סדרת "החיים הטובים" הרצאות מגוונות העוסקות בתחומי החיים השונים, כגון: קפה טוב, שינה בריאה, . 1

פעילות גופנית ותקשורת חיובית.

בימי חמישי:
והרצאות 	.  מפגשים  מתקיימים  בו  היישוב.  וותיקי  שואה  לניצולי  תרבותי  חברתי  אירופה” מועדון  “קפה 

בתחומים שונים על כוס קפה ובאווירה נעימה. פעילויות “קפה אירופה” מתפרסות על הרצאות, סדנאות, 
לניצולים  הרלוונטיים  כתוב  חומר  וחלוקת  מידע  מסירת  הזיכרון(,  יום  )כמו  חגים, טקסים  חגיגת  דיונים, 

ולגמלאים בכלל, הפנייה למתנדבים לביקורי בית וטיולים.

בימי שישי:
קהילה לומדת הדרכות  באתר תל שבע . . 1

פעילויות נוספות:
שיחונים בשפות יידיש, צרפתית ואנגלית. . 1

קבוצת כתיבה באנגלית. English in write group    בזום. 2

מועדון שחמט משחק המחשבה האולטימטיבי, משחקים ונהנים! מוזמנים להצטרף בכל הרמות. נפגשים . 3
ומשחקים שלוש פעמים בשבוע בשעות הבוקר.

מועדון ברידג’ מפגש בוקר של משחק מהנה בחברותא. מתאים לבעלי הכרות בסיסית. אפשרות ללמוד . 4
את המשחק או למצוא בן זוג למשחק.

מועדון ברידג' "חברי הנגב" בתשלום חברות במועדון.. 5

חוגי אמנות רישום וציור, חוג טלאים, מפגשי ציור באקוורל לאמנים וותיקים.. 6

קיימת אפשרות להשתתף:. 7

במגוון טיולים עם מיטב המדריכים בארץ. א. 

במגוון סיורים מודרכים בגלריות ובמוזיאונים בארץ.ב. 

במגוון נופשונים ייחודיים בארץ המיועדים לאזרחים ותיקים.ג. 

לימודי שפות ספרדית וצרפתית בתשלום למתחילים ולמתקדמים )התקשרות ישירה עם המורים ד. 
המלמדים(. 



מועדון הברידג' – מאיר אורן
מפגשים למשחק ברידג' תחרותי בזוגות.

קיימת אפשרות ללמוד את המשחק ולמצוא בן/ת זוג למשחק.
מתקיים ביום ג' 8:00	 – 22:00

פרטים נוספים בנייד: 0545695501

קוראים ומפטפטים ספרות עם לאה – לאה גולדשטיין
מפגשי שיח ודיון על קטעים ספרותיים.
סדנת כתיבה -  גדעון ירוןמתקיים ביום ב' בשעה 0:30	 – 2:00	

במפגש נקרא את היצירה ונדון בה, הלמידה 
תוך כדי דיון, הכתיבה תתקיים בבית.

מתקיים ביום  ב' בשעה 7:30	 – 9:00	

החיים הטובים – זהבה פישר לקפיש
סדרת הרצאות מגוונות, מתחלפות העוסקות בתחומי החיים השונים, כגון: 

קפה טוב, שינה בריאה, פעילות גופנית, תקשורת חיובית ועוד.
מתקיים ביום ב' בשעה 8:00	

חוג גינון – קובקה פולק
הרצאות מעשירות ומעוררות השראה להעמקת הידע בתחומים 

הנוגעים בצומח וטיפוחו, היבטי השקיה, הדברה ועוד... בנוסף תכנית 
יציאה לסיורים מאורגנים. 

מתקיים ביום ג' בשעה 7:00	

מועדון ברידג' – אהובה אמית
מפגש בוקר, של משחק מהנה בחברותא  

מתאים לבעלי הכרות בסיסית.
מתקיים ביום א' 0:00	 – 2:00	  

מועדון שחמט – שלמה כץ
משחק המחשבה האולטימטיבי, משחקים 

ונהנים! מוזמנים להצטרף בכל הרמות.
מתקיים בימים א' ג' ה' בשעות 9:00 – 00:		

פנאי בצוותא –  אסתי אלדר 
פעמיים בחודש, יתקיימו הרצאות מרתקות ומגוונות, 

המשתנות בכל מפגש.

פעם בחודש, תחום סרטים מהכורסא-
הקרנת סרט ערוך של טיילים

הרפתקנים בעולם – מובילה דר' אילנה ענבר

פעם בחודש,  פתיחת תערוכה - 
תערוכה מתחלפת של אומן מקומי – אוצרת תערוכות 

פאולה עובדיה
מתקיים ביום א' בשעה 9:00	

 מחשבת ישראל תולדות המיסטיקה היהודית 
מנחה דר' פנחס זיו

מפגשי חברותא בהם נעסוק בסקירה כללית אשר תתחיל 
בחסידות כחלק מהמיסטיקה היהודית. בחסידות נעסוק במחשבה 

החסידית, הסיפור החסידי, הניגון החסידי, החסידות והקבלה 
וכן יוקדש פרק חשוב שיעסוק בקבלה מעשית כמו: השתטחות 

על קברים, הליכה לצדיקים לקבל ברכה וכן שימוש בקמעות 
ומשמעות גלגול הנשמות.

מתקיים ביום ב' בשעה 0:00	 -30:		
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הבית בדפנה



יידיש – ענת לקפיש 
מתקיים ביום ב'

בשעה 0:00	 – 00:		

שפות, שיחוני העשרה:
מפגשי שיח על ספר או סרט או דנים בענייני היום ועל עוד נושאים..

כל זאת מתובל לעיתים בהאזנה לשירים בשפה המדוברת.
מיועד לדוברי השפות המעוניינים לתרגל את השפה. 

צרפתית – אורי בוכמן
מתקיים ביום ג'

בשעה 0:30	 - 2:00	  

אנגלית – מנחים מתחלפים:
יעל גלזר, רות אופיר, מרטין בארט, רינה עיברי.

מתקיים ביום א'
		:00 – 	0:00

צלילי המוסיקה – עירית פיין
תוכן משתנה של מופעים מוזיקליים או 

ערבי זמר והרצאות קונספט.
מתקיים ביום ד'  בשעה 8:00	 

חוג עיברבית – ממציא השיטה ישראל רבי
חווית לימוד השפה הערבית בעזרת מעגלי אסוציאציות.

מפגש חווייתי ללימוד השפה הערבית, אין הכרח בידיעה קודמת של השפה!
מתקיים ביום ה'   בשעה 9:30 – 0:45	

מבט פמיניסטי על ספר משלי – נעמי גרץ
מפגשי שיח מנקודת מבט פמיניסטית על ספר משלי.

מה כתוב בשורות ומה אפשר לקרוא בין שורות, תיאורי 
הנשים במקרא.

בתאריך 30.9  ממשיכות בספר משלי, מפרק י'.
מתקיים בזום ביום ה' בשעה 0:45	 

gmail@naomigraetz1943.com :לפרטים והרשמה

קבוצת סריגה – ריקה אברמוביץ׳
המעוניינות להצטרף לקבוצה

מתקיים בלובי בימי שני 
	6:30-	8:00

קפה אירופה -  תקוה ביבר
בשת"פ עם זהבה חיון – רכזת הגיל 

השלישי במועצה וקהילה תומכת עומר.
מפגשים מרתקים עם בעלי סיפורי חיים 

מיוחדים, הפעלות מגוונות והרצאות 
משתנות.

מתקיים ביום ה'
בשעה 7:00	
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חוג ציור – ענת לקפיש
לימוד טכניקות והשראה להתפתחות 

אישית דרך הציור.
ביום ה'  בשעה 0:30	  - 2:00	

מפגשי ציור באקוורל לאמנים וותיקים- פאולה עובדיה
מוזמנים להצטרף אמנים מקומיים המציירים בצבעי אקוורל.

 ניתן לפנות לפרטים נוספים בדוא"ל:
paula111@gmail.com או בנייד: 052-4223878

מתקיים ביום ד' בשעה 9:30 – 2:30	

חוג טלאים )קווילט( "מחוברים" מרקמי בד, 
קומפוזיציה וצבע – רותי קירשנר

בה  אומנות  טקסטיל.   אומנות  היינו  הטלאים  מעשה 
גדולה  יצירה  לכדי  ושונות  קטנות  בד  פיסות  תופרים 

יותר.
מעשירות  ורעיונות,  מידע  חולקות  אנו  שלנו  בחוג 
בלמידה והתפתחות, משתפות בעצות ויוצרות: שמיכות, 

רנרים, תיקים ועוד. 
החוג מיועד לבעלות מיומנות בתפירה במכונת תפירה.

מתקיים ביום ד' בשעה 9:00 – 2:00	   

מה בתחום האומנות: 
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ריקודי עם –  בהדרכת סיגל נסרדישי
ריקודי עם למתחילים.

ביום ב'  20:00 – 9:00	 
מתקיים באולם, בבית המוסיקה.

מועדון הברידג' "חברי הנגב" –   אבי עמר
שחקנים חברי המועדון, רשומים בהתאגדות הישראלית לברידג'.
זכאים לשחק בכל מועדון בארץ ולהשתתף בתחרויות הארציות 

ובחו"ל.
ניתן להצטרף ולשחק כחבר, בתשלום מנוי שנתי, בעלות 400 ₪  

מתקיים בימים  ב' ו- ה' בשעות  9:30	 – 23:00 
לפרטים נוספים בנייד: 0543044990

Avi.amar2@gmail.com  :דוא"ל

פעילויות נוספות בתשלום
רישום ותשלום יתבצעו מול נותני השירות.

** טיולים בארץ, אחת לחודש, עם מיטב המדריכים.
** סיורים מאורגנים לתערוכות.        

** הסעה מנויי האופרה.

צרפתית מדוברת – בהדרכת ג'וזיאן מאייר
050-5756300

mayer.josiane@gmail.com
ביום רביעי  בשעה 6:00	

ספרדית  - בהדרכת יגאל שיר
 054-7450771  08-6494795

       Szir36@bezeqint.net
ביום שלישי  בשעה 7:30	

מה התחדש בתחום פעילות גופנית:

טניס שולחן – פינג פונג
משחק קצבי ומהיר מאוד המצריך מאמץ, כושר גופני,  תרגול ממושך 

ואימונים סדירים על מנת לרכוש מיומנות גבוהה.
רוצים לשחק. לנו יש שולחן מקצועי, מחבט וכדורים... ואווירה מנצחת..

יש לתאם עם המשרד. 

מדיטציה כל אחד יכול
מתקיים בימים ג׳ 9:30-10:15

הבית בדפנה

לימודי שפות בתשלום 



הבית בדפנה
מרכז לתרבות הפנאי
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טלפונים:מיקום/יום/ושעהדוא"ל: שם מוביל:פעילות:

b.dafna@omer.muni.il   תקווה ביברטיולים בארץ

054-4292594אולם/יום ב'/iritfine@walla.co.il18:00עירית פייןצלילי המוסיקה

תקווה ביברקפה אירופה
זהבה חיון

b.dafna@omer.muni.il
hz2957@gmail.com

אולם/יום ה'/17:00
054-3006018

אולם הרצאותyanbar1@netvision.net.il     אילנה ענברטיולים מהכורסא
יום א'/19:00

08-6460888

052-4223878בגלריה/יום א'/paula111@gmail.com19:00פאולה עובדיהאוצרת תערוכות

מפגשי ציור באקוורל לאמנים 
וותיקים

052-4223878אולם/יום ד'/paula111@gmail.com9:00פאולה עובדיה

052-4708504בימים א' ג' ה'/Shlomokatz123@gmail.com9:00שלמה כץמועדון שחמט

08-6469910אולם/א'/ahouvaamit@bezeqint.net10:00אהובה אמיתברידג' – בוקר

0545695501  אולם/יום ג'/Meiroren66@gmail.com18:00מאיר אורןברידג' תחרותי

אולםavi.amar2@gmail.com     אבי עמרמועדון הברידג' "חברי הנגב"
יום ב' ו-ה' 19:30

0543044990

08-6467046גלריה/יום ד'/efruti@gmail.com9:00רותי קישנרחוג טלאים

08-6460529לובי/יום ג'/uribuc@netvision.net.il10:30אורי בוכמןשיחון בצרפתית

יעל גלזרשיחון באנגלית
רות אופיר

מרטין בארט
רינה עיברי

yaelglaser@gmail.com
ruth.ophir7@gmail.com
maxoptic10@gmail.com
irene19942@gmail.com

משתנהגלריה/יום א'/10:00
בתיאום המשרד

0542121665אולם/יום ג'/9:30יהודית וולסקימדיטציה כל אחד יכול

0502751904לובי/יום ב'/16:30ריקה אברמוביץקבוצת סריגה

באתר מבקרים תל שבעtel-sheva@npa.org.il קהילה לומדת
יום ו׳/10:00

קופת האתר:
08-6467286 

אולם הרצאותענת לקפיששיחון ביידיש
יום ב'/10:00

08-6909597
050-245246

08-6909597גלריה/יום ה'/10:30ענת לקפישחוג ציור ורישום
050-245246

zoom - מפגש בזוםnaomigraetz1943@gmail.comנעמי גרץמבט פמיניסטי על תרי עשר
יום ה'/10:45

08-6469027

write in EnglishNaomi Graetznaomigraetz1943@gmail.comמפגש בזום - zoom
יום א'/10:45

08-6469027

זהבה פישר החיים הטובים
לקפיש

zlzehavaf@gmail.comאולם הרצאות
יום ב'/18:00

050-6278529

אולם הרצאותisrarabi@gmail.com            ישראל רביעיברבית
יום ג'/10:00

052-8354766
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שישיחמישירביעישלישישניראשון
מועדון שחמט
9:00-11:00

מועדון הברידג'
10:00-12:00

שיחון באנגלית
10:00-11:00

פנאי בצוותא
19:00-20:30

מחשבת ישראל
10:00-11:30

קוראים ומפטפטים 
ספרות עם לאה 

גולדשטיין
10:30-12:00

שיחון ביידיש
11:00 – 10:00

סדנת כתיבה
19:00 – 17:30

קבוצת סריגה
16:30-18:00

החיים הטובים
18:00-20:00

ריקודי עם
למתחילים

19:00 – 20:00
בבית המוסיקה

מועדון הברידג'
"חברי הנגב"
19:30-23:00

מועדון שחמט
9:00-11:00

מדיטציה כל אחד יכול
9:30-10:15

עיברבית
10:00 - 11:15

שיחון בצרפתית
10:30-12:00

חוג גינון
17:00-19:00

לימודי ספרדית
בתשלום

17:30-19:30

מועדון הברידג'
18:00-21:00

מפגשי ציור באקוורל 
לאמנים וותיקים

9:30-12:30

חוג הטלאים
)קווילט(

9:00-12:00

צלילי המוזיקה
18:00-19:00

לימודי צרפתית
בתשלום

20:30 – 16:00

מועדון שחמט
9:00-11:00

מפגש פמיניסטי
על תרי עשר

10:45 11:45-  בזום

חוג ציור
12:00 – 10:30

קפה אירופה
17:00-18:30

מועדון הברידג'
"חברי הנגב"
19:30-23:00

שישי בכיף
9:30-11:00
אחת לחודש

טלפונים:מיקום/יום/ושעהדוא"ל: שם מוביל:פעילות:

אולם הרצאותאסתי אלדרפנאי בצוותא
יום א'/19:00

052-8741244

052-4441243אולם /יום ב'/10:00דר' פנחס זיומחשבת ישראל

אולם הרצאותpolak@bgu.ac.ilיעקב פולקחוג גינון
יום ג'/17:00

052-8795876

08-6494795גלריה/יום ג'/Szir36@bezeqint.net17:30    יגאל שירלימודי ספרדית בתשלום
0547450771

גלריה/יום ד'/mayer.josiane@gmail.com    16:00ג'וזיאן מאייר לימודי צרפתית בתשלום
0505756300

0537955890ימי שישיrachelsh44@gmail.comרחל שמשהסעה למנויי האופרה

08-6460370משרדb.dafna@omer.muni.ilענת בלדינגרמזכירה 
ניתן להשאיר 
הודעה 24/7

08-6460370משרדb.dafna@omer.muni.ilתקוה ביברמנהלת בהתנדבות
ניתן להשאיר 
הודעה 24/7

מערכת שבועית
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הבית בדפנה



תושבי עומר יקרים,
אם אתם טיילים הרפתקנים והגעתם למקומות מופלאים

והכי חשוב, צילמתם את הטיול וערכתם אותו לסרט.
אנו מציעים לכם לשתף אותנו ולהקרין את המסע שלכם אצלנו.

אתם תוכלו לחזור ולהרגיש את אותו האדרנלין זורם,
ואנחנו נוכל ליהנות מהניסיון שלכם.

במסגרת פנאי בצוותא, בתחום: טיולים מהכורסא.
ליצירת קשר בדוא"ל

     yanbar1@netvision.net.il
או לנייד: 052-3943313 דר' אילנה ענבר

  צוות הבית בדפנה

תושבים יקרים, 
אנו מזמינים אתכם, צעירים ובוגרים חובבי מוסיקה

המעוניינים לתרום מהידע והכישרון שלכם בנגינה או להרצות במגוון 
תחומי המוסיקה או כל פעילות אחרת מוסיקלית מהנה, מרגשת. 

מעשירה וסוחפת. 
זו בדיוק ההזדמנות שלכם לממש את כישוריכם האישיים בתחום

אנחנו ניתן לכם במה מוסיקה פותחת לבבות
 לפרטים נוספים עירית פיין

 b.dafna@omer.muni.il בנייד: 0544292594 או בדוא"ל 

שלכם
צוות הבית בדפנה

תושבי עומר יקרים,
אנו מחפשים

מוביל ומארגן משחקים ואימונים של

יחידים וזוגות בטניס שולחן – פינג פונג
גמישות בזמנים

לנו יש שולחן מקצועי, מחבטים וכדורים...
באווירה מנצחת

צוות הבית בדפנה

תושבים יקרים,
הנכם מוזמנים להצטרף ולשחק באווירה נעימה

במועדון השחמט
~ הבית בדפנה ~

בהובלתו של שלמה כץ
~~

נפגשים בימים ראשון שלישי וחמישי
11:00 - 9:00

~~~~
משחק השחמט היה מאז ומתמיד משחק המחשבה האולטימטיבי.
 הוא שילוב של מדע, אמנות וספורט, שליטה במשחק השחמט 
מפתחת את שחקניה במגוון תחומים, כגון: יכולת פתרון בעיות, 

חשיבה ביקורתית,תכנון אסטרטגי וכן גם ריכוז,
אחריות ויצירתיות.

~~
שלכם

צוות הבית בדפנה

ק ו ל    ק ו ר א
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הפועל עומר

מנהל מחלקת הספורט עמי זפרני - משרד: 08-6291177

הפועל עומר
שעות פעילות המשרד
ימים א'-ה' 7:00	-9:00

בהתאם להנחיות לא יינתן שירות לקוחות פרונטלי עד להודעה חדשה.
לבירורים, שאלות ורישום ניתן לפנות בטלפון או במייל:

טל. 08-6291177
Apoel.omer@walla.com .מייל

מחלקת הספורט

עמי זפרני, מנהל מחלקת הספורט
E-mail:amiz@omer.muni.il   משרד: 08-6291177  ׀  פקס: 077-3294325  ׀



משרד:
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תאמו שיעור ניסיון

אימוניקרב-מגע

לילדים ונוער

אסרטיביות וביטחון עצמי
הגנה עצמית

חיזוק ובניית הגוף

אוראל - 0584307092

20

הפועל עומר
מחלקת הספורט



* קיימת אופציה לפתיחת חוג נוסף בבוקר בהתאם לביקוש
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הפועל עומר
מחלקת הספורט

לפרטים והרשמה
אבי - 050-6623919

בהדרכת אבי ברוס
בוגר מכון וינגייט

חגורה שחורה
אלוף ישראל

בוגר יחידה מובחרת
בעל ניסיון רב בהדרכה

חבר נבחרת ישראל בעבר

סניפים: עומר, דורות, בארי ומרחבים

ג‘ודו, הרבה יותר מספורט

ברוסברוס
אומנויות לחימהאומנויות לחימה

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.
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עומר,  הפועל  במסגרת  בספורטק  יתקיימו  האימונים 
ומונחים ע"י אנשי מקצוע:

עומר סבן- בוגר היחידה המיוחדת יהל"ם, בעל סטודיו 
לאימוני כושר ומעל 20 שנות נסיון בתחום

רון צדקה- מדריך כושר מוסמך וינגייט, חגורה שחורה 
דאן 2 בקראטה ובוגר שירות כמדריך קרב מגע בצה"ל

החוג מחולק לפי רמות
כיתות ז-ט ראשון ורביעי בשעה 20:00
כיתות י-יב ראשון ורביעי בשעה 20:50
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 :054 -64555066

ס לכדורסל  "ביה
בנות פותח עונה
ומזמין אתכן  

להצטרף למשפחת  
מועדון הכדורסל  

של  
הפועל עומר

054-4763275–קוגןליאור : לפרטים נוספים

האימונים  
מתקיימים באולם  

הפיס
בימים שני וחמישי

כתות  : 1קבוצה 
'ד-'א
כתות  : 2קבוצה 
'ו-'ה

ימים ושעות אימונים:
כיתות ד:

ראשון ורביעי בשעה  16:00.
כיתות ג:

ראשון ורביעי בשעה 17:00.
כיתות א:

ראשון ורביעי בשעה 18:00.
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)מיועד גם לבנים וגם לבנות!(  רולר  חלקה עלה  
 

מריה מוגילבסקי, יבגני מוגילבסקי, דמיטרי ארמור  מאמני החוג:   
   ורדינציה, , פיתוח קואיפה לימוד החלקה על רולר מטרות החוג: 
  לימוד פיתוח סגנון החלקה אישי, שיווי משקל,                       
  איבוד הרגשה לימוד הנאה מהחלקה ולא סבל ממנה,                       
"עושה משהו לא נכון ולא מבין/ה מה!".                         
. לילדים  וברכיים, רולרקסדת אופניים, מגני מרפקים   ציוד הנדרש:  

חלק מהציוד הרשום נעשה מאמץ לספק  שחסר                        
!ניםבהשאלה ובפניה מראש למאמ  ניםלאימו                        

מאחורי דשא סינטטי. ספורטק, מגרש חיצוני  :מיקום האימונים   

ראשון  ימי האימונים:  

(21גיל  )עד  00:71-15:61 גילאים ושעות האימונים:  

 . )מריה( 054-3361317: לפרטים נוספים 
 

(!)מיועד גם לבנים וגם לבנות  הוקי רולר  
 

קי, דמיטרי ארמור מריה מוגילבסקי, יבגני מוגילבס ג: מאמני החו  
שיווי משקל,  לימוד החלקה על רולר, פיתוח קואורדינציה, מטרות החוג:   
לימוד השתלבות סיבולת, כושר גופני, זריזות וגמישות,                          
בקבוצה ויחד איתה להגיע להישגים, פיתוח ביטחון עצמי                          

.והכנה מנטלית                         
. לילדים שחסראופניים, מגני מרפקים וברכיים, רולרקסדת  ציוד הנדרש:  
נים חלק מהציוד הרשום נעשה מאמץ לספק לאימו                        

! ניםבהשאלה ובפניה מראש למאמ                        
מאחורי דשא סינטטי. ספורטק, מגרש חיצוני  :מיקום האימונים   

ראשון  ימי האימונים:  

(11)עד גיל   00:81-00:71 :שעות האימונים גילאים ו  
( 14)עד גיל  19:00-18:00                                             

 . )מריה( 054-3361317: לפרטים נוספים 
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הפעילות מתקיימת בבאר שבע, עומר, להבים ומיתר
מוזמנים להצטרף ולהתנסות ללא עלות

פרטי התקשרות: ליאור 0523450504, אביב 0505889395
Ncc Ncc_Negev חפשו אותנו ברשתות החברתיות:

מרכז פיס קהילתי
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חופשות הפועל עומרחגים ומועדים

6-8/9ראש השנה

15-16/9יום כיפור

20-28/9סוכות ושמחת תורה

17/3פורים

15-23/4פסח 

יום הזיכרון לשואה 
ולגבורה

28/4 סיום בשעה 
18:00

ערב יום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל

4/5 סיום בשעה 18:00

5-6/5יום הזיכרון ויום העצמאות

19/5ל"ג בעומר

5-6/6שבועות

הפועל עומר
לוח חופשות תשפ”ב  עונה  2021-22



28

הפועל עומר
מחלקת הספורט



לפרטים והרשמה:
מרכז פיס קהילתי: 08-6291177

מאמן: רועי נתיב

29

מועדון כפרי עומר
ההרשמה החלה
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חוגי ספורט וקבוצות ליגה
עקרי תקנון הרשמה לחוגי הפועל עומר

א.ס. הפועל עומר

11 עונת הפעילות:1 

1.11 שנת הפעילות תשפ"ב החלה ביום רביעי, כ"ד באלול, 01/09/2021 ותסתיים ביום חמישי,  .
א' בתמוז תשפ"ב, 30/06/2022

21 עיקרי התקנון:1 
2.11 פתיחת החוגים מותנית במספר מינימלי של נרשמים ע"פ החלטת הנהלת האגודה..

2.21 הנהלת האגודה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במהלך השנה במערך החוגים, .
בלוחות זמנים ובתוכניות החוג.

2.31 ובחלוקה . אשראי  כרטיס  דרך  קבע  בהוראת  חודשי  בחיוב  הינו  החוגים  עבור  התשלום 
למספר חודשי הפעילות שיתקיימו בפועל .

2.41  מחיר החוג נקבע בחישוב שנתי ולוקח בחשבון חגי ישראל וחופשות כפי שיפורטו בהמשך, .
ולא יינתנו כל החזרים או השלמות שיעור בעבור ימים אלו.

2.51  משתתף הנרשם במהלך החודש, יחויב עבור חודש מלא..

2.61  התשלום לקבוצות ליגה הינו תשלום שנתי מלא גם ברישום מאוחר..

2.71  ניתן להגיע לשיעור ניסיון. לאחר שיעור הניסיון אין להיכנס לחוג ללא הרשמה והסדרת .
התשלום מראש על מנת למנוע אי נעימות מהמשתתף.

2.81  במידה והמשתתף בחר להמשיך בחוג - שיעור הניסיון ייכלל בתשלום השוטף..

2.91  המשתתף יישא בתשלום חודשי מלא עבור החוג גם אם נכח בו נוכחות חלקית בלבד..

2.101 ידי מדריך .  היעדרות מדריך או ביטול חוג בשל סיבות טכניות, תושלם ככל האפשר על 
מחליף או תועבר למשתתפים במועד אחר. אין התחייבות להחזר שיעורים ביום 

ובשעה הקבועים לחוג. תיאום מפגש חלופי יעשה על ידי המדריך.

2.111  אגודת ספורט הפועל עומר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של משתתף .
אשר הוא או הוריו מפריעים את המהלך התקין של החוג ו/או אינו עומד בתשלומים עבור 

החוג בו הוא משתתף.

תקנון הרשמה

הפועל עומר
מחלקת הספורט
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ניידענףשם המאמן/ת
052-3915475רכז כדורסלליאור קוגן

054-4763275כדורסלתומר כהן

054-8051023כדורסלתומר איפרגון

052-8198207כדורסלמתן דמרי

054-6543383כדורסלנווה מנין
050-7939446כדורסלזיו הייניק

050-3003010כדורגלעופר לביא

054-4685103טניסלב רבינוביץ

052-3450504אופנייםליאור ביטון

052-4661433קרב מגעעידן גל 

050-6623919ג'ודואבי ברוס

054-4869725אתלטיקה קלהאנטולי קויטיגר

054-3361317הוקי רולר/החלקהמריה מוגליבסקי

054-5850318היפ הופדן אודיז

050-2200201דור דאנסגל בן דוד

054-7871086התעמלות אומנותיתילנה טרוחין

054-6966310מתפתחים בתנועה לקטנטנים/ התעמלות גבריםאריאל כהן

058-5577811התעמלות קרקע מכשיריםאביגיל קסטלר

054-6455506קנדו – סיף יפניפשה

050-4848866קפוארהמשה דאליי

0502255215בלטחופית

052-3649907פוצ'יווליטל רם

052-6839374כדורשתרועי נתיב

nia054-5343475ליהיא מייזלס

050-7820530התעמלות ותנועה לנשיםחיה גורן

מחלקת הספורט



בקרוב מאוד...
ייפתח מרכז מצויינות במוסיקה


