




לקראת פתיחת שנת הפעילות בדורות בגלבוע נבקש להרים מבט מעמל ידינו 
ומהעשייה הגדולה - להודות על הטוב, לברך על הקיים, ולהישיר מבט לשנה 
וותיקי  של  המפואר  לחלקם  מלאה  הוקרה  מתוך  נעשה  זאת  את  הקרובה. 

הגלבוע ביצירת קהילות איכותיות, שוקקות חיים ויצירה בגלבוע.

מועצה אזורית הגלבוע, רואה לעצמה שליחות בפעילותה למען קידום איכות 
החיים בגלבוע, ובאמצעות דורות בגלבוע אנו פועלים באופן אפקטיבי לבינוי 
וחיזוק הקהילה, לקידום הפרט, ולהסרת המחיצות. מרכז דורות בגלבוע  הוא 
בית נעים ומזמין, אשר מעניק מסגרת תומכת, לצד פיתוח וריכוז  ידע בתחום 
הזיקנה, שמתורגם למתן ייעוץ מקצועי עבורכם, עבור בני המשפחות ואנשי 
המקצוע. המרכז מוביל כיום בפעילויות לוותיקים, בקנה מידה ארצי, וימשיך 

לצמוח בשנה הקרובה. 

בשנה החולפת הושם דגש רב בהעשרת התוכניות לתושבינו, זאת תוך הפעלת  
דמנציה  עם  לאנשים  השרות  העמקת  לרבות:  נקודתיות,  פעילויות  שלל 
ואלצהיימר, העמקת למידה והעשרה של העוסקים בזקנה בישובים, הרחבה 
במספר  משמעותית  הגדלה  ובהקבלה-  והטיולים,  החוגים  הסדנאות,  היצע 
הלומדים והמשתתפים. בנוסף, ביסוס תכנית לאנשים עם פרקינסון ובעיות 
תנועה ושיווי משקל  וכן ,שילוב ניצולי שואה מקשת הישובים בתוכנית מופ"ת 
)משרד הרווחה(  ובתכנית קהילה תומכת, למתן רשת בטחון מקיפה וכוללת 
להם בביתם.  גם הגימלאים  הצעירים והעומדים על סף פרישה או בתחילתה, 

הצטיידו ב"ארגז כלים".

לחדש  הזמן  כל  ומחפשת  כאן,  עוצרת  אינה  כמובן  בגלבוע  דורות  עמותת 
וליזום פעילויות מגוונות. בין היעדים הבולטים לשנת תשע"ט ניתן למצוא- 
האוכלוסייה  להעצמת  מסלולים  במגוון  שתפעל  יישובית  מנהיגות  בניית 
הוותיקה, העמקה בנושאי "אתגרי הגיל" לגילאי +60, פיתוח מהלכים בקרב 
למרכז  הזכאים  הכפרים  זקני  על  דגש  תוך  במועצה,  הערבית  האוכלוסייה 

היום, וכדומה.

הנהלת דורות בגלבוע, בשיתוף המועצה וצוות העובדים המסורים והמתנדבים, 
פועלים כל העת בהקשבה לציבור הותיקים בגלבוע במטרה להעמיק ולהרחיב 
מענים ותכניות מותאמות לצרכים. כך, מצליחים להעמיד מידי שנה - תכנית 
שנתית מעשירה, שתאפשר לכל אחד ואחת מכם למצוא את תחומי העניין 

והדעת המתאימים לו, ואשר מפורטים לנוחיותכם בחוברת מידע זו.

לסיום נבקש לברך אתכם, את הנהלת העמותה והמנכ"לית, העובדים, העושים 
לילות כימים למען הצלחת המרכז והעשרת חיי הפנאי, התרבות והרווחה של 

ותיקי הגלבוע.

בואו לקחת חלק בפעילות הענפה של מרכז דורות בגלבוע!

הנהלת מוא"ז הגלבוע
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״עוד שנה ועוד שנה
הזמן הוא גלגל ענק

ומחר עוד יום שממרומיו
נדאה למרחק״ שמרית אור

כבכל  ושוב,  לפתחנו  נוספת  פעילות  שנת 
בפעילות  ומעמיקים  מרחיבים  אנו  שנה, 
מתוך  זה  וכל  בגלבוע,  בדורות  השוטפת 
של  ענפה  מערכת  ליצור  ורצון  מחשבה 
ומהנות,  מעשירות  מאתגרות,  פעילויות 

ועד כה בהצלחה רבה.
נס  על  להעלות  מבקש  אני  שנה,  כבכל 
את פעילותם של חברי הצוות הנפלא של 
הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולם,  בגלבוע.  דורות 
רק  אינה  עבורם  בגלבוע  שדורות  עובדים 
הם  מכך:  יותר  הרבה  אלא  עבודה  מקום 

ממלאים שליחות נעלה.
לקראת שנת הפעילות הבאה עלינו לטובה 
החדשים,  המצטרפים  כל  את  מברך  אני 
צעירים וצעירים פחות, הבית פתוח לכולם!

מהנה  פורייה,  שנה  לכולם  מאחל  אני 
טובה,  פעילות  שנת  הנפש,  את  ומעשירה 
נדע  ושיחד  הנפש,  בריאות  הגוף,  בריאות 

להפיק את המיטב.

חיים שלוש
יו”ר עמותת דורות בגלבוע

 
לחברים שלום! 

דורות בגלבוע המרכז האזורי לותיקי 
השנה  זו  שעריו  פותח  הגלבוע  מ.א. 
יפיפה,  בית  ומציע  עשרה,  התשע 
רחב  מגוון  ובו  הגלבוע  בנופי  מוקף 
ועשיר של חוגים, סדנאות, פעילויות, 
מערך שירותים ומסגרות להתנדבות. 
בחוברת תמצאו מידע מפורט אודות 
ההיצע ועל הנגשת תוכניות ושירותים 
לרווחת ותיקי הגלבוע. אתר העמותה 
ועדכני  שוטף  מידע  קבלת  מאפשר 
על התוכניות והרשמה ישירה אליהן. 
לרשותכם  עומד  בגלבוע  דורות  צוות 
למתן יעוץ והכוונה. נשמח לפגוש את 
כולכם ממצים את המירב ואת המיטב, 
נהנים ממפגש חברתי באווירה נעימה, 
שותפים פעילים ומעורבים, להנאתכם. 

בברכת שנה - טובה, 
שנה מעניינת פוריה ומהנה.

מרים ורד - מנהלת
וצוות דורות בגלבוע

החוברת מופיעה באתר העמותה ואנו 
ולתוכניות  לחוגים  להרשם  ממליצים 

באתר. 
לידיעה: האות המופיעה ליד מספרי 
החוגים מציינת את הקטגורייה שבה 

מופיע החוג באתר.
A - שפות, כתיבה, תיעוד.

B - אמנות, מלאכה, יצירה.
C - דורות מתעמלים.

D - חוגים שכדאי.
E - יישומי מחשב וצילום.

F - סדנאות גוף, נפש, זכרון וחושים.
G - סיורים וטיולים.

H - מוזיקה, שירה, ריקודים וקולנוע.
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מידע כללי לשנת תשע"ט

פתיחה: כ"ח  תשרי תשע"ט  7.10.18
 סיום: 30.6.19 

)מועדי החופשות  בדומה למועדי משרד החינוך(
לבחירתך תוכנית מגוונת של חוגים ופעילויות.

• תנאי לפתיחת כל אחד מהחוגים הוא מספר משתתפים מינימלי.
• תשלום שנתי בסך 950 ₪. התשלום מקנה זכות להשתתף בכל החוגים

והפעילויות עפ״י בחירתך.
• דמי רישום לכל חוג: 200 ₪. דמי רישום לשני חוגים רצופים: 250 ₪ 

חוג בוקר מלא: 250 ₪
• פירוט בחוברת אודות חוגים וסדנאות בעלי עלות נוספת. 

• לצעירים/גילאי הביניים - השתתפות בתעריף אחר.
• טיולים וסיורים יחויבו בנפרד. ניתן לבטל יציאה עד 7 ימים לפני הטיול.

לאחר מכן יחויב החבר בעלות הטיול.
• תשלום נוסף יגבה בגין חוברת עזר/צילומים בחוגים.

• ביטול השתתפות בחוג לא יאוחר מהמפגש השני. חובה להודיע על ביטול. 
•  החלפת חוג במהלך השנה תחוייב בעמלת טיפול בסך 25 ₪.

• עלות חוג לא תוחזר לחוגים שיסתיימו מוקדם מהמתוכנן עקב מיעוט
משתתפים.

• תיתכן עליה בתעריפים כתוצאה מייקור עלויות במשק.
• מרכז דורות בגלבוע יפעיל מערכת הסעות מסודרת לחוגים.

• לאחר סגירת ההרשמה לחוגים יקבלו הנרשמים הודעה על סדרי ההסעה.
• בחודשים יולי - אוגוסט תוצע תכנית מגוונת של מפגשי קיץ לבחירתכם,

בעלות נוספת. 
להתראות בחוגים ובפעילויות

תודתנו למשרד הרווחה,
למשרד לשיוויון חברתי,

למוסד לביטוח לאומי ולאשל 
המסייעים בקיום התוכניות השונות
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יום ראשון - בוקר

רואים עולם - מסביב לעולם בסירת מפרש 
קטנה, מסעות משני תודעה ועולם ומלואו 

מנחים: יורם פורת, טניה רימניק, נסיה שכטר

1
D אב

תוכן:

סיפורים מהפלגה מסביב לעולם בסירת מפרש קטנה
מרצה: טניה רמניק

• האיים הקריביים - נופים ותרבות.
• פולינזיה - יעד נחשק למגלי ארצות מערביים.

• מלנזיה - מנהגים פראיים.
• אבודים בנהרות של דרום אמריקה.

• איים בלב האוקינוס
• באופן אישי - עשור יחדיו בסירה קטנה.

• האי בקטן ביותר בעולם - הלן ריף.
מסעות משני תודעה מנחה: יורם פורת.

• לגעת באשה האלוהית - עליה לרגל אל ראש ההימלאיה.
• אבני היסוד בחשיבה ובפרקטיקה הבודהיסטית

• לחיות עד מאה ויותר בהרי הברברים של סרדיניה .
• מסע האובליסק – ממצרים העתיקה להיפודרום בקיסריה.

  עולם ומלואו מנחה: נסיה שכטר
• הקווקז - כשאסיה פגשה את אירופה.

• מסע לארצות הקווקז - קוזאקים ושבטים הרריים.
• שבעת פלאי עולם הטבע.

• משבעת פלאי העולם העתיק ועד לשבעת פלאי העולם החדשים.
• שמורות הטבע והפארקים הלאומיים היפים בעולם.

מועד: יום ראשון )פעמיים בחודש לערך( שעה: 9:10-10:35
הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים
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יום ראשון - בוקר

רואים עולם - מגוון 
מנחים: נפתלי הילגר, זהר נבון, נסיה שכטר, דליה מאירי, נעם סגן כהן, תמר ברס

2
D אב

• סעודיה – רשמי מסע בין הרים ומדבריות, בין ערים עתיקות ומטרופולין פוסט 
מודרני. מנחה: נפתלי הילגר

• נפלאות הקווקז הרוסי - עושר תרבותי ונופי מרתק שנדחק מתחת לגלגלי הברזל 
הסובייטים. מנחה: זהר נבון 

• סרנגטי מרה - הצצה לעולם אחר של שטחי הסוואנות של מזרח אפריקה.
מנחה: זהר נבון

• טורקיה - מסדרון בין מזרח למערב. מנחה: זהר נבון
• נמיביה - פאר יצירתו המדברית של אלוהים. מנחה: זהר נבון   

• עולם ומלואו – המחוזות הרחוקים, המקומות הקסומים ונופי בראשית.  
מנחה: נסיה שכטר

• טבע ונופים היפים בעולם. מנחה: נסיה שכטר
• מינמר - ארץ הצלמים המכוסים זהב. מנחה: דליה מאירי

• מלכות השלג – רוסיה בחורף. מנחה: דליה מאירי
• עגלות פולחן של פסטיבלים בעולם. מנחה: דליה מאירי
• הציורים הגדולים בעולם - פנורמות. מנחה: דליה מאירי

• האמזונות של ארץ הקינמון. מנחה: נעם סגן-כהן
• היבשת הלבנה – מסע אל חצי האי  האנטארקטי. מנחה: נעם סגן-כהן

• איי פוקלנד - חוויות מרהיבות מעולם הטבע. מנחה: נעם סגן-כהן
• האיים המכושפים - איי גלפגוס שבאוקינוס השקט. מנחה: נעם סגן-כהן

• דרום סודן - מלחמת אזרחים, פליטים, מצורעים וגם טיול תיירותי. מנחה: תמר ברס
מועד: יום ראשון )פעמיים בחודש לערך( שעה: 10:50-12:15

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

חברה ופוליטיקה במזרח התיכון 
מרצה: ד"ר אל"מ )מיל.( משה אלעד

3
D אב

תוכן: סדרת מפגשים שיעסקו בשורשי הסכסוך במזרח התיכון.
• מלחמת העצמאות מבט עכשוי בעקבות חשיפת חומר בארכיון צה"ל.

• מלחמת העצמאות מבט עכשוי – המלחמה הראשונה.
• מלחמת העצמאות מבט עכשוי – המלחמה השניה.

• פרשת שיירת הדסה והר הצופים )1948(.
• הרצח הפוליטי הראשון: ההתנקשות ברב יעקב ישראל דה האן, )1924(.

• פעולות התגמול בשנות ה-50 כיצד טופלו ע"י מערכת הבטחון? 
מצד  שונה  מדיניות  מצריך  ואוזל  ההולך  הנפט"  "נשק  האם  המפרץ  מדינות   •

מדינות הנפט?
• הרשות הפלסטינית והחמאס יחסי הכוחות הנוכחים ומגמות לעתיד.

• ישראל הגרעינית מה ידוע ומה מותר לאמור.
• ישראל 2019 איומים סיכונים ואפשרויות.

מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35
הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

7



יום ראשון - בוקר

פרשיות שהסעירו את מדינת ישראל 
מרצה: ד"ר אל"מ )מיל.( משה אלעד

4
D אצ

תוכן: סדרת מפגשים שיעסקו בפרשיות ביטחוניות. 
• פרשת המרגלים המזרח אירופיים: זאב אבני/וולף גולדשטיין, המרגל הציוני.

פרשת המרגלים המזרח  פרשת המרגלים המזרח אירופיים: אהרון כהן המרגל •   •
פרשת המרגלים המזרח אירופיים:   • אירופיים: פרופ' קורט סיטה, מרגל האטום 
ישראל בר, המרגל שכמעט היה לסגן רמטכ"ל • פרשת המרגלים המזרח אירופיים- 
פרשת הסוכנים הסובייטים יורי לינוב ואלכסנדר )סאשה( יולין • פרשת המרגלים 
סוף   –  )1948( יאסין  בדיר  הטבח  פרשת   • ביטון  וז'ק  יעקוביאן  קבורק  הכפולים: 
המיתוס? • פרשת טוביאנסקי – הבוגד שלא בגד )1948( • פרשת אודי אדיב ורשת 
הריגול היהודית-ערבית )1972( • פרשת חיסולו של ח'ליל אל וזיר )אבו ג'יהד( 1988.

מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15
הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

על היופי המוזיקאלי 
מנחה: ד"ר מוטי אדלר

5
H אב

תוכן: יצירות המופת של המוזיקה הקלאסית פשטו ולבשו צורה לאורך ההיסטוריה. 
בסרטי  נצפה  הזמנים.  כל  של  הקלאסי  הרפטואר  של  המיטב  מן  ליצירות  נאזין 
וידאו מרתקים ונעמוד על הכישרון, המגוון והעומק של גדולי המוזיקה מתקופות 
וסגנונות שונים • על היופי המוזיקאלי • מוזיקה – רומנטיקה, על אהבה במוזיקה • 
אמדאוס – אמת ובדיה • מוצרט – מלחין של אור וצל • מלחינים גדולים ומלחינים 
קטנים • ויואלדי – הכומר האדום • מנדלסון – רומנטיקן מעודן • מנצחים • ורשה – 

פריז – שופן • תמונות בצלילים – על תמונות בתערוכה של מוסורגסקי. 
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35 

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

גדולי הזמר העברי 
מנחה: ד"ר מוטי אדלר

6
H אצ

תוכן: מיהם היוצרים שחיברו, הלחינו ושרו את שירי המופת של ארץ ישראל? מהי 
המאפיינים  הססגוני  והמגוון  האיכות  וליצירת  העברי  הזמר  של  לעיצובו  תרומתם 
הבולטים  והזמרים  המלחינים  המשוררים,  של  וחייהם  יצירתם  אחר  נתחקה  אותו? 
"ארמון רב תפארת"   • שמלווים את תולדות המדינה ונופיה ביצירתם המוזיקאלית. 
– על יוצרי הזמר העברי המוקדם •"היא יושבה לחלון" – על ביאליק, טשרניחובסקי 
•"פתאומית לעד" – על נתן אלתרמן ,לאה גולדברג ורחל המשוררת  ושירי תקופתם 
•"היה היה פנס בודד" – של שירי סשה ארגוב •"אויר שקיעות כחול אדום" – על שירי 
לילד  קרה  •"מה  שמר  נעמי  שירי  על   – ירדן"  להיות  כמו  זה  •"לשיר  וילנסקי  משה 
שדיבר אל כוכבים" – על שירי אהוד מנור •"אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט" – על 
הקולות הנשיים בזמר העברי •"סע לאט" – על שיריו של אריק איינשטיין •"את תלכי 

בשדה" – על שיריה של חוה אלברשטיין. 
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים
8



יום ראשון - בוקר

הצד האפל של החיים 
מנחה: אבי זלבה – ד"ר לקרמינולוגיה, קצין משטרה בכיר לשעבר.

7
D אב

סדרת מפגשים שיעסקו בסוגיות מעולם הקרמינולוגיה. לאורך המפגשים  תוכן: 
ישולבו אירועים אקטואליים שהתפרסמו באמצעי התקשורת ובמחקרים.

• מסע למוחם של רוצחים סידרתיים • זנות בעולם ובישראל • סחר בבני אדם – 
"העבדות המודרנית" • פשיעת העתיד • מקרי פשע מפורסמים בישראל

• תקשורת פלילים ופוליטיקה • חקירות של גופי אכיפה ומשפט • לכידת, חקירת 
והדרכים  מבוגרים  הונאת   • בלשי  סיפור  של  מבט  מנקודת  אייכמן  ומשפט  

להתמודדות • עבירות מין והענישה • רוצחות סידרתיות – מדוע הן עושות זאת
• ארגוני פשיעה בעולם והשוואתם לישראל.

מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35 
הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

העולם הוא "כפר גלובלי" קטן
מנחה: אבי זלבה – ד"ר לקרמינולוגיה, קצין משטרה בכיר לשעבר.

8
D אצ

והספורים  במקור   - אולימפיאדה   • מושלמת  הכמעט  המדינה   - פינלנד   • תוכן:  
המרגשים שבה • האושר שבטווח היד שלנו • תמונות יפואיות - הספורים הקטנים.

אדם   - סינגולריטי   • מבפנים  מבט   - אמסטרדם   • שחשבתם  מה  לא   - טורקיה   •
ומכונה יחדיו. חזון עתידי? • מדוזות -  הבעיה של העולם • עיר חכמה - עד כמה אנו 

קרובים לשם? • שירי מלחמה ומשמעותם בישראל. 
כל ההרצאות מלוות במצגות עשירות הכוללות: מלל, תמונות וסרטונים קצרים.

מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15
הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

החזותית  התקשורת  האימוג'י  ועד  המערות  מציורי 
תרבות  חוקרת  גרומר  אלחסיד  ברכה  ד"ר  מרצה:  ופילוסופי  היסטורי  במבט 

בשילוב אמנות, עיצוב גרפי, ספרות, קולנוע ופילוסופיה. מעצבת גרפית ומאיירת.

9
B אצ

תוכן: • מה בין מערת האדם הקדמון לקתדרלה גותית? לקניון? לטלפון נייד?
• האם חברת "מקדונלד'ס" אימצה אסטרטגיה שיווקית של הוותיקן? • האם סמל 
מסחרי, לוגו ומיתוג הם המצאה של הקפיטליזם? • מה אימץ הקפיטליזם מהתרבות 
היוונית? מהתרבות הנוצרית? • מה בין משך המערה של אפלטון ובין פייסבוק? • מה 
בין ציור על פפירוס ובין ציור על גבי בניינים בחוצות העיר? • מה בין מיתולוגיה יוונית 

ואופרת סבון? ותרבות הסלבים? • כיצד עיצוב מעצב תודעה?
את  שיכללנו  חזותיים.  באמצעים  מסרים  האנושות  מעבירה  שנים  אלפי  עשרות 
אותם  להתאים  כדי  האימוג'י,  ועד  המערות  מציורי  הטכנולוגיות,  ואת  הטכניקות 
לצרכינו. סדרת הרצאות זו מתמקדת באופן שבו תרבות חזותית עכשווית מתכתבת 
עם קודמותיה באמצעות שפה של צבעים, צורות, קווים וקומפוזיציה. על מה ויתרנו? 
מה ירשנו מתרבויות קודמות? מדוע? מהו האינטרס מאחורי המסרים שעוברים בשפה 

החזותית? את מי הם משרתים? שאלות אלה ואחרות ייבחנו במהלך המפגשים.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15 

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

9



יום ראשון - בוקר

המזרח הרחוק – מהודו ועד יפן 
מנחה: רן שוהם – אדריכל ומרצה לאדריכלות ואמנות

10
B אב

תוכן:  התפתחות התרבויות במזרח הרחוק מן המתקדמת והמערבית ביותר- הודו, 
ועד המזרחית והמתקדמת ביותר – יפן. נעבור דרך הדתות: הינדואיזם, בודהיזם, 
נאיסלאם, דאואיזם ושינטו. נראה כיצד לאורך ההיסטוריה הרעיונות התרבותיים 
וייחודית  שונה  היסטוריה  ויצרו  התרבויות  בין  עברו  והאדריכליים  האמנותיים 

שהתפתחה בנפרד מן ההיסטוריה המערבית.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35 

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

מהפכות בעולם המוסיקה 
מנחה: סמדר כרמי גיברמן – מוסיקאית, מנצחת מקהלה

11
H אצ

תוכן: השוואה בין תקופות שונות בעולם המוסיקה. התפתחות הסגנונות השונים 
לאורך ההיסטוריה וייחודם של המלחינים הגדולים ושפתם המוסיקלית המיוחדת.

ימי הביניים, הרנסאנס, הבארוק, הקלאסיקה, הרומנטיקה  מיוון הקלאסית דרך 
ועד ימינו אנו. מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

בין שתי ערים: מוסקבה וסנט פטרסבורג – מסע תרבותי 
והמאבק על הבכורה מנחה: ד"ר ירדנה דגן

12
D אב

תוכן: בראשית היתה מוסקבה. אח"כ בא פטר הגדול והקים את סנט פטרסבורג 
והפך אותה לבירה. מקץ שנים החזירו הקומוניסטים את הבכורה למוסקבה.

מה המשמעות של התנודות הללו? מה מסמלת הבירה הוותיקה, הרוסית מאוד, 
מול זו החדשה יותר שפניה לאירופה כביכול? מדוע העדיפו שליטים רוסיים עיר 
אחת על פני האחרת? הסדרה תעסוק בייצוגם הסימבולי השונה של שתי הערים. 
היא תתמקד בנפתולי ההיסטוריה הארוכה והמדממת של שתי בירותיה של רוסיה, 
כיצד היא משקפת את המורכבות של העולם הרוסי, התרבות שצמחה בכל אחת 

מהן – ספרות, אדריכלות ואמנות, ואת יחסן אל העולם שמחוצה להן.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

המרחב הציבורי בישראל בראי התפתחות 
החגים והמועדים לאורך השנים

מנחה: אבנר גרוסר – בן העמק ומורה להיסטוריה ואזרחות

13
D אב

כחברה  שלנו  הזהות  ונקבעת  מתעצבת  בו  המקום  הוא  הציבורי  המרחב  תוכן: 
וכיחידים. במהלך הקורס נבחן את המרחב הציבורי בישראל ואת תהליך ההשתנות 
שלו לאורך השנים מתוך נקטודת המבט של החגים והמועדים – כיצד אנו מציינים 
אותם בחברה ובקהילה? מהם הדברים שהשפיעו על עיצובם לאורך הדורות וכיצד 
אנו רוצים וחושבים שהם ייראו בעתיד. הקורס יתקיים בצורת סדנאית במהלכה 
נעיין ונלמד יחד טקסטים שונים במקרא, תלמוד, ספרות ושירה ובמקביל נשתף 

ונלמד מנסיון החיים והידע של העמיתים בקורס.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים
10



יום ראשון - בוקר

כלכלת ישראל מנחה: אמנון יעקובי - כלכלן בכיר, עובד בנק ישראל 
לשעבר, מרצה באוניברסיטת באר-שבע

14
D אצ

שביניהן:  והאינטראקציה  והעולם  ישראל  בכלכלת  שיעסקו  מפגשים  סדרת  תוכן: 
התפתחויות, הישגים, בעיות ופתרונן. שוק ההון והכספים בישראל ומערכת הבנקאות. 
רפורמות מבניות במשק הישראלי בפרספקטיבה של זמן. ניהול החסכונות וההשקעות 
והתוצאות;  גורמים, השלכות, מדיניות לפתרון   - פיננסיים  ופירמה(, משברים  )פרט 
מדיניות כלכלית וצדק חברתי. הצגה וניתוח של אירועים כלכליים שוטפים במשק, 

הסדרי הפנסיה, טיפול בעוני, שוק העבודה ועוד.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15 

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

צמחי תבלין ובושם מנחה: פרופסור נתיב דודאי: מנהל היחידה 
לצמחי תבלין, מרפא ובושם. חוקר בכיר במכון וולקני ומרצה בפקולטה לחקלאות 

של האוניברסיטה העברית

15
D אב

 תוכן: צמחי תבלין ובושם מכילים חומרים ריחניים בעלי פעילות ביולוגית מגוונת,
 הנקראים גם " השמן האתרי" של הצמח. לצמחים בשלמותם ולשמנים האתריים
 המופקים מהם בפרט יש שימושים רבים כתבלינים, לטעם וריח בתעשיות המזון
הפעילות, הגידול,  בביולוגיה,  תעסוק  ההרצאות  סדרת  ולמרפא.   והתמרוקים 
המופקים האתריים  ובשמנים  ובושם  תבלין  צמחי  של  וההיסטוריה   השימושים 

מהם.
בין הנושאים:

• צמחי תבלין ובושם • צמחי תבלין טריים • שמנים אתריים • מחקר ופיתוח הענף
• אומגה 3 צמחי • תירבות וטיפוח צמחי בר לשימושים השונים • תלמוד הצמחים 

רפואת צמחים יהודית.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

שיבוץ הרצאות מובילות בתדירות חד/דו חודשית יום ראשון לפנה”צ
פעם בחודש פעם בחודש פעמיים בחודש שעה

5. היופי המוזיקלי -  
ד"ר מוטי אלדר

7. הצד האפל של 
החיים – ד"ר אבי זלבה
10. המזרח הרחוק – 

רן שוהם.

3. חברה ופוליטיקה 
ד"ר אלעד משה

12. בין שתי ערים – 
ירדנה דגן

13. המרחב הציבורי 
בישראל – אבנר גרוסר

1. רואים עולם
15. תלמוד צמחים – 

פרופ' נתיב דודאי

9:10-10:35

6. גדולי הזמר העברי 
ד"ר מוטי אלדר

8.  העולם כפר גלובלי 
ד"ר אבי זלבה

14. כלכלת ישראל – 
אמנון יעקובי

4. פרשיות שהסעירו  
ד"ר אלעד משה

11. מהפכות בעולם 
המוסיקה - סמדר 

כרמי גיברמן
9. מציורי המערות  
ד״ר ברכה אלחסיד

גרומר

2. רואים עולם-מגוון 10:50-12:15

11



יום ראשון - בוקר

16+17
Cא ב

התעמלות בשיטת פאולה
מנחה: צפורה בן צבי

תוכן: התעמלות השרירים הטבעתיים. שמירה על הבריאות והעלאת איכות החיים 
גמישות  טובה,  יציבה  בסוגרים,  שליטה  עיכול,  נשימה,  שונים:  תפקודים  שיפור 

המפרקים ועמוד השדרה, הפחתת מתח ויצירת הרפיה וריכוז.
מועד: יום ראשון שעה: קבוצה א' )16( 9:10-10:10 קבוצה ב' )17( 10:50-11:50   

18
Eא ב

לעשות "משהו טוב" עם התמונות שלנו
מנחה: שושנה גנז

אחרי  התמונות  עם  עושים  מה  אבל  הרבה...  ו...  מצלמים  מאיתנו  רבים  תוכן: 
הקטנה  האחות  לייטרום.  תוכנת  עם  התחדשנו  בגלבוע"  ב"דורות  שצילמנו? 
לעבד  ומאפשרת  הצילומים  ספריות  לניהול  נפלאה  הפוטושופ.  של  והשובבה 
תמונות באופן ידידותי ביותר. לייטרום הינה התוכנה האולטימטיבית שפותחה על 
ידי חברת Adobe  כפתרון כולל שעונה על הצרכים המדויקים של הצלם בתהליך 

הפוסט צילומי, מצטיינת במיגוון רחב של כלים לניהול וארגון של תמונות -
 דרוג וסינון התמונות, יצירת אוספים. יצוא תמונות בפורמטים שונים, שינוי גודל 
 - ביותר  ידידותי  תמונה  עיבוד  מאפשרת  לייטרום  ועוד.  מים  חותמת  התמונה, 
עבודה קלה עם קבצי, raw תיקוני צבע וחשיפה, שיפור חדות, ניקוי רעשים, תיקון 
סטיות עדשה, תיקונים מקומיים, ריטוש, עיבוד בו זמנית של מספר תמונות ועוד. 
וידאו  וסרטוני  סטילס  מתמונות  קצרים  סרטונים  לעריכת  תוכנות  נכיר  בנוסף, 
בסיסי  קורס  שעשה  מי  לכל  מיועד  הקורס  ועוד...  לופה  אלבומי  נערוך  קצרים, 

בלייטרום ורוצה לעשות "משהו" עם התמונות שלו. 
• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור שימוש במחשבים.

מועד: יום ראשון שעה: 9:10-12:15

19
Eא צ

יסודות הצילום – מתקדמים
מנחה: שושנה גנז

וההקשבה   יכולת ההתבוננות  ואת  נעמיק את ההכרות עם השפה הצילומית  תוכן: 
נמשיך ללמוד את יסודות הצילום נדבך אחרי נדבך. נתמקד בתוכנית חשיפה ידנית 
M - המאפשרת לצלם לבחור ולדייק בבחירת מקור האור. נלמד על שימוש בפלאש 
ועוד... הקורס מיועד לחובבי הצילום, בעלי ניסיון קודם בצילום שלמדו בעבר ורוצים 
להרחיב ולבסס את מושגי היסוד שלהם בתחום, להכיר את המצלמה האישית שלהם 
ולהפיק ממנה יותר. כל מה שצריך זה מצלמה דיגיטלית, רצון ליצור תמונות שמספרות 

סיפור, תשוקה לפתח את יכולת ההתבוננות וההקשבהוידע בסיסי במחשבים.
• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור שימוש במחשבים.

מועד: יום ראשון שעה: 12:30-15:00 )הגעה עצמית(.
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יום ראשון - בוקר

20
Bא ב

טלאים - סדנת יצירה בבד
מנחה: מיכל דביר

תוכן: סדנת יצירה בטכניקות מגוונות של חיבור פיסות בד קטנות זו לזו לשם יצירת 
יריעת בד גדולה יותר בעיצוב אישי וייחודי, ממנה ניתן ליצור: תיקים, כריות, ביגוד, 
קישוטי – קיר ושאר חפצי בית ונוי. מתכונת היצירה בסדנא מאפשרת התקדמות 

ע"פ העניין והקצב האישי • עלות החומרים ע"ח המשתתף.
מועד: יום ראשון שעה: 9:30-12:00

יום ראשון - בוקר / אחה"צ / רביעי -  בוקר

21+22+23
Dא ע

חוגי ברידג'
מנחים: מיכאל פאר, דני בן-דוד

בו  ומשחקים  קלפים  באמצעות  המתבצע  תחרותי  משחק  הינו  ברידג'  תוכן: 
הלוקחים  קבועים,  רצוי  בזוגות,  מתבצע  המשחק  העולם.  רחבי  בכל  מיליונים 
אחריות משותפת להבין אחד את השני, לסמוך אחד על השני ולדבר באותה שפה- 
שפת מושגי הברידג'. הזוגות מתחרים זה בזה. שחקני ברידג' משקיעים במשחק 
שעות רבות בכל שבוע ואינם מפסיקים לשפר את יכולתם ורמתם. המשחק דורש: 
שיתוף  ותכנון,  ניתוח  טוב,  זיכרון  המשחק,  במהלכי  והתמצאות  החוקים  הכרת 

פעולה מרבי עם השותף. אין צורך בהשכלה או בכשרון מיוחד ללמוד ברידג'. 
זהו משחק מרתק ומפגש חברתי מהנה. 

קבוצת מתחילים  אע21D מועד: יום ראשון )21( שעה: 17:00-19:00
מנחה: דני בן דוד

מועדון ממשיכים אב22D מועד: יום ראשון )22( שעה: 9:10-10:35
מנחה: מיכאל פאר

מועדון מתקדמים דב23D מועד: יום רביעי )23( שעה: 9:15-12:00 
 מנחה: דני בן-דוד 

יום ראשון - בוקר  / שלישי - בוקר

24+25
אב B גב

רקמה יצירתית
מנחה: בשמת יבלונק

תוכן: שיטות רקמה שונות. רקמת עמים, עבודות בלבד, רקמה חופשית, בחומרים: 
כדים, חוטי רקימה, חוטי צמר, סרטים, חרוזים, הדפסים ועוד, ליצירת תמונות, מפות, 

מסגרות ומראות, כריות, וילונות ועוד, כיד הדמיון • עלות החומרים ע"ח המשתתף.
מועד: יום ראשון )אב24B( שעה: 9:30-12:00 

יום שלישי )גב25B( שעה: 9:30-12:00
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יום ראשון - בוקר

26
Aאב

אנגלית מדוברת
מנחה: פיליפה סיגל

טקסטים  וקריאת  שיחות  מתוך  המילים  אוצר  העשרת  בסיסית,  אנגלית  תוכן: 
מגוונים, שיחות בנושאים שונים והזדמנות לתרגול השפה המדוברת והנשמעת.

• נדרש ידע בקרוא וכתוב.
מועד: יום ראשון שעה: 9:10-10:35

27
Dאצ

חכמת נשים
מנחה: דגנית ליפניק

תוכן: מעגל שיח נשי הנובע מתוך לימוד כיתבי הרב קוק, סיפורי רבי נחמן מברסלב, 
אגדות חז"ל ועוד. נתחבר לחכמה העמוקה העולה מן המקורות ומתוכנו. 

מועד: יום ראשון שעה: 10:50-12:15

28+29
Bאב

חוג מוזאיקה )פסיפס( ממשיכים ומתחילים מנחה: עטר חיה - 
אומנית ויוצרת בעלת ניסיון רב בעשייה אומנותית,עיצוב ופיתוח טכניקות עבודה

זכוכית,  פיסות  חיתוך  צבעים,  התאמת  של  דייקנית  מלאכה  היא  פסיפס  תוכן: 
קרמיקה או אבן, והנחתן במקומן, כל אלה מרגיעים יותר מכל מדיטציה!

סדנא המשלבת בילוי ויצירה תוך לימוד טכניקות עבודה שונות ושימוש בחומרים 
ודרכי עבודה שונים. הסדנא מיועדת לכל אחד שרוצה להתנסות בעשיית מוזאיקה 
האבנים,  החומרים,  כל  יסופקו  בסדנא  קודם.  וידע  כישרון  בניסיון,  צורך  ללא 
שעליו  הבסיס  המצע/  למעט  העבודה  וכלי  המילוי  חומרי  והדבקים,  הזכוכיות 

בוחרים לעבוד. ספרות מקצועית ויחס אישי תומך לכל אורך הקורס.
• עלות החומרים ע"ח המשתתף.

ממשיכים -  אב28B מועד: יום ראשון )28( שעה: 9:30-12:00
מתחילים -  אצ29B מועד: יום ראשון )29( שעה: 12:00-14:30

30
Bאב

ציור - סדנת אמן
מנחה: נעם רבינוביץ'

תוכן: הסדנא מיועדת כהמשך ללימודים קודמים ותפעל כסטודיו לפיתוח נושאים 
אישיים בליווי מקצועי בתחומים הבאים:

• בין רעיון למבנה הציור • נקיטת עמדה בציור • קומפוזיציה • שכלול עבודה בצבע.
חומרים: רישום - עפרון, פחם ודיו. צבע - צבעי מים, אקריליק, צבעי שמן.

• עלות החומרים ע"ח המשתתף.
מועד: יום ראשון שעה: 9:30-12:00
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יום ראשון - אחה”צ

31
Bאע

ציור - רישום וצבע
מנחה: נעם רבינוביץ'

תוכן: לימוד יסודות הרישום והציור, התנסות בתהליכי היצירה והקניית מיומנויות 
נוף,  דומם,  טבע,  צורה,  המרכזיים:  הלימוד  נושאי  לציור.  עזר  ככלי  טכניות 

קומפוזיציה. חומרים: רישום - עפרון ודיו. צבע - גירים וצבעי מים.
מועד: יום ראשון שעה: 19:00–17:00

32
Hאע

סרט לדורות מועדון הסרט הטוב סרט + הרצאה
מנחה: אמיר תומשוב

ואומנות הסרט מזמנים לכולנו את האפשרות לפקוח עינים  מסך הקולנוע  תוכן: 
ולהרחיב מבט, להתרגש, להתאהב ולצפות במתח ביחד. נתכנס פעמיים בחודש על 
מנת לחלוק חוויות משותפות מסרטי עולם מעודכנים מהעשור האחרון. בכל מפגש 
רלוונטי. פתוח לכל חובב  ולאחר ההקרנה נסכם בדיון  תתקיים הרצאה מקדימה, 

קולנוע שמעוניין להעשיר את החוויה הקולנועית, באווירה טובה ונינוחה.
מועד: יום ראשון )אחת לשבועיים( שעה: 17:00-19:00

הנרשמים יקבלו הודעה על פרטי הסרטים שיוקרנו.

33
Fאע

מוח וחושים מנחה: ד"ר רועי תירוש - רופא ומרצה בתחום בחקר המוח. 
משמש כיועץ רפואי לחברות ביוטכנולוגיות.

תוכן: סדרת הרצאות מרתקות על החושים המעבירים מסר ייחודי מהעולם למוח, 
ועל השלם הגדול מסך חלקיו.

28.4.19 ראיה אזורי המוח הגבוהים עוסקים בקליטה ועיבוד של מסרים אופטיים 
המגיעים מהעין. נחדור לאזורי הראיה במוח ונבין את העיבודים הגבוהים של הראיה 
והקשר בינם לבין תפקודי מוח אחרים. נכיר כשלים בעיבודים הגבוהים של הראיה: 

הדיסלקציה, עיוורון צבעים וחוסר היכולת לזהות פרצופים.
בעזרת  אותה  נדגים  מציאות".  לנו  בורא  "המוח  הינה  המוח  בחקר  חשובה  הבנה 

חשיפה לאשליות ראיה.
5.5.19 טעם וריח המסר מהפה ומהאף נקלט באזורי מוח ייחודיים ומחולל תגובת 
שרשרת מופלאה המאפשרת מחד את זיהוי הטעם והריח, אך מאידך מערבת פעילות 

מוחית נרחבת: רגשות, זיכרונות, שינוי מצב העוררות הגופנית.
נכיר את הטעם והריח וניווכח בחשיבותם של חושים אלו.

12.5.19 מגע נכיר את החיישנים הנמצאים מתחת לעורנו המדווחים לאזורי המגע 
ולהימנע  סכנות  לזהות  נועד  המגע  חוש  ראשוניות  ברמה  האובייקט,  אודות  במוח 
יותר  יותר מאפשר חוש המגע לכל אחד מאתנו להרגיש טוב  גבוהות  מהן. ברמות 

ולטפחו טוב בהקשר חברתי ואישי. 
הווסטיבולרי  המרכיב  הפרופריוספטי,  המרכיב  את  נכיר  משקל  שיווי   19.5.19
ומה  ים,  ורטיגו, מחלת  נבין תופעות כמו  בין לבין  והראייתי להקניית שיווי משקל. 

"הסוד" המאפשר רכיבה על אופניים ללא ידיים.
15המשך הדף הבא ----<



יום ראשון - אחה”צ

המוח,  לעבר  השונים  הגוף  מאזורי  הכאב  של  המסע  את  נכיר  כאב   26.5.19
ובמסלולי הכאב במוח עצמו. נרחיב על שתי רמות עיבוד שונות לחלוטין  של הכאב 
את  לדכא  ניתן  כיצד  נראה  לכאב.  שניתן  הרגשי  והפירוש  לכאב  במוח:המודעות 
תחושת הכאב עצמה או לחילופין, את תחושת  הסבל המתקיים בעת חישת הכאב.

המעבדות  עצביות  רשתות  מתנהלות  העמוקים  המוח  באזורי  אינקוגניטו   2.6.19
יום  ביום  מיטבית  התנהלות  המקדמת  אינפורמציה  ומעבירות  מהסביבה  מסרים 
באמצעות האינטואיציה. איך מבדילים בין אינטואיציה אמיתית לסתם תחושת בטן? 
בהרצאה יינתנו דוגמאות ליישום יומיומי של אינקוגניטו ויוצגו דרכים לשיפור תפקודו.
גלם  כחומר  השמיעתי  בקלט  משתמשת  במוח  העצבית  הרשת  שמיעה   16.6.19
לתפקוד משמעותי בחיי היום יום. הקלט השמיעתי מהדהד במוח בהקשר של זיהוי 
טונים ומקצבים אך אזורי עיבוד גבוהים יותר מאפשרים תפקודי זיכרון שמיעתי, 

שפה שמיעתית, התמצאות מרחבית, והקניית אמפתיה.
23.6.19 ערבול חושים   כיצד המוח משלב אינפורמציה מחושים שונים כדי לשפר 
את התפקוד היום יומי? מה קורה כאשר המוח מוצף בגירויים? נכיר גם את עולמם 

המוזר של האנשים המבטאים "סינסטזיה"- הערבול החושי במיטבו. 
מועד: יום ראשון )8 מפגשים רצופים( שעה: 17:00-18:30

עלות: 400 ₪ למשתתפי החוגים, 600 ₪ לאחרים

34
Dאע

יפן – רב הנסתר על הגלוי
מנחה: עדי ענבר שמן, יפנולוגית ומורת דרך.

תוכן: בתרבות היפנית רב הנסתר על הגלוי. בסדרת ההרצאות נעמיק במבע לתוך 
התרבות היפנית, אל מאחורי הקלעים. לאחריהן, נציע למעוניינים טיול ליפן.

28.4.19 מיהם היפנים? על שינטו, בודהיזם, זן ואמנות החיים
5.5.19 מקיוטו לטוקיו – היסטוריה על קצה המזלג.

הקיסרית  המשפחה  בעבר,  הקיסרית  החצר   - בעולם  האחרון  הקיסר   12.5.19
בהווה. מה הסיפור של הקיסרות היפנית, ואיך הצליחה לשרוד עד היום?

19.5.19 החברה היפנית; עבר והווה – על השינויים שעברה החברה היפנית מהתקופה 
המסורתית ועד היום.

26.5.19 כלכלה ועבודה ביפן – הנס הכלכלי, תאגידים, סלרי-מן ונשים בשוק העבודה.
2.6.19 ארכיטקטורה ביפן – בחוץ ובפנים. נפגוש את העקרונות המנחים בבנייה 

המסורתית ביפן ונבדוק  מה נותר מהם ביפן המודרנית.
16.6.19 שמירת המסורת - תעשיות ביתיות ומלאכות מסורתיות. נפגוש אמנויות 

מתקופת אדו הנשמרות עד היום – אמנות  הלכה, הקרמיקה, הזהב ועוד.
מסע  ביפן?  הילדים  גדלים  ילדות  גיבורי  אילו  –על  עם  ואגדות  פולקלור   23.6.19
מרתק לתוך עולם האגדות והמיתוסים היפני. בסתיו 2019 נציע מחזור שני של טיול 

ליפן בהדרכת עדי ענבר שמן. )השתתפות בסדרת ההרצאות היא הכנה מומלצת!(
מועד: יום ראשון שעה: 18:30–17:00
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35
Fאע

מפגשי מיינדפולנס )קשיבות(
מנחה: ענבל ארגמן ויידנפלד

תוכן: מיינדפולנס התפתח מתוך החשיבה הבודהיסטית. משמעותו: אימון בתשומת 
לב לכול מה שיש ואיננו רואים מתוך שזה ברור מאליו, או מתוך כך שאנו עמוסים 
שיפוטיות.  ללא  וחוקר  מתבונן  מבט  לאמץ  זמן  פסק  ניקח  ועיסוקים.  במשימות 
נלמד להיות לא רק במחשבות על העבר או על העתיד, אלא ברגע הזה במלואו. נכיר 
את החשיבה הבודהיסטית ונבחן האם יש לה תרומה לנו, שחיים בתרבות מערבית. 
נאפשר לעצמנו מרחב בו נטפח תודעה ערה לכול מה שיש, נלמד לשחרר אי נחת 

ולטפח חמלה, נדיבות וחוכמה. המפגשים חווייתיים ועיוניים.
מועד: יום ראשון )12 מפגשים רצופים( שעה: 17:00-18:30 

36
Fאע

ריברסינג - ריפוי דרך הנשימה כלי ליצירת רווחה פנימית 
מנחה: איילת חקלאי, תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני בריאות הוליסטית 

בשילוב אמנות.
ובטוח לריפוי עצמי, הריברסינג מאפשר שיפור  יעיל קל  יציעו כלי  המפגשים  תוכן: 
בריאותי ניכר ומקור לתחושת הקלה ושלוה. תהליך הנשימה שיילמד ויתורגל יחשוף 
הגנות, מחשבות, אמנות, רגשות ויאפשר התפתחות צמיחה אישית וריפוי הריברסינג 
פותח שער לדרך קיום מאושרת יותר, ומנסה לספק מפתחות לקיום אותנטי משמעותי 
ובריא. במפגשים נלמד ונתנסה, נחווה "9 חודשים של הריון" שבסופו נלמד מחדש 
את נקודת המבט שלנו. המפגשים משלבים שיחה ולימוד עם פעילות ע"ג מזרונים.

מועד: יום ראשון שעה: 17:00-19:00 

37
Bאע

סדנא באריג שעם מנחה: עטר חיה - אומנית ויוצרת בעלת ניסיון רב 
בעשייה אומנותית ועיצוב ובפיתוח טכניקות עבודה

בהתאם  שונים,  בדים  בשילוב  טבעי  שעם  של  מלמינציה  עשוי  שעם  אריג  תוכן: 
לא  נושם,  טבעי  חומר  הוא  השעם  הרצויה.  העמידות  ורמת  בו  העתידי  לשימוש 
ותפירתן  גזרות  בניית  תכנון,  עיצוב,  המשלבת  סדנא  זמן!  לאורך  ונשמר  משתנה 
למוצרי אופנה - ארנקים, תיקים מחזיקי מפתחות ומוצרים אופנתיים שונים בשילוב 
עם עורות/דמוי עור או חומרים אחרים. הסדנא מיועדת לכל אחד שרוצה להתנסות 
באריג חדש ומיוחד זה. רצוי ידע בתפירה במכונת תפירה. ספרות מקצועית ויחס 

אישי תומך לכל אורך הקורס • עלות החומרים ע"ח המשתתף.
מועד: יום ראשון שעה: 17:00-19:00

38
Hאע

ביודנסה - ריקוד החיים
מנחה: אפרת ארגמן

האושר.  סוד  אחר  לחיפוש  כמענה  שנוצרה  אישית  להתפתחות  שיטה  תוכן: 
באמצעות התנועה, המוסיקה והמפגש האנושי ניצור מרחב בטוח בו נלמד ונכיר 
הביודנסה  אחרים.  אצל  וגם  מאיתנו  אחת  כל  אצל  ששוכן  הנשגב  את  מחדש 
מעצימה את החיוניות, את שמחת החיים, את ההנאה מחיי היום יום, את הקבלה 
ומחברת  אחרים  ועם  עצמנו  עם  האוהבת  התקשורת  את  העצמית,  וההערכה 

אותנו למהות האנושית הטבעית שבתוכנו. מוזמנות לחגוג יחד את החיים! 
אין צורך בנסיון קודם בריקוד. מועד: יום ראשון שעה: 19:00–17:00 
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39
Eאע

קורס לייטרום
מנחה: שגיא מורן

Lightroom לומדים המשתתפים כיצד לבצע את כל שלבי  במהלך קורס  תוכן: 
העיבוד הדרושים לתמונות סטילס, להעביר את התמונות למחשב, לנהל מאגרי 

תמונות, ולערוך ולעבד מרכיבים בצבע, חדות, בהירות, ניגודיות ועוד.
תכני השיעורים: • הכרת הממשק • הכנסת מילות מפתח, חיפוש וארגון הקבצים 
• לשונית develop ועיבוד כללי + זיהוי פרופיל המצלמה והעדשה • חיתוך ויישור 
תמונות • עיבוד ממוקד אזורים • יצירת קולקציות ופילטרים • המרות לשחור לבן • 
יצירת חותמת אישית • ביצוע פעולה אחת על קבצים רבים וסנכרון מאפיינים בין 
קבצים • הכנת התמונות להדפסה • ריטוש תמונות • שימוש באוטומציה • עבודה 

עם פורמט RAW וקבצי jpeg • ייצוא תמונות וכיווץ לאימייל / לאתר.
• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור שימוש במחשבים.

מועד: יום ראשון שעה: 17:00-19:00

40
Eאע

צילום - מתחילים
מנחה: שגיא מורן

עומק  יצירת  החשיפה,  מרכיבי  במצלמה,  שליטה   • הצילום:  יסודות  לימוד  תוכן: 
שדה, שליטה בהקפאת / מריחת תנועה, קומפוזיציה, צילום לילה, צילום אורבני, 
)הרבה  מעשיים.  לצד  תיאורטיים  שיעורים  משלב  הקורס   • ועוד  עבודות  ביקורת 
תרגול מעשי ופחות דיבורים...( • בקורס נלמד גם על יוצרים בולטים בארץ ובחו"ל.

• בקורס התלמיד ילמד לפתח את השפה הצילומית האישית.
דרישות הקורס: א. אין צורך בידע מוקדם. ב. מצלמה עם אפשרות לשליטה ידנית 

בתריס וצמצם – חובה. ג.  חצובה )מומלץ(. ד. מבזק )flash( ידני )מומלץ(.
• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור שימוש במחשבים.

מועד הקורס ייקבע בתיאום עם הנרשמים

יום ראשון - אחה”צ / שלישי – בוקר

41+42
אעAגצ

שפה ערבית מדוברת, תרבות ומנהגים – 
מתחילים וממשיכים מנחה: פתחי מסאלחה

לימוד  יומיומית  להתנהלות  המדוברת  העממית  הערבית  השפה  לימוד  תוכן: 
יום-יומיים,  בנושאים  שיחה  יאפשרו  הלימוד  נושאי  ערביים.  ומנהגים  תרבות 
המבוגר,  אבל,סולחה,כבוד  שמחות,  באירועי  נימוס  כללי  האדם,  תרבות  ויכללו 
בחגים  הראמדאן,  בצום  האסלאם  תרבות  ספורים,  ריקוד,  שירה,  והזקן,  האשה 
ועוד. לימוד מנהגים ערביים מגוונים  החולשים על כל אורח החיים. במהלך החוג 

יוצעו למשתתפים מפגשים בבתי מארחים ערבים.
ידע בשפה  ולבעלי  18:30–17:00 לממשיכים  שעה:   )41Aאע( יום ראשון  מועד: 

הערבית. 
מועד: יום שלישי )גצ42A( שעה: 10:50-12:15 למתחילים. הקורס יכלול לימוד 

קריאה וכתיבה.
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43
Bאע

הקסם של הקומיקס - פעילות משותפת לסבים ולנכדים
הכרות עם שפת הקומיקס מנחה: דליה סילברמן

תוכן: כל אחד יכול להיות גיבור קומיקס )וכמובן לצייר ולספר את זה...(                
נלמד את שפת הקומיקס ואיך לספר סיפורי הרפתקאות, מתח, זכרונות, פנטזיה

וסיפורים  על  כוחות  דמויות,  נמציא  והומוריסטים.  קומיים  סיפורים  וכמובן 
קומיקס  ורצועות  שונים  מחומרים  מצחיקים  פרצופים  ביחד  נכין  משעשעים, 

אישיות ומשפחתיות. אין צורך בנסיון קודם – פתוח לכולם!
לחיזוק הקשר הבינדורי בין הסבים לנכדים תוך יצירת תקשורת בינאישית, עזרה 

הדדית והרבה הנאה משותפת וחוויה מעשירה.
חומרים: ערכת כלים ליצירת קומיקס – בעלות של 100 ₪ למשפחה.

• תשלום לסבא /סבתא +נכד : 400 ₪.
אע43B מועד: יום ראשון )15 מפגשים רצופים( שעה: 17:00-18:30 

מיועד לסבים להם נכדים בגילאי א'-ב'.
אע430B מועד: יום ראשון )15 מפגשים רצופים( שעה: 17:00-18:30 

מיועד לסבים להם נכדים בגילאי ג'-ד'.

יום שני - בוקר 

44
Dבב

סוגיות ביחסי: ישראל - ערב 
מנחה: איני עבאדי - מזרחן, אל"מ )מיל'(

המדינות  קורות  את  ונלמד  ביתנו  שבהיקף  החלונות  דרך  להציץ  נמשיך  תוכן: 
שסביבנו, במעגל הקרוב וזה שאחריו ואת מערכת היחסים שבינינו לבינן לאורך ציר 
הזמן • סוריה: קורותיה של סוריה המודרנית 2017-1914: הרקעים ליצירת המציאות 
של היום • ירדן: מהקמת האמירות בעבר הירדן )1922(, התמקדות על ימי שלטונו 

של חוסיין בן טלאל ובמיוחד הקשרים המיוחדים עם ישראל. 
• הליגה הערבית: הקמתה, מטרותיה, נושאת הדגל הפלסטיני נגד ישראל, ניהול החרם 
הכלכלי נגד ישראל וסופו • אירן: ראשית הקשר הישראלי-איראני בתקופת השאה, 
במלחמת  ישראל  האסלאמית,  המהפכה  עד  ואיראן  ישראל  בין  היחסים  מערכת 
איראן-עיראק, "החשבון" שיש לאיראן עם ישראל • א.ש.פ: הסיבות להקמת א.ש.פ, 
האמנה  המלפי"ם,  א.ש.פ,  ארגוני  הראשונה,  ערב  ונשיאי  מלכי  של  הפסגה  ועידת 
ועד האינתיפאדה השנייה. א.ש.פ  והשנייה, מהסכם אוסלו  הפלסטינית הראשונה 
- חמא"ס • סעודיה וארצות המפרץ: מועידת מדריד, אינטרסים ושיתופי - פעולה 
אזוריים, כלכלים וצבאיים • תורכיה החדשה: מערכת היחסים ההדדית שבין היישוב 
בארץ לבין האימפריה העותומאנית במלחמת העולם הראשונה, דרך הקמת תורכיה 

החדשה ויחסיה עם ישראל.
מועד: יום שני שעה: 9:10-10:35
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45
Dבצ

והארץ אינה תוהו ובוהו וירושלים מאז ומעולם 
מנחה: ד"ר יעל ארנון – ארכיאולוגית

תוכן: והארץ היתה תוהו ובוהו. השיעורים יעקבו אחרי תוכנית הטלוויזיה עטורת 
את  ונמלא  בהם  נדון  הפרקים,  מתוך  קטעים  נראה  השיעורים  במהלך  הפרסים. 
הוצגו. התוכנית תעסוק בפרק הזמן למן תקופת המשנה  הדפים החסרים שלא 
והתקופה  המאוחרת  הרומית  התקופה  העותומאנית.  לתקופה  ועד  והתלמוד 
הביזנטית הן מין התקופות העשירות ביותר בממצא הארכיאולוגי והאומנותי. מצד 
ועד  זה את שיקומה של הקהילה היהודית למן חורבן הבית  אחד משקף ממצא 
לבניית מערכת רוחנית תרבותית חלופית למרכז הדתי בירושלים, ומצד שני את 
ידי  על  ישראל  ץ  אר  כיבוש  השלמת  מדינה.  לדת  והפיכתה  הנצרות  של  עלייתה 
הערבים בשנת 640 לספירה ) עם כיבוש קיסריה ( סימנה נקודת מפנה בתולדותיה 
היה  העיקרי  המהפך  השתנתנ,  והדתית  הפוליטית  המערכת  רק  לא  הארץ.  של 
השפעה  תחת  הארץ  היתה  בהן  שנים  כ-1,000  לאר  והאומנות.  התרבות  בתחום 
מערבית הלנית חוזר האיזור לחסות תחת כנפי התרבות המזרחית. החזרה למזרח 
בעשורים  הנחשף  הארכיאולוגי  בממצא  ביטוי  לידי  באה  מכך  המשתמע  וכל 
האחרונים. עם כינונה של "ממלכת ירושלים" אחרי הכיבוש הצלבני הארץ חזרה 

לחסות בצלו של הצלב ואף זכתה למעמד של מדינה עצמאית.
לשלוש  הדתית  וחשיבותה  ירושלים  של  קדמוניותה  צפונותיה  חושפת  ירושלים 
הדתות המונותאיסטיות הביאה לכך שההתעניינות הארכיאולוגית בה היתה רבה 
החל מהמאה ה-19 ועד ימינו. נכון להיום זוהו בעיר כ-21 שכבות ארכיאולוגיות, כל 
שכבה ומאפייניה, כל שכבה והמחלוקות הקשורות בה. במהלך השיעורים נסקור 
את תולדותיה לאור החפירות הישנות והחדשות, ננסה להתחקות אחר המורכבות 
נאשש  או  ונפריח  לארכיאולוגיה  קשורה  תמיד  שלא  החפירות  בביצוע  הרבה 

מיתוסים המיוחסים אליה.
מועד: יום שני שעה: 10:50-12:15

46
Dבב

"מעלה חרס בידו" 
מנחה: ד"ר יעל ארנון – ארכיאולוגית

תוכן: הממצא הקראמי הינו המרכיב הנפוץ ביותר הנחשף בחפירות ארכיאולוגיות. 
כמות הפרטים, מגוון הטיפוסים, אורך חייהם וקצב השתנותם, מאפשרים לחוקר 
מערכות  ולשחזר  ותרבותיים  כלכליים  תהליכים  על  לעמוד  באמצעותם,  לתארך 
רובם זקוקים לרפאות על  מסחר. רק מיעוטם של כלי החרס נחשפים תמימים, 
מנת להפיק מהם את מירב המידע  ובסופו של דבר להציגם לקהל הרחב. במהלך 
הקורס נלמד לזהות טיפוסי כלים וטיפוסי חומרים. למיין כלים מתוך מכלול מעורב 
ולבסוף גם לרפא אותם. המטרה הסופית לעבוד עם חומר אמיתי מחפירות ובכך 

לסייע למוסדות העוסקים בארכיאולוגיה בחשיפת העבר של הארץ.
מועד: יום שני שעה: 9:10-10:35
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47
Dבצ

חלוקה בהשלמה או ארץ ישראל השלמה? 
גבולות הארץ בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת ששת הימים 

מנחה: ד"ר חגי ספר
בתנועה  הרצוי  מקומם  לגבי  והיחס  ישראל  ארץ  גבולות  יצירת  של  הדרך  תוכן: 
הכיבוש  בעקבות  שנקבעו  פלסטינה  בגבולות  תחילתו  ישראל.  ובמדינת  הציונית 
שנקבעו  כפי  ישראל  מדינת  בגבולות  סופו  הראשונה.  העולם  במלחמת  הבריטי 
בעקבות החלטת החלוקה, מלחמת העצמאות ומלחמת ששת הימים. בכל אחת 
מהתקופות נעסוק בשתי שאלות: ראשית: האירועים וההחלטות שהובילו לעיצובם 
מכן  ולאחר  הציוניות  הסיעות  של  האידיאולוגיות  העמדות  שנית:  הגבולות.  של 

הישראליות, כלפי מקומם בהווה והרצוי בעתיד.
מועד: יום שני שעה: 10:50-12:15

48
Fבב

מתנות התבונה התחדשות, משמעות ותשוקה 
הקורס המוביל בארץ ! 

מנחים: עינת פורת-עמוס, אורי לנגליב, הלל אפרת, עמית סגל.
60 לגיל 80 הם עשורים חדשים  תקופת התבונה שני העשורים שבין גיל   • תוכן: 
לאנושות. רק לפני דור הם נחשבו "זקנה", אולם העלייה בתוחלת החיים ובאיכות 
האדם:  בחיי  חדשה  תקופה  ויצרה  אותה,  שהכרנו  כפי  הזקנה  את  דחתה  החיים 
התחדשות  למצוא  החופש,  את  לחגוג  הגיל:  מתנות  ניצול   • התבונה"  "תקופת 
והכל מתוך מנוחה  ולחגוג את החופש,  תקופת התבונה מזמינה אותנו להתחדש 
ובעזרת תבונת הגיל. זוהי הזדמנות נפלאה למצוא את הדיוק הפנימי, שיסייע לנו 
והעשיה,  הענין  בתחומי  חדשות:  התחלות  ולמצוא  ישנים  מדפוסים  להשתחרר 
בחיי המשפחה והזוגיות, ביחסים עם אנשים קרובים, ובתפקיד שלנו בחיי החברה 
את  ומתאר  והרגש  החשיבה  המוח,  בתחום  חדשני  ידע  מעביר  הקורס  והמדינה. 
המשימות ההתפתחותיות הייחודיות של תקופת התבונה והמיומנויות האישיותיות 
התומכות במימוש משימות אלו. תכנים מרכזיים: • אתגרים ומיומנויות התפתחותיות 
בתקופת התבונה • "כשהמוח והנפש נפגשים - מהלכה למעשה" • בריאות וריפוי 
"מסע בתבונה" - מסע מדברי של משמעות והתחדשות. יתקיים   • כאורח חיים 

באזור ניצנה ב- 11-13/11/18 . המסע אינו כלול בעלות הקורס.
ומנחת  גרונטולוגית, פסיכותרפיסטית  – עו"ס,  עינת פורת עמוס  מנחי המסלול: 
ומובילה  לקידומה. מלמדת  ופעילה  קבוצות. ממפתחות תפיסת תקופה התבונה 
תהליכים פרטניים, משפחתיים, ארגוניים וחברתיים למימוש התבונה וההתפתחות 

של בני תקופת התבונה. 
אורי לנגליב - בעל ניסיון רב בליווי תהליכי הבראה בשילוב כלים מתחומי מדיטציה, 
מוביל  טיפולית,  לתזונה  ויועץ  מומחה  ורגש.  חיובית  חשיבה  ויזואלית,  הדמיה 

סדנאות החלמה במרכז 'התחדשות' ממייסדי חוות בריאות מצליחה. 
בתהליכי  התמחה  ארגוני.  ויועץ  מגשר  מאמן,  קבוצות,  מנחה   – אפרת  הלל 
ותהליכי שינוי. מביא לעבודתו  פרוייקטים  ובהובלת  וארגוניים  התפתחות אישים 

גישה המשלבת מגוון רחב של מקורות ודרכי למידה. 
עמית סגל - מאפשר ומייסד "רקמה אנושית" בית לפעילות קבוצתית משמעותית, 

מנחה ומוביל סדנאות ומסעות חיים לגילאים שונים.
• השתתפות בעלויות הקורס: 400 ₪ למשתתפי החוגים, 600 ₪ לאחרים.

מועד: יום שני )15 מפגשים רצופים( שעה: 9:10-12:15
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49
Fבצ

NLP מודל תקשורת למצויינות אישית ובין אישית 
NLP Trainer :ממשיכים )שנה ב'( מנחה: אורלי קין, בעלת הסמכה בינלאומית

מסלולים  משלושה  מורכב  הקורס  תוכן:  מתחילים   NLP קורס  לבוגרי  מיועד: 
אישיות  והעצמה  שינוי  תהליכי   ,NLP-ה עם  לעבודה  הבסיס  עקרונות  עיקריים: 
ליצור  ללמוד   • הנושאים  בין  הנלמד.  החומר  תרגול   ,NLP-ה של  שינוי  וטכניקות 
 LAB  - ההשפעה  שפת  רזי   • באלגנטיות  קונפליקטים  ולפתור  יעילה  תקשורת 
Profile • מטא פרוגרס- כלי אפקטיבי להבנת האדם מולך ברמת העומק באמצעות 
• מעבר למילים- השפה,  • מסע הגיבור- מודל לקשיבות פנימית  שפת ההשפעה 
הייחודים  הדפוסים  את  לזהות  ללמוד   • המציאות  תפיסת  את  ומייצרת  מעצבת 
• כיצד לזהות את הגורמים שיעוררו את המוטיבציה של  לאנשים כשהם מדברים 
האדם שמולך, וכן את אלו שישפיעו באופן ההפוך • להניע את עצמך אפילו כאשר 
זה קשה, מוטיבציה של חתירה לעונג • להיות יותר אפקטיבי בהצבת מטרות שונות • 
הצבת מטרות בתחומי החיים השונים-מגילת זכויות של האדם האסרטיבי • השגת 
מטרות- הכרות עם מודל וולט דיסני • קשר גוף, נפש ובריאות-מעגל החיים • לזהות 
בחרדות  טיפול   • החלטה  ומקבלים  מידע  לפעולה,מעבדים  מונעים  אנשים  איך 
ודאגות • לצאת ממעגל הכעס • קו הזמן - יצירת חוויה מתקנת לרגשות תחושות 

ואמונות מגבילות • פתרון חלום - המפתח להבנת חלומות ומסרים מהלא מודע.
הקורס מלווה במצגות, סרטונים, מוסיקה, קלפים השלכתיים ועוד.

מועד: יום שני  שעה: 10:50-12:15

50
Fבב

NLP השינוי מתחיל במחשבה...מודל תקשורת 
למצוינות מתחילים

NLP Trainer :מנחה: אורלי קין, בעלת הסמכה בינלאומית

גישה המציעה  הינו   Neuro Linguistics Programming- NLP -תוכן: מודל ה
דרך שינוי החווייה הרגשית, השינוי מאפשר  כלים לשינוי תפיסת המציאות  ארגז 
להוביל אדם לבחינת דפוסי החשיבה, דפוסי ההתנהגות ודפוסי השפה שלו במטרה 
ליצור את השינוי. עם זיהוי דפוסים אלה ניתן להסיר באופן מובנה מגבלות שהאדם 
יצר לעצמו ולהחליפם בדפוסים חדשים ומתאימים יותר. הכרת הכוח הטמון במוח 
שלנו להשגת תוצאות בכל תחומי החיים. ה- NLP  מציע דרך יעילה לשימוש משולב 
בשפה, במחשבה ובגוף. בין הנושאים שילמדו: מודל התקשורת של ה-NLP, הנחות 
לא  ושפה  מילולית  גוף  שפת  הבנת  יעילה.  לתקשורת  שלהם  והשימושים  יסוד 
מילולית. טיפול בחרדות וניקוי רגשות שליליים, הצבת מטרה והגשמתה, זיהוי דרכי 
חשיבה באמצעות רמזי תנועות עיניים, שליטה ברגשות שינוי מסגרת החשיבה כפי 
שעושים מומחים בתקשורת. יצירת שינוי ולמידה במודע ובלא מודע. קשר בין גוף 

נפש ובריאות. חיזוק מאגר המשאביים הפנימיים שלנו.
מצגות,  סימולציות,  קבוצתית,  אישית,  התנסות  הרצאות,  המשלב:  חוויתי  לימוד 

סרטים וקלפים השלכתיים.
מועד: יום שני שעה: 9:10-10:35
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51+52
בבCבצ

מודעות גופנית - על כסאות
מודעות גופנית - על מזרונים 

מנחה: יהודית )קוקי( דגן

תוכן: שיטת ההתעמלות הבריאותית מכוונת קודם כל לפיתוח המודעות לגופנו, 
בתנועה ובמנוחה כאחד. המתעמל/ת מבצע/ת את ההנחיות לפי יכולתו האישית, 
ההולכת ומשתכללת משיעור לשיעור. הגמשת השלד והמפרקים, חיזוק שרירי בטן 
וגפיים, חיזוק העצם והשרירים הטבעתיים, אלה ועוד מקילים ומונעים כאבי גב 
ופרקים, בונים יציבה נכונה ומעניקים תחושת רעננות ובריאות. במקביל, מתחזקת 
גם יכולת הקשב והריכוז וכושרו של הגוף ל"זכור" ולהפנים את מה שלמד ותירגל. 

מיועד לגברים ולנשים.
מועד: יום שני )בב51C( שעה: 9:10-10:10 התעמלות על כיסאות. 

מועד: יום שני )בצ52C( שעה: 11:00-12:00 התעמלות על מזרונים. 

53
Fבב

שיאצו משולב 
מנחה: גדעון ברוידא

ע"פ  לחיצות  ונפש.  גוף  לאיזון  כאבים,  ולהפחתת  למניעה  אנרגיה  הזרמת  תוכן: 
השיטה היפנית, מתיחות על בסיס יוגה, הרפיה ומדיטציה. התרגול נעשה במצבים 

שונים בהתאמה לגיל וליכולת. מתאים לקבוצה משולבת של נשים וגברים.
מועד: יום שני שעה: 9:10-10:20

54
Bבב

ציור על אריחים 
מנחה: מיקי טויז

ציור על אריחים בגלזורות. לאחר הציור עוברים האריחים תהליך שריפה  תוכן: 
בתנור קרמיקה. האריחים מתאימים ומיועדים לתמונות קיר, לשיבוץ במגשים, 
לתחתית לסירים חמים, לשלטים לבית ועוד ועוד... כיד הדמיון. מיועד: לכל אחד! 
לא דורש ניסיון קודם • עלות החומרים ע"ח המשתתף • תשלום שנתי נוסף בגין 

הפעלת התנור בסך - 250 ₪.  
מועד: יום שני שעה: 9:30-12:00

55
Hבצ

לשיר בצוותא 
מנחה: אלה האריס

תוכן: שירה בצוותא הינה פעילות מהנה שמחברת בין אנשים ויוצרת תחושת שייכות. 
בקבוצה נשיר בצוותא שירים מוכרים, תוך בחירת שירים אישית של המשתתפים, 
קבוצתי.  שירון  ניצור  כן  כמו  הקבוצה.  חברי  של  משותפת  ובחירה  המנחה  של 

מועד: יום שני שעה: 10:50-12:15
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56+57
בבHבצ

"הבה ננגן" – לימוד הנגינה בחלילית מתחילים ומתקדמים 
מנחה: צלילה לקס

תוכן: בכל גיל ניתן ללמוד לנגן. בכל גיל ניתן ללמוד את שפת המוזיקה. 
בכל גיל ניתן ליצור מוזיקה )אלתור( תוך שימוש בכלי נגינה. במה ננגן?

כלי הנגינה יהיה חלילית אלט שצלילה דומה לקול האדם. בתוך משפחת החליליות, 
סופרן אלט, טנור ובס, הנבדלות במנעד הצלילים של כל אחת, האלט נוחה ללימוד 
נגינה בחליליות האחרות, ככל שמתקדמים  לאדם בוגר. לימוד בכלי זה מאפשר 

בנגינה. הממשיכים יוסיפו לימוד בחלילית סופרן.שיעור החלילית הוא קבוצתי.
נשיפה,  בין  השילוב   – בחלילית  הנגינה  טכניקת  לימוד   • כולל:  השבועי  השעור 
עבודת לשון ועבודת האצבעות • שפת המוזיקה – תיווי, המקצב, הצלילים והחיבור 
המוזיקליות  היצירות  עולם  עם  הכרות   • במוסיקה  ומונחים  מושגים   • ביניהם 

והמלחינים בכלל ובתחום החליליות בפרט.
בין שעור לשעור לימוד שפה דורש תרגול, לכן חשוב אימון יומי מתחילת הלימוד.

השפה,  של  לידע  התורם  התרגול  כמות  של  יוצא  פועל  היא  בנגינה  התקדמות 
לפיתוח היכולת הטכנית ומביא להרחבת רפרטואר היצירות אותו יכול הנגן לבצע.

גם בשיעור קבוצתי קיימת אפשרות להתקדמות אישית. בואו לעשות מוזיקה!
מועד: יום שני )בב56H( שעה: 9:10-10:35 מתחילים. 

מועד: יום שני )בצ57H( שעה: 10:50-12:15 ממשיכים. 

58
Cבב

הידרותרפיה התעמלות במים 
מנחה: אפרת פורת-מורג

עקרונות  על  מבוסס  בחוץ  השיעור  לה.  ומחוץ  בבריכה  פעילות  של  שילוב  תוכן: 
גדולות  שרירים  קבוצות  נפתח  במים  בשיעור  הג'ירוקינזיס.  ושיטת  הפילאטיס 
ואת קבוצות שרירי המרכז. השיעורים מתאימים לאנשים בריאים וגם אנשים עם 
וניתוחים. העבודה במים משלימה את העבודה שאנו  ולאחר פציעות  מוגבלויות 
עושים מחוץ למים, מאפשרת עבודה קלה יותר עם הגוף, המיגבלות נעלמות ואיתן 
אנו חווים קלילות וריווח של המפרקים והשלד.מקום: הבריכה המקורה ב"מרכז 

הולצר לספורט" – בקיבוץ ניר דוד 
• המשתתפים ישלמו 20 ₪ עבור כל כניסה לבריכה.  

מועד: יום שני שעה: 9:00-10:30 
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59+60
בבEהב

צילום יצירתי - מתקדמים 
מנחה: שגיא מורן

תוכן: לימוד טכניקות צילום ועיבוד יצירתיות, מגוונות ומקוריות.
הנושאים: • חשיפות ארוכות – לילה, נוף אורבני וצילום שובל כוכבים • חשיפות 
זורמים( באור שמש מלא  )נחלים  ומריחת תנועה  פילטרים  צילום עם   – ארוכות 
כאשר  מטושטש  רקע  ויצירת  המצלמה  הזזת   –  PANNING  – פאנינג  צילום   •

האובייקט נשאר בחדות • שימוש בזום תוך כדי צילום ליצירת תנועה בצילום.
.HDR ציור באור – לקבלת אפקטים אימפרסיוניסטים • צילום ועיבוד •

מקורות  מכמה  המשולבת  תמונה  ויצירת   WB )WHITE BALANCE( הערמת   •
אור בעלי צבעוניות שונה • הערמת פוקוס – לקבלת מראה חד לכל אורך אובייקט 
הצילום – צילום מאקרו • צילום פנורמה • חשיפה כפולה • שימוש מושכל בפלאש 
חלק  בה  ארוכה  חשיפה   – רפאים"  רוח   " צילום   • יצירתיות  בדרכים  בו  ושימוש 
מהדמויות משתנות ולא קבועות • המשך לייטרום והעמקה בתוכנת עיבוד תמונה.

דרישות החוג: • מתקדמים – בעלי ידע ושליטה בסיסית במצלמה ובלייטרום
• מצלמה עם אפשרות לשליטה ידנית בצמצם ובתריס • חצובה • פלאש.

• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור שימוש במחשבים.
מועד: יום שני )בב59E( שעה: 9:10-12:15

מועד: יום חמישי )הב60E( שעה: 9:10-12:15

61
Bבב

תכשיטנות למתקדמים 
מנחה: לולי גוטמן

תוכן: נמשיך ליצור תכשיטים מחוטי מתכת מצופים בצבעי זהב, כסף ונחושת.
נתמקד בטכניקות חדשות ומאתגרות. נשלב חרוזים, אבנים וקריסטלים בגדלים 

ובצורות שונות ומיוחדות. מתאים לגברים ונשים.
• עלות החומרים והכלים ע"ח המשתתפים.

מועד: יום שני שעה: 9:15-12:00

62
Bבצ

צורפות למתקדמים 
מנחה: לולי גוטמן

תוכן: נרחיב ונעמיק את הכרותנו בחומרים - כסף נחושת ופליז. נפתח ונרחיב את 
בנוסף  שיבוץ  סוגי  עוד  נלמד  יותר.  מורכבים  תכשיטים  להכנת  בשעווה  העבודה 

לאלה שכבר נלמדו. מתאים לגברים ולנשים.
• עלות החומרים והכלים ע"ח המשתתפים.

מועד: יום שני שעה: 12:00-15:00 )הגעה עצמית(.
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יום שני - בוקר 

63
Eבב

קורס סמארטפונים ומחשבי טאבלט 
מנחה: סימונה צליק – חברת טכנו מ.א.ג.

תוכן: היכרות עם המכשירים השונים הקיימים בשוק וההבדלים ביניהם, שימוש 
הוירטואלית  החנות  עם  היכרות  שברשותנו.  המכשיר  של  בסיסיות  בפונקציות 

והורדה של אפליקציות. הפיכת המכשיר שבידינו לכלי עזר בחיי היום-יום.
מועד: יום שני )5 מפגשים( שעה: 9:10-10:35 • פטור מדמי הרשמה.

הנרשמים יקבלו הודעה על מועד פתיחת הקורס.

64
Fבצ

קבוצת שיח לניצולי שואה 
מנחה: דגנית ליפניק - מרפאה בעיסוק ומנחת קבוצות

תוכן: מעגל שיח על מקומה של התקשורת הבין-אישית והתוך – אישית בחיינו:
בינינו לבין סביבתנו, במשפחה הגרעינית והמורחבת, בקשר הבינדורי עם הילדים 

והנכדים, ביחסי שכנות, חברות ועוד. 
נתבונן בקשרים המלווים את חיינו ומשמעותם עבורנו.

מועד: יום שני שעה: 10:50-11:50 • פטור מדמי הרשמה 

יום שני - אחה״צ

65
Dפתחי מסאלחה מארחבע

תוכן: סדרת מפגשים בהם יארח פתחי מסאלחה אורחים ערבים מרתקים מתחומי 
ידע ועניין שונים: תרבות, הלכה, אמנות, מוזיקה, פוליטיקה ועוד, במטרה להעמיק 

את הידע וההכרות ההדדית. כל זאת, על כוס קפה ובקלאווה. יהיה מעניין!!!
מועד: יום שני )אחת לחודש( שעה: 17:00-18:30 לקראת כל מפגש יצא 

פרסום לנרשמים ולמתעניינים • פטור מדמי הרשמה • הגעה עצמית. 

66
Hבע

רוקדים בשני: מסיבת ריקודים!! 
מנחה: אורלי סלע

תוכן: מסיבת ריקודים סוחפת להפעלת הגוף במגוון סוגי מוזיקה ומחול מכל 
העולם, בשילוב משחקי תנועה וקול , ריקוד חופשי. פתוח ומיועד לכל הגילאים, 

לנשים ולגברים.
מועד: יום שני )אחת לחודש, לאחר החוג: פתחי מסאלחה מארח( 

שעה: 18:30-20:00 לקראת כל מפגש יצא פרסום לנרשמים ולמתעניינים. 
• פטור מדמי הרשמה • הגעה עצמית. 
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67
Dגב

היסטוריה ואקטואליה 
מנחה: עמוס דותן

היסטוריה  ונכתבת  הולכת  ה-21  המאה  של  השני  העשור  סיום  לקראת  תוכן: 
קיומן  על  הנאבקות  מדינות  העולם,  את  המעצבים  הכוחות  העולם:  של  חדשה 
ועוד  ותקשורת  וזהותן, שינויים טכנולוגיים בלתי נתפסים, עולם חדש של מידע 
ועוד. החיבור בין ההיסטוריה הישנה המוכרת לנו והעולם החדש הניבנה מול עיננו 
בתחום האקטואליה הוא המוקד של הקורס הזה. זהו קורס רב - תחומי העוסק 
ביחסים בינלאומיים, יחסי אזרח ומדינה, חברה ותקשורת, צבא ואסטרטגיה, מזרח 
תיכון, סוגיות ליבה במדינת ישראל ועוד. בקורס נחבר את האירועים האקטואלים 
לאירועים  ותובנות  הסברים  למצוא  וננסה  ההיסטורים,  לשורשיהם  החשובים 

הדרמטיים המעצבים את עולמנו כיום.
מועד: יום שלישי שעה: 9:10-10:35

68
Dגצ

מיקרא: חמש מגילות – שיר השירים, רות, איכה, 
קוהלת ואסתר מנחה: הדס עטיה פרידמן

בחלק  המופיעים  קצרים  ספרים  חמישה  של  קובץ  הוא  מגילות'  'חמש  תוכן: 
רות, איכה, קוהלת  נוסח המסורה. 'חמש המגילות' שיר השירים,  ה'כתובים' של 
של  הליטורגיים  מהמנהגים  לחלק  והפכו  היהודי  השנה  ללוח  הותאמו  ואסתר 
המועדים השונים. נלמד לעומק את תפיסות העולם השונות העולות מהמגילות, 
תפיסות עולם מורכבות ומגוונות, נעקוב אחר המבנה הספרותי שלהן, נדון בשאלת 
מודרניות  אומנות  ליצירות  ונתייחס  הליטורגי  לבין המועד  הקשר שבין המגילות 

שיש בהן אמירה משמעותית לאדם בימינו.
מועד: יום שלישי שעה: 10:50-12:15

69
Dגב

גיבורי תרבות יהודית בעת החדשה 
מנחה: קובי וייס

תוכן: במסגרת מסענו אחר ההוגים שהתמודדו עם המודרנה, ההשכלה, הקדמה 
מרתקת  תקופה  זוהי  ה-20.  המאה  ותחילת  ה-19  המאה  לשלהי  הגענו  והחילון 
המודרנית,  הפילוסופיה  האנטישמיות,  האירופית,  הלאומיות  במיוחד.  וסוערת 
הציונות והסוציאליזם – כל אלו מצטרפים לחגיגת הרעיונות ויוצרים הגות תוססת 
הממשיכה לבעבע מעל ומתחת לשטח של ישראל כיום. מתוך אמונה במפגש בלתי 
אמצעי אנו מבססים את לימודינו על קריאת קטעים נבחרים מחיבוריהם החשובים 
של האישים ומתרשמים מסגנונם הייחודי, מדרך ההסתכלות שלהם ומשווים בינם 
לבין הוגים שונים מתקופתם. רשימה )לא סופית (של ההוגים שנקרא מכתביהם: 
הרמן )יחזקאל( כהן, הרב )אברהם יצחק הכהן( קוק, פרנץ רוזנצוויג, מיכה יוסף 
ברדיצ'בסקי, אחד העם, ח.נ. ביאליק, הרב יהושע השל, מרטין )מרדכי( בובר ועוד 

רבים וטובים.
מועד: יום שלישי שעה: 9:10-10:35
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70
Dגצ

בספרות  החסידות
מנחה: קובי וייס

פולקלורית  יצר ספרות  זה  הווי  והחצר.  ברובו סביב הרבי  הווי החסידים חג  תוכן: 
מיוחדת של סיפורי חסידים שדרכם התחבר והתהדק הקשר בין החסיד לרבו. 

החצרות והזרמים. תורתו של הבעל שם  נתחיל למפות את עולם החסידות על פי 
די  בין תלמידי תלמידיו לזרמים שונים מאוד.  ובמיוחד  בין תלמידיו  טוב התפצלה 
להזכיר הסתעפויות כמו חב"ד, ברסלב וגור כדי להבין את השוני הרב והגיוון העצום 
הקיים בתוך עולם החסידות. ההבדלים הינם כמובן הרבה מעבר לשוני בצבע הגרביים 
)בדומה  ייצוג  סמלי  אלא  שאינם  הכובע  וצורת  הפאות  סלסול  או  לבן(  או  )שחור 
לצבע השרוך בחולצת התנועה(  של תפישות עולם, תיאולוגיה וגישות פסיכולוגיות 
השונות מאוד זו מזו. כדרכינו נעמיד בכל מפגש סיפורים שדרכם נעמוד על הייחוד 

של דמות הצדיק ונבין ממנה את החצר הייחודית שיצרה בעולמה של החסידות.
מועד: יום שלישי שעה: 10:50-12:15

71
Hגצ

מוסיקה חובקת עולם
מנחה: אוכמא שפרן

וג'אז:  קלאסית  מוסיקה  העברי.  ובזמר  העולם  בתרבות  עם  ושירי  בלדות  תוכן: 
השפעות הדדיות.

מועד: יום שלישי שעה: 10:50-12:15

72
Bגב

"רוח וחומר"-לחקור ולגלות את האמן שבפנים
מנחה: ריקה רוסו סינה - אמנית רב תחומית

תוכן:  סדנא ייחודית המשלבת טכניקות בציור, יסודות באמנות,עידוד היצירתיות 
והעצמה אישית. בסדנא יהיה מקום לביטוי חופשי, ספונטני ואינטואיטיבי באמנות. 
מטרות הסדנא הן להתחבר למעיינות היצירה הטמונים בכולנו, להיפגש עם יכולות 
הציור שבנו ולהכיר את האיכויות המרפאות הטמונות בדרך היצירה. הקורס משלב 
שונים  אמנים  עם  הכרות  באמנות,  נושאים  החומרים,  על  מעשי  וצד  תיאוריה 
ודרך עבודתם, הכרות עם חומרים, אפשרויות השימוש בהם ושילוב בין החומרים 
השונים. בסדנה עבודה תהליכית המחייבת השתתפות רצופה במפגשים • עלות 
החומרים ע"ח המשתתף • תשלום נוסף: השתתפות אישית של כל אחד מהלומדים 

בסך 25 ש"ח לחודש.
מועד: יום שלישי שעה: 9:10-12:15

73
Dגצ

"היסטוריה מהי"?
מנחה: ד"ר אברהם בן-מאיר

תוכן:  התבוננות מרתקת בהתפתחות כתיבת ההיסטוריה מימי יוון העתיקה ועד לימינו. 
האם "היסטוריה" היא מדע ומה מצוי בה בין מדע ליצירה? ייסקרו מחקרים שעסקו 
במהות הכתיבה ההיסטורית בגרמניה, בריטניה, ארצות הברית וישראל, וכן בשאלות 
ייסקר הוויכוח שמתנהל עם "פוסט  הבוחנות את הסיבות להתרחשויות היסטוריות. 
נושאים  יוצגו  כן  כמו  היסטורית.  בכתיבה  אוביקטיביות  של  השאלה  ותלובן  ציוניים" 
קולקטיבי  זכרון  מיתוסים,  אוטו-ביוגרפיות,  ביוגרפיות,  זיכרונות,  לספרי  הנוגעים 

ותעמולה. בקיצור, התבוננות מרתקת ב"מהי היסטוריה" מכל זווית אפשרית.
מועד: יום שלישי שעה: 10:50-12:15 28
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74+75
גבBדב

קרמיקה
מנחה: ענת בן שמעון

תוכן: מיועד לכל אחד! קרמיקה שימושית ואמנותית ) פיסולית (, טכניקות שונות 
ביצירה: ממשטחים ועד פסלים, צביעה ועיטורים. עלות החומרים ע"ח המשתתף.

מועד: יום שלישי )גב74B( שעה: 9:30-12:00
מועד: יום רביעי )דב75B( שעה: 9:30-12:00

יום שלישי -  בוקר

76+77+78
C גב

התעמלות בריאותית
מנחים: ענת מונדר- פיזיוטרפיסטית

תוכן: הפעלת הגוף במנחים שונים, שימוש באביזרים המצויים בכל בית וניצולם 
לתרגול פונקציונלי לתנועה יומיומית בבטיחות.שיפור שיווי-משקל, קואורדינציה, 

יכולת הקשבה תוך ביצוע התרגיל. מיועד לנשים ולגברים. 
מועד: יום שלישי )גב76C( שעה: 09:15-10:00
מועד: יום שלישי )גב77C( שעה: 10:40-11:25

מועד: יום שלישי )גצ78C( שעה: 11:30-12:15 

79
Eגב

"בזווית - אחרת" - קבוצת צילום
מנחה: שושנה גנז

תוכן: הקבוצה מיועדת לצלמים חובבים בעלי ידע בסיסי בצילום דיגיטליב ושפת 
עם  ההכרות  את  להעמיק  ורוצים  בצילום  יוצרת  במסגרת  המעוניינים  הצילום 
את  ממשיכה  הקבוצה  וההקשבה.  ההתבוננות  יכולת  את  ולפתח  הצילום  שפת 
ובטבע  שבאדם  היופי  אל  למסע  אלינו  להצטרף  נוספים  צלמים  ומזמינה  דרכה 
ולהיכרות טובה יותר עם עצמינו באמצעות הצילום. השעורים כוללים יציאות רבות 
לסיורים בשטח, אל הנוף האנושי, אל הטבע והפריחות באזורים קרובים ורחוקים. 
בשנה הקרובה נעסוק בנושאים כמו: צילום בסמרטפון,מודעות פוטוגנית, צילום 
שיש  והעוצמה  היופי  את  מחדש  לנסח  אותנו  שיביאו  מבוגרים  של  פורטרטים 
בסימני הגיל. הנושאים שנבחר ביחד מאפשרים התנסות בתהליך עבודה צילומי 
ממושך, צפייה וניתוח יצירות של צלמים מפורסמים שעסקו בנושא, ודיון משותף 
בעבודותיהם של המשתתפים. ציוד נדרש: מצלמה דיגיטלית המאפשרת שליטה 

בצמצם ובתריס. מומלץ: חצובה, פלאש חיצוני.
• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש על שימוש במחשבים.

מועד: יום שלישי שעה: 9:10-12:15
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80
Fגב

שנג זן צ'י קונג
מנחה: רותי פורת

בהדרגה  והרמוניות.  פשוטות  התנועות  בתנועה,  מדיטציה  היא  זו  שיטה  תוכן: 
ורגוע והראש  ניפתח  ולרגיעה. כשהלב  ונכנסים לשקט  משחררים את הגוף והראש 
מרוקן ממחשבות, מתאפשרת זרימה של צ'י )כח חיים(, צ'י מחזק את השרירים, יוצר 
אותנו  מחזירה  זו  התנסות  הבריאות.  את  ומשפר  הדם,  של  יותר  טובה  סירקולציה 
לשמחה של הלב. ההרגשה הפנימית משתפרת, ואנו חווים הרגשה של שמחה ואהבה.

מועד: יום שלישי שעה: 9:10-10:35

יום שלישי - אחה״צ

81
Hגע

לנוע, לרקוד, לחיות
מנחה: אורלי סלע

תוכן: מפגשי תנועה סוחפים לבעלי כושר גבוה, בהם נתנסה במגוון סגנונות ריקוד 
מכל הזמנים והעולם, ובסיומם נשתחרר בהנאה.

מועד: יום שלישי שעה: 17:00-18:00

82
Fגע

מדריך למשתמש במוח המבריק
מנחים: ד"ר דינה אייזן - מומחית ברפואת משפחה, מרצה בנושאי בריאות 
ושמחת חיים, מנחה קורסים לחשיבה אופטימית. עמי אייזן - MSC במדעי 

המוח ונוירוביולוגיה במכון ויצמן, מנחה קורס "המוח היצירתי".

תוכן: בריאות, חופש ואושר – בייצור עצמי, הכול בעבודת יד! 
ומתרבים המחקרים בתחום מדעי המוח, הפסיכולוגיה  בשנים האחרונות הולכים 
החיובית והרפואה האינטגרטיבית. מחקרים אלה מציעים כלים מעשיים, פשוטים 
וזמינים המקדמים אותנו לעבר החיים הטובים ביותר שנועדו לנו בבריאות מצוינת, 
תוך הנאה ותחושת משמעות. בקורס נלמד מהם דרכי הפעולה של המוח ואיך לרתום 
אותו להשגת מטרותינו. נתנסה בחשיבה יצירתית, נלמד לספר סיפור טוב, נגלה את 
הסודות של מערכות יחסים הרמוניות. הקורס מבוסס על מדעי המוח, הפסיכולוגיה 
החיובית, מדע הרפואה ותורות מהמזרח. תוכנית הקורס: • גוף ונפש לנצח – הכול 
לב  תשומת  קשב,   • המוח  ומגעי  הפסיכולוגיה  בתחום  וחידושים  מחקרים  קשור! 
של  הקסם  מטה  המוח.  מבחינת  המציאות  הוא  בו  שמתמקדים  מה   - והתבוננות 
המודעות • המוח הפסימי ואיך אפשר להתגבר על הנטיות השליליות שלנו. לשנות 
את הקולות הפנימיים • שחרור מהמבקר הפנימי הוא המפתח ליצירתיות. לומדים 
שינה וגלי המוח - מה עושים עם   • להכין ”כן!" לחיים. משחקים באימפרוביזציה 
מטאפורות   • מודרך  דמיון  תרגול  אדיסון.  של  המפתח  ושיטת  תדרים  רצועת  כל 

וסיפורים הם כלים רבי עוצמה לשינוי פנימי. ללמוד לספר לעצמנו סיפור טוב 
• להתחבר למקורות היצירתיות, ההתחדשות והשמחה. על מוסיקה, משחק וצחוק 
• מערכות יחסים טובות לבריאות - איך להתחבר לאחרים בקלות – על נוירוני מראה 

שיקופים, התאמה והדהוד.
תשלום: 200 ₪ למשתתפי החוגים. 400 ₪ לאחרים.

מועד: יום שלישי )8 מפגשים רצופים( שעה: 17:00-18:30 30
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83
Hגע

"זמר שכזה" – סדרת ערבי זמר עם שלישיית "ברוב קולות"
מנחים: ליאורה בלוך - תמיר)גיטרה(, סוף סלע )קלידים(, אהוד גולדיק )כלי נשיפה(

תוכן: מפגשי שירת רבים בנושאים שמלווים את לוח השנה וגם מביאים ניחוח של 
נושאים מגוונים ואהובים. המפגשים מוגשים באווירה אינטימית נעימה ומשפחתית 
בשיתוף הקהל בהובלת השירה ) למי שחפץ בכך(. השירים נבחרים בקפידה, ואתם 
תשמחו לפגוש שירים שהכרתם פעם – ואולי שכחתם מקיומם... את המפגש מלווה 
הרכב מוסיקלי הכולל גיטרה, קלידים ומבחר כלי נשיפה, לעיתים יתארח גם כינור 
ומפיקה  מנהלת   – תמיר  בלוך  ליאורה  שירה.  מובילי  גם  הנגנים  כל  אקורדיון.  או 
מוסיקלית, מנחה ערבי זמר. סוף סלע – פסנתרן, זמר ויוצר מחונן, בוגר האקדמיה 
כלי  בשלל  מנגן  יוצר,  מוסיקאי  הטכניון,  –בוגר  גולדיק  אהוד  בירושלים.  למוסיקה 

נגינה. לקראת כל מפגש יצא פרסום, ואתם מוזמנים להגיע בהמוניכם. 
תשלום: 200 ₪ למשתתפי החוגים. 300 ₪ לאחרים. 40 ₪ למפגש יחיד.

מועד: יום שלישי )אחת לחודש( שעה: 18:30 ואילך )הגעה עצמית( 
)לא חופף לחוג: "סיפורי מסע" בשילוב סרטים(

84
Fגע

סדנא לפיתוח יכולות חשיבה – עפ"י תורת פרופ' 
פוירשטיין ז"ל מנחה: מיכל פרידלנדר

קליני  פסיכולוג  לחינוך,  ישראל  פרס  חתן  ז"ל,  פוירשטיין  ראובן  פרופ'  תוכן: 
הקוגניטיבית  ההשתנות  כושר  תיאוריית  את  פיתח  העשרים,  במאה  מהמובילים 
שיטתו  שונות.  אוכלוסיות  בקרב  הקוגניטיביות  היכולות  לשיפור  שנועדה  המבנית, 
מבוססת על ההנחה כי ניתן לשנות ולפתח את האינטליגנציה האנושית, ללא שים 
לב לגיל ולרמת התפקוד הנוכחית. החלשות קוגניטיבית שמתגברת עם העלייה בגיל 
הנה אחד הגורמים לירידה באיכות החיים. נסיגה ביכולת המחשבתית – קוגניטיבית 
קבוע  אימון  משתנים.  למצבים  להסתגל  הצורך  מהעדר  כתוצאה  להופיע  עלולה 
ומסודר למוח מסוגל לעכב תהליכים תלויי-גיל ואף להקטין, במידה מסויימת, את 
הסיכון לחלות במחלות כמו אלצהיימר ודמנציה. התכנית מציעה כלים בעזרתם ניתן 
לפעול למניעה או עיכוב משמעותי של ירידה קוגניטיבית. הסדנא אינה דורשת ידע 
התפקוד  דפוסי  את  המודעות  לרמת  להעלאה  מעשיות  בהתנסויות  ומלווה  קודם, 

האישיים, ולחידוד החוזקות.
מועד: יום שלישי )15 מפגשים רצופים( שעה: 17:00-18:30

85
Fגע

אושר ומציאות על פי הבודהיזם הטיבטי 
מנחה: הילית דותן-תלמידתה של לאמה דבורה-הלה. מתרגלת ומלמדת בודהיזם 
טיבטי. מנחת קבוצות. מאמנת לתעסוקה ומימוש. מדריכה מסעות בארץ ובעולם.

תוכן: מפגשים של חוכמה עתיקה המותאמת לפרקטיקה מערבית. נכיר את הבודהיזם 
דרך  שמציע  הטיבטי-  הבודהיזם  של  והוכמה  החמלה  למעמקי  נצלול  כללי,  באופן 
המאפשרת לייצר את המציאות בצורה מושלמת ולהגיע לאושר מוחלט ושחרור. כל 
זאת עבורנו ועבור הסובבים אותנו. המפגשים ילוו במצגות ויכללו טקסטים מקוריים 
המתורגמים לעברית. נכיר גם את המתודה החשובה והנפלאה של המדיטציה. נושאי 
המפגשים: • בודהיזם - מהו? שלוש הדרכים העיקריות, מהי תפנית? • פיתוח חמלה 
מדיטציית   – לבריאות  המפתח  לשמחה,  כמקור  חמלה  האושר,  סוגי  הלב  ופתיחת 
טונג לן • מערכות יחסים מיהו ה"אני" ומיהו ה"אחר", להרוג את הכעס • כיצד לייצר 

שפע? המכניזם של המציאות – קארמה וריקות, סיכום – שחרור אמיתי, מהו?
מועד: יום שלישי )10 מפגשים רצופים( שעה: 17:00-18:45
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86
Fגע

נומרולוגיה הוליסטית מעשית
מנחה: אילנית שטיין

אשר  המשאבים  בכל  להשתמש  לנו  ומאפשרת  אותנו  חושפת  נומרולוגיה  תוכן: 
ברבדים  החיים  את  ולחגוג  ולתרום  לגדול  הרצון  הנחישות,  האומץ,  בנו:  קיימים 
העוצמתיים והעמוקים ביותר. מקור האושר הינו ההכרה והקבלה של מי שאנחנו 

והיכולת לתת לעצמנו ביטוי מהמקומות העמוקים ביותר בתוכנו ובכל רגע נתון.
בכל אחד מאיתנו קיים רעב פנימי, הכרת תודה ותשוקה לקשר, לשמחה ולהצלחה.

ניגע במקומות אלו, נלמד כיצד לזהות אותם אצלנו ואצל הסובבים אותנו ונקבל 
כלים להוציא זאת החוצה מתוך מקום של ביטחון עצמי והערכה כלפי מי שאנחנו 

וללא שיפוט. נושאי הלימוד: • זיהוי מאפיינים אישיותיים על פי המספרים.
• הכרת המודע והתת מודע שמפעילים אותנו • הכרת התכונות המולדות של כל 
פי  והדרך אשר מתאימים לכל אחד על  ומתוך כך הבנת התחומים  אחד מאיתנו 
המבנה האישי שלו, נלמד לזהות זאת גם אצל הילדים, הנכדים, בני הזוג והסביבה 
נכיר את   – והאנרגיה שלה  כל שנה   • והרגשיים  זיהוי הצרכים הבסיסיים   • בכלל 
הפוטנציאל הטמון בכל שנה עבור כל אחד באופן אישי • נלמד מתי העיתוי הנכון 

לכל דבר ועל ידי כך נדייק בבחירות ובפעולות שאנו עושים.
מועד: יום שלישי שעה: 17:00-18:30

87
Dגע

מסע עולמי בשילוב סרטי איכות
מנחים: מבחר מרצים מובילי מסעות עולמיים ומדריכי טיולים בכירים.

תוכן: סיפורי מסע של מטיילים לקצה העולם, בשילוב סרטי איכות.
יצר  הרבה  עם  והמצלמה  המוצ'ילה  את  שלקחו  מסעות  מובילי  של  חוויותיהם 
הרפתקנות ויצאו אל הלא נודע. מפגש עם חוויות נשגבות ומקומות בהם הזמן עצר 
 – בוליביה  פרו   23.10.18  • מובחר  בסרט  וצפייה  הרצאה  משלב  מפגש  כל  מלכת. 
מדרך המוות אל שבטים אינדיאנים. מנחה: אמיר ראש. הקרנת הסרט: "חלב הצער"  
הסרט:  הקרנת  פרץ.  רבקה  מנחה:  פראי".  טבע  של  חגיגה   – איסלנד   6.11.18  •
יעלה  מנחה:  אירופה.  של  הכמוס  הסוד  האזוריים   האיים   20.11.18  • "איילים" 
נפאל – כור ההיתוך של ההימלאיה.  טבנקין. הקרנת הסרט: "עץ הזית" • 11.12.18 
מנחה: נעם בן משה. הקרנת הסרט: ״אוורסט" • 25.12.18 סין – הקטר של העולם. 
מסע לתוככי ההימלאיה ההודית   8.1.19  • מנחה: יובל ארד. הקרנת הסרט: "יקירי 
וממלכת לדאק. מנחה: נעם בן משה. הקרנת הסרט: "סמסרה" • 22.1.19 דרכי המשי 
אתיופיה: מסע   5.2.19  • יופה. הקרנת הסרט: "טנגרי"  המתעוררות. מנחה: אשחר 
לעמק האומו והקהילות היהודיות. מנחה: ערן חת. הקרנת הסרט: "הילדים מעמק 
האומו" • 19.2.19 המסע לפנינת הטבע של דרום אמריקה – פטגוניה. מנחה: רותם 
שני. הקרנת הסרט: "האבא הגרמני" • 5.3.19 נמיביה – בעקבות הבושמנים ושבטי 
לסדרה:  מאפריקה".תשלום  "זכרונות  הסרט:  הקרנת  חקלאי.  ערן  מנחה:  ההימבה. 

300 ₪ למשתתפי החוגים, 400 ₪ לאחרים.
מועד: יום שלישי )אחת לשבועיים, לערך( שעה: 17:00-19:30
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88
Dדב

הסטוריה בהיבט רב-תחומי
בהנחיית: מרצים נבחרים מתחומי ידע שונים.

תוכן: קורס שנתי המשלב הרצאות נבחרות מתחומי ידע מגוונים ומרתקים, אשר 
יאירו את ההסטוריה מהיבטים רחבים ומפתיעים.

מורן גל און – דוקטורנט להסטוריה של א"י: אירועים, אישים ומקומות בתולדות 
אישים  מקומות,  על  נכתבו  רבים  שירים  השירים.  בראי  ישראל  בארץ  היישוב 
ואירועים בתולדות היישוב בארץ ישראל. דרכם נלמד על התפתחות היישוב היהודי 

בארץ ישראל.
ד"ר אברהם בן מאיר - הסטוריון: הסטוריה מהי ? התבוננות מרתקת בהתפתחות 
כתיבת ההסטוריה . סקירת מחקרים שעסקו במהות הכתיבה ובשאלות הבוחנות 
את הסיבות להתרחשויות הסטוריות. האם יש אובייקטיביות בכתיבת הסטוריה?

ד"ר ניר מן - הסטוריון וחוקר: הקמת מערכת המימשל הישראלית בתש"ח: הקמת 
צה"ל, הקמת הממשלה ומוסד הנשיאות, גלגולי הקמת הרשות המחוקקת.

שרי גל – הסטוריונית וסופרת: הפוליטיקה של הזכרון, המחשוף והפואטיקה.
ד"ר דורון מור – גיאולוג: פרקים בהסטוריה גיאולוגית. היסטוריה גיאולוגית בת 
הגדולות  הביולוגיות  ההכחדות  ונקבעת?  נמדדת  היא  כיצד   – שנה  מיליארד   4.5

והשפעתן על האבולוציה בעולמנו תולדות יצירת מערכת השמש וכדור הארץ
קרום כדור הארץ ונדידות לוחותיו מאז יצירתו.

ד"ר ברכה אל-חסיד גרומר - חוקרת תרבות חזותית בהיבט רב-תחומי.
• "עקב אכילס" – של תרבות יוון הקלאסית ושל תרבות המערב היום • ימין ושמאל, 

עיצוב ואמנות בברלין בין שתי מלחמות העולם.
כמוזיאון   - רומא   • ההיסטורית  התקופה  בראי  האמנות.  אמנית:   – מאירי  דליה 
לואי  של  אבסולוטיזם   • ביפן  ואדוניהם  סמוראים   • ההסטוריה  לאורך  תרבויות 

ה-14 המתבטא בגנים הצרפתיים • אוונגרד וקומוניזם –חלום ושברו.
מועד: יום רביעי שעה: 9:10-10:35

89
Dדצ

ללמוד תנ"ך בעיניים עכשוויות
מנחה: הדס עטיה-פרידמן

והקשיים  הסוגיות  המקרא,  כותבי  של  העולם  השקפת  את  להכיר  נלמד  תוכן: 
התפתחות  אחר  ונעקוב  שבמקרא  הקולות  ריבוי  את  נחשוף  התמודדו.  עמם 
סוגיות  עם  להתמודד  ננסה  המקרא.  שלאחר  ובתקופות  במקרא  אלו  רעיונות 
מהעבר גם באמצעות התייחסויות מודרניות תוך הדגשת "האינטרסים" השונים 
העומדים בבסיס הפרשנות. נעסוק בנושאים מגוונים תוך התייחסות לפרשנות 
מאלו  שונים  בנושאים  נעסוק  ועוד.  קולנוע  שירה  פרוזה,  שונים:  דעת  מתחומי 

שנלמדו בשנים קודמות. 
מועד: יום רביעי שעה: 10:50-12:15
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90
Dדב

האדם וקרקס הקיום האנושי: הומור וצחוק 
בספרות, באמנות ובפסיכולוגיה

מנחה: שלומית מילמן – דוקטורנטית לספרות ופסיכולוגיה
תוכן: נכיר את המושגים: "הומור", "צחוק", "רציני" ו"מצחיק". נעמוד על הזיקה של 
נכיר את  הז'אנרים  מושגים אלו לפסיכולוגיה, סוציולוגיה, פילוסופיה ואסתטיקה. 
השונים, "שליחי" הצחוק וההומור )סאטירה, פרודיה, גרוטסקה, סטנדאפ ועוד(, כמו 
גם את עולם ההומור במדיומים השונים )ספרות, תיאטרון, קולנוע וכד'(.  במפגש עם 
היצירות  נשווה בין סוגי הומור שונים )ילדים, מבוגרים, יהודי, ישראלי ועוד( ונתייחס 
להומור בתקופות קדומות )במקרא, במשנה ובתלמוד( ולהומור ביצירה המודרנית. 
מולייר,  קרת,  אתגר  לוין,  חנוך  הופמן,  יואל  גולדברג,   לאה  משל  יצירות  עם  ניפגש 
"רק  נהדרת",  "ארץ  הקאמרית",  "החמישיה  משל  מערכונים  אלן,  וודי  שקספיר, 

בישראל", "הגשש החיוור" ועוד.  מועד: יום רביעי שעה: 9:10-10:35

91
Hדצ

שפת הסתרים של אומנות הקולנוע
מנחה: אמיר תומשוב

והפסיכולוגיה של התפיסה החזותית ככלי לניתוח, הבנה  תולדות הקולנוע  תוכן: 
והעשרת חווית הצפייה בסרט. ננסה לפצח ולגלות את השפה הקולנועית. נעסוק 
בזרמים ובמגמות בסרטי עולם שעיצבו את התחביר הקולנועי, בז'אנרים למיניהם 
בקולנוע העכשווי והקולנוע הבולט של המאה העשרים ובמגמות עתידיות. נקיים 
ומניפולציה  יצירה  תהליכי  על  סרטים,  סרטים/קטעי  להקרנת  בהתאם  דיונים, 
קולנועית דרך בימאים חשובים ואבני הדרך בתולדות הקולנוע והעשייה העכשווית.

מועד: יום רביעי שעה: 10:50-12:15

יום שלישי - בוקר / רביעי - בוקר

92+93
גבDדב

PLN מודל תקשורת למצוינות - מתקדמים - 2 רמות
NLP Trainer בביולוגיה, בעלת הסמכה M.A - מנחה: אורלי קין

מיועד: לבוגרי שנה  ב'  ולבוגרי שנה ג'  ואילך. תוכן: הקורס מבוסס על למידה ותרגול 
 ,M.B.I.T מרובים-  מוחות  הנושאים:  בין  הנלמד.  בתחום  ביולוגיים  היבטים  בשילוב 
שימוש בשלושה מוחות-מוח-לב-GUT פנורמה חברתית - שינוי פרספקטיבה למיקום 
ושינוי המיקום, שינוי המצב הרגשי. ויסות רגשי - אילוף דרקונים: איך להתמודד עם 
המוח.  לאימון  אימפקט  טכניקות  הלמידה.  היכל  הנעלם-  הגן  סוד  שליליים.  רגשות 
הזמן.  קו  טכניקת  שדרוג  הזמן.  בקו  גבוהות  מיומנויות  הזמן,  הזמן-קו  קו  שעשועי 
Slight Of Mouth - דפוסי לשון וחשיבה - זריזות לשון, הדרך להגיע ללא מודע באופן 
אלגנטי. מחולל התנהגות חדשה - כלי ליצירה של התנהגויות חדשות ושינוי הרגלים 
רוברט  לפי  גאונים  של  אסטרטגיות   NLP-ה פי  על  רפואיים  מודלים  התנהגותיים. 
השפה  מודל   - מטפוריקה  פסיכו  תפישה.  אישית-עמדות  היסטוריה  זיהוי  דילטס. 
מהירה  שיחה,  של  טיפול  טכניקה   -  IEMT טכניקת   .Clean Language הנקייה- 
במצגות,  מלווה  הקורס  מודרך.  דמיון  של  עקרונות  הרגשית.  החוויה  לשינוי  ומדויקת 

סרטונים, מוסיקה, קלפים השלכתיים ועוד.
מועד: מתקדמים בוגרי שנה ב': יום שלישי )גב92D( שעה: 9:10-10:35
מועד: מתקדמים בוגרי שנה ג': יום רביעי )דב93D( שעה: 9:10-12:15
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94
Eדב

לא מפחדים מהמחשב! קורס מחשבים בסיסי
מנחה: שושנה גנז

תוכן: מיועד לאלו  שמהססים להיכנס לעולם המחשבים אך אינם מוכנים לוותר על 
העולם הנפתח בפנינו באמצעות המחשב. לאלו שאינם רוצים לוותר על האפשרות 
להיות בקשר באמצעות הדוא"ל עם נכדים ובני משפחה, שרוצים לכתוב ברכה יפה 
ולשגר אותה באמצעות המחשב, שרוצים לדעת איך לגלוש באינטרנט ולמצוא מתכון 
מתאים לאפייה או למצוא איזה קו אוטובוס נוסע מכאן לשם ומתי. לאלו מביניכם 
שמוכנים להעז, לעלות על עגלת האינטרנט ולגלוש בה, מעט ולאט בקצב שלכם – 
מיועד קורס זה. בקורס נתקדם בקצב איטי, לא נמהר לשום מקום... נשתדל לתת 
מענה  לצרכים ולרצונות שלכם נתחיל  בהכרות עם שולחן העבודה, העכבר והמקלדת. 
Gmail, נשחק במשחקי מחשב,  וקבלה של דוא"ל באמצעות שירות  נלמד שליחה 
Word, נלמד כיצד לגלוש במחשב  נלמד להכין ברכה ולכתוב מסמך פשוט בתוכנת 

ולמצוא מידע מעניין וכיצד לשמור את מה שמצאתי במחשב שלי. 
• תשלום נוסף בסך 25 ש"ח לחודש עבור שימוש במחשב.

מועד: יום רביעי שעה: 9:10-10:35

95
Eדצ

אזרחות דיגיטלית - יישומי אינטרנט ומחשב
מנחה: שושנה גנז

תוכן: כישורי חיים בעולם הדיגיטלי נדרשים מכל אזרח כחלק ממיומנויות המאה 
בקרב   – ולמידע  לשירותים  לתקשורת,  כתשתית  באינטרנט  השימוש  פיתוח  ה-21. 
בשיח  ולהשתתפותן  חייהן  איכות  שיפור  לצורך  חיוני   – האוכלוסייה  קבוצות  כל 
החברתי. החוג נחלק לשניים: א. יישומים מחיי היום-יום מבוססי אינטרנט: נתנסה 
באינטרנט,  קניות   ועריכת  חשבונות  בתשלום  נתנסה  אלקטרוני,  בדואר  בשימוש 
תחומי  במגוון  העצומים  המידע  ממאגרי  ליהנות  ונלמד  נשחק  בפורומים,  נשתתף 
הנדרשים.  הזהירות  אמצעי  על   נלמד   – אלו  מכל  חשוב  פחות  לא  השונים.  הדעת 
פייסבוק  החברתית  ברשת  חשבון  נפתח  הקיימות,  החברתיות  הרשתות  את  נכיר 
ונתנסה בשימוש בהתאם לרצונותיכם ולמידת הפרטיות המתאימה לכם. ב. שימור 
הדיגיטלית  למדיה  אצלנו  המוחזקים  ותמונות  אלבומים  בהפיכת  נתנסה  זכרונות: 
שלנו.  תמונות  באלבומי  והחברים  המשפחה  את  לשתף  כדי  רשת  אלבומי  נכיר   -
נלמד לסרוק תמונות ולהפוך אותן לקבצים דיגיטליים, נתנסה בהפיכתן של תמונות 
במחשב  בסיסי  ידע  לבעלי  מיועד  הקורס   • ועוד...  מצגת  קולאז',  לסרטון,  בודדות 
הרוצים להפוך את הידע שלהם לידע שימושי ולהפיק ממנו תועלת אישית וחברתית 

• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור שימוש במחשבים.
מועד: יום רביעי  שעה: 10:50-12:15

96
Fדצ

יוגה
מנחה: מיכל פלד

ספורט,  של  תחום  עוד  רק  אינה  הודו  מיבשת  יומין  עתיקת  מסורת   – היוגה  תוכן: 
אלא דרך חיים. היוגה מזמינה אותנו להכיר את עצמנו,את היכולות שלנו, כמו גם את 
וללא שיפוט.בשעורי היוגה נתרגל תנוחות  המגבלות שלנו, ואת הכל  לקבל באהבה 
ותנועות שונות שמטרתן לחזק את הגוף ולעורר בנו את שיווי המשקל ויכולת הריכוז 
מדיטציה  ונתרגל  הנשימה  את  וירחיבו  שיפתחו  נשימה  בתרגילי  נתנסה  והמיקוד. 
האלוהית  הנשמה  את  לגלות  אותנו  ולעורר  התודעה  את  להרגיע  שמטרתן  והרפייה 

35בתוכנו. מועד: יום רביעי שעה: 11:00-12:15



יום רביעי - בוקר

97+98
דבCדב

פילאטיס
מנחה: רווית רוזן

השרירים  של  הטבעית  התנועה  בהחזרת  מתמקדת  הפילאטיס  שיטת  תוכן: 
האגן  רצפת  שרירי  איסוף  ריכוז,  מלאה,  לנשימה  לב  שימת  תוך  לגוף,  והאיברים 
נלמד  בשיעורים  הגוף.  של  כללי  וחיזוק  המפרקים  תנועת  טווח  הארכת  והבטן, 
לעבוד במנח הטבעי של עמוד השדרה בתנוחות שונות, נכניס תנועה לאזור האגן 
תוך  לגוף,  חדשה  אנרגיה  ויזרימו  שיעוררו  ועמוקים  עדינים  תרגילים  דרך  והגב 
שימת דגש לעקרונות שיטת הפילאטיס. התרגילים מתבצעים על מזרן בתנוחות 

שונות ומתאימים לכל אחד ואחת. 
מועד: יום רביעי )97( שעה: 9:10-9:55 

מועד: יום רביעי )98( שעה: 10:00-10:45

99
Bדב

פיסול ועיצוב בעיסת נייר
מנחה: נידיה קליין - אמנית רב תחומית

תוכן: נכיר את העולם הקסום של עיסת הנייר. נלמד את תהליך ייצור עיסת הנייר- 
דבקים.  והוספת  לישה  פירור,  וטחינתו.  הנייר  גריסת  הכולל  וחושי  מהנה  תהליך 
העיסה המתקבלת בסוף התהליך רכה ונעימה למגע ידיים והופכת לחומר פיסולי 
מופלא! בעזרת העיסה שנכין נלמד לפסל דמויות שונות: חיות, אנשים ועוד. נתנסה 
בטכניקות שונות ליצירת הבסיס של הפסלים: פיסול הבובה על גבי בלון, פיסול 
הבובה על גבי בקבוק, עבודה עם חוטי ברזל, פיסול על גבי רשת ועוד. כמו כן נלמד 
ע"י  הפסלים  צביעת  קופאז'.  דה  ונייר  אורז  בנייר  ציפוי  הפסלים:  לגימור  שיטות 
צבעי אקריליק וציפוי לכה • אין צורך בניסיון קודם • עלות החומרים ע"ח המשתתף.

מועד: יום רביעי שעה: 9:10-12:00

100
Bדב

קליעת סלים
מנחה: חלי ג'רבי

אדם  בני  שנים  אלפי  במשך  בעולם.  העתיקות  מהמלאכות  הינה  הקליעה  תוכן: 
השתמשו בקליעה ליצירת מגוון רחב של מוצרים, גם היום למרות התיעוש, מרבית 
רבות.  בארצות  לדור  מדור  מועברת  עדיין  והמסורת  יד  בעבודת  נעשים  הסלים 
החומר  את  להכיר  ונלמד  לחלוטין  טבעיים  בחומרים  נשתמש  הקליעה  בקורס 
טבעי  בחומר  הידיים  עם  העבודה  חדש.  משהו  ממנו  וליצור  אינטימית  בצורה 
למסורת.  ולהתחבר  חדשות  טכניקות  ללמוד  הזדמנות  ייחודית,  חוויה  מספקת 
בקבוצה קטנה נלמד את יסודות הקליעה- החל מסוגי קליעה שונים, הכנת בסיס, 
שונים,  חומרים  סוגי  לעבוד עם  נלמד  השנה  לאורך  שונים.  עיצוב  וסוגי  סיומות, 
נקלע סוגים שונים של סלים ומוצרים. הלימוד נעשה באופן פרטני כך שכל אחד 
מתאים  נסיון.  ולבעלי  בתחום  לחדשים  מתאים  לו.  המתאים  בקצב  לעבוד  יכול 

לגברים ולנשים • עלות החומרים ע"ח המשתתף.
מועד: יום רביעי שעה: 9:15-12:00

36



יום חמישי - בוקר

101
Dהב

"דפים מן הדליקה"
מנחה: עידית פרי

תוכן: שואת יהודי אירופה כפי שנשקפת מתוך יומנים ומכתבים. נבחן את גורלה של 
יהדות אירופה, בארצות שונות, מנקודת מבטם של הקורבנות המרצחים והעומדים 
מנגד. נעסוק בהיבטים פוליטיים, במנהיגים, באדם מן השורה ובשאלות חברתיות 
ביהדות  נעסוק  היתר  בין  מקורי.  ותיעוד  מכתבים  יומנים,  קטעי  מתוך  העולות 
אוקראינה, בולגריה, איטליה ובדמויות יחידאיות. בקורס ישולבו סרטים, השופכים 
אור על תהליכי עיצוב הזכרון במדינות שונות. בין היתר נפנה זרקור לדמותם של:

• פרומקה פלוטניצקה • מרדכי טננבאום • צביה לובטקין ואנטק צוקרמן
• חסיה בורשטיין ויצחק כצנלסון. קורס שנתי המבוסס על 26 מפגשים בהנחיית 

עידית פרי ומפגשים נוספים. )בהיעדרה( בהם יוקרן סרט הקשור לנושא הקורס.
מועד: יום חמישי שעה: 9:10-12:00

102
Bהב

פרקים בתולדות האמנות - סוריאליזם
מנחה: תמר כרמי

למקורות  התייחסות  תוך  ה-20  במאה  הייחודיים  הזרמים  אחד  הכרת  תוכן: 
כמו אנס ארפ,  ואמני דאדא  דושאן,  נכיר את  )תנועת ה"דאדא"(.  הצמיחה שלו 
ה-20. המאה  אמנות  על  הדאדאיסטים  של  השפעתם  את  ונראה  ועוד,  פיקביה, 
בתוך  שונים  לזרמים  הסוריאליזם,  של  סגנוניים  למאפיינים  נעבור  בהמשך 
אמנים  נכיר  פיגורטיבי.  סוריאליזם  לעומת  מופשט  סוריאליזם  הסוריאליזם: 
כמו דה קירקו, אנדרי בארטון, מאסון, מקס ארנסט, דאלי, מגריט, מאן ריי מאט 

אופנהיים, לאונורה קרינגטון ועוד.
מועד: יום חמישי שעה: 9:10-10:35

103
 Fהצ

כוחו של הטיפול העצמי
מנחה: ד"ר אסתר אמיתי - נטורופתית רב תחומית

לפיתוח  עצמי,  לטיפול  וכלים  לטיפול  וכלים  מיומנויות  לפיתוח  כלים  מתן  תוכן: 
חושי על  ולשיפור איכות החיים. נלמד כיצד כל אחד יכול לטפל בכאבים ובמצוקות 
אישיות בדרכים פשוטות ומדויקות בגישה אלטרנטיבית על ידי הכרת כפות הידיים 
נלמד  השונות.  הפילוסופיות  דרך  והעיניים.  הלשון  האוזניים,  אפרכסת  והרגליים, 
להבין אילו מזונות מתאימים לנו, נכיר את תורת הסו- ג'וק טיפול קוראני, הרפואה 
הסינית, הרפואה הטבעית במערב. דרכם נלמד איך לטפל בעצמנו על ידי לחיצות 
של  סגולותיהם  את  וטיפות.  זרעים  צבעים,  מוקסה,  במגנטים,  ושימוש  בנקודות 
תמצית פרחי באך והתאמתם לכל אחד. נפתח את המודעות לגוף, נפש, רוח, על 
ידי הכרה ותרגול טכניקות הרפיה והדמיה. שפע כלים מעשיים ותיאורטיים, שפע 

השראה, תובנות ומוטיבציה לחיזוק מנועי העשייה בתחומים רבים בחיינו.
מועד: יום חמישי שעה: 10:50-12:15
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יום חמישי - בוקר

104
 Cהב

אימון בשיטת השאי-הון
מנחה: לירן גרינבאום

- שיטה המבוססת על מגוון רחב של טכניקות מעולם אומנויות  תוכן: שאי הון 
רמת  שיפור  לצד  והשלד,  השרירים  חיזוק  היציבה,  שיפור  מטרתו  הלחימה. 
העצמי.  הערך  תחושת  ולחיזוק  לריכוז  עצמית,  לשליטה  תרומה  הקאורדינציה, 

מתאים לכל גיל, לגברים ולנשים.
מועד: יום חמישי שעה: 9:10-10:10 

105
 Bהב

ציור ורישום
מנחה: דליה סילברמן

לבטא  נלמד  שונות.  טכניקות  בעזרת  בצבע,  העבודה  את  ונעמיק  נמשיך  תוכן: 
אשלייה של אור וצל, נפח ועומק, קו וכתם, תנועה, שקיפות ועוד.. נתנסה ונחשף 
לעבודה עם כלי הציור השונים: עפרונות רישום, עפרונות צבעוניים, גירים, אקריליק 
ועוד. נעסוק בטבע דומם, נוף, מודל פיגורטיבי דיוקן והתמודדות עם ציור סוגים 
שונים של חומר וטקסטורה כמו: זכוכית, בד, אבן, עץ, אש וכדומה. במהלך השנה 

ישולבו סקירות מעולם האמנות. 
מועד: יום חמישי שעה: 9:30-12:00 

106
 Aהב

בקול טבעי - סדנת כתיבה יוצרת
מנחה: טלי וייס

תוכן: הסדנא לכתיבה יוצרת היא הרפתקת כתיבה חווייתית המכוונת לאיתור הקול 
והכרה  יצירתיות  פנימי אמיתי של דמיון חופשי, תעוזה,  הטבעי שלנו, אותו קול 
לפי  ונכתוב  הראש  ואת  הכותבת  היד  את  נשחרר  הסדנא  במהלך  העצמי.  בערך 
תרגילים ומילות מפתח. בסדנא נשתמש בכתיבה חופשית המביעה את תגובתו 
ספרותיים  בטקסטים  ונדון  נקרא  האדם.  של  והמיוחדת  המקורית  החופשית, 
הכתיבה  כישורי  את  ונפתח  נשתף  ובונה  תומכת  באווירה  בהשראתם.  ונכתוב 
והיצירתיות שלנו. הסדנא מתאימה לבעלי ניסיון בכתיבה וכותבים חדשים כאחד. 
יוזמנו שלושה משוררים וסופרים אשר ישתפו אותנו במקורות  במהלך הסדנא 
וייס,  טלי  המנחה:  אודות  שאלות.  על  ויענו  מספריהם  יקראו  שלהם,  ההשראה 
משוררת, בעלת M.A בספרות בתוכנית לכתיבה יוצרת מטעם אוני' חיפה, עורכת 

ספרותית, מנחה סדנאות כתיבה יוצרת ומפיקה אירועים ספרותיים.
 מועד: יום חמישי )אחת לשבועיים( שעה: 9:10-12:00 

)לא חופף לחוג "הסיפור שלך מרתק"(

107
 Aהב

הסיפור שלך מרתק! הכוח שבכתיבה
מנחה: רזיה בן גוריון, סופרת, מרצה ויוצרת

תוכן:  בואו לגלות את הכוח שבכתיבה עם ספר לא תצאו מהסדנה. אבל עם הפרק 
הראשון - בהחלט כן. כל ספר בן אלף עמודים מתחיל בשורה אחת, אלא שהשורה 
הזו היא לא פעם חמקנית. במהלך הסדנה נתגבר על אימת הדף הריק, ונמלא אותו 

כל אחד בסיפור שלו שרק הוא יכול לספר. בואו לחוות את העונג שבכתיבה.
מועד: יום חמישי )אחת לשבועיים( שעה: 9:15-11:15

)לא חופף לחוג "בקול טבעי"(  38



יום חמישי - בוקר

108
 Cהב

שיפור היכולת התנועתית )על כסאות(
מנחה: גליה וגמן

נשפר  ובאמצעותם  חוויתיים  תנועה  בתהליכי  והבנה  מודעות  לפתח  נלמד  תוכן: 
את היכולת התנועתית, היציבה והפעולות היומיומיות. נתרכז בפרט ונעבור לקשר 

החברתי באוירה שמחה עם מוסיקה ואביזרים. מתאים לגברים ולנשים. 
מועד: יום חמישי שעה: 9:10-10:00

109
 Aהב

צרפתית – שפה ותרבות
מנחה: אריה בן שמחון

תוכן: לימוד השפה הצרפתית המדוברת והכתובה בדרך חווייתית תוך טעימה של 
היבטים תרבותיים. הלימוד יאפשר ניהול שיחה על חיי היום-יום וקריאת טקסטים 

לא מסובכים. מועד: יום חמישי שעה: 9:10-10:35

110
 Aהצ

ספרדית – שפה ותרבות
מנחה: נינה גרונהאוס

תוכן: לימוד השפה הספרדית המדוברת בדרך חווייתית בשילוב ותוך טעימה של 
הספרדית  בשפה  בסיסי  ידע  לבעלי  מיועד  רחבים.  ולטיניים  ספרדיים  היבטים 

ולבוגרי החוג. מועד: יום חמישי שעה: 10:50-12:15

111
 Aהב

איטלקית – שפה ותרבות
מנחה: נינה גרונהאוס

תוכן: לימוד השפה האיטלקית המדוברת בדרך חווייתית בשילוב ותוך טעימה של 
היבטים תרבותיים. מיועד לבעלי שליטה בסיסית באיטלקית ולבוגרי החוג.

מועד: יום חמישי שעה: 9:10-10:35

112+113
הצFהב

לימודי ימימה – מתקדמים ומתחילים
מנחה: יעל תמיר

זצ"ל   אביטל  ימימה  ע"י  שניתנו  שיעורים  על  מתבססים  ימימה  לימודי  תוכן:  
ידעה  ימימה  גדולה.  רוחנית  ומורה  מרפאה  וצנועה,  פשוטה  אשה   )1929-1999(
יצרה  עצמה,  ובמילותיה  ומחשבתינו  נפשינו  מורכבות  את  ובעומק  בדיוק  לתאר 
הבנה והכרה חדשה בתודעה שהובילה את התלמידים להתייצבות, לשמה, לחיזוק 
וליישום ההבנות בחיי היום יום. השיעורים כיום מועברים לאלפי תלמידים ברחבי 
הארץ ומבוססים על אותם חלקים שהועברו ע"י ימימה בייה תוך שילוב הבהרות 
מול  העוזר  ושקט  בנוי  קבוע,  פנימי  ציר  כמו  הוא  החלקים.הלימוד  של  והבנות 
בקבוצת  להשתתף  הזמנה  בחיים.  והקטנות  הגדולות  התמידיות,  ההתמודדויות 

הלימוד, לקבל ולקחת חלק ממעיין הידע העמוק, המסקרן והנפלא. 
מועד: יום חמישי )הב112F( שעה: 9:10-10:35 מתקדמים 
מועד: יום חמישי )הצ113F( שעה: 10:50-12:15 מתחילים
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יום חמישי - בוקר

114
 Cהצ

הנעה והנאה בריאותית
מנחה: גליה וגמן

תוכן: • הגדלת טווחי תנועה וגמישות  בדרך המקנה שימוש יעיל במערכת שרירית, 
שלדית המונעת שחיקה וכאבים • חיזוק שריר ועצם – להאטת הידלדלות העצם 
ולתפקוד  ושברים  נפילות  למניעת   – משקל  שיווי   • מגוונת  דינאמית  בפעילות 
יומיומי טוב ובטוח יותר. הפעילות מגוונת ומשלבת מכשירים ומוסיקה ומותאמת 
ליכולות המשתתפים ומתפתחת בהדרגה. כל אלה מאפשרים יציבה נכונה ואיתנה 

והרגשה מהנה ובריאה. 
מועד: יום חמישי שעה: 10:45-11:25

115
 Cהצ

התעמלות בשיטת פלדנקרייז
מנחה: גליה וגמן

שכלול היכולת - שיטת תנועה לבריאות ולהנאה • פיתוח מודעות ולמידה  תוכן: 
דרך תנועה • שחרור ממתחים והפגת כאבים • איתור הרגלים תנועתיים המשבשים 
ומונע  המרפא  שרירית   - שלדית  במערכת  יעיל  שימוש   • יומיומיים  תפקודים 
נשימה  גמישות,  המקנה  הגופנית  היכולת  שיפור   • והמפרקים  החוליות  שחיקת 
טובה ויציבה נכונה. הפעילות מתאימה לכל גיל, לנשים ולגברים, מתפתחת באופן 

הדרגתי כשכל אחד פועל בקצב האישי שלו. עיקר הפעילות על מזרונים. 
מועד: יום חמישי שעה: 11:30-12:15

116
 Bהב

תכשיטנות למתחילים
מנחה: לולי גוטמן

תוכן: נלמד להכין עגילים, תליונים, צמידים וטבעות במגוון טכניקות. התכשיטים 
שניצור יהיו מחוטי נחושת המצופים בצבעי זהב, כסף, נחושת ועוד צבעים מיוחדים. 
נשלב בהם חרוזי קריסטל, אבנים ופנינים. כל אחד יוצר את התכשיט שהוא רק 
שלו ולפי טעמו. נלמד להשתמש בכלים ובפלאיירים שונים. אין צורך בידע קודם. 

מתאים לגברים ולנשים • עלות החומרים והכלים ע"ח המשתתפים. 
מועד: יום חמישי שעה: 9:15-11:15

117
 Bהצ

צורפות למתחילים
מנחה: לולי גוטמן

נלמד לקדוח  ופליז.  ולהלחים פלטות מכסף סטרלינג, נחושת  נלמד לנסר  תוכן: 
חורים במתכת, נעבוד עם מכונת כרסום )פרייזר( ועוד מכשירים שונים ומעניינים.

כל אחד יעצב ויצור את התכשיט שהוא בחר לפי טעמו האישי. ליווי אישי וצמוד 
בהתאם לקצב התקדמות המשתתף. מתאים לגברים ולנשים.

• עלות החומרים וחלק מהכלים ע"ח המשתתף. 
מועד: יום חמישי שעה: 11:30-14:00 )הגעה עצמית(
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יום ראשון - בוקר / שלישי - בוקר

118+119+120
C גב

הליכה נורדית
רכזת התכנית: נירית כוכבי - רכזת פעילות גופנית ב"דורות בגלבוע"

תוכן: הליכה עם מקלות נורדיים. ההליכה מפחיתה את העומס מהגב ומהמפרקים 
והופכת ליעילה ובריאה יותר. משפרת סיבולת לב-ריאה ואת זרימת הדם. מקלה 
על ההליכה בעליות, ירידות, משפרת יציבה ושיווי משקל, מתרגלת קואורדינציה. 
הליכה  מפגשי  מספר  יוצעו  השנה  במהלך   • קטנות  בקבוצות  נעימה  פעילות 

משותפים לכל הקבוצות. 
מועד: יום ראשון קבוצה א )אב118C( שעה: 8:00-9:00 מתקדמים. מנחה: נירית כוכבי
מועד: יום שלישי קבוצה ב )גב119C( שעה: 8:00-9:00 מתקדמים. מנחה: חיותה עזגד
מועד: יום שלישי קבוצה ג )גב120C( שעה: 9:15-10:15 מתחילים. מנחה: חיותה עזגד

השנה  במהלך  המועצה:  ביישובי  נורדית  הליכה   • החוגים  יתקיימו  לא  יוני  בחודש 
נמשיך וניפתח סדנאות הליכה נורדית בישובים – 8 מפגשים מודרכים לרכישת כלים 
להליכה זו כאורח חיים • במהלך השנה יפתחו סדנאות ללימוד הליכה נורדית בדורות 
בגלבוע. מומלץ לאלו שרכשו מקלות • במהלך כל השנה ניתן לרכוש מקלות להליכה 

נורדית בדורות בגלבוע. לפרטים: נירית כוכבי 050-8712162
121+122+123

C התעמלות במים בבריכה טיפולית בקבוצות קטנותאגה/ב
תוכן: התעמלות במים בבריכה טיפולית מקורה "זהר הידרותרפיה" הממוקמת בסמוך 
בעלי- בהנחיית  קטנות,  בקבוצות  תעשה  ההתעמלות  בגלבוע.  לדורות  מ'(  )כ-200 

מקצוע מיומנים • הגעה עצמית לבריכה מדורות בגלבוע. המתקשים בהליכה - יוסעו אל 
הבריכה. המשתתפים ישלמו 40 ₪ עבור כל כניסה לבריכה )התשלום יעשה במקום(.

מועד: ימים ראשון )אב121C( שלישי ) גב122C(, חמישי )הב123C( שעה: 9:20-10:20
בהרשמה יש לציין יום מבוקש.

יום ראשון - אחה״צ / חמישי - בוקר

124+125
לנוע עם הרגשאעFהב

סדנא רב תחומית לבעלי הפרעות תנועה ושיווי משקל 
מגוונות  תנועתיות  התנסויות  למתן  ומותאמת  תומכת  מגוונת,  מסגרת  מטרה: 
והעשרה קוגנטיבית - רגשית. אוכלוסיית יעד: חולי פרקינסון, בעלי הפרעות תנועה  
בהתקדמות  צורך  בעלי   ,ALS נווניות,  ממחלות  הסובלים  אנשים  משקל.  ושיווי 
תנועתית ומוטוריקה עדינה. מתאים לכל הגילאים. מנחים: אורלי סלע - מטפלת 
בתנועה, הדס הלוי הייטנר - מרפאה בעיסוק, ענת מונדר - פיזיוטרפיסטית/גליה 
וגמן - מנחה בכירה לשיטת פלדנקרייז. בנוסף, יוצעו מפגשים עם אנשי מקצוע 
העשרה   • בתנועה  אימפרוביזציה  ריקוד,   • המפגשים:  תוכן  בתחומם.  מומחים 
יכולת  ושיפור  פיזיוטרפיה   • משתנות  והתנסויות  פעילויות  בשילוב  קוגניטיבית 
תנועתית. מסגרת המפגשים: פעמיים בשבוע: ראשון )124( בין השעות: -17:00

19:00 חמישי )125( בין השעות: 9:10-12:15 עלות למשתתף: פעם בשבוע 220 ₪ 
לחודש, פעמים בשבוע 390 ₪ לחודש. לזכאי חוק סיעוד – מסלול תשלום מיוחד. 

לפרטים נוספים: חבצלת לייטמן - רכזת התוכנית, נייד: 052-2256142
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126
 Gהב

סדרת טיולים - "אל אנשי הגליל״
מדריכה: עדי זרחי

תוכן: סדרת טיולים גליליים נבחרים שיתקיימו בימי חמישי.
25.10.18  )1( אל יישובים ייחודיים בלב הגליל. 

22.11.18  )2( בעקבות הסופים ומיסטיקנים בגליל.
20.12.18  )3( הכפר הנוצרי פסוטה לקראת הכריסטמס.  

31.1.19    )4( אל פרוייקטים חינוכיים מרשימים.
21.2.19    )5( נשים בעדות הגליל העליון. 

28.3.19    )6( בעקבות יזמות ושאר רוח.
מועד: לקראת כל טיול תצא תכנית מפורטת להרשמה. 
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סיורי אומנות
מנחה: תמר כרמי

הדרכה מתווכת  אל אמנות עכשווית בארץ  ולחשיפה לסצנה האמנותית  תוכן: 
לעולמות  אשנבים  לפתיחת  ובשאיפות,  בתכנים  בסגנונות,  המגוונת  התוססת, 
ועם  ואמנים   אוצרים  עם  מפגשים  וקטנים,  גדולים  במוזיאונים  סיורים  חדשים. 

היצירה העכשווית.
יום ד' - 17.10 מוזיאון ישראל ירושלים: תערוכת 'פרבדה' של אמנית זויה צ'רקסקי 
שעוסקת בקליטת העלייה הרוסית. התערוכה 'ימי חיים' של כריסטין בולטונסקי- 

מן האמנים המוערכים והחשובים בזירת האמנות העכשווית.
 "2065 חורף  האבדון-  "נתיב  תערוכה  תקווה:  פתח  מוזיאון   12.12.18  – ד'  יום 
"נתיב האבדון" אופף את הצופים בדימויים  הווידאו  בני אפרת, מיצב  של האמן 
מאיימים ורבי-הוד של הרס סביבתי. פגישה עם אילת כרמי שתציג במוזיאון סרט 

וידאו 'שביל ישראל' ועבודות נוספות.
יום ג' - 29.1.19 התחנה המרכזית החדשה בת"א:ביקור מתחת לפני השטח של 
אחד המקומות המוכרים בת"א ובו שוק אוכל בו שולטת האקזוטיקה. אדריכלות 
של רם כרמי- מגדולי האדריכלים בארץ. מפגש עם אמן שיש לו סטודיו בתחנה, 

ביום זה ידריך אותנו יונן משעלי.
לאמנות  בינלאומי  מרכז  ב'פירמידה'-  ביקור  בחיפה:  אמנות   12.3.19  - ג'  יום 
עכשווית בואדי סאליב חיפה ובו 3,000 מ"ר של 24 סדנאות אמן, גלריה ותערוכות. 
פגישה עם גליה בר אור האוצרת החדשה של המקום. פגישה עם אמן בסטודיו, 

וביקור באיזור החדש של האמנות בעיר התחתית.
יום ג' - 28.5.19 מוזיאון ת"א לאמנות.

לקראת כל סיור תצא תוכנית מפורטת להרשמה.
• ייתכנו שינויים במקומות בהם נבקר ובתכנים של הביקורים. 

נשתדל מאוד לשמור על לוח התאריכים.
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דורות בגלבוע צועדים בשביל ישראל - מחזור 2
מנחה: ראובן ארד

תוכן: שנה שלישית של צעידה בשביל ישראל מדן ועד אילת, המסע בשביל ישראל 
מכיל בתוכו אתגר, אהבת הארץ, זיכרונות והגשמת לום. במהלך שנה זו נציע מספר 
קטעי הליכה בקבוצה לאורך שביל ישראל במסלולים שאורכם עד 13 ק"מ וכן שני 
נוספים.  קטעים  ונהלך  נמשיך  הבאות  בשנים  הארץ.  בדרום  רצופים  צעידה  ימי 

לקראת כל טיול צעידה תצא תכנית מפורטת.
המעוניינים להצטרף לצעידה, באופן שיטתי או מזדמן, מתבקשים לשלוח בקשת 

www.dorot-bagilboa.org.il :הצטרפות לאתר דורות בגלבוע
מועד: יום שישי – אחת לחודש לערך

12.10 ,9.11 ,14.12 ,11.1 ,8.3 ,12.4 ,16.5
• ניתן לצאת רק לימי צעידה בודדים
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צועדים "מים אל ים" - )למייטיבי לכת(
מדריכה: עדי זרחי

צעידה לאורכו של שביל "מים אל ים". המסלול כולל הליכה מגוונת מחוף  תוכן: 
הים באכזיב ועד לכנרת. 

מועד: ימי שני – אחת לחודש לערך
תאריכים: 26.11.18, 7.1.19, 18.2.19, 11.319, 8.4.19

לקראת כל טיול-צעידה תצא תכנית מפורטת להרשמה. ניתן להרשם לצעידה 
באתר  להרשם  מתבקשים  להצטרף  המעוניינים  מזדמן.  באופן  או  שיטתית 

דורות בגלבוע.

130
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 מבחר טיולים בדגשים מגוונים היצע רחב של
 טיולים בדגשים מגוונים, מונחים ע"י מדריכים

מובחרים ואיכותיים
תוכן: לקראת כל טיול תפורסם תכנית מפורטת. אוהבי הטיולים מוזמנים להרשם 
דרגת  תצוין  טיול  בכל  הטיולים.  היצע  מכלול  אודות  אישי  בדיוור  מידע  ולקבל 

הקושי. הטיולים יתקיימו בימות השבוע השונים.
• טיולי סבים ונכדים: בחופשות בתי הספר, בהתאמה לשילוב הגילאים.

• טיולים בעין המצלמה בארץ ובחו"ל )יוצעו לצלמים(.
• צועדים בשביל ישראל, "מים אל ים" )פירוט בחוברת(.

• טיולי אמנות )פירוט בחוברת(.
• טיולים "אל אנשי הגליל" )פירוט בחוברת(.

• נופשים וטיולים בני מספר ימים בארץ.
•  טיולים בחו"ל עם מיטב המדריכים, במגוון דגשים.
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 H אמדאוס זהב" - תכנית לימודי נגינה ושירהא-ו" 

יוזמה  מניב  המוזיקה  לבית  בגלבוע  דורות  בין  מתמשך  פעולה  שיתוף 
חדשה ללימודי נגינה! בשנים האחרונות הפך לימוד הנגינה בגיל המבוגר לתחביב 
פופולארי בארץ ובעולם. מחקרים חדשים בתחום מדע המוח ומוסיקה מחזקים את 
היותו בעל השפעה חיובית ביותר על המוח. פעולת הלמידה בכלי היא שילוב של 
מספר גירויים שמופעלים בו-זמנית בכל הרמות. כל פעולה קשורה בהפעלת מאות 
שרירים, תיאום בין יד ימין ושמאל, וכן שליטה בגירויים רגשיים בו זמנית.  מבוגרים 
הגשמת  על  מעידים  גלבוע,  יזרעאל  המוסיקה  בבית  שירה  או  נגינה  הלומדים 

חלומות ומאוויים תוך שיפור ניכר באיכות חייהם. 
מי מפחד להתחיל ללמוד מוסיקה? העבר המוסיקלי שלכם ממש לא רלוונטי.

מהרפרטואר  חלק  רק  הוא  התווים  לימוד  אמיתית.  תשוקה  זו  שצריך  מה  כל 
מומלץ להתחיל  ורוב האנשים מצליחים להתמודד עם קריאת תוים.  המוסיקלי 
בלימודי פסנתר. כלי מקלדת נחשבים לכלים קלים יחסית ואפשר להגיע לתוצאות 
מהירות בזמן קצר יחסית, אך כל האפשרויות פתוחות: כלי נשיפה, כלי מיתר וכו'.

דורות בגלבוע  פסנתר ופיתוח קול יתקיימו במרכז  האפשרויות והעלויות: לימודי 
המצטרפים   • יזרעאל  בקבוץ  המוסיקה  בבית  יתקיימו   - אחרים  נגינה  כלי  לימודי 
ל"אמדאוס זהב" יוכלו להנות מכל הקונצרטים והסדנאות המתקיימים לאורך השנה 

בבית המוסיקה.
תשלום לבית המוסיקה: שעור של 30 דקות: 280 ₪ לחודש )במקום 300 ₪(

שיעור של 45 דקות: 390 ₪ לחודש )במקום 450 ₪(
פרטים והרשמה  במשרדי "דורות בגלבוע“
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 H א-ו

כיתת ותיקים בתיכון עמל עמק חרוד
הנחיה: מכון שיטים וצוות מורי התיכון.

אנו מזמינים אתכם לחזור לבית הספר. לשלב לימודים עם התנדבות משמעותית 
פותחת  הוותיקים  כיתת  ומוריו.  הספר  בית  תלמידי  עם  חברתיים  מפגשים  לצד 

שנה שניה של פעילות. מועד: יום שני – בבוקר 
מבנה היום: 

8:30-10:30 לימוד בוקר. בית מדרש בהובלת מכון שיטים )מכון החגים הקיבוצי(.
שיעורי חג, מועד ונופל.  על הקשרים הסמויים בין חגי ישראל, כפי שעוצבו לאורך 
הדורות. על התכנים הגלויים והסמויים המרכיבים לנו את מעגל השנה. מסע מדרשי 

בין מדפי ארון הספרים שלנו, מקרא, משנה, ספרות חיצונית וספרות ציונית.
10:30-11:00 ההפסקה הגדולה בבית הספר. מפגשים חברתיים.

11:00-12:30 מפגשים עם בית הספר. התנדבות במסגרת מרכז הלמידה, שיעורים 
בהובלת מורי בית הספר ועוד.

צוות התיכון מעוניין בחיזוק הקשר בין הדורות, ומזמין את לומדי כיתת הוותיקים 
להיות חלק מקהילת בית הספר.

התוכנית מסובסדת על ידי המועצה. עלות השתתפות 50 ₪ לחודש בלבד.
הרשמה ישירה מול מינהל חינוך ימית 04-6533349. הגעה וחזרה עצמאית.

 חדש!! חדש!! חדש!!
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 חדר כושר ומרכז לפעילות גופנית משולבת
לצעירים, למבוגרים ולותיקים כאחד.

 לרשותכם להרשמה ולמידע נוסף: מרכז “כושר לדורות”
טל: 04-6590930 נירית כוכבי-רכזת “כושר לדורות” נייד. 050-8712162

04-6421066/50 משרדי “דורות בגלבוע” טל: 

כושר לדורות
רכזת: נירית כוכבי

חדר הכושר טובל בנופי הגלבוע , מזמין ומשלב רוגע וחוויה איכותית.
רמות  לכל  הגילאים,  לכל  מתאים  לאזורנו,  ייחודי  הינו  הכושר  מרכז 
הכושר הגופני והתפקוד, נשים וגברים כאחד, ומשלב פעילות אישית 

לצד פעילות קבוצתית.

• מתאים גם למי שלא היה פעיל גופנית בעבר.
• הציוד איכותי, בטיחותי, ידידותי למשתמש.  

• שיעורים קבוצתיים מתקיימים אחה"צ.
• ייעוץ והתאמת תוכנית אישית לבעלי מגבלות בריאותיות.  

• מודל ההפעלה מאפשר לכל מתאמן לעבוד בקצב אישי בהתאם
לגילו, כושרו ומצבו הבריאותי בשילוב ליווי אישי.

• חדר הכושר פתוח 6 ימים בשבוע בשעות לפנה"צ ואחה"צ - ערב. 
• פעילות בחדר הכושר מותנית ברכישת מנוי ל-3 ח' /6 ח'.

• תעריפים מיוחדים לבאי דורות בגלבוע ולגילאי 60+. 
• חדר הכושר פתוח ברציפות במהלך כל השנה. 
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 H שת״פ של ״דורות בגלבוע״א-ו 

עם המועצה הציונית לישראל
מניב הרצאות וסיורים שיתקיימו במהלך השנה,

בהובלת מנחי המכון למורשת בן-גוריון.
לקראת כל תוכנית יצא פרסום להרשמה. 
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מרכז יום לותיקי הגלבוע

פעילויות קבועות:

מנהלת: חבצלת לייטמן    
מסגרת חברתית לזקוקים למסגרת תומכת ומסייעת ולזכאי חוק סיעוד.

פעילות  בעיסוק,  ריפוי  כמו  אישיים-טיפוליים  שירותים  משולבים  ביחידה 
שירותי  חוגים,  מגוון  והתעמלות,  כושר  חדר  חברתית-תרבותית-תעסוקתית, 
ייעוץ והכוונה ע"י עובדת סוציאלית. יום ביקור במרכז כולל ארוחת בוקר וצהריים 
והסעה מותאמת מהבית וחזרה אליו. כל השירותים ניתנים תחת קורת גג אחת 
במטרה לחזק את רמת התפקוד ולשפר את איכות החיים של החברים הותיקים 
תשלום  או  רווחה  זכאי  סיעוד,  חוק  זכאי  יום:  במרכז  לשהות  תשלום  בקהילה. 

באופן פרטי. ימים: ראשון-חמישי בשבוע

מן המקורות - ציון מטלון.
משוררים ישראלים - ענת וקס

התעמלות על כיסאות כל יום: קוקי דגן, איה לביא, גליה וגמן,דבורהל'ה בן יהודה
מלאכות יד בהתאמה אישית – כל יום.

 שיח חברתי מונחה
הרצאות ושיחות על תזונה - רותי גרוסר תזונאית.

טיפוח כף היד והרגל: לימור מועלם - פדיקוריסטית רפואית.
ביקור רופא גריאטר פעם בחודש: ד"ר צביקה וייס.
השתתפות בחוגים  במרכז החברתי - לפי בחירה.

פעילויות מיוחדות:
סרטים ושיחה

מוזיקה ומפגשי שירה וריקוד
משחקים וחידונים

סיפורי עמים
אקטואליה

פעילות לקראת חגים ומועדים
פעילויות משותפות עם ילדי ביה"ס "נר הגלבוע"ותנועת תיאטרון.

הרצאות אורח
 טיולים מותאמים

מרכז היום פועל לאורך השבוע בין הימים ראשון-חמישי.
 ניתן לבחור כמה ואלו ימים להגיע במהלך השבוע אל המרכז וליהנות

מסל-השירותים האישי המותאם לכל אחד ואחת על פי צרכיהם ויכולתם.
טלפון: 04-6424389
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יעוץ, טיפול, תמיכה ותוכניות
לניצולי שואה

מיישובי מ.א. הגלבוע והאזור

ביישובי מ.א. הגלבוע ובאזור מתגוררים עשרות רבות של ניצולי שואה. 
שיתוף פעולה בין משרד הרווחה, "עמך" – העמותה והמרכז הישראלי 

לתמיכה נפשית וחברתית לניצולי שואה, לבין דורות בגלבוע, מניב 
סדרה של תוכניות למען ניצולי השואה. 

 

א. ייעוץ וטיפול פרטני לניצולי שואה  עו"ס: ציפי טייכנר

ב. קבוצת תמיכה בניצולי שואה עו"ס: ציפי טייכנר

ג. יעוץ והכוונה לבעלי תפקידים בקהילה-המטפלים בניצולי שואה. 

ד. יעוץ למיצוי זכויות לניצולי שואה. 

ה. רשת בטחון לניצולי שואה במסגרת תוכנית "קהילה תומכת" 
בסבסוד משרד הרווחה וו.התביעות.

ו. מועדון מופת: מועדון חברתי לניצולי שואה.  
רכזת: מירי גל.

ז. תעוד ושימור סיפורי החיים של ניצולי השואה.

ח. "קפה אירופה" - תוכניות חברתיות לניצולי שואה.

חשוב: רתוקי בית יוכלו להיעזר בתמיכה ובייעוץ פרטני בבתיהם.

למידע נוסף ולהרשמה, הנכם מוזמנים לפנות אל:
עו"ס ציפי טייכנר - טל: 050-7263830, 04-6424389

מירי גל - טל: 04-6424389 , 050-7286966

העמותה לותיקי הגלבועמשרד הרווחה
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העמותה לותיקי הגלבועמשרד הרווחה

תוכנית מופת לניצולי שואה
משרד הרווחה והשירותים החברתיים מרחיב 

שירותיו לניצולי שואה.

וכולל: החברתית  ביחידה   – בגלבוע  בדורות  ניתן  השרות 

• הסעות הלוך ושוב
• ארוחת בוקר קלה

• ארוחת צהריים חמה ועשירה
• פעילות חברתית מגוונת המשולבת בחוגים ובפעילויות

של דורות בגלבוע עפ"י בחירה.

• "מעגל שיח" בהנחיית: דגנית ליפניק – מרפאה בעיסוק
ומנחת קבוצות.

בינינו ובין סביבתנו, במשפחה הגרעינית והמורחבת, בקשר 
הבינדורי  עם הילדים והנכדים, ביחסי שכנות, חברות ועוד.. 

נתבונן בקשרים המלווים את חיינו ובמשמעותו עבורנו.

יום שני 10:50-11:50

המסגרת מיועדת לניצולי שואה ופועלת 3 ימים בשבוע.

התשלום: 45 ₪ לחודש בלבד • התשלום כולל את כל סל השירותים 

המפורט לעייל • תוספת ימים בתשלום.

רכזת התכנית: מירי גל 04-6424389, 050-7286966
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 קהילה כפרית תומכת
לותיקי הגלבוע

פועל בשיתוף עם: משרד הרווחה - השרות לזקן ועם אשל - האגודה לפיתוח 
שרותים לזקן בישראל. תוכנית קהילה כפרית תומכת מאפשרת לאדם המבוגר 

להנות בביתו ממגוון שירותים המסייעים לשמור על איכות חיים עצמאית 24 
שעות ביממה.

הפרויקט כולל מערך שירותים נרחב בתחומים:
• מוקד סיוע בעזרת לחצן מצוקה.

• בריאות: הזמנת אמבולנס, הזמנת רופא לביקור בית - בתשלום סימלי.
ייעוץ רפואי טלפוני.

• תחזוקת בית: תיקוני בית על ידי אב קהילה - ללא תשלום.
• ביקורי בית: קשר אישי עם הצוות של קהילה כפרית תומכת. 

• פעילות חברתית - תרבותית וטיולים.
• מפגשים חברתיים בישובים.

• אוזן קשבת: קשר טלפוני עם חברי התכנית.
• סיוע והכוונה מול גורמים בקהילה: ביטוח לאומי, מחלקה לשירותים

חברתיים ועוד.
• תנאים מיוחדים לניצולי שואה ולזכאי חוק סיעוד.

תומכת  בקהילה  חבר  לכל  לאפשר  במטרה  בית:  למרותקי  חברתית  פעילות   •
המרותק לביתו מסיבות פיזיות, מנטליות וסביבתיות נגישות לפעילות חברתית. 

התוכנית מופעלת ע"י מתנדבים.

אותך  גם  מזמינים  אנחנו  לתכנית.  הצטרפו  המועצה  ישובי  מכל  רבים  חברים 
להצטרף ולהנות מקבלת מגוון שירותים ואוזן קשבת של חברי הצוות.

מידע על התוכנית ותנאי ההצטרפות במשרדי דורות בגלבוע ואצל צוות התוכנית.
מירי גל רכזת - 050-7286966, יאיר אלחי - אב קהילה - 050-9740434 

שמואל אפלבוים - אב קהילה - 054-4968171
דוד בויטלר אב קהילה - 052-3756287, מרים לבני - 050-2008230

דגנית ליפניק - רכזת הפעילות לרתוקי בית – 058-5980006

שקט נפשי ובטחון אישי לך ולמשפחתך.
אנחנו איתך בכל עת.
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מאתגרות!! משימות  במגוון  להתנדבות  לפניותיכם  נשמח 

ההתנדבות אתגר וסיפוק רב!!!

 התנדבות

מערך המתנדבים בדורות בגלבוע מונה כיום למעלה מ-100 מתנדבים בקשת 
גילאים רחב: ותיקים, צעירים וסטודנטים, בהיצע רחב ומגוון של תחומים 

ונושאים. נשמח להצטרפות נוספים:  
הנהלת העמותה – מתנדבים מקשת ישובי המועצה הפועלים בהנהלת העמותה 

ובועדותיה.
מהישובים ותיקים  חברים  אצל  ידידותי  בית  ביקור   – ידידותיים  בית  ביקורי 
במועצה, בהם ניצולי שואה, ליצירת קשר חברתי אישי, ותומך. בשיתוף המוסד לביטוח 

לאומי, המחלקה ליעוץ לקשיש. 
למתנדבים – מפגשי הדרכה קבועים בדורות בגלבוע. למתנדבים חדשים מתקיים 

קורס הכשרה מטעם המוסד לביטוח לאומי. 
רכזת ביקורי הבית – מיכל גלוסקא, נייד: 050-7398089. 

מתנדבים במרכז האזורי לותיקי המועצה - סיוע לצוות בתחומים רחבים ומגוונים 
במלאכת יד, סיוע למנחי סדנאות, בהם: בחוגי המחשב, בהנחיית חוגים, בפעילויות 

חברתיות, בניהול אתר האינטרנט והפייסבוק של העמותה, סיוע בחדר האוכל 
ובקפיטריה, סיוע לאב הבית בתחזוקה, ועוד ועוד...

כשרים וקישורים – מתנדבים להפעלת חולי דמנציה ואלצהיימר באמצעות ערכה 
מיוחדת שפותחה במיוחד עבורם. מקשרת מתנדבים: מירה אביכזר 050-6285351

שיח דורות - מתנדבים למערכת עיתון ״דורות בגלבוע״ - בכתיבה במדורי העיתון 
ובעריכתו. רכזת המערכת: עדה אבידור 052-8344212

קהילה כפרית תומכת – עזרה לצוות התוכנית בביצוע תיקוני-בית קלים, פעילות 
חברתית ועוד. רכזת התכנית – מירי גל, נייד: 052-7286966 

מתנדבים לביקורים אצל רתוקי בית בתוכנית "קהילה תומכת"
רכזת: דגנית ליפניק – נייד  058-5980006

זה”ב בגן - גמלאים מתנדבים בגני ילדים ברחבי המועצה, בשיתוף תנועת של"ם 
ועמותת אור ירוק. רכזת התכנית – רותי בדיחי, נייד: 050-7355712 077-2004047
עמותת “ידיד לחינוך” - התנדבות בבתי ספר יסודיים ברחבי המועצה במגוון 

תחומים בהתאם לצרכי ביה”ס ולכישורי המתנדב. 
רכזת התכנית – ליאורה מעברי, נייד: 052-5741343  

התנדבות בשירותים, מוסדות, גופים ומערכות קהילתיות ברמה אזורית
נשמח להצטרפות חברים חדשים ולהרחבה נוספת של מעגל המתנדבים, 

ואנו פתוחים ליוזמות ולרעיונות נוספים.
מרכזת שרות ההתנדבות בדורות בגלבוע: מירה אביכזר, נייד: 050-6285351
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היחידה ליעוץ אזורי
ב"דורות בגלבוע" צבורים מקצועיות, מומחיות וידע בהיבטיה הרחבים של הזיקנה. היחידה 
ליעוץ אזורי באה לתת מענה ושרות מקצועי לכל המעוניין בהם. עיקר השרות ניתן ללא תשלום 
)או בתשלום סימלי( היחידה פועלת בשיתוף פעולה, על פי צורך, עם המחלקה לשירותים 
חברתיים במועצה. מרכז הייעוץ מיועד: לחבר הוותיק, לבני משפחתו, לגורמים מקצועיים 

ואחרים בקהילה.
צוות יחידת הייעוץ: 

רופא גריאטר - ד"ר צבי וייס                               גרונטולוג – ד"ר גברוש נחושתן
עובדת סוציאלית – מרים ורד                             עובדת סוציאלית – ציפי טייכנר

גרונטולוג – יאיר אלחי                                         עובדת סוציאלית - טלי קורן
עובדת סוציאלית – מירה אביכזר                      רכזת ק. תומכת - מירי גל 

מרפאה בעסוק - דגנית ליפניק                          מנהלת מרכז היום - חבצלת לייטמן
- מאיה לרון עובדת סוציאלית, רכזת ו. חוק סיעוד, המחלקה לשירותים חברתיים 

נושאים ותחומי פניה וטיפול: 
א. יעוץ רפואי מקצועי - ע”י ד”ר צבי וייס, רופא גריאטר. 

השירות ניתן בימי רביעי, אחת לחודש, במרכז דורות בגלבוע. 
השירות מיועד לאנשים הסובלים ממחלות כרוניות, ירידה תפקודית, בעיות בזיכרון

לקביעת תור:  אתי יעקב - מזכירת מרכז היום, טל. 04-6424389
ב. יעוץ אישי-משפחתי-קהילתי: 

• התמודדות עם שינויים, מצוקות, אובדנים שונים.
• סיוע והכוונה במצבי קונפליקטים אישיים-משפחתיים וקהילתיים.

• קבוצות תמיכה וייעוץ לבעלי עניין משותף.
• תמיכה בבני משפחה המשמשים מטפלים עיקריים לזקנים סיעודיים.

• ימי עיון, סדנאות, והכשרות לממלאי תפקידים ולעובדים עם הותיקים.
• ייעוץ והדרכה למטפלים בזקנים בקהילה.

• ייעוץ והדרכה לצוותים: בתים סיעודיים, צוותי רווחה ואחרים.
לפניות והכוונה: חבצלת לייטמן מנהלת מרכז היום, 052-2225642, טל: 6424389

גרונטולוג - יאיר אלחי, נייד 050-9740434
כמו כן, ניתן לפנות לחברי  צוות יחידת הייעוץ הרשומים לעייל.

ג. ליווי וייעוץ לבני משפחה של חולי דמנציה ואלצהיימר 
לתאום פגישה: עובדת סוציאלית – ציפי טייכנר 050-7263830  

מרפאה בעיסוק - דגנית ליפניק 058-5980006
ד. תמיכה, ייעוץ והכוונה לחולים בסוף חייהם ולבני המשפחה. השרות ניתן ע"י: 

גרונטולוג - ד"ר גברוש נחושתן, נייד: 058-4756083 וחברי  צוות היחידה ליעוץ.
ה. ייעוץ משפטי ראשוני-ניתן בהתנדבות ע"י עו"ד מטעם "יד ריבה-יד שרה".

לתאום פגישה: טל. 04-6404747 למענה קולי ולהשארת הודעה: טל. 04-6426342
ו . ייעוץ לניצולי שואה, לבני משפחותיהם ולבעלי תפקידים בקהילה.

השרות ניתן ע"י: עובדת סוציאלית - ציפי טייכנר, נייד 050-7263830

שירותי יחידת הייעוץ ניתנים במרכז "דורות בגלבוע" ובישובים.

מועצה אזורית הגלבוע
מחלקת רווחה

העמותה לותיקי הגלבוע

51



המחלות הדמנטיות, פוגעות בזיכרון, בחשיבה ובהתנהגות. 
לחולי העמותה   - עמדא  של  סניף  פועל   - בגלבוע  בדורות 
מיועד  השרות  בישראל.  דומות  ומחלות  אלצהיימר  דמנציה, 
למתן מידע, הדרכה, ליווי ותמיכה לחולים ולבני משפחותיהם 

לסיוע בהתמודדות עם הצרכים השונים. 

במסגרתו פועלים: 
א. ביקורי בית - של מתנדבים שעברו הכשרה מקיפה 

ומסתייעים בערכת “כשרים וקישורים” להפעלת חולי 
הדמנציה. שירות זה פועל בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי, 

המחלקה לייעוץ לאזרח הותיק ומשפחתו. 

ב. ייעוץ פרטני לבני המשפחה ולגורמים מטפלים בקהילה. 
הסניף עומד לרשות תושבי מ.א. הגלבוע והאזור הרחב.  

ג. תוכנית ליטו"ף: ליווי והדרכה פרטנית - משפחתית 
למשפחות חולי דמנציה ואלצהיימר.

רכזת התכנית: דגנית ליפניק - מרפאה בעיסוק 058-5980006

ד. קבוצת תמיכה לבני המשפחה שהם המטפלים העיקריים. 
מנחות: ציפי טייכנר – עו"ס דגנית ליפניק - מרפאה בעיסוק 

ומנחת קבוצות.

ה. הכשרת בעלי תפקידים בתחום הזיקנה.  

מידע נוסף:
משרדי דורות בגלבוע 04-6421066 04-6424389 

מאיה לרון - עובדת סוציאלית, המח' לשרותים חברתיים 
מ.א.הגלבוע טל. 04-6533207   

מירה אביכזר - עובדת סוציאלית, רכזת מתנדבים, מלווה משפחות 
   050-6285351

מועצה אזורית הגלבוע
מחלקת רווחה

המוסד לביטוח לאומי העמותה לותיקי הגלבוע

דמנציה ואלצהיימר - אתה לא לבד
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חברים לרפואה
תסתכלו על חצי החפיסה המלאה, מישהו צריך אותה.

איסוף תרופות עבור נזקקים. בבתים רבים בישראל נזרקות תרופות, שאינן בשימוש. 
במצוקה  השרויים  חולים  לאלפי  לסייע  אלו  תרופות  יכולות  קטן,  מאמץ  בהשקעת 
כלכלית ואף להציל חיים. בפרויקט זה התרופות מועברות לחולים כרוניים המתקשים 
תרופות.  איסוף  סניף  ומפעילה  זה  חשוב  לפרויקט  נרתמה  בגלבוע  לרוכשן. דורות 
אנו קוראים לתושבי מ.א.גלבוע והסביבה לאסוף את התרופות שאין בהן צורך, כולל 
למוקד  להעבירן  נדאג  ואנו  בגלבוע,  דורות  למשרדי  ולהעבירן  תוקפן,  שפג  תרופות 
איסוף התרופות של חברים לרפואה. אם מסיבה כלשהי אין באפשרותכם למסור את 
התרופות במשרדי דורות בגלבוע, אנו נדאג לאסוף את התרופות מביתכם על ידי אחד 

מנציגנו המתנדבים למשימה.  
054-7256160 גלעד:  רחל  בגלבוע  בדורות  הפרויקט  את  המובילה  המתנדבת 

מועדון חברתי בית חם ביישובי הגלבוע
 המועדון מהווה כתובת למפגש חברתי, להרחבת קשרים אישיים, להנאה ולחוויה
קפה כוס  על  חברים  למפגש  שבוע  מדי  נפגשים  התכנית  משתתפי   משותפת. 

 וכיבוד קל, לפעילויות העשרה, ציון חגים, ימי הולדת ועוד.
בחלק מישובי המועצה מתקיימת פעילות מועדונית או בבית רכז/ת הפעילות.

אנו מזמינים את המעוניינים להקים בישובם "בית-חם" לפנות אלינו.

בדיקות ראייה והתאמת משקפיים ועזרי ראייה
כל זאת במרכז דורות בגלבוע

 אופטיק עד אליך:
 • בדיקת ראיה מקצועית – ללא תשלום

 • התאמת משקפיים
 • מגוון מסגרות רחב

 • מסירת המשקפיים במקום
 • פתרונות לראייה ירודה

• אחריות מלאה למשך שנה
• ביקורי בית לרתוקי בית ולמעוניינים בכך
תעריפים מיוחדים לבאי דורות בגלבוע.

השרות ניתן ע”י: עמית ללום, אופטומטריסט מוסמך.
 לתיאום בדיקה ופרטים נוספים: עמית ללום, נייד: 052-6876365
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מפגשי "הגיל הנעלם"

מפגשים חברתיים לגילאי 50 +

תדירות: אחת לחודש, לערך, בשעות הערב
מקום המפגש: פאבים בישובי הגלבוע  
מתכונת: נשנושי ערב ותוכנית מגוונת:
מוזיקה, סרטים, הרצאות חוויתיות, 

מפגשים ייחודיים ועוד.
לקראת כל מפגש מתפרסמת תוכנית מפורטת והרשמה.

"כי גם לנו מגיע.. פאב!!!"

ִתי ֶאֶרץ ַאֲהבַָ
לגילאי 50+

נופים � אתרים � פרשיות � מורשת
סידרת טיולים ומפגשים חברתיים

לבני “גיל הביניים”

כי מגיע לי... לצאת מהשגרה

   התוכנית כוללת:
מפגש חגיגי לעת שקיעה על מדשאות דורות בגלבוע

לפתיחת העונה - יום רביעי 12.9.18
פתוח לכולם! לנרשמים ולמתעניינים.

סיורים לבחירה )מתוך 14 סיורים מוצעים(
מפגשים חברתיים - תרבותיים.

תוכנית מפורטת והרשמה באתר העמותה
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תחנה לייעוץ
מיצוי זכויות ועוד
בדורות בגלבוע

שירות הייעוץ לקשיש בביטוח הלאומי ודורות בגלבוע חברו 
להפעלת תחנת ייעוץ במרכז דורות בגלבוע בתחומים רחבים. 

• ייעוץ וסיוע במיצוי זכויות במגוון נושאים: זכויות ביטוח לאומי
ונושאים הרלוונטיים לגיל הוותיק.

• ימי ייעוץ זכויות.
• מתן מידע על שירותים שונים, הפניה לגורמים מתאימים בקהילה.

• סיוע במילוי והגשת טפסים בנושא הזיקנה, שארים וסיעוד. 
התחנה מופעלת על ידי מתנדבים. לפרטים: יפה פרטי 052-5835762

משרדי דורות בגלבוע 04-6421050

יחידה לגרונטולוגיה יישומית
היחידה פועלת מתוך הצורך לבחון את סיטואציית החיים המשתנה בקהילות 
השונות במטרה למפות את צרכי הוותיקים, ולדייק את השירותים הניתנים, 

במגמה לפתח ולתת מענים מותאמים.
היחידה עומדת לרשות ובקשר עם בעלי התפקידים, מעודדת השתלבות של בעלי 

תפקידים חדשים ממוקדי זקנה ועומדת לרשותם עפ"י הנדרש.
היחידה שמה לה למטרה לוודא, באמצעות הקשר עם בעלי התפקידים, שכל ותיק 
יהיו  שאלה  מנת  על  בגלבוע  בדורות  הניתנים  השירותים  על  ידע  בכך  המעוניין 
זמינים עבורו והוא יוכל ליטול בהם חלק ולהנות מהם."יד ביד - קתדרת זיקנה"  -

מהישובים  תפקידים  לבעלי  והשתלמות  למידה  מפגשי  סדרת  והפעלת  בנייה 
ע"י  ומונחה  הזיקנה  מתחום  אחר  בנושא  עוסק  מפגש  כל  מקצועיים.  ולצוותים 

צרתים מומחים בתחומם.
קידום ודיוק בייזום ופיתוח השרותים המוצעים לגמלאי צעירים ובני גיל הביניים, 

בהם: קורס יזמות עסקית והכנה לפרישה לגמלאים הצעירים.
רכז: יאיר אלחי – גרונטולוג . נייד: 050-9740434

המוסד לביטוח לאומי
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 פתוח לצעירים

 ולגילאי הביניים

כל זאת בתעריפים נוחים ביותר ובאווירה חמימה ומזמינה.

עוד מהמיטב בדורות בגלבוע

 בית קפה מול הנוף היפיפה, מקום לבקר ולהתארח, לפגוש ולהיפגש...

ע”י המשלימה  הרפואה  של  מגוונים  אישיים  טיפולים  אלטרנטיבית  חוויה    
 מטפלים מוסמכים.

 פדיקור ומניקור רפואי טיפול בכף הרגל ובכף היד.
 הטיפולים ניתנים ע”י אנשי מקצוע מוסמכים.

 מספרה מצוידת ומאובזרת היטב בה ניתנים השירותים: תספורת נשים וגברים,
 תסרוקות, צביעת שיער ועוד.

טיפולי שיניים ופה בתעריפים נוחים לרתוקי בית. 

ספריה אזורית להשאלת ספרי קריאה ועיון. 

דורות יוצרים תערוכות אמנות מתחלפות של אמנים ויוצרים מבאי 
“דורות בגלבוע” ומהאזור. 

 ארוחת צהרים ארוחות חמות, מגוונות וטעימות לאכול בקפטריה/ ארוזות בחמגשיות
 אישיות לקחת הביתה וליהנות. ניתן לבצע משלוחים לבתים, בתאום מוקדם.

מכירות מגוונות עוגות ומאפים, ביגוד, הנעלה, תכשיטים, ספרים, מוצרי נוחות, 
לוח המודעות,  יעמדו לרשותכם, בפרסום מוקדם ע"ג  ועוד...  מוצרי קוסמטיקה 

לקנות ולהנות.

תצוגה ומכירה של עבודות יד של היוצרים ב”דורות בגלבוע” 
ושל אמנים ויוצרים מהאזור.
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א. שם ומספר החוג

החוג מתקיים ביום                  בשבוע

ב. שם ומספר החוג
החוג מתקיים ביום                  בשבוע

ג. שם ומספר החוג

החוג מתקיים ביום                  בשבוע

ד. שם ומספר החוג
החוג מתקיים ביום                  בשבוע

ה. שם ומספר החוג
החוג מתקיים ביום                  בשבוע

ו. שם ומספר החוג

החוג מתקיים ביום                  בשבוע

ז. שם ומספר החוג
החוג מתקיים ביום                  בשבוע

ח. שם ומספר החוג

החוג מתקיים ביום                  בשבוע

ט. שם ומספר החוג

החוג מתקיים ביום                  בשבוע

י. שם ומספר החוג

החוג מתקיים ביום                  בשבוע

שם פרטי ומשפחה                                                                 הישוב

מס’ טלפון                                                         תאריך יום ההולדת

מס’ נייד                                                            תעודת זהות

כתובת דוא”ל                                                                     @

  זקוק להסעה   |     מגיע עצמאית  |     נרשם לחדר הכושר, לימים
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