




תושבים יקרים,

מועצה אזורית הגלבוע, רואה לעצמה שליחות בפעילותה למען קידום איכות 
החיים בגלבוע, ובאמצעות דורות בגלבוע אנו פועלים באופן אפקטיבי ביותר 
דורות  מרכז  המחיצות.  ולהסרת  הפרט,  לקידום  הקהילה,  וחיזוק  לבינוי 
בגלבוע הוא בית נעים ומזמין המעניק מסגרת תומכת, לצד פיתוח וריכוז ידע 
בתחום הזיקנה, שמתורגם למתן ייעוץ מקצועי עבורכם, עבור בני המשפחות 
ואנשי המקצוע. אני רואה בפעילות דורות בגלבוע הטמעה מוצלחת לתפיסה 
לפיתוח  מוצלח  והמשך  לאבותינו,  במחויבותנו  הכרה  של  כוללת,  חברתית 

רשת שירותים מתאימה ועדכנית ומינופה לטובת הזקנים. 
לכם  המאפשר  זה,  מידע  עלון  בפניכם  להציג  שמחים  אנו  לכך,  בהמשך 
להתרשם ולבחור פעילויות המתאימות לכם, מעשירות את עולמכם ותורמות 
להתפתחות ולרווחה האישית של כל אחד ואחת מכם. הנהלת דורות בגלבוע, 
מנת  על  בשקידה,  פועלים  והמתנדבים,  העובדים  וצוות  המועצה  בשיתוף 
מכם  ואחת  אחד  לכל  שתאפשר  ועשירה,  מגוונת  תכנית  עבורכם  להתאים 

למצוא את הדרך למימוש עצמי והגשמת החלומות, בגיל שבו הכל אפשרי. 
למרכז  מגיעים  שבוע,  מידי  ברגליים'  'מצביעים  שאתם  על  לכם  מודים  אנו 
ושותפים לדרך ולעשייה. על הצלחת המרכז בקנה מידה ארצי מעידים אתם, 
המשתתפים הרבים, שנהנים משירותים איכותיים ותוכניות מותאמות לקשת 

רחבה של גילאים.
פעילויות  מגוון  בגלבוע,  דורות  באמצעות  להעניק,  נמשיך  הקרובה  בשנה 
ועד  המותאמות לאלו מבינכם הנמצאים לקראת פרישה, לגמלאים צעירים 
ולצרכים המרכזיים,  לוותיקים שביניכם, הכול בהתאם למשימות, לאתגרים 
במימוש  והמסירות  המחויבות  במלוא  נמשיך  וליכולות.  העניין  לתחומי 

התכנית הייחודית, ומעוררת הגאווה, למען רווחתם של ניצולי השואה. 
העושים  העובדים,  והמנכ"לית,  העמותה  הנהלת  את  אתכם,  לברך  ברצוני 
לילות כימים למען הצלחת המרכז והעשרת חיי הפנאי, התרבות והרווחה של 

ותיקי הגלבוע.
 

אני מזמין אתכם להירשם לפעילויות ולהצטרף לעיצוב 
והגשמת חלומות.

שלכם,
עובד נור

ראש המועצה
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״כל המקומות שבהם היית 
עולמות שראית וגילית 

כל השאלות שבדרך שאלת 
לפעמים לא העזת לגלות״ 

"אורות" אברהם טל

שנה חלפה ותמורות רבות בארץ, וגם על 
העמק שלנו לא פוסחות, אך כמו בעבר 

אני בטוח שהמפעל האדיר הזה שנקרא 
דורות בגלבוע יוסיף להעמיק את שורשיו, 
ירחיב את פעילויותיו וישמש בית חם לכל 

ותיקי הגלבוע. מקום של ביחד. 
יש לי הזכות הגדולה בראשית דברי 

שוב לברך להודות ולהעלות על נס את 
תרומתם האדירה של כל מתנדבי ועובדי 

דורות בגלבוע. כשכל הכוחות האלה 
חוברים יחד אנו מתברכים בפנינה 

המקסימה שבגלבוע. גם שנת הפעילויות 
הבאה עלינו לטובה תוסיף למלא בחומר 

וברוח את שעות הפנאי של ותיקי הגלבוע. 
מרים ורד, צוות עובדי דורות בגלבוע, 

הועד המנהל של העמותה והמועצה פעלו 
ופועלים יחד, על אף הקשיים התקציביים 

והגזרות, לעשות כל שניתן מבלי לפגוע 
בפעילות הברוכה. אתם ותיקי הגלבוע, 
הצימאון שלכם, ההתייצבות המדהימה 

והחום שאתם מרעיפים, הם המנוע 
שסביבו מתרחשת כל הפעילות הברוכה 

והמהנה. אני מאחל לכולם שנה פורייה 
מהנה ומעשירה את הנפש.

שנת פעילות טובה, בריאות הגוף, בריאות 
הנפש, ושאורה של הפנינה יוסיף להאיר 

למרחקים.
שנת פעילות מוצלחת

חיים שלוש
יו"ר העמותה

 

דורות בגלבוע - המרכז האזורי 
לוותיקי הגלבוע יציין במהלך 

שנה זו  עשרים שנים של פיתוח, 
קידום והפעלה של מערך תוכניות 

לרווחת ותיקי הגלבוע. המרכז 
היפיפה, הטובל בנופי הגלבוע, 
מהווה בית חם ופתוח לרווחה 
ומרחב פעילות איכותי, יצירתי 

וחוויתי לאלפי המבקרים הבאים 
בשעריו, אשר נהנים ממגוון רחב 

ועשיר של חוגים, סדנאות, פעילויות 
ותוכניות מותאמות לתחומי העניין 
ולמצב התפקודי. התוכניות ניבנות 

ע"י הצוות המקצועי והאיכותי 
של עמותת דורות בגלבוע, תוך 

הקשבה שוטפת לצרכים העולים 
מהשטח ובשיתוף פעולה עם גורמים 

מקצועיים ברמה האזורית וברמה 
הארצית. תודה להנהלת המועצה, 

למחלקות המועצה, בראשן 
למחלקה לשרותים חברתיים על 

שיתופי פעולה להובלת תוכניות 
חדשניות. תודה למתנדבים 

המסייעים בהפעלה, תודה לעשרות 
המנחים והמרצים המעולים 

בקתדרה. כולם יחדיו שותפים  
למיצובה הגבוה של דורות בגלבוע 

ברמה הארצית. על כך גאוותי.
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 - מנכ"ל

וצוות דורות בגלבוע

החוברת מופיעה באתר העמותה ואנו ממליצים להרשם לחוגים ולתוכניות 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.
לצד האות האנגלית מופיעות 2 אותיות בעברית. 

הראשונה מייצגת את היום בשבוע )מא׳-ה׳(.
השניה מייצגת את שעת החוג - )ב׳ - בוקר, צ׳ - צהריים, ע׳ - ערב(.

4



מידע כללי לשנת תש"פ

פתיחה: א' אלול תשע"ט  1.9.19
סיום: 30.6.20

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 בכתב 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 או מירידה בתמיכות. •

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

לוח חופשות בדורות בגלבוע לשנת תש"פ
29.9-25.10 חופשת ראש השנה, כיפור, סוכות.

24-30.12 חופשת חנוכה 
9-11.3.20 חופשת פורים
16.4-31.3 חופשת פסח 

28-29.4 חופשת יום הזכרון וחג העצמאות
12.5 חופשת ל"ג בעומר 

28.5 חופשת חג שבועות 

תודתנו למשרד הרווחה, למשרד לשיוויון 
חברתי, למוסד לביטוח לאומי

המסייעים בקיום התוכניות השונות
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יום ראשון - בוקר

רואים עולם - איראן האחרת, היבשת השחורה, 
תרבויות עולם ומסעות מעצבי תודעה 

מנחים: רועי כהנוביץ, זהר נבון, טל רשף, יורם פורת

1
D אב

תוכן:

 בין הטורבאן, הסמרטפון והשאיפה להגמוניה: איראן האחרת
מרצה: רועי כהנוביץ

• לבקר בארצם של כורש, חומייני וחסאן רוחני: מסע וירטואלי לאיראן שלא הכרתם.
• על איפור ונעלי עקב, אופנה וחופש גנוב: "מעמד" הנשים באיראן.

• לצלם מבעד לרעלה: סיפורה של תעשיית הקולנוע.
• לעבר הציוויליזציה הגדולה: איראן במבט אקטואלי.
מפגשים מהיבשת השחורה מנחה: זהר נבון

• אפריקה - סדר בבלאגן - יבשת שחורה, קסומה ושסועה.
• טנ-זניה או טנז-ניה: שפע שמורות נפלאות ומגוון נופי אדיר.

• סטנלי שמצא את ליוינגסטון - סיפורו של הרפתקאן שבנה פרק בהיסטוריה.
• איים אקולוגים באפריקה.

תרבויות עולם מנחה: טל רשף
• העם המונגולי והאימפריה של ג'ינגס חאן.

• הדרך בה נעשים עסקים במזרח אסיה.
• סין - הקיסרות שחוזרת להיות מעצמה.

• תעלומות לאורך ההיסטוריה.
 מסעות מעצבי תודעה מנחה: יורם פורת 

• על האולימפוס - אלים ונזירים בצפון יוון.
• מפסגת אפריקה אל תחתית השאול.

• קיצור תולדות המעגל האנושי - תרבויות עלומות ומונומנטים אדירי מיימדים. 
• בבתא- האישה המסתורית ממערת האימה.
 טיולי רכבות בעולם מנחה: נסיה שכטר 

• מסע לאורך הרכבת הטרנס סיבירית. 
• טיולי הרכבות היפים בעולם.

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

רואים עולם - מגוון 
מנחים: נסיה שכטר, זהר נבון, רונן דמארי, ירדנה דגן, נעם סגן כהן, רון ברק

2
D אב

• מסע לנבכי המשפחה במזרח אפריקה. רונן דמארי
• כניסה בדלת סתרים אל עולם בו המילה "בית" נמתחת מעבר לכל דמיון. רונן דמארי

• למה לא אוגנדה? רונן דמארי
• זנזיבר - מסע משכר אל העבר. רונן דמארי

• מומבסה - גן העדן האבוד. רונן דמארי
• מונטנגרו - הפנינה של יגוסלביה. זהר נבון

• הקווקז הרוסי - עושר של תרבויות ושפות על רקע הררי מרשים. זהר נבון
• גיאורגיה - ארץ גיזת הזהב. זהר נבון

• שפיצברגן - איי סבאלברד. נעם סגן כהן
• ג'ורגיה הדרומית. נעם סגן כהן

• אז'רביג'אן - ארץ האש והרוחות החזקות. נסיה שכטר
• דרכים היסטוריות, דתיות, דרכי עולי הרגל. נסיה שכטר

• מסע חובק עולם בעקבות דרך המשי. נסיה שכטר
• רומניה - גן עדן בהרי הקרפטים. נסיה שכטר

• קסמי פריז - מהאי על הנהר ועד לשוליים. ד"ר ירדנה דגן
• מדריד - העיר בת אלף הפנים. ד"ר ירדנה דגן

• טרק לרמה הטיבטית - מפגש עם טבע, אדם ואמונה. רון ברק
• המקום הנידח שנקרא גרינלנד - מסע לסוף העולם. רון ברק

• סיני - הרים, טיפוסים, קניונים ומפגש עם מגדלי האופיום בהר הגבוה. רון ברק
מועד: יום ראשון )פעמיים בחודש( שעה: 10:50-12:15

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

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

3
D אב

תוכן: סדרת מפגשים שיעסקו בפרשיות ביטחוניות.
• הרצח הפוליטי הראשון בישוב: פרשת הרב יעקב ישראל דה-האן.

• פרשת "עסק הביש" במצרים )מבצע סוזאנה(.
• פרשת אלי כהן בדמשק.

• חטיפת המטוס הראשונה לאלג'יר )1968(.
• פרשת מלון סבוי )1975(.
• מבצע אביב נעורים 1973.

• חיסולו של ח'ליל אל וזיר )אבו ג'יהאד( בתוניסיה 1988.
• פרשת סמל אורי אילן ז"ל )"לא בגדתי...התאבדתי"(.

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

פרשות ושירים 
מרצה: ד"ר אל"מ )מיל.( משה אלעד

4
D אצ

תוכן: הזמר הישראלי מוצא את ביטויו בכל תחום בהוייה הישראלית, במיוחד 
באירועים ביטחוניים ובפרשיות שהסעירו את המדינה. הסדרה מספרת את סיפורם 
של האירועים ולצד זה אלו שירים שחוברו והושרו בעקבות, או בהמשך לאותו אירוע.

• פרשת מעלה עקרבים )1954( "שיר שמח" • שושנה דמארי ופרשת מחנות 
המגורשים לקפריסין  • שיר החבלנים, שועלי שמשון  • קרב הראל, הקרב האחרון.

• האתוס של אליפלט  • זמר הפלוגות  • הודי חמודי  • את חכי לי.
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: סוגות, סגנונות ומקומות. מסע מרתק בנקודות מפתח היסטוריות, גיאוגרפיות 
וביוגרפיות של המוזיקה הקלאסית. נכיר את הסוגות החשובות של המוזיקה ונעמוד 

על סגנונם של מיטב המלחינים ועל השפעת הסביבה והתקופה על יצירתם.
• הסימפוניה • הקונצ'רטו • בטהובן המוקדם - היורש של מוצרט? • בטהובן המאוחר- 
אל האינסוף • יוהנס ברהמס- היורש של בטהובן? • ויוה אספניה - מוזיקה בניחוח 
שחרזאדה - סיפורי אלף לילה  מזרח ומערב- על אוריינטליזם במוזיקה •  ספרדי • 

ולילה • אדוורד גריג- שופן של הצפון • צ'ייקובסקי- רומנטיקן רוסי.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35 

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

מי אתה שיר עברי? 
מנחה: ד"ר מוטי אדלר

6
H אצ

את  לזהות  ניתן  האם  כן  ואם  העברי  בזמר  ייחודי  סגנון  לזהות  ניתן  האם  תוכן: 
ההיסטוריים  התהליכים  זה?  סגנון  של  וגיבושו  להיווצרותו  שהובילו  הגורמים 
ואנשי המפתח  נקודות  וזיהוי  והאמנותיים שהוליכו את התפתחות הזמר העברי 

הבולטים שתרמו לעיצובו.
• ממעמקים קראתיך – המקרא כמקור השראה בזמר העברי.

• בין סניף בנק למעיין – חדש וישן בזמר העברי.
• מנגינת החליל למרבץ עדרים – השפה המוזיקאלית המוקדמת בזמר העברי.

• אהרונצ'יק הבריון היה לוחץ אקורדיון – שלבים בהתפתחות הזמר העברי.
• כסא, פסנתר, פסנתרן – השפה המוזיקאלית הבשלה זמר העברי.

• ארץ טרופית יפה – הזמר העברי בסביבה בינלאומית.
• הסמטאות כולן שלו – שירים מן הבמה והמסך הגדול.

• זהו שיר מאוד עצוב, הנושא כזה כאוב – הומור וסאטירה בזמר העברי.
• אין לי ארץ אחרת – על שירים ופוליטיקה בזמר העברי.

• איים בזרם – על זרמים מקובלים ונתיבים עצמאיים בזמר העברי. 
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים
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מבט מבפנים על עולם הצללים החשאי-מבצעי 
מנחה: סער קדמון - סיים עשרות שנות שירות במשרד ראש הממשלה במגוון 

תפקידים בחו"ל ובארץ.

7
D אצ

עולם  של  המגוונים  בהיבטיו  ומרתק  שונה  באופן  הנוגעות  הרצאות  סדרת  תוכן: 
בו  עולם  כולנו.  לחיי  במקביל  ופועל  מתקיים  בצללים,  המתנהל  החשאי  הריגול 
שום תכונה אנושית אינה זרה, ולחיים חוקים משלהם: שונים, מורכבים, מסוכנים 
ומאתגרים, ועם זאת - מרגשים, מסקרנים, סוחפים ומעצימים. ההרצאות משולבות 
במגוון דוגמאות וסיפורים אישיים. שילוב בין תובנות וערכים - לצד הומור, שנינות 

ורגישות.
• הבגידות בעולם הריגול.

• הכוח הנשי בעולם החשאי.
• בריתות חשאיות בעולם הביון הבינלאומי.

• וינה - מגרש המשחקים של העולם.
• ארה"ב - סיפורים אמריקנים: השכן הנחמד שלי מרגל.

• הג'וב האיטלקי - דרמה מבצעית למרגלות הרי האלפים.
• ישראל - איראן - מברית גלויה ללחימה חשאית.

• מרגלים, שקרים ויצרים - בין מציאות לדימיון בעולם הביון.
• צפון קוריאה: סודות ושקרים - מבט חודר.

• האישי בעולם החשאי - החיים האישיים של אנשי הצללים.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15 

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

האם עיצוב מעצב תודעה? 
התקשורת החזותית במבט היסטורי ופילוסופי

מנחה: ד"ר ברכה אלחסיד גרומר - חוקרת תרבות בשילוב אמנות, עיצוב גרפי, 
ספרות, קולנוע ופילוסופיה, מעצבת גרפית ומאיירת.

8
B אצ

תוכן: עשרות אלפי שנים מעבירה האנושות מסרים באמצעים חזותיים. שיכללנו את 
הטכניקות ואת הטכנולוגיות – מציורי המערות ועד האימוג'י – כדי להתאים אותם 
לצרכינו. סדרת הרצאות זו מתמקדת באופן שבו תרבות חזותית עכשווית מתכתבת 

עם קודמותיה באמצעות שפה של צבעים, צורות, קווים וקומפוזיציה. 
המסרים  מאחורי  האינטרס  מהו  ויתרנו?  מה  על  קודמות?  מתרבויות  ירשנו  מה 
שעוברים בשפה החזותית? מה מראים לנו? מה בוחרים לא להראות לנו? באיזה אופן 

משפיע העיצוב על התודעה שלנו? 
סינתזה":  אנטי-תזה  "תזה   • שכבות  של  כתל  חזותית  תרבות  על  פנורמי  מבט   •
המהפכה התעשייתית אר נובו אר-דקו • ימין ושמאל, עיצוב ואמנות בברלין בין שתי 
מלחמות העולם • עיצוב או אמנות? אסקפיזם או אקספרסיוניזם? • תרבויות חזותיות 
ב"עידן השיעתוק הטכני" • ישראל: עיצוב מעצב מדינה בימי "בצלאל" הראשונים 
פוסטמודרניזם   • ה-60  בשנות  יורק  בניו  חזותית  תקשורת   - ופסיכדליה  פופ   •

והמהפכה הדיגיטלית: נשים מעצבות תודעה.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15
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יום ראשון - בוקר

החברה החרדית והדתית-לאומית בישראל 
מרצה: אשר סוזין 

9
D אצ

תוכן:  הציבור החרדי והציבור הדתי לאומי מורכבים ומגוונים שונים, פלגים, דעות, 
החרדים  הירושלמים,  הליטאים,  החסידים,  וביניהם  שונים  ומנהגים  לבוש  פרטי 
הספרדים, החרדים החדשים ובעשור האחרון חומות הגטו החרדים נסדקות על ידי 
החברה  את  קשות  שמזעזעת  והטכנולוגיה  המודרנה  הגבוהה,  ההשכלה  של  כניסה 

החרדית. הסדרה תאפשר חשיפה והכרות מעמיקה יותר עם ציבורים אלו.
• עולם של היוצאים בשאלה: תופעת החוזרים בשאלה בחברה החרדית, הסתגלות 

לחברה החילונית וההשפעה על החרדיות הישראלית • עולמם של החוזרים 
בתשובה: החוזרים בתשובה בחברה החרדית כחרדים סוג ב', משבר הדור השני, 

תפקיד תנועת התשובה ותרומתם של החוזרים לחברה החרדית • נשים דעתן 
קלה? עליית הפמניזם החרדי: הנשים החרדיות שמשנות את החברה החרדית 

• מחזירים עטרה ליושנה? עלייתה ונפילתה של ש"ס והחרדיות הספרדית.
• החברה החרדית- התפוררות או רוחות של שינוי? מגמות, תמורות ושינויים שעוברת 
החברה החרדית בישראל • "אתחלתא דגאולה": הרב קוק והתשתית הרעיונות של 

הציונות הדתית • הרב לאו והרב טאו: תמורות ומתחים פנימיים בציונות הדתית 
• מקור ראשון ועולם קטן: חשיפה וסקירה לעולם התקשורת הדתית לאומית, 

ייחודי ומאפייניו.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15 

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

חוויה מהסרטים - הרצאות קולנוע שנוגעות בחיים 
מנחה: ענת שפרן אור

10
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נדגים  אותו  לכולנו,  רלוונטי  החיים,  מן  נושא  יעמוד  מפגש  כל  של  במרכזו  תוכן: 
באמצעות צפייה חוויתית בקטעי סרטים מרגשים, משעשעים, מעוררי מחשבה.

כל הרצאה מתובלת בעזרת העשרה מתחומי דעת רבים כמו: פסיכולוגיה, פילוסופיה, 
ספרות, שירה, מוסיקה ועוד. 

• צ'רלי צ'פלין - החיים כקרקס - הרצאה מצחיקה ומרתקת בה נתמקד בהומור שלו, 
ונעמוד על הקשר בין חייו לסרטיו • לאן הם הולכים? על מסעות וההפתעות שבדרך. 

התבוננות במערכת היחסים שלנו • יוצאים מן הכלל - השונה בקולנוע ובחיים 
- באיזה אופן הקולנוע בחר להציג את השונה, ואולי כולנו שונים? • חכמה החיים 
בספרות המופת לילדים ומבוגרים - הסוד של "אליס בארץ הפלאות", "הקוסם 
מארץ עוץ", "הנסיך הקטן", "פו הדב" • איך משפיע המורה המשפיע? על מורים 

מהסרטים והחיים שעיצבו את חיינו • מה מבקשים ילדים? 7 הבקשות של כל ילדה 
וילד מעולם המבוגרים • נשים מסביב לעולם הולכות נגד הזרם - מסע תרבותי בו 
נפגוש ילדות נערות ונשים שנלחמות למען האמת של עצמן • איך לתאר? השואה 

בראי הקולנוע והספרות - האם האמנות יכולה לתאר את המזוויע בצורה אמנותית 
לא מזוויעה? • הקולנוע האיראני - פשטות ותחכום. כיצד נולד קולנוע נאיבי, 

מינימליסטי וכל כך הומאני במקום בו האכזריות והקנאות הדתית שולטת?
• גבר ואישה בעולם משתנה - עולמות מקבילים? גבריות ונשיות הם מושגים 

דינמיים המשתנים בעקבות תהפוכות חברתיות ובעיקר - המהפכה הפמיניסטית.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35 
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הצד האפל של החיים 
מנחה: אבי זלבה – ד"ר לקרמינולוגיה, קצין משטרה בכיר לשעבר

11
D אב

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

• אקטואליה קרימינולוגית בהתאם להתפתחויות באותו זמן לאורך כל הקורס
• מקרי פשע מפורסמים בישראל- עמוס ברנס, מארי פיזם ואחרים • מקרי פשע 
מפורסמים בעולם- צ'רלס מנסון, בוני וקלייד, ג'ק המרטש ואחרים • ארגוני פשע 
בישראל - מצב העניינים נכון לתקופה • עבירות מין בעידן ה METOO • עבריינות 
כפי  הפשיעה   • במשפחה  אלימות   • נתגונן  כיצד  ומידע  השלישי  הגיל  בני  נגד 
היעיל  הענישה  אמצעי  מהו  הענישה,  תורת   - פנולוגיה   • בסרטים  שמשתקפת 

ביותר? • מדוע הם פושעים ועד כמה אנו קרובים לשם?
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

"החיים-לא מה שחשבת": סדרת ידע ואופטימיות
מנחה: אבי זלבה - ד"ר לקרימינולוגיה, קצין משטרה בכיר לשעבר

12
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תוכן:  • מחשבות ורגשות • חשיבות החיוך בהיבט הרפואי והנפשי • בדידות אינה 
גזרת גורל • זוגיות בגיל השלישי • יחסים בין דוריים • רגעים קטנים של אושר 

• הומור ישראלי • שירי אהבה ושמחה ישראלים • ישראל מדינה מדהימה 
• ספרים וסרטים על אופטימיות ואושר.

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

Le belle citta' italiane האיטלקיות היפות
מנחה: ד"ר ירדנה דגן

13
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נאפולי,  לחוד:  אחת  וכל  יחד,  כולן  באיטליה.  נפלאות  ערים  שלוש  על  תוכן: 
נאפולי היפיפייה, הוותיקה מכולן, עיר על הקצה: שוכנת  וונציה. בדרום,  פירנצה 
אל מול הכחול הגדול של הים ולרגלי האפור של הר געש, אנרגטית וסוחפת, חרדה 
מאסונות של טבע ואדם, עם עבר רווי טראומות והווה מורכב, תמהיל של סכנה, 
הרנסנס.  ואם  טוסקנה  נסיכת  הארנו  הנהר  שעל  פירנצה  במרכז,  ונשגבות.  יופי 
חדשה,  תרבות  למובילת  והייתה  מהכפר  שצמחה  ובנקאות  כסף  יוזמה,  של  עיר 
ונציה, עדות לכושר  והיחידה,  ומשם צפונה, אל האחת  ולעולם.  בשורה לאירופה 
משגשגת  לאימפריה  והייתה  מהמים  צמחה  פלא  כבאורח  האנושית:  ההישרדות 
אוצרת  יתומים,  ובתי  מועצות  דוג'ה,  עם  מוזר  שלטון  המציאה  קנאה,  ומעוררת 
בתוכה אין ספור אוצרות תרבות המצטופפים על שטח זעיר ותחת איומי השקיעה 

אל האדריאטי, מגלה עדיין חיוניות ומובילה את אירועי התרבות הגדולים בעולם.
בסדרה: נתמקד ברגעים של גאות, ושפל בתולדותיהן של הערים הללו ובמקומן 
מול  הדדית  השראה  של  עידנים  על  נצביע  והאירופית.  האיטלקית  בהיסטוריה 
סכסוכים ויריבויות ומתוך הסתמכות על ספרות ומחקר עדכניים נעמוד על ייחודה 
ונשאב  המראות  את  נספוג  הערים,  ברחובות  נשוטט  ובעיקר  מהן.  אחת  כל  של 

השראה מיצירות מופת מוסיקליות וחזותיות.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים
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כלכלת ישראל מנחה: אמנון יעקובי - כלכלן בכיר, עובד בנק ישראל 
לשעבר, מרצה באוניברסיטת באר-שבע

14
D אב

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: 9:10-10:35 

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

עולם הקולנוע - צפייה מונחית בסרטי קולנוע 
מנחה: עופר קדר - מורה ומרצה לתקשורת, קולנוע וטלוויזיה

15
H אב

תוכן: צפייה מונחית בסרטי קולנוע נבחרים ומובחרים. הכרות עם ז'אנרים 
וסגנונות קולנועיים מגוונים, הדגמת מרכיבי השפה הקולנועית כגון: בימוי, צילום, 

תסריט, עריכה, הפקה, משחק, ליהוק ועוד. זרקור על יוצרי קולנוע מובילים 
ומשמעותיים- בארץ ובעולם. בכל מפגש תהיה הרצאה מקדימה ולאחריה יוקרן 

סרט קולנוע באורך מלא.
בין הסרטים:

• הגננת ישראל 2014. תסריט ובימוי: נדב לפיד.
.JR-אנשים ומקומות צרפת 2017. תסריט ובימוי: אנייס ורדה ו •

• שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי ארה"ב 2017. בימוי: מרטין מקדונה.
• לשון הפרפר. ספרד 1999 בימוי: חוסה לואיס קוארדה.

• הסוכן. איראן 2016 תסריט ובימוי: אסגאר פרהאדי.
• לחזור הביתה. סין 2014 תסריט ובימוי: ז'אנג יימו.

• לב רחב. איסלנד/דנמרק 2015. תסריט ובימוי: דאגור קארי.
• ועוד...

מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-12:15
הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים

16
Dאצ

פתיחת דלת לעולם התזונה החדשני!!
נקודות מבט רעננות ומאוזנות בתחום התזונה

מנחה: רותי גרוסר - תזונאית מוסמכת
תוכן: סדרת הרצאות בנושאים מגוונים וחדשנים בתחום התזונה, בליווי טעימות, 
דוגמאות והתנסויות. טעימה מחלק הנושאים שיעלו בהרצאות: • מזון על - האם 

יש מזון על? דוגמאות, כיצד ניתן לשלב מזונות על בתזונה היום יומית + טעימות 
• תוספי מזון - מיותר או הכרחי? • הכן גופך לחורף - חיזוק מערכת החיסון 

• סוגי לחמים וההבדלים ביניהם - התנסות+טעימות • מה באמת מרכיב את המזון 
שלנו? איך בוחרים וקונים מזון בריא יותר • השמנה והרזייה ומה שביניהם • הכרות 
עם סוגי דיאטות חדשניות • חיידקים - מה הקשר בין חיידקי המעיים והבריאות 
שלנו? • מגמות בתזונה איך להתייחס אליהן? • הפיכת התזונה שלנו לבריאה יותר!

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

12



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

5. על היופי המוזיקלי
11. הצד האפל של 

החיים
14. כלכלת ישראל

3. פרשיות 
שמסעירות

13. האיטלקיות 
היפות

10. חוויה מהסרטים

1. רואים עולם
15. קולנוע

)פעם בחודש(

9:10-10:35

6. מי אתה שיר עברי?
12. סדרת ידע 

ואופטימיות
7. עולם הצללים 

החשאי

4. פרשיות ושירים
8. עיצוב מעצב 

תודעה
9. החברה החרדית

2. רואים עולם-מגוון
16. עולם התזונה 

)פעם בחודש, לא חופף 
לחוג הקולנוע(

15. קולנוע-המשך 
)פעם בחודש(

10:50-12:15

17+18
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' ) 17 ( 9:10-10:10 קבוצה ב' ) 18 ( 10:50-11:50

19
Bאב

צילום בסלולרי: מעיבוד תמונות ועד האינסטגרם
מנחה: שושנה גנז

זו  היא   , שלכם  הסלולרי  בטלפון  נמצאת  בעולם  ביותר  הנפוצה  המצלמה  תוכן: 
והיעילים  שנמצאת עליכם באותו הרגע! תקבלו את הכלים השימושיים, החשובים 
ניכנס  ולא  קודם  בידע  צורך  אין  איתכם.  שתמיד  מהמצלמה  המיטב  את  להוציא 

לטכניקות ונוסחאות אלא נעזור לכם להוציא ממנה את התמונות הטובות ביותר !
נלמד את הטיפים החשובים ביותר לקומפוזיציה מעשית, לשימוש נכון באור. תקבלו 
סל כלים משמעותי להתמודדות עם מצבים צילום שונים ביומיום: צילום פורטרטים 
בחללים  צילום  סלפי,  אורבנית,  סביבה  טבע,  נוף,  אוכל,צילום  צילום  ילדים,  וצילום 
סגורים, לילה, אלמנטים בתנועה , פנורמה ועוד. נלמד ליצור סרטונים מהטלפון ולשתף 
להשתמש  נתחיל  מכאן,  עיבוד.  תוכנות  בעזרת  התמונות  את  לשפר  אחרים,נלמד 

ברשת החברתית הגדולה והפופולרית ביותר בתחום הצילום – האינסטגרם.
הקורס מתאים לכל מי שאוהב לצלם בסלולרי שלו ויש לו תשוקה לעשות יותר! 

• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור השימוש במחשבים.
מועד: יום ראשון שעה: 9:10-12:15

13



יום ראשון - בוקר

20
Bא ב

טלאים - סדנת יצירה בבד
מנחה: אנה שפר

לשם  לזו  זו  קטנות  בד  פיסות  חיבור  של  מגוונות  בטכניקות  יצירה  סדנת  תוכן: 
יצירת יריעת בד גדולה יותר בעיצוב אישי וייחודי, ממנה ניתן ליצור: תיקים, כריות, 
מאפשרת  בסדנא  היצירה  מתכונת  ונוי.  בית  חפצי  ושאר  קיר   – קישוטי  ביגוד, 
התקדמות ע"פ העניין והקצב האישי. ניתן לשלב רקמות, הדפסה בחותמות ועוד. 

לא מחייב ידע בתפירה במכונה • עלות החומרים ע"ח המשתתף. 
מועד: יום ראשון שעה: 9:30-12:00

יום ראשון - בוקר / צהריים

21
Bאב

תכשיטנות
מנחה: לולי גוטמן

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

שונות ומיוחדות. מתאים לגברים ונשים • עלות החומרים ע"ח המשתתף.
מועד: יום ראשון שעה: 9:30-12:00

22
B בצ

צורפות
מנחה: לולי גוטמן

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

נלמדו. מתאים לגברים ולנשים  • עלות החומרים ע"ח המשתתף.
מועד: יום ראשון שעה: 12:00-15:00 )הגעה עצמית(

יום ראשון - בוקר / רביעי - בוקר

23+24
אבDדב

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.
מועדון ממשיכים: מועד: יום ראשון )23( שעה: 9:10-10:35 מנחה: מיכאל פאר
מועדון מתקדמים: מועד: יום רביעי )24( שעה: 9:15-12:00 מנחה: דני בן-דוד 14



יום ראשון - בוקר / שלישי – בוקר

25+26
Bאב

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 )25( שעה: 9:30-12:00
מועד: יום שלישי )26( שעה: 9:30-12:00

יום ראשון - בוקר

27
Dאצ

חכמת נשים
מנחה: דגנית ליפניק

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

ומתוכנו. 
מועד: יום ראשון שעה: 10:50-12:15

28
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

יום ראשון - אחה”צ

29
Bאע

ציור - רישום וצבע
מנחה: נעם רבינוביץ'

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

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

15



יום ראשון - אחה”צ

30
Hאצ

מסע עולמי בשילוב סרטי איכות - סלון גיאוגרפי
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 
הזמן  בהם  ומקומות  נשגבות  חוויות  עם  מפגש  נודע.  הלא  אל  ויצאו  הרפתקנות 

עצר מלכת. כל מפגש משלב הרצאה וצפייה בסרט מובחר
10.11.19 מרוקו - מסע מהאטלס לסהרה מנחה: אשחר יופה.

הקרנת הסרט: "מים ואהבה".
24.11.19 לפלנד – מסע חורף מושלג מנחה: דקלה ברלינסקי. 

הקרנת הסרט: "לוויתן".
8.12.19  מצרים - נאת המדבר הגדולה בעולם מנחה: אלי מאלי.

הקרנת הסרט: "אגורא".
22.12.19 בורמה - מסע לארץ הזהב והאבנים הטובות מנחה: יובל ארד.

הקרנת הסרט: "חורף, אביב, קיץ, סתיו".
12.1.20  אתיופיה - שבטי נהר האומו ותרבות יהודית עתיקה מנחה: ערן חקלאי.

הקרנת הסרט: "הילדים הארורים של נהר האומו".
26.1.20  פורטוגל - מסע בראי היהודים מנחה: תמי פורטיס. 

הקרנת הסרט: "רכבת לילה לליסבון".
9.2.20    הוקאידו - הטבע הפראי של יפן מנחה : דקלה ברלינסקי.

הקרנת הסרט: "אהבתה מרתיחה את מי-האמבט".
23.2.20  קוסטה ריקה וגואטמלה - מרכז אמריקה הפראית מנחה: נעם בן משה. 

הקרנת הסרט: "ללא שם".
8.3.20   הודו - דרך המהרג'ות מנחה: אחיק דור.

הקרנת הסרט: "סידהרתא".
23.3.20 פרובנס - יופי בטעם צרפתי ונגיעה יהודית מנחה: אריה קורן.

הקרנת הסרט: "חזרה לבורגונדי".
19.4.20 דרום אפריקה - פוליטיקה בשחור-לבן מנחה: נעמה מורג.

הקרנת הסרט: "אינוונקטוס".
3.5.20 אלבניה - החורים השחורים של אירופה והצלת יהודיה מנחה: ערן חקלאי.

הקרנת הסרט: "בדרכה".
17.5.20 תיאלנד - המלך ואני מנחה: יובל ארד.

הקרנת הסרט: "להאיר את השמיים".
31.5.20  יפן - חייתי עם משפחתי בקיבוץ יפני מנחה: אביים רון-כרמל.

הקרנת הסרט: "משפחה שלי".
תשלום לסדרה: 400 ₪ למשתתפי החוגים, 500 ש"ח לאחרים. מפגש יחיד 50 ש״ח.

מועד: יום ראשון )אחת לשבועיים, לערך( שעה: 17:00-20:00

16



יום ראשון - אחה”צ

31
Dאצ

אקטואליה משפטית - "משחקי הכס"
מנחה: עו"ד עידן אבוהב

בריתות, מאווי כח, שודד ים  תוכן: סדרת אקטואליה משפטית חוקתית ופוליטית. 
ומערכת  מיעוטים  עם  לאום  מדינת  פוליטיקאים,  שהושתקו,  שופטים  אחד,  שיפוטי 
 – – תלות  יוצרים את סיפור האהבה  כל אלו  70 שנה...  כבר  צבאית הנתונה במלחמה 
שנאה- קנאה בין המערכת הפוליטית לבין בית המשפט העליון. בהרצאות ננסה לענות 
על שאלות מורכבות ביחסים אלו באמצעות דוגמאות עכשוויות והיסטוריות מעניינות.

3.11.19 היועץ המשפטי לממשלה – יועץ לה או מלך עליה ועל שריה? היועץ המשפטי 
לממשלה הפך להיות אחד התפקידים העוצמתיים ביותר במדינת ישראל. הכיצד הגיע 

מעמדו של מי שאמור להיות עוה"ד של הממשלה להיות כמעט מנהל הממשלה. 
17.11.19 משחקי הכס בישראל – על מאבקי הכח בין המערכת הפוליטית למערכת 
הפוליטית  המערכת  בין  הכוחות  מאזני  השתנו  איך  היום  ועד  "הזקן"  מאז  המשפט 
לבג"צ ומה היו הגורמים לכך ? ומה הקשר בין חשבון הדולרים של אבא אבן לספינות 

ריגול באיראן? 
1.12.19 קול דמי אחיי צועקים אלי – הסדרי טיעון מקוממים ענישה מגוחכת וסלחנות 
ומערכת  המציאות  הצגת  המשפט.  מערכת  את  מאפיינת  לעבריינים  נסבלת  בלתי 

המשפט המגבה אותה במערומיהן. 
15.12.19 פסקי הדין המהפכניים של בג"צ  ההחלטות שעמדו בעין הסערה הציבורית 
וניתוח התנהלותם של הפוליטיקאים  תוך חשיפת פרטים מסקרנים מאחרי הקלעים 
ושל  שופטי בג"צ. והאם... בג"צ יסתמך על פסיקה ישנה ועשוי להורות על התפטרות 

רה"מ?
5.1.20 מאבקי השבת בישראל – חשבתם שזה עניין של דת? נבחן  את השבת באור 
חילוני – חוקתי בישראל ובעולם הנוצרי, נציג את  תולדות מאבקי השבת סביב העבודה 
והמסחר בשבת, ניגע בפרטים רבים מאחרי הקלעים, שיש מי שרוצה להסתירם ונוכיח 

כי כבר לא מדובר במאבק בין חילונים לחרדים. 
19.1.20 מן משפחה שכזאת - בג"צ, המדינה וארגוני הטרור האם אכן נכונה הטענה כי 

בג"צ כובל את ידי המדינה בלחימה בטרור? 
את  שניסחה  המדינה  אמריקאית  הדמוקרטיה  על   - הפרוע  המערב  סיפורי   2.2.20
הדמוקרטיה עבור העולם כולו מתגלה כדמוקרטיה מורכבת מאוד בעצמה. סיפור מערכת 
היחסים בין הממשל לבית המשפט העליון בארה"ב יוצג באמצעות כמה מהמאבקים 

הגדולים בארה"ב.
1.3.20 ואז הגיעה פסקת ההתגברות ... סיפור על חוקה, מדינה וזכויות אדם שלושת 
יצרים  רווי  רותח  תבשיל  יחד  שמהווים  ההתגברות  ובפסקת  המהותיים  היסוד  חוקי 

מאוויים פוליטיים ושאיפות כוח של בית המשפט מחד והמערכת הפוליטית מאידך.
15.3.20 על מדינת הלאום היהודי, על דמוקרטיה ועל שוויון לכל אזרחיה באמצעות 
סדרת החלטות שיפוטיות, לעיתים מעוררות מחלוקת, נבחן את הצעדים שעושה ישראל 
בקידום השוויון אל מול התנגשות האינטרסים בין ישראל היהודית לבין מיעוטים יהודים 
ולא יהודים החיים. כמו כן  נדון בשאלה הגדולה האם מוצדקת אפליה כדי לשמור ולהגן 

על אופייה של מדינת ישראל. 
29.3.20 מדינת הלאום של העם היהודי והמיעוט הערבי ערביי ישראל הם חברה מורכבת 
מגוונים רבים שכבר איננה חוששת לקרוא תגר על זהותה של המדינה, להזדהות עם 
אויביה ולעיתים אף לסייע להם. מורכבות זאת יצרה לא מעט חיכוכים בהם התערבה 
מערכת המשפט תוך התפתחות פסיקתית מעניינת ויש יאמרו מקוממת לאורך השנים.
מועד: יום ראשון )אחת לשבועיים, לא חופף לחוג: מסע עולמי( שעה: 17:00-18:30
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32
Bאע

ביודנסה - ריקוד החיים
מנחה: אפרת ארגמן

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

שבתוכנו. מוזמנות לחגוג יחד את החיים! אין צורך בנסיון קודם בריקוד.
מועד: יום ראשון שעה: 17:00-19:00

33
Eאע

תוכנית עריכה ומצגות 
מנחה: שגיא מורן- צלם מקצועי

תוכן: במהלך הקורס ילמדו המשתתפים כיצד לבצע את כל שלבי העיבוד הדרושים 
לתמונות סטילס, להעביר את התמונות למחשב, לעשות מצגות, לנהל מאגרי תמונות, 
שונות  תוכנות  ילמדו  ועוד.  ניגודיות  בהירות,  חדות,  בצבע,  מרכיבים  ולעבד  ולערוך 
וארגון  חיפוש  מפתח,  מילות  הכנסת   • הממשק  הכרת   • השיעורים:  תכני  ומגוונות. 
תמונות  ויישור  חיתוך   • והעדשה  המצלמה  פרופיל  זיהוי   + בסיסי  עיבוד   • הקבצים 
יצירת   • לבן  לשחור  המרות   • ופילטרים  קולקציות  יצירת   • אזורים  ממוקד  עיבוד   •
חותמת אישית • ביצוע פעולה אחת על קבצים רבים וסינכרון מאפיינים בין קבצים 
• הכנת תמונות להדפסה • ריטוש תמונות • שימוש באוטומציה • עבודה עם פורמט 

RAW וקבצי Jpeg • ייצוא תמונות וכיווץ לאימייל/ לאתר • הכנת מצגת. 
מוקדם  בידע  צורך  אין   • במחשב  שליטה  לבעלי  מיועד  הקורס   • הקורס  דרישות 

בתוכנות שיילמדו במהלך השנה.
• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור שימוש במחשבים.

מועד: יום ראשון שעה: 17:00-19:00

34
Dבב

האיסלאם כדת, תרבות והוויה
מנחה: איני עבאדי - מזרחן, אל"מ )מיל'(

תוכן: נציג תמונה רחבה ומגוונת של האיסלאם. נדון בשורה של נושאים וביניהם: 
משחר  וחברה.  תרבות  מיסטיקה,  פילוסופיה,  תיאולוגיה,  הלכה,  אמונה,  עיקרי 
מספרים  קדושת   • ותוכן  מבנה   - הקוראן   • החוג:  נושאי  ימינו.  ועד  האיסלאם 
באיסלאם • השפעות הדדיות: יהדות - איסלאם • א"י ועם ישראל בקוראן ופירושיו 
 - האלוהים  של  השלוחים   • שבע"פ  ובספרות  בקוראן  ליהודים  המשתנה  היחס   •
אללה - ערבים עובדי האלילים • סוגיות והפניות: מיציאת מצרים עד חורבן בית שני 

• תשלום נוסף עבור צילומי דפי עבודה/חוברת עזר.
מועד: יום שני שעה: 9:10-10:35
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35
Dבב

הארכאולוגיה, המקורות הכתובים והזיקה ביניהם: 
סמינר לומד. מנחה: ד"ר יעל ארנון - ארכיאולוגית

עוסקים  הכתובים  המקורות  ואילו  החומרי  בממצא  עוסקת  הארכאולוגיה  תוכן: 
ואיפה  למה??  היא  הנשאלת  והשאלה  השניים  בין  קשר  אין  לעיתים  בטקסטים. 
האמת?? לא כל המקורות הכתובים נכתבו כספרי היסטוריה ולרבים מהם תפקידים 
אחרים כמו: ספרי דת ומוסר, כתובות הנצחה ותעודות מסחריות ואדמיניסטרטיביות. 
במהלך הקורס נפגש עם המקורות הכתובים למן האלף החמישית לפני הספירה ועד 
למאה ה-12 לספירה וננסה לבדוק את אמינות הטקסט על פי קריטריונים מקובלים. 
ונבדוק  הכתובים  במקורות  נקרא  ובמהלכם  עגול"  "שולחן  סביב  יתקיימו  המפגשים 

האם קולם מהדהד בממצאים הארכאולוגים.
מועד: יום שני שעה: 9:10-10:35

36
Dבב

ירושלים מאז ומעולם
ד"ר יעל ארנון – ארכיאולוגית

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

מועד: יום שני שעה: 10:50-12:15 

37
Fבב

מתנות התבונה התחדשות, משמעות ותשוקה 
הקורס המוביל בארץ! - מחזור ∏ 

מנחים: עינת פורת-עמוס, אורי לנגליב, הלל אפרת, עמית סגל
תוכן: תקופת התבונה  שני העשורים שבין גיל 60 לגיל 80 הם עשורים חדשים לאנושות. 
רק לפני דור הם נחשבו "זקנה", אולם העלייה בתוחלת החיים ובאיכות החיים דחתה 

את הזקנה כפי שהכרנו אותה, ויצרה תקופה חדשה בחיי האדם: "תקופת התבונה".
מזמינה  התבונה  תקופת  התחדשות  למצוא  החופש,  את  לחגוג  הגיל:  מתנות  ניצול 
זוהי  הגיל.  תבונת  ובעזרת  מנוחה  מתוך  והכל  החופש,  את  ולחגוג  להתחדש  אותנו 
ישנים  לנו להשתחרר מדפוסים  נפלאה למצוא את הדיוק הפנימי, שיסייע  הזדמנות 
והזוגיות, ביחסים  והעשיה, בחיי המשפחה  ולמצוא התחלות חדשות: בתחומי הענין 
עם אנשים קרובים, ובתפקיד שלנו בחיי החברה והמדינה. הקורס מעביר ידע חדשני 
בתחום המוח, החשיבה והרגש ומתאר את המשימות ההתפתחותיות הייחודיות של 
תכנים  אלו.  משימות  במימוש  התומכות  האישיותיות  והמיומנויות  התבונה  תקופת 
והנפש  "כשהמוח   • התבונה  בתקופת  התפתחותיות  ומיומנויות  אתגרים   • מרכזיים: 
מסע   - בתבונה"  "מסע   • חיים  כאורח  וריפוי  בריאות   • למעשה"  מהלכה   - נפגשים 
אינו  המסע   .22-24/9/19 ב-  ניצנה  באזור  יתקיים  והתחדשות.  משמעות  של  מדברי 

כלול בעלות הקורס. ההרשמה למסע החלה! תשלום מופחת למקדימים להרשם. 
מנחי המסלול: עינת פורת עמוס – עו"ס, גרונטולוגית, פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות. 

אורי לנגליב - בעל ניסיון רב בליווי תהליכי הבראה ומוביל סדנאות. 
הלל אפרת – מנחה קבוצות, מאמן, מגשר ויועץ ארגוני. 

עמית סגל - מייסד "רקמה אנושית", מנחה ומוביל סדנאות ומסעות-חיים.
השתתפות בעלויות הקורס : 400 ₪ למשתתפי החוגים, 600 ₪ לאחרים.

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

חדש!  חדשני!
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38+39+40
C גב

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 
ועוד מקילים ומונעים כאבי גב  וגפיים, חיזוק העצם והשרירים הטבעתיים, אלה 
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 )38( שעה: 9:10-10:10 התעמלות על כיסאות

מועד: יום שני )39( שעה: 10:40-11:25 התעמלות על מזרונים
מועד: יום שני )40( שעה: 11:30-12:15 התעמלות על מזרונים

41
Cבב

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 

42
Bבב

ציור על אריחים
מנחה: מיקי טויז

שריפה  תהליך  האריחים  עוברים  הציור  לאחר  בגלזורות.  אריחים  על  ציור  תוכן: 
במגשים,  לשיבוץ  קיר,  לתמונות  ומיועדים  מתאימים  האריחים  קרמיקה.  בתנור 
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

43
Hבצ

לשיר בצוותא
מנחה: אלה האריס

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

קבוצתי.
מועד: יום שני שעה: 10:50-12:15
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44
Fבב

NLP-מודל תקשורת אישית ובין אישית – ממשיכים 
NLP Trainer :מנחה: אורלי קין, בעלת הסמכה בינלאומית

בשילוב  ותרגול  למידה  על  מבוסס  תוכן:  ב+ג  שנים   NLP קורס  לבוגרי  מיועד: 
היבטים ביולוגיים בתחום הנלמד.

בין הנושאים  • מוחות מרובים - m.B.I.T, שימוש בשלושה מוחות-מוח-לב-בטן.
מתודולוגיה סדורה, בה נלמד איך ליישר בין המוחות • שעשועי קו הזמן - קו הזמן, 
מיומנויות גבוהות בקו הזמן. שדרוג טכניקת קו הזמן • חוסן נפשי - מנקודת מבט 
נוירו לינגוויסטית, פרספקטיבי, פרופורציה • מוזיאון האמונות העתיקות - נלמד 
איך לאחסן אמונות עתיקות שלנו וליצור את מה שיעיל עבורנו • מודלים רפואיים 
• הקורס מלווה במצגות,  מתקדמים על פי ה-NLP • עקרונות של דימיון מודרך 
סרטונים, מוסיקה, קלפים השלכתיים ועוד • תשלום נוסף עבור צילום דפי עבודה.

מועד: יום שני  שעה: 9:10-10:35 

45
Fבב

NLP-מודל תקשורת למצוינות אישית ובין אישית - 
מתחילים 

.NLP Trainer בביולוגיה, בעלת הסמכה בינלאומית M.A ,מנחה: אורלי קין

"האי שלנו הוא אי קטן בתוככי אוקיאנוס של חוסר ידיעה" בשביס זינגר.
תוכן: מודל ה- Neuro Linguistics Programming- NLP הינו גישה המציעה 
ארגז כלים לשינוי תפיסת המציאות דרך שינוי החווייה הרגשית, השינוי מאפשר 
שלו  השפה  ודפוסי  ההתנהגות  דפוסי  החשיבה,  דפוסי  לבחינת  אדם  להוביל 
במטרה ליצור את השינוי. עם זיהוי דפוסים אלה ניתן להסיר באופן מובנה מגבלות 
שהאדם יצר לעצמו ולהחליפם בדפוסים חדשים ומתאימים יותר. ה- NLP  מציע 

דרך יעילה לשימוש משולב בשפה, במחשבה ובגוף. בין הנושאים שילמדו: 
יעילה.  והשימושים שלהם לתקשורת  יסוד  מודל התקשורת של ה-NLP, הנחות 
הבנת שפת גוף מילולית ושפה לא מילולית. טיפול וניקוי רגשות שליליים. הצבת 
מטרה והגשמתה, זיהוי דרכי חשיבה באמצעות רמזי תנועות עיניים, שינוי מסגרת 
ובריאות.  נפש  גוף  בין  קשר  מודע.  ובלא  במודע  ולמידה  שינוי  יצירת  החשיבה. 
חיזוק מאגר המשאביים הפנימיים שלנו. לימוד חוויתי, במהלך הקורס השתתפות 
מגוונת בשילוב: הרצאות, התנסות אישית, קבוצתית, סימולציות, מצגות, סרטים 

וקלפים השלכתיים • תשלום נוסף עבור צילום דפי עבודה.
מועד: יום שני שעה: 10:50-12:15 

46
Hבב

לנוע, לרקוד, לחיות 
מנחה: אורלי סלע - רקדנית ומדריכת תנועה

הזמנים  מכל  ריקוד  סגנונות  במגוון  נתנסה  בהם  סוחפים  תנועה  מפגשי  תוכן: 
מהמזרח, מהמערב ומכל העולם . כי הכל אפשרי !!  ניצור יחד , נהנה ונתקרב. מיועד 

לנשים ולגברים בעלי כושר טוב.
מועד: יום שני שעה: 9:10-10:10

יום שני - בוקר 

38+39+40
C גב

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 
ועוד מקילים ומונעים כאבי גב  וגפיים, חיזוק העצם והשרירים הטבעתיים, אלה 
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 )38( שעה: 9:10-10:10 התעמלות על כיסאות

מועד: יום שני )39( שעה: 10:40-11:25 התעמלות על מזרונים
מועד: יום שני )40( שעה: 11:30-12:15 התעמלות על מזרונים

41
Cבב

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 

42
Bבב

ציור על אריחים
מנחה: מיקי טויז

שריפה  תהליך  האריחים  עוברים  הציור  לאחר  בגלזורות.  אריחים  על  ציור  תוכן: 
במגשים,  לשיבוץ  קיר,  לתמונות  ומיועדים  מתאימים  האריחים  קרמיקה.  בתנור 
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

43
Hבצ

לשיר בצוותא
מנחה: אלה האריס

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

קבוצתי.
מועד: יום שני שעה: 10:50-12:15
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47+48+49
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, 
לימוד  בוגר.  לאדם  ללימוד  נוחה  האלט  אחת,  כל  של  הצלילים  במנעד  הנבדלות 
בכלי זה מאפשר נגינה בחליליות האחרות, ככל שמתקדמים בנגינה. הממשיכים 

יוסיפו לימוד בחלילית סופרן. שיעור החלילית הוא קבוצתי.
נשיפה,  בין  השילוב   – בחלילית  הנגינה  טכניקת  לימוד   • כולל:  השבועי  השיעור 
עבודת לשון ועבודת האצבעות • שפת המוזיקה – תיווי, המקצב, הצלילים והחיבור 
המוזיקליות  היצירות  עולם  עם  הכרות   • במוסיקה  ומונחים  מושגים   • ביניהם 
דורש  שפה  לימוד  לשעור  שעור  בין  בפרט.  החליליות  ובתחום  בכלל  והמלחינים 
תרגול, לכן חשוב אימון יומי מתחילת הלימוד. התקדמות בנגינה היא פועל יוצא 
של כמות התרגול התורם לידע של השפה, לפיתוח היכולת הטכנית ומביא להרחבת 
אפשרות  קיימת  קבוצתי  בשיעור  גם  לבצע.  הנגן  יכול  אותו  היצירות  רפרטואר 

להתקדמות אישית. בואו לעשות מוזיקה!
מועד: יום שני )47( שעה: 9:10-10:35 ממשיכים - בעלי ידע בסיסי.

מועד: יום שני )48( שעה: 10:50-12:15 - מתקדמים.
מועד: )49( יקבע בתיאום עם הנרשמים - מתחילים.

50
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 
וגם אנשים עם  ואת קבוצות שרירי המרכז. השיעורים מתאימים לאנשים בריאים 
שאנו  העבודה  את  משלימה  במים  העבודה  וניתוחים.  פציעות  ולאחר  מוגבלויות 
עושים מחוץ למים, מאפשרת עבודה קלה יותר עם הגוף, המיגבלות נעלמות ואיתן 
ב"מרכז  המקורה  הבריכה  מקום:  והשלד.  המפרקים  של  וריווח  קלילות  חווים  אנו 
הולצר לספורט" – בקיבוץ ניר דוד • המשתתפים ישלמו 20 ₪ עבור כל כניסה לבריכה.

מועד: יום שני שעה: 9:10-10:45
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51
Eבב

הנרטיב בצילום ככלי להתבוננות מעמיקה על 
הצלם וסביבת עבודתו מנחה: רענן קוסוביץ

קורס צילום לבעלי ידע רחב הרוצים להתנסות בלחקור את משמעויות הצילום 
דרך סיפור.  תוכן: נרטיב – עוסק בייצוג של הבדלים באמצעות אירועים המשתנים 
על פני ציר הזמן.  מכלול האמצעים ואופני הארגון של הזמן בתוך רצף הקרוי סיפור- 

מיתוס ביוונית. יסוד מרכזי של תקשורת וגורם המעצב זהות, זיכרון ומשמעות. 
נלמד איך לייצר סיפור בתמונות ברצף צילומי או כתמונה בודדת. נביט עלינו כצלמים 
העובדים בסביבה משתנה – צילומי רחוב עם אנשים, בלי אנשים, דומם, טבע וכו'.. 
נתרגל את החשיבה ובניית הסיפור בצילום, נעבוד עם חצובות דבר המכריח אותנו 
ומבזקים  טבעית  בתאורה  נשתמש  והסיפור.  הפריים  את  ולבנות  אחרת  לחשוב 
)פלאש(, נלמד לביים סיפור ולהשתמש באנשים עוברי אורח ובחפצים דוממים על 
מנת לייצר את הסיפור הטוב ביותר. נצא לתרגל הרבה במקומות שונים ונתחבר 
למהות הצילום אצל כל אחת ואחד. נלמד גם על צלמים והוגי דעות המתייחסים 
מתוך  פוטותרפיה  של  בנגיעות  גם  יעסוק  הקורס  היום.  ובעולמנו  בעבר  לנרטיב 
הכרח להבין את נפש הצלם, מאיפה הגיע ועם איזה מטען אישי הגורמים לו ליצור 

את הסיפור עם נגיעותיו האישיות בצילום עצמו. 
הקורס לא יעסוק ביסודות הצילום ולכן מתאים לבעלי רקע בצילום. 

הקורס מובנה יינתנו בו תרגילים לבית בצילום ועריכה בסיסית של תמונה. 
• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור השימוש במחשבים.

מועד: יום שני שעה: 9:10-12:10

52
Fבצ

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

תוכן: מעגל שיח על סוגיות הנוגעות לחיינו: אתגרי הזיקנה, בינינו לבין סביבתנו, 
חברות  והנכדים,  הילדים  עם  הבינדורי  בקשר  והמורחבת,  הגרעינית  במשפחה 

השתייכות ועוד. נתבונן בקשרים המלווים את חיינו ומשמעותם עבורנו.
מועד: יום שני  שעה: 10:50-11:50  • פטור מדמי הרשמה.

יום שני - בוקר / שני צהריים

53+54
בבBצ

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  לפסיפס  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 חומרים ע"ח המשתתף.

מועד לממשיכים: יום שני )53( שעה: 9:30-12:00
23מועד למתחילים: יום שני )54( שעה: 12:00-14:30



יום שלישי - בוקר 

55
Dבב

היסטוריה ואקטואליה
מנחה: עמוס דותן

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

וננסה למצוא הסברים ותובנות לאירועים הדרמטיים המעצבים את עולמנו כיום.
מועד: יום שלישי  שעה: 9:10-10:35

56
Dגצ

מיקרא: סיפורי יוסף 
מנחה: הדס עטיה פרידמן 

מ"וישראל אהב את-יוסף מכל בניו" ועד "ונתון אתו על כל-ארץ מצרים" 
תוכן: יוסף עומד במרכזו של מחזור הסיפורים האחרון בספר בראשית, בפרקים לז-

נ. במהלך הקורס נתחקה אחרי דמותו היחודית של יוסף שהופך מנער חולם חלומות 
לשליט מצרים, העובר במהלך חייו תהליכי השתנות ולמידה. נעמוד על המסרים העולים 
מהטקסטים תוך התייחסות להקשרים מקראיים אחרים המתכתבים עם סיפורי יוסף. 
כמו כן נעסוק בפרשנויות מתחומי דעת שונים שיש בהם כדי להאיר מסרים רלוונטים 

ומשמעותיים לחיינו כאן ועכשיו. מועד: יום שלישי  שעה: 10:50-12:15 

57
Dבב

אני, אתה והפרשה 
מנחה: קובי וייס

האישיים  לחיים  הקשורות  השבוע  פרשת  מתוך  העולות  בסוגיות  עיון  תוכן: 
והציבוריים שלנו. מסגרת החוג, להבדיל מהמדיה הדיגיטאלית והכתובה, מאפשרת 
בצורה  ללמוד אותם  גם להצליח  בנושאים ה"כבדים" של הפרשה, אך  להתמקד 
והנושאים  הפרשה  תוכן  של  רחבה  סקירה  תתבצע  מפגש  בכל  ומעניינת.  רחבה 
יריעה,  ורחב  נושא אחד שיזכה לטיפול מעמיק  יבחר  בה. מכל פרשה  המרכזיים 
הביניים,  ימי  פרשנות  הלכה,  מדרש,  של  יצירה  שנות  מאלפיים  מקורות  הכולל 
הגות מודרנית, ספרות, פסיכולוגיה, פילוסופיה ושירה. נקרא את ספרות המקור 
אשר "תתורגם"  ללשון השווה לכל נפש ובכך אף יתאפשרו הצצה ותרגול בארון 
חומשי  חמשת  של  חלוקה  רק  אינה  השבוע  פרשת  הרחבה:  היהודי.  הספרים 
האקטואליות  למול  יחסים  מערכת  מנהלת  השבוע  פרשת  קטעים.  ל-45  התורה 
היא  בה  התקופה  ברוח  נטענות  הפרשות  אחד  מצד  והמגיע.  החולף  השבוע  של 
לדרשות  השראה  משמשת  היא  ומאידך  לה.  הסמוכים  החגים  ובאווירת  נקראת 
הניתנות במסגרת טקסי החיים בנערכים בשבוע "שלה". במשך מאות שנים של 
השבוע.  בפרשת  על  ספרות  של  מיוחדת  סוגה  התפתחה  בתורה  הקריאה  מנהג 
בשנים האחרונות ספרות זו התפתחה והפכה להיות חלק מהתרבות הישראלית. 
אנו נסתמך ונמשיך במסורת זו לחיינו אנו ונבצע חיבורים בין הפרשות לשאלות 
חיים מודרניות הן במרחב האישי שלנו, התלמידים בדורות בגלבוע,  והן במרחב 

הציבורי הישראלי • תשלום נוסף עבור צילום דפי עבודה.
מועד: יום שלישי שעה: 9:10-10:35
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58
Dגצ

גיבורי תרבות יהודית בעת החדשה 
מנחה: קובי וייס

הקדמה  ההשכלה,  המודרנה,  עם  שהתמודדו  ההוגים  אחר  מסענו  במסגרת  תוכן: 
לאחר  העשרים.  המאה  של  הראשונה  והמחצית  ה-19  המאה  לשלהי  הגענו  והחילון 
שהעשרנו בשנה החולפת את הדיון בהגות הציונית נוסיף לקלחת גם את הסוציאליזם 
לזרמיו השונים ונכיר את משה הס, בורוכוב, בן גוריון, מאיר יערי וברל כצנלסון ואחרים. 
ככל שנספיק, נתקדם לעבר הוגים של מרכז המאה, כמו הרבנים מרדכי קפלן )שעל 
פיו רעיונותיו עוצב בית התפוצות החדש(, א.י השל וי.ד. סולובייציק )האורתודוקסיה 
המודרנית(. מתוך אמונה במפגש בלתי אמצעי אנו מבססים את לימודינו על קריאת 
הייחודי,  מסגנונם  ומתרשמים  האישים  של  החשובים  מחיבוריהם  נבחרים  קטעים 
נקדיש  כרגיל  הוגים שונים מתקופתם.  לבין  בינם  ומשווים  מדרך ההסתכלות שלהם 
א.ד.  והפעם:  דמויות,  שתי  של  בהגותם  מיוחדת  להתעמקות  מהשיעורים  ניכר  חלק 

גורדון והרב א.י קוק • תשלום נוסף עבור צילום דפי עבודה.
מועד: יום שלישי  שעה: 10:50-12:15

59
Hגצ

מוסיקה סובבת עולם 
מנחה: אוכמא שפרן

רוול;  דביסי,   - צרפת  שונות:  מארצות  קלאסית  מוסיקה  וקטעי  שירים  תוכן: 
מרחבי  בלדות   - הבריטיים  האיים  ברסאנס.  עד  מהרנסאנס  הצרפתי  השנסון 
ספרדית;  עממית  מוסיקה   - ספרד  הולסט.  ויליאמס,  ווהן  פרסל,  הנרי  האיים; 
מלחינים ספרדיים ומלחינים זרים שכתבו מוסיקה ספרדית. מזרח אירופה- שופן, 

דבוז'אק וסמטנה, ברטוק וקודאי.
מועד: יום שלישי  שעה: 10:50-12:15

60
Dגצ

מבט לעבר 
מנחה: ד"ר אברהם בן מאיר

סיפורים,  אישיים,  זיכרונות   - מגוונות  בדרכים  נעשית  בעבר  התבוננות  תוכן: 
כפי  בעבר  נתבונן  לעבר"  "מבט  ההרצאות  בסדרת  ועוד.  ספרותיות  יצירות 
התרחשויות  ארועים,  יוצגו  הסדרה  לאורך  ההיסטוריונים.  ע"י  משוחזר  שהוא 

והתפתחויות שהשאירו חותם בעולמנו בעזרת החוקרים והמחקר ההיסטורי.
מועד: יום שני שעה: 10:50-12:15 

61
Bגב

סדנת אמנות רב-תחומית מגוונת 
מנחה: חיה עטר

תוכן: סדנא שנתית המשלבת הכרות, התנסות ולמידה של יצירה במגוון תחומים 
א. קוולינג - הכנת  בין הנושאים:  ונושאים. כל סדרה מורכבת ממספר מפגשים. 
אגרות ברכה )8 מפגשים( ב. הכנת הדומים מצמיגים )2 מפגשים( ג. הכנת מתלים 
הכנת  ה.  מפגשים(   8( נחל  חלוקי  על  ציור  ד.  מפגשים(   2( מפתחות  למחזיקי 
משלוחי מנות לפני פורים )2 מפגשים( ועוד... ועוד... • עלות החומרים על חשבון 

המשתתף. ניתן להרשם ולהשתתף בסדנאות בודדות ע"פ בחירה.
מועד: יום שלישי  שעה: 8:00-10:30 )הגעה עצמאית בבוקר( 
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62
Bגב

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

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

תשלום נוסף: השתתפות אישית של כל אחד מהלומדים בסך 25 ש"ח לחודש. 
מועד: יום שלישי  שעה: 9:10-12:15

63+64
גבBדב

קרמיקה 
מנחה: ענת בן שמעון

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

ע"ח המשתתף. 
מועד: יום שלישי )63( שעה: 9:30-12:00 

מועד: יום רביעי )64( שעה: 9:30-12:00

65+66+67
גבCגצ

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 )56( שעה: 09:15-10:00
מועד: יום שלישי )66( שעה : 10:40-11:25
מועד: יום שלישי )76( שעה: 11:30-12:15

68
Eגב

"בזווית - אחרת" קבוצת צילום 
מנחה: שושנה גנז

הצילום  ושפת  דיגיטלי  בצילום  בסיסי  ידע  בעלי  חובבים  לצלמים  מיועד  תוכן: 
שפת  עם  ההכרות  את  להעמיק  ורוצים  בצילום  יוצרת  במסגרת  המעוניינים 
דרכה  את  ממשיכה  הקבוצה  וההקשבה.  ההתבוננות  יכולת  את  ולפתח  הצילום 
ולהיכרות  ובטבע  שבאדם  היופי  אל  למסע  להצטרף  נוספים  צלמים  ומזמינה 
טובה יותר עם עצמינו באמצעות הצילום. השעורים כוללים סדנאות צילום בשטח 
בנושאים מגוונים. מעקב אחרי פריחות בהתאם לעונות השנה. נושאים ייחודיים 
 – ושל משפחותיהם. אדריכלות  וצילום שלהם  ניצולי שואה  זו: מפגש עם  לשנה 
צילום מבנים איקוניים בסביבתנו. צילום בעקבות צלמים מפורסמים. הנושאים 
מאפשרים התנסות בתהליך עבודה צילומי ממושך, 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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69
Fגב

שנג זן צ'י קונג 
מנחה: רותי פורת

תוכן: שיטה זו היא מדיטציה בתנועה, התנועות פשוטות והרמוניות. בהדרגה 
משחררים את הגוף והראש ונכנסים לשקט ולרגיעה. כשהלב ניפתח ורגוע והראש 

מרוקן ממחשבות, מתאפשרת זרימה של צ'י )כח חיים(, צ'י מחזק את השרירים, 
יוצר סירקולציה טובה יותר של הדם , ומשפר את הבריאות. התנסות זו מחזירה 

אותנו לשמחה של הלב. ההרגשה הפנימית משתפרת, ואנו חווים הרגשה של 
שמחה ואהבה.

מועד: יום שלישי  שעה: 9:10-10:35 

70
Aגצ

שפה ערבית מדוברת, תרבות ומנהגים – ממשיכים
מנחה: פתחי מסאלחה

מיועד לממשיכים ולבעלי ידע בשפה הערבית.
תוכן: לימוד השפה הערבית העממית המדוברת להתנהלות יומיומית לימוד תרבות 
ומנהגים ערביים. נושאי הלימוד יאפשרו שיחה בנושאים יום-יומיים, ויכללו תרבות 
והזקן,  האשה  המבוגר,  כבוד  סולחה,  אבל,  שמחות,  באירועי  נימוס  כללי  האדם, 
לימוד  ועוד.  בחגים  הראמדאן,  בצום  האסלאם  תרבות  ספורים,  ריקוד,  שירה, 

מנהגים ערביים מגוונים החולשים על כל אורח החיים.
מועד: יום שלישי  שעה: 12:15–10:50 

יום שלישי - לפנה"צ 

71
Aגצ

סדרת סיורי ליקוט עונתיים מדריכה: יעל עתיר - מדריכת 
לקטים, מטפלת בצמחי מרפא של ארץ ישראל, צמחי מרפא סינים ומערבים.

השנה,  עונות  עם  משתנה  היער  את  נחווה  הקרובה,  בסביבתנו  לטבע  נצא  תוכן: 
את  לזהות  הבית,  ליד  הגדלים  בר  מצמחי  חדשים  טעמים  לחיינו  להכניס  נלמד 
הצמחים השונים, את החלקים האכילים בשלבי התפתחות הצמח בכל עונה, נלמד 
על הסגולות הרפואיות של צמחי הבר והשימוש הביתי בהם. נחדד את החושים 
ונלמד לזהות את האיכויות השונות לפי הטעמים והמרקמים השונים. כל מפגש 

מסתיים בארוחה משותפת, פרי עמלנו, מהצמחים שליקטנו בבית מארח.
מועד: הסיורים יתקיימו בימי שלישי במועדים: 5.11.19  14.1.20  3.3.20  5.5.20

בין השעות: 9:00-13:00 מספר המשתתפים בסיור מוגבל ל-20.
לקראת כל סיור יצא פרסום. מומלצת השתתפות רצופה ב-4 הסיורים.
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72+73
Eגע

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

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

והורדה של אפליקציות. הפיכת המכשיר שבידינו לכלי עזר בחיי היום-יום.
מתחילים: מועד: יום שלישי )72( )5 מפגשים(  שעה: 17:00-18:30 

• פטור מדמי הרשמה
מתקדמים: מועד: יום שלישי )73( )5 מפגשים(  שעה: 17:00-18:30 

• פטור מדמי הרשמה  הנרשמים יקבלו הודעה על מועד פתיחת הקורס.

74
Dגע

היסטוריה מתוך החשיכה - 1939-1945 
מנחה: משה חרמץ

תוכן: סדרת הרצאות מרתקות על אנשים שעשו היסטוריה מתוך החשיכה:
7.1.20 מרדכי אנילביץ המפקד על המרידה העממית הראשונה והגדולה באירופה.

25.2.20 מרדכי רומקובסקי ראש היודנראט בגטו האחרון על אדמת פולין, גטו לודג'.
17.3.20 רודולף הס מפקד אושוויץ.

21.4.20 בין משה קראוס לישראל קסטנר המאבק על הצלת יהודי הונגריה.
5.5.20 חנה סנש צונחת באירופה ע"מ להציל את אמה, להציל את עמה...

19.5.20 ראול ולנברג גדול חסידי אומות העולם.
16.6.20 יוסי הראל מפקד על אניית הדגל של המיתולוגיה הישראלית, אקסודוס.

תשלום: 300 ₪ למשתתפי החוגים. 450 ₪ - לאחרים.
מועד: יום שלישי )7 מפגשים( שעה: 17:00-18:30

75
Fגע

קורס בניסים 
מנחה: אלי ארגמן - איש-רוח, מטפל, מלווה ומנחה סדנאות.

החשוב  הספר  אולי  הוא  בניסים  קורס  בחייכם!  ניסים  לחולל  ללמוד  בואו  תוכן: 
ביותר בעידן החדש ובהשראתו נכתבו ספרים רבים על ידי סופרים כגון לואיז היי, 
וויליאמסון ועוד. הספר הגיע בתקשור בתחילת שנות ה-70  ריצ'ארד באך, מריאן 
ומאפשר הבנה מקיפה של המהות והמשמעות של החיים שלנו. מטרת הקורס היא 
לשנות את התפישה שלנו לגבי הנקודות בחיים בהן אנו חווים קושי, מכשול, כעס, 
ולהביא לאושר, שמחה, שלווה, שלום ואהבה אל חיינו.  אשמה, שיפוטיות וחרדה 

קורס תיאורטי ומעשי כאחד. מועד: יום שלישי שעה: 17:00-18:30
76

Fגע
ריפוי כאורח חיים מנחה: אורי לנגליב - מתמחה בדרכי ריפוי עצמי, מדיטציה, 

מטפל ומלווה, מדריך צ'יקונג, מומחה לתהליכי "ניקוי רעלים" כדרך להבראה

תוכן: ריפוי עצמי הינו קורס הנובע מהצורך להרגיש טוב יותר, לחיות בחיוניות גבוהה 
וללמוד כיצד לעזור לעצמנו וליקירנו לשפר את בריאותנו, מכיוון שבסופו של יום, בריאות 
זוהי  לנו.  ייטב  כך  לטובה  עליו  שנשפיע  וככל  לרשותנו  העומד  הבסיסי  המשאב  היא 
מומחיות שביכולתנו לנהלה באופן מושכל. אופן הלימוד הינו קל ונעים והכלים הינם 
ההשפעה  ברובדי  עצמנו  את  "לתקן"  הזדמנות  לנו  יקנה  תירגולם  לחלוטין.  מעשיים 
הפנימיים שלנו ליצירת מציאות נעימה יותר ונכונה עבורנו, בהתאמה לזמן בו אנו חיים. 
בקורס נלמד ונתרגל דרכי השפעה על בריאותנו הפיזית ועל הרווחה הנפשית אליה אנו 

שואפים באופן טבעי. ידע זה נאסף על-ידי לאורך שנים מתרבויות קרובות ורחוקות, 
המשך בעמוד הבא ----------<
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גיאוגרפים  ואיזורים  טיבט(  הודו,  יפן,  קוריאה,  סין,  התיכון,  )המזרח  אחרים  מזמנים 
שונים, שהמשותף להם הינו כיצד להיטיב. נשלב זאת עם ידע בן זמננו )חקר המוח, אורח 
חיים בריא, מחקרים מדעיים ותובנות עכשוויות( • נתרגל בכל מפגש צ'י קונג מרפואת 
המזרח • נתנסה במדיטציות מעוררות השראה • תרגילי נשימה )להגברת חיוניות מיוגה 
וצ'י קונג( • נקודות לחיצה )"סו ג'וק" ומפת כף היד( • הגברת המודעות ושינוי תפיסתי 
• קבלה עצמית וקידוד מחדש • התמדה, יישום כלים, שיעורי בית ושיתוף • כל שיעור 
ילמד באופן תיאורטי ומעשי כאחד • במהלך הקורס ינתן למשתתפים דיסק לתרגול צ'י 

קונג וכן יועברו סרטונים מקצועים ודפי הדרכה.
מועד: יום שלישי )10 מפגשים רצופים( שעה: 17:00-19:00

77
Dגע

"לחשוב כמו חוקר" - סודות מחדר החקירות
מנחה: סא"ל )מיל.( צביקה קרוכמל

את  נוטל  הוא  בעצמו,  המרצה  שחקר  אמיתיים  חקירה  סיפורי  באמצעות  תוכן: 
המאזינים אל מאחורי הקלעים של עולם החקירות והבילוש ואל הנעשה במוחו של 
החוקר. הסיפורים מגוונים ומציגים קשת רחבה של סוגי חקירות ועבירות פליליות.
הנושאים: 12.11.18+29.10.19 מפרשת רמי דותן ועד פרשת הצוללות - פיצוחה של 
מעילת המיליונים של תא"ל רמי דותן שהיה ראש להק ציוד של חיל האוויר. חקירה 
"מהפכת  מדינה,  עדי  המפתיעות,  ההתפתחויות  נשימה,  ועוצרת  עולם  חובקת 

הקצינים", "כתב החידה" והמטמון ועד ההודאה וההרשעה במשפט.
26.11.19 האם הרוצח חף מפשע? על פענוח רצח קצין צה"ל ע"י פקוד שלו בפיצוץ 
ונדון  תחילה  בכוונה  ברצח  שהורשע  חייל  בצפון.  במושב  לילה  באישון  מסתורי 
למאסר עולם, טען במשפטו ועד יום שיחררו מהכלא כי לא הוא ביצע את המעשה. 
10.12.19 חוקרים, בלשים, עוקבים ומה שביניהם על השיטות ועל פעילות יחידת 
לבין הבלשים  לובשי המדים  ושיתוף הפעולה שבין החוקרים  "הסמויה"  העיקוב 
שמוביל  אמיתי  מעקב  על  מרתק  סיפור  ההרצאה  במרכז  באזרחית.  הלבושים 

לחשיפת גנבי נשק מצה"ל.
7.1.20 בכירים בחקירה, איך הם מסתבכים? מה קורה לבעלי תפקידים בכירים

בחקירות. מדוע הם מסתבכים בעבירות ולמה הם לא מפנימים את "סוף מעשה 
במחשבה תחילה".

21.1.20 סוכן סמוי בדרך לפריז על עבודת הסוכנים הסמויים וה"מושתלים״
4.2.20 פרקליטים אינם מושלמים: מה קורה כשפרקליטים צבאיים בעצמם, כולל 
בעלי תפקידים בכירים, עוברים עבירות? עד כמה זה עלול לקרות גם בפרקליטות 

האזרחית?
18.2.20 הצבא צועד על קיבתו סכומי עתק מתקציב הביטחון מיועדים להצטיידות 
והדלק. סכומים אלה קורצים למי שרוצה לעשות כסף קל.  צה"ל בתחומי המזון 
ההרצאה כוללת סיפורים מרתקים על מעילות, הונאות וגניבות במיליונים של מזון 

ודלק צבאי.
מועד: יום שלישי )8 מפגשים( אחת לשבועיים שעה: 17:00-18:30

)לא חופף לחוג "אנשים שעשו היסטוריה" בהנחיית משה חרמץ(
תשלום לסדרה: 250 ₪ למשתתפי החוגים. 400 ₪ - לאחרים.
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יום שלישי - אחה״צ

78
Fגע

תרגול ולימוד מיינדפולנס )קשיבות(
מנחה: ענבל ארגמן ויידנפלד

מיינדפולנס הינו תרגול של תשומת לב פתוחה ורחבה לכל מה שיש בגוף  תוכן: 
ובתודעה. נכיר מושגים מהחשיבה של תורת הנפש הבודהיסטית, משם התרגול 
צמח והתפתח. במפגשים תרגול שמסייע להתמודד עם אתגרי החיים ולטפח רגעי 

רווחה, הערכה ושמחה.
מועד: יום שלישי )10 מפגשים רצופים( שעה: 17:00-18:30

הנרשמים יקבלו הודעה על מועד פתיחת הקורס.

79
Dפתחי מסאלחה מארחגע

תוכן:  סדרת מפגשים בהם יארח פתחי מסאלחה אורחים 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 שלישי )אחת לחודש( שעה: 17:00-18:30  • פטור מדמי הרשמה

לקראת כל מפגש יצא פרסום לנרשמים ולמתעניינים. פתוח לציבור הרחב!

יום רביעי - בוקר

80
Dדב

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

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

בשנים קודמות.
מועד: יום רביעי שעה: 9:10-10:35

81
Hדב

שפת הסתרים של אומנות הקולנוע
מנחה: אמיר תומשוב

תוכן:  תולדות הקולנוע והפסיכולוגיה של התפיסה החזותית ככלי לניתוח, הבנה 
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: 9:10-10:35
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יום רביעי - בוקר

82
Dדצ

הסטוריה בהיבט רב-תחומי מנחים: ד"ר שלי-אן פלג, ארכיאולוגית, 
מורן גלאון-דוקטורנט להיסטוריה של א"י, אסף לשם M.A - חוקר היסטוריה.

מהיבטים  ההיסטוריה  את  שיאירו  נבחרות  הרצאות  המשלב  שנתי  קורס  תוכן: 
רחבים, מפתיעים ומרתקים. 

מסורות,  תרבות,  גלאון.  מורן  מנחה:  הציונית  בתנועה  וחגיגות  טקסים  חגים, 
ועוד!  פוליטיקה  דת,  טקסים,  הילולות,  זרות,  השפעות  ניסים,  פרועים,  חגים 
ועד  וחגים לאומיים בתנועה הציונית, בראי ההיסטוריה  התפתחות חגי ישראל 

לימינו. 
בעקבות חוקרי ארץ ישראל ראשונים, מן המאה ה-19 ועד להקמתה של מדינת 

ישראל. מנחה: ד"ר שלי-אן פלג.
חוקרי א"י הראשונים, הסודות והסיפורים הפיקנטיים האישיים.

נתוודע אל מבצעי המחקר, שיטת עבודתם וההילה הרומנטית האופפת אותם.
נלמד על תוצאות מחקריהם ונתעמת עם מיתוסים. בין הנושאים:

• קציני ההנדסה הבריטיים בירושליים. * הכתר הבריטי * שודדי תיבות אבודות
• מי אתה גוטליב שומאכר? * התיעוד הקדום: ציורים, מפות וצילומים.

• א"י כארץ התנ"ך עבור האמריקאים * תגליות ארכיאולוגיות או זיופים מושלמים?
• נשים פורצות במחקר על א"י * הנרי בייקר טריסטראם- חוקר טבע.

• מסעות של משכילים לארץ ישראל.
שימור מבנים: אירועים מכוננים מנחה: ד"ר שלי-אן פלג

משקפים  בארץ  התרבות  ונופי  מורשת  אתרי  של  הגדול  ומספרם  רבגוניותם 
את קשת הקהילות האתניות והתרבותיות בארץ, מספרים לנו על זהותנו כיום, 
בשימור  המכוננים  האירועים  את  נכיר  הישראלי.  הנוף  היווצרות  ועל  עברנו  על 
את  הישראלי,  השימור  מנגנון  את  בישראל,  הארכיאולוגים  והאתרים  המבנים 

מגוון האתרים ואת הדילמות בשימורם ואת הגופים השונים שפועלים בתחום.
• הקו השחור של ידין במצדה - שימור, שחזור או המצאה?

• תל באר שבע - אתר ארכיאולוגי או דיסנילנד?
• בעקבות הוונדליזם בעבדת: הזדמנות לשקם את נזקי הארכיאולוגים?

• עכו עיר חיה או עיר לתיירות?
• הרס הגימנסיה ובניית מגדלי שלום - אירוע מכונן או אירוע הרסני?

• מה משמרים בעיר הלבנה של תל אביב?
• דינם של מגדלי מים, בתי קירור ותחנות רכבת ישנות שאינם בשימוש כבר.

• מלבישים מבנים ישנים מאבן בבטון, זכוכית וברזל.
 מזרח הגליל התחתון מנחה: אסף לשם

• מהטרקטור ועד הטנק- המערכה בחזית המערב
• רמות הבזלת כ"מדבר של הגליל"

• "הטירה הבנויה"- התנחלות עברית בתוך כפר ערבי בלב המרחב!
• אינדור )עין-דור המקראי(- סיפורו של כפר ייחודי במרחב.

מועד: יום רביעי שעה: 10:50-12:15
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יום רביעי - בוקר

83
Bדצ

"פגישה לאין קץ"- מפגש בין אמנות, ספרות 
ופסיכולוגיה מנחה: שלומית מילמן- דוקטורנטית לספרות ופסיכולוגיה
המשקפת  כמראה  ועוד(  תאטרון  קולנוע,  )ספרות,  אמנות  ביצירות  תבונן  תוכן: 
סוגיות כמו: עיצוב זהות, השתייכות, דימוי עצמי ומצבי משבר העומדים במרכז חיי 
המתרחש  לבין  טיפולית  במסגרת  המתרחש  בין  והשונה  הדומה  על  נעמוד  אדם. 
בתהליך  הקורא/הצופה  של  החוויתי  לעולמו  נתוודע  אמנות.  יצירת  עם  במפגש 

הקריאה והפרשנות של היצירה. במהלך הקורס נכיר יצירות משל: נ. אלתרמן, 
ג. גולדברג, נ. זך, פ. קפקא, ע. עוז, א. קרת, א. מונרו, א. דיין, פ. באוש, א. נהרין ועוד... 

מועד: יום רביעי  שעה: 10:50-12:15

84
Bדצ

תולדות התרבות האנושית
מנחה: אמיר תומשוב

תוכן: התפתחות ציוויליזציות ומורשת התרבות שלהן משחר האדם הזקוף ועד היום. 
התמורות האנושיות שהובילו את האנושות קדימה, מעידן הקרח האחרון, בהיבטים 
של ספרות ושירה, אמנות, אדריכלות ומוסיקה. כל אלו על רקע שינויים דמוגרפיים 
שהיו בתולדות ימי תרבויות העולם בהיבטים: היסטוריים, פוליטיים,  ארכיאולוגיים, 
מיתוס ופולקלור. הקניית כלים ביקורתיים על ההשלכות של דברים שנעשו בעבר 
אל ימינו ומתן כלי להבנת שפות קדומות שהן הבסיס לקריאת הירוגליף חיתי ומצרי, 

כמו גם קריאת טוטמים. עלילות האדם והתפתחות עשייתו וחשיבתו.
מועד: יום רביעי שעה: 10:50-12:15

85
Fדצ

נפלאות המוח האנושי
מנחה: ד"ר אפרת זלוטניק - "היפוקמפוס"

תוכן: 2 סדרות הרצאות המשלבות מוח-גוף-נפש.
השונים  האזורים  אודות  מידע  המשלבות  הרצאות  האנושי:  המוח  נפלאות  א. 

במערכת העצבים, אופן פעולתם יחד עם מחקרים רלוונטים עדכניים בחקר המוח.
• מנפלאות המוח האנושי - פותחים את הקופסא השחורה • אנטומיה ופיזיולוגיה 
של מערכת העצבים • מערכת הזיכרון • שינה וחלימה • חושים • הקשר בין מוח, חוט 
השדרה והגוף • מערכת החישה • כאב - מהי תחושת כאב? כיצד ניתן להתגבר עליה?
• המערכת המוטורית - תנועה, שרירים • סמים, אלכוהול, התמכרויות ומה שביניהם

• המוח הנשי - המוח הגברי • מוח ואהבה 
ב. גוף-נפש - הילכו שניהם יחדיו? מבט מקיף אודות הקשר הנסתר והגלוי שבין הנפש 
הפסיכופתולוגיות  המחלות  אודות  והמחקרי  הפילוסופי  התיאורטי,  ההיבט  והגוף. 
• הבעיה הפסיכופיזית: בסיס תיאורטי, פילוסופי  הנפוצות כיום ואופן הטיפול בהן 
ומחקרי • מפגש עם טקסטים פילוסופיים • סיווג התנהגויות אבנורמליות והפרעות 
נפשיות לפי ה- DSM-5 • בעיות התנהגות: PDD • ADHD, ADD ואוטיזם • הפרעות 
• הפרעות   OCD ו-  • הפרעות חרדה  • סכיזופרניה ופסיכוזות  ופוסט טראומה  לחץ 
אכילה, הפרעות שינה, הפרעות אלימינציה • הפרעות מצבי רוח: דיכאון והתאבדות, 

הפרעה בי-פולארית
מועד: יום רביעי שעה: 10:50-12:15. הקורס יפתח ב-20 בינואר.
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86
Fדב

NLP-מודל תקשורת אישית ובין אישית - מתקדמים 
NLP Trainer :בביולוגיה, בעלת הסמכה M.A - מנחה: אורלי קין

NLP- אתה תמיד יותר ממה שאתה חושב שאתה.

תוכן: בין הנושאים: • פנורמה חברתית - שינוי פרספקטיבה למיקום ושינוי המיקום, 
שינוי המצב הרגשי • "אסטרטגיות של גאונים" לפי רוברט דילטס: דרכי התמודדות עם 
אתגרים אישיים, משפחתיים וחברתיים. ויסות רגשי - אילוף דרקונים: איך להתמודד 
עם רגשות שליליים, לחץ • Slight of mouth - דפוסי לשון וחשיבה- זריזות לשון, 
מחולל התנהגות חדשה - כלי ליצירה של   • הדרך להגיע ללא מודע באופן אלגנטי 
התנהגויות חדשות ושינוי הרגלים התנהגותיים • מודלים רפואיים מתקדמים על פי 
ה-NLP פסיכו מטפוריקה - מודל השפה הנקייה- Clean Language להתמודדויות 
רפואיות ועוד • טכניקת IEMT - טכניקה של שיחה, מהירה ומדויקת לשינוי החוויה 
מוסיקה,  סרטונים,  במצגות,  מלווה  הקורס  מודרך.  דמיון  של  עקרונות  הרגשית. 
קלפים השלכתיים ועוד. הקורס מבוסס על למידה ותרגול בשילוב היבטים ביולוגיים 

בתחום הנלמד • תשלום נוסף עבור צילום דפי עבודה.
מועד: יום רביעי שעה: 9:10-12:15

87
Aדב

אנגלית מדוברת - לממשיכים
מנחה: פיליפה סיגל

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

מועד: יום רביעי שעה: 9:10-10:35

88
Eדב

צילום כדרך חיים - קורס צילום בסיסי
מנחה: שושנה גנז

תוכן: הצילום התפתח מאוד בשנים האחרונות. מהליך סבוך הפך הצילום לנגיש, 
פשוט וזול עבור רבים. המצלמות הקומפקטיות מציעות טכנולוגיה ברמה גבוהה 
מצד אחד ומצד שני פשטות ונגישות לכל קהל יעד שהוא – צעירים ומבוגרים כאחד. 
כולנו חווים חווית יומיומיות של צילום במצלמה, בטלפון החכם, באייפד. מצלמים 
באירועים משפחתיים ובטיולים. לעיתים קרובות חווים תחושת החמצה, הצילום 
אינו מצליח להעביר את החוויה שעברנו. חוג צילום מעשיר ומעמיק את הידע של 
ובאומנות הצילום מצד שני. החוג מקנה  משתתפיו בטכניקת הצילום מצד אחד 
זווית ראייה  ומצד שני לפתח  ומאפייניה  יכולת לשלוט באופן מלא על המצלמה 
ייחודית ושונה. החוג יעמיק את הידע במושגים מעולם הצילום: חשיפה, מדידת 
אור, רגישות בחיישן תפקידו של התריס והצמצם, קומפוזיציה, עומק שדה ועוד. 
בחוג נתנסה במגוון ז'אנרים בתחום הצילום : צילומי טבע, אווירה, פורטרטים ועוד.  
הקורס מיועד לחובבי הצילום הרוצים להכיר את המצלמה האישית שלהם ולהפיק 
ממנה יותר. כל מה שצריך זה מצלמה דיגיטלית, רצון ליצור תמונות שמספרות 

סיפור, תשוקה לפתח את יכולת ההתבוננות וההקשבה וידע בסיסי במחשבים. 
• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור השימוש במחשבים.

מועד: יום רביעי  שעה: 9:10-10:35 
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89
Eדצ

אזרחות דיגיטלית כישורי חיים חיוניים בעולם 
הדיגיטלי )יישומי מחשב ואינטרנט( מנחה: שושנה גנז 

תוכן: המחשב והאינטרנט הם חלק בלתי נפרד מחיי היומיום של הילדים והנכדים, 
ואצל חלקם של המבוגרים הם גם חלק מחיינו, עד שלפעמים אנחנו שואלים את 
עצמנו איך בכלל הסתדרנו בלעדיהם. כישורי חיים בעולם הדיגיטלי נדרשים מכל 
לתקשורת,  כתשתית  באינטרנט  שימוש  ה-21.  המאה  ממיומנויות  כחלק  אזרח 
איכות  שיפור  לצורך  חיוני   – האוכלוסייה  קבוצות  כל  בקרב   – ולמידע  לשירותים 
א. יישומים מחיי היום יום מבוססי  החיים של כל אחד. הקורס מחולק לשניים: 
בתיקיות,  חומרים  ושמירת  ארגון  יכולות:  ורב  שימושי  ככלי   ,Gmail-ה אינטרנט 
קניות  ועריכת  חשבונות  בתשלום  נתנסה  ועוד.  בקבוצות  קשר  אנשי  ארגון 
ונלמד ליהנות ממאגרי המידע העצומים במגוון תחומי הדעת  באינטרנט, נשחק 
השונים. לא פחות חשוב מכל אלו – נלמד על  אמצעי הזהירות הנדרשים. נכיר את 
ונתנסה  פייסבוק  נפתח חשבון ברשת החברתית  הרשתות החברתיות הקיימות, 

בשימוש בהתאם לרצונותיכם ולמידת הפרטיות המתאימה לכם. 
ב. שימור זיכרונות ) אלבומי תמונות דיגיטליים, מצגות , סרטנים ועוד( נשתמש 
במדיות דיגיטליות שונות לשימור תמונות, מכתבים ותעודות. נכיר אלבומי רשת 
כדי לשתף את המשפחה והחברים באלבומי תמונות שלנו. נתנסה בהפיכתן של 
בסיסי  ידע  לבעלי  מיועד  הקורס  ועוד...  מצגת  קולאז',  לסרטון,  בודדות  תמונות 
במחשב  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

90
Fדצ

יוגה 
מנחה: מיכל פלד

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

הנשמה האלוהית בתוכנו.
מועד: יום רביעי  שעה: 11:00-12:00

91+92
Cדב

פילאטיס
מנחה: רווית זוהר לנאל

השרירים  של  הטבעית  התנועה  בהחזרת  מתמקדת  הפילאטיס  נשיטת  תוכן: 
האגן  רצפת  שרירי  איסוף  ריכוז,  מלאה,  לנשימה  לב  שימת  תוך  לגוף,  והאיברים 

והבטן, הארכת טווח תנועת המפרקים וחיזוק כללי של הגוף.
נכניס  שונות,  בתנוחות  השדרה  עמוד  של  הטבעי  במנח  לעבוד  נלמד  בשיעורים 
ויזרימו אנרגיה  ועמוקים שיעוררו  דרך תרגילים עדינים  והגב  תנועה לאזור האגן 

חדשה לגוף, תוך שימת דגש לעקרונות שיטת הפילאטיס.
התרגילים מתבצעים על מזרן בתנוחות שונות ומתאימים לכל אחד ואחת.

מועד: יום רביעי )91( שעה: 9:10-9:55   יום רביעי )92( שעה: 10:00-10:45 34
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93
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 
פיסולי  לחומר  והופכת  ידיים  למגע  ונעימה  רכה  התהליך  בסוף  המתקבלת  העיסה 
מופלא! בעזרת העיסה שנכין נלמד לפסל דמויות שונות: חיות, אנשים ועוד. נתנסה 
פיסול  בלון,  גבי  על  הבובה  פיסול  הפסלים:  של  הבסיס  ליצירת  שונות  בטכניקות 
הבובה על גבי בקבוק, עבודה עם חוטי ברזל, פיסול על גבי רשת ועוד. כמו כן נלמד 
שיטות לגימור הפסלים: ציפוי בנייר אורז ונייר דה קופאז'. צביעת הפסלים ע"י צבעי 

אקריליק וציפוי לכה • אין צורך בניסיון קודם • עלות החומרים ע"ח המשתתף.
מועד: יום רביעי  שעה: 9:10-12:00

94
Bדב

קליעת סלים
מנחה: מירב ברדה

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

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

95
Bהב

סדרת טיולים - גליליים
מדריכה: עדי זרחי

ייחודיים  מלאכה  ובעלי  אמנים  אל   30.10.19 נבחרים.  גליליים  טיולים  סדרת  תוכן: 
בגליל - מגלף כלי אוכל מעץ בעזרת מחרטה המופעלת בכוח הרגל; אל נפחית זכוכית 
ציורים  ייחודית  בטכניקה  המציירת  צה"ל  אלמנת  ציירת,  שימושית;  אמנות  היוצרת 
 - לכנרת  סביב  קדושה   4.12.19 ועוד.  חברתית,  אמירה  בעלי  ואופטימיים  צבעוניים 
אתרים מקודשים לעדות סביב לכנרת. אתרים חדשים ובלתי מוכרים כמו מגדלא, 
ארמון בית אומייה, הכנסייה הגרמנית, בית ספר לכמרים ועוד. 5.2.20 בקעת בית הכרם 
- לא רק זיתים! טיול אל פרוייקטים ויזמים בבקעה. מרכז מרשים בו תומכים ביזמים 
וכדומה. מפגש עם מנהל מתנ"ס שמרכז  ופיתוח טכנולוגיות רחפנים  בתחומי החלל 
חוגים חדשניים לילדים ונוער בכפר ראמה- שילוב של ישן וחדש. 26.2.20 בין מעיליא 
לתרשיחא- 2 כפרים קרובים אך שונים. מגדלי טבק, ביקור בייקב ביזנטי עצום שנחפר 
ועבר שימור. ביקור במפעל בוטיק לעראק זחלאווי אותנטי ובחצר עתיקה ומרהיבה של 
המיסטיקאנים של האיסלאם. 13.5.20 בין חרשים לבית ג'אן- מסלול הליכה מרהיב, 

להולכים היטב, מפגש בייקב אורגני מיוחד בחרשים וסיור ומפגשים בבית ג'אן. 
מועד: הטיולים יתקיימו בימי רביעי בשבוע. 

לקראת כל טיול תצא תכנית מפורטת להרשמה.
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96
Dהב

שאלת יהודי אירופה בעיניים גרמניות 
מנחה: עידית פרי

תוכן: "ביצענו משימה קשה מתוך אהבה לעמנו" )הימלר( 
המערכת הבין לאומית שהובילה לעליית הנאציזם, התבססות הנאציזם בגרמניה 
במלחמת העולם השנייה והשואה מנקודת מבט גרמנית. הקורס יתבסס על יומנים 
של מנהיגים, חיילים בשדה הקרב, שיחות עם היטלר, תכניות לימוד, קטעי סרטים 
ננסה לבחון את מקומם של  וסרטי תעמולה. מתוך החומרים האותנטיים  ביתיים 
האידיאולוגיה, האופורטיוניזם, מסורות קדומות, לחץ חברתי ופחד הטרור במטרה 
כיחידים  גרמניה  את  שהביאו  כגורמים  אלה  סיבות  של  משקלן  היה  מה  להבין, 

וכחברה לשתים עשרה שנות טרוף כללי. במהלך הקורס ישולבו מצגות וסרטים. 
קורס חדש מבית היוצר של עידית פרי!

מועד: יום חמישי )25 מפגשים( שעה: 9:10-12:00

97
Fהצ

מוח וזיכרון - קורס חדש מבית היוצר של "בשביל המוח"!!
מרצה: ד"ר יוסי חלמיש, רופא וחוקר מוח

למוח  ייחודיות  היותר  היכולות  אחת  את  לאבד  לא  כדי  לעשות  ניתן  מה  תוכן: 
בתפקודי  נרחב  שיפור  שיאפשרו  מנטליים  תרגילים  על  מעשי  קורס  האנושי? 

הזיכרון והחשיבה.
המוחיות  הפעולות  כלל  של  המנוע  היא  מוטיבציה   - וזיכרון  מוטיבציה   21.11.19
על  ולהתגבר  מוטיבציה,  לקדם  ניתן  כיצד  מנטלי.  תיפקוד  לכל  מקדים  ותנאי 

השעמום, השחיקה והדכדוך?
ניתן לרתום את הרגש לשיפור  וכיצד  - מה בין רגש לזיכרון,  וזיכרון  רגש   5.12.19

ביכולות הזיכרון?
ובתיפקוד  האנושית  באבולוציה  מרכזי  מקום  לתנועה   - ותנועה  זיכרון   19.12.19

המנטלי. מה תפקידה של התנועה כיום בשיפור יכולות הזיכרון והחשיבה?
הקשור  בכל  מפתח  תפקיד  למוסיקה   - קוגניטיביים  ותהליכים  מוזיקה   2.1.20
ייחודיים במוח העוקפים את  וזיכרון, דבר המתבטא במסלולים  לתהליכי חשיבה 

מסלולי השפה. נלמד על המוסיקה של שיפור הזיכרון.
פחות  ומה  לזכור  חשוב  מה  להבין  משלו  דרכים  למוח   - וחושים  זיכרון   30.1.20

חשוב. נבין את הקוד המוחי המשלב מידע חושי ותהליכי חשיבה וזיכרון.
- "נו... זה עומד לי על קצה הלשון...": בעגה המדעית מכנים  עזרי זיכרון    27.2.20
זאת "הפרעה בתהליך שליפת הזיכרון". נלמד כיצד ניתן לשלוף זיכרונות ביתר קלות.

אחד  כל  של  במוח  הניהולי  התפקוד  ממרכיבי  אחד  זהו   - עבודה  זיכרון   5.3.20
.)The Executive Function( מאיתנו

26.3.20 סיעור מוחות - נסקור את הידע העדכני ביותר בחקר המוח העולמי בנושא 
קידום הזיכרון והחשיבה.

• הקורס מועבר בהצלחה רבה במיטב קתדראות ברחבי הארץ!
מועד: יום חמישי )8 מפגשים(  שעה: 10:45-12:15
תשלום: 300 ₪ למשתתפי החוגים. 500 ₪ לאחרים.

חדש! חדש!
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98
Fהב

תנאים של חיבה סדנה לקרוב לבבות ביננו לבין ילדינו
מנחה: דפנה ברקת - פסיכולוגית

תוכן: כולנו כמהים ליחסים טובים ומשמעותיים עם ילדינו המבוגרים ובדיוק כמו 
להתיר  על מנת  ולכלים,  בהורות שלנו  זקוקים לתמיכה  גם אנחנו  צעירים,  הורים 
ההשפעה  עומק  את  נבין  במפגשים  בהם.  שהתקבעו  הרגשיים  הפלונטרים  את 
והאינטנסיביות שיש ליחסים אלו בחיי כל אדם. ניגע ברגשות, במחשבות, בחלומות 
ובפנטזיות על יחסים אלו לעומת מה שבאמת מצליח לקרות בחיי היומיום. נבדוק 
את האנרגיה החסומה בשל דפוסים שהתקבעו וחסמו אותנו מהאפשרות להיות 
אמיתיים. נבדוק את האפשרות לדבר, לבקש, לגעת ולשתף על מנת לצאת ממה 
את  גם  שכוללת  רחבה  פרספקטיבה  ונציע  הפיך  בלתי  כמצב  לעיתים  שנראה 
וחיובית  תומכת  מאפשרת,  באווירה  הידוע.  לסיפור  אחר  נרטיב  ליצור  האפשרות 

נחפש את הדרך ליחסים קרובים ומספקים יותר.
מועד: יום חמישי )אחת לשבועיים( שעה: 9:30-11:30

99
Fהצ

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

תוכן: רכישת כלים לפיתוח מיומנויות לטיפול עצמי, לפיתוח חושי על  ולשיפור איכות 
החיים. נלמד כיצד כל אחד יכול לטפל בכאבים ובמצוקות אישיות בדרכים פשוטות 
ומדויקות בגישה אלטרנטיבית בעזרת איברים סומאטוטפים המשקפים את אברי 
את  נכיר  לנו,  מתאימים  מזונות  אילו  להבין  נלמד  השונות  הפילוסופיות  דרך  הגוף. 
הסינית,  הרפואה  טיבטית,  ריפוי  תורת   - שיין  ג'ין  קוראני,  טיפול  ג'וק  הסו-  תורת 
הרפואה הטבעית במערב. דרכם נלמד איך לטפל בעצמנו על ידי לחיצות בנקודות 
ושימוש במגנטים, מוקסה, צבעים, זרעים וטיפות. נלמד להיות הקוסמים של חיינו, 
לחיות בתוך מרחב של בחירה כל רגע בחיינו. 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

100
Cהב

אימון בשיטת השאי-הון
מנחה: לירן גרינבאום

שאי הון - שיטה המבוססת על מגוון רחב של טכניקות מעולם אומנויות  תוכן: 
רמת  שיפור  לצד  והשלד,  השרירים  חיזוק  היציבה,  שיפור  מטרתו  הלחימה. 

הקאורדינציה, תרומה לשליטה עצמית, לריכוז ולחיזוק תחושת הערך העצמי.
מתאים לכל גיל, לגברים ולנשים.

מועד: יום חמישי  שעה: 9:10-10:10
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101
Bהב

ציור ורישום
מנחה: דליה סילברמן

תוכן: נמשיך ונעמיק את העבודה בצבע, בעזרת טכניקות שונות. נלמד לבטא 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.
שונים  סוגים  ציור  עם  והתמודדות  דיוקן  פיגורטיבי  מודל  נוף,  דומם,  בטבע  נעסוק 
ישולבו  וכדומה. במהלך השנה  זכוכית, בד, אבן, עץ, אש  וטקסטורה כמו:  של חומר 

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

102
Aהב

בקול טבעי - סדנת כתיבה יוצרת
מנחה: טלי וייס

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

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

)לא חופף לחוג "הסיפור שלך מרתק"(

103
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: 9:10-12:00 )לא חופף לחוג "בקול טבעי"(

104
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. מיועד: לבוגרי שנה שעברה ולבעלי ידע בסיסי בשפה.
מועד: יום חמישי שעה: 9:10-10:35
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105
Aהצ

ספרדית – שפה ותרבות
מנחה: ברטה גולדשטיין

תוכן: קורס ספרדית לרכישה ותרגול של השפה על ידי מגוון דרכים שמאפשרות 
שימוש אותנטי בספרדית. המפגשים מיועדים לרכישת השפה עם דגש על תרגול 
הדיבור מהרגע הראשון. השיעורים אינטראקטיביים והתכנית בנויה כך ששליטה 
של אוצר מילים ודקדוק מעודדות תקשורת בין אישית.ידיעת ספרדית מאפשרת 

להכיר גם תרבות עשירה.
מועד: יום חמישי שעה: 10:50-12:15

106
Eהב

בניית שפה צילומית, יצירת סדרה ופיתוח סגנון אישי: 
קורס צילום למתקדמים מנחה: שגיא מורן - צלם מקצועי

תוכן: מהי שפה צילומית? כיצד מספרים סיפור בצילום? כיצד יוצרים סדרה ומפתחים 
סגנון אישי? מהם הכלים ליצירת ביטוי אישי? מהם האילוצים/אתגרים ביצירת שפה 
לסדרה  בתמונות  אישי  סיפור  ביצירת  ההבדל  מה  עימם.  להתמודד  וכיצד  אישית 
מוזמנת? תכנים אלו ונוספים נלמד בקורס זה: משלב הרעיון, תחקיר, עריכה, ביצוע 
ביסודות  מלאה  שליטה  בעלי  מתקדמים-  צילום  לאוהבי  מיועד:  סופית.  והצגה 
יהיו  בקורס   • אישי  סגנון  ולגבש  הצילומית  שפתם  את  לפתח  השואפים  הצילום. 
הרבה יציאות לצילומי שטח- צילומי רחוב • הקורס יקנה כלים מעשיים והרגלי עבודה 
נכונים ויעילים כדי לטפל בכל נושא צילומי, משלב הרעיון, התחקיר, הביצוע, העריכה 
א.  שליטה מלאה במצלמה,  דרישות הקורס:  ודרך ההצגה הסופית של הצילומים. 
במרכיבי החשיפה, בעומק שדה ובהקפאת/מריחת תנועה ב. מצלמה עם אפשרות 
לשליטה ידנית בתריס וצמצם- חובה ג. חצובה - חובה ד. מבזק )flash( ידני - חובה 

ה. הכנת שיעורי בית ותרגול- חובה.
• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור שימוש במחשבים.

מועד: יום חמישי שעה: 9:10-12:10

107+108
הבFהצ

לימוד לחשיבה הכרתית – לימוד ימימה )לנשים(
מתחילים ומתקדמים מנחה: יעל תמיר

תוכן: לימוד המכוון להתקרבות פנימית וגילוי שמחה פשוטה ביומיום תוך כדי קשר 
עמוק שנרקם מתוך ההבנות שעולות. הטקסטים מתבססים על שיעורים שהעבירה 
רוחנית  ומורה  מרפאה  וצנועה,  פשוטה  אישה   )1929-1999( זצ"ל  אביטל  ימימה 
גדולה. ימימה ידעה לתאר בדיוק ובעומק את מורכבות נפשנו ומחשבתנו ובמילותיה 
עצמה יצרה הבנה והכרה חדשה בתודעה שהובילה את תלמידיה להתחזקות גדולה 
ואיזון מיוחד בחיים עצמם. הלימוד מראה לנו את הדרך לצמיחה אישית והתפתחות 
מהותית בעיקר בקשר עם עצמנו ומכאן גם מול כל הסובב אותנו. הלימוד נושא שפה 
פנימית הנלמדת עם הזמן ומתוך כך כל אחת מוצאת את מקומה ואת מה שהלימוד 
מאיר לה על חייה. בכל מפגש נקבל כלים פנימיים לטובת עשיית הסדר היומיומי 
בתוכנו, שמקרב אותנו אל השקט הנפשי. מוזמנות להשתתף בקבוצת המתחילות 

ולהתחבר למעיין הידע העמוק והנפלא. נא להביא מחברת וכלי כתיבה. 
מועד: יום חמישי )107( שעה: 9:10-10:35 מתקדמים
מועד: יום חמישי )108( שעה: 10:50-12:15 מתחילים
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109
 Cהב

שיפור היכולת התנועתית )על כסאות(
מנחה: גליה וגמן - מורה מוסמכת בכירה

תוכן:  •  הגמשת מפרקים ושרירים • הגדלת טווחי תנועה • חיזוק שריר ועצם
• תרגול שיווי משקל למניעת נפילות • נשימה ושחרור • שימוש באביזרים שונים 
ומוסיקה • נשימה ושחרור • קשר חברתי באמצעות תנועה • ריכוז וזיכרון. התמצאות 
וכיוונים. כל אחד פועל לפי יכולתו האישית ההולכת ומשתפרת וע"י כך מתפתחת 

תחושת נינוחות, חיוניות ובריאות. הפעילות מתאימה לנשים ולגברים.
מועד: יום חמישי שעה: 9:10-10:00

110
 Cהצ

הנעה והנאה בריאותית
מנחה: גליה וגמן - מורה מוסמכת בכירה

תוכן:  •  הגדלת טווחי תנועה וגמישות בדרך המקנה שימוש יעיל במערכת שרירית, 
ועצם – להאטת הידלדלות העצם  • חיזוק שריר  וכאבים  שלדית המונעת שחיקה 
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: 10:40-11:25 

111
 Cהצ

התעמלות בשיטת פלדנקרייז
מנחה: גליה וגמן - מורה מוסמכת בכירה

• פיתוח מודעות ולמידה  שכלול היכולת - שיטת תנועה לבריאות ולהנאה  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 

112+113+114
C אג

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 )112( שעה: -8:00-9:00 מתקדמים. מנחה: נירית כוכבי
מועד: יום שלישי קבוצה ב )113( שעה: -8:00-9:00 מתקדמים. מנחה: חיותה עזגד
מועד:יום שלישי  קבוצה ג )114( שעה: -9:15-10:15 מתחילים. מנחה: חיותה עזגד
• החוגים יפתחו ב- 27.10.19 ויסתיימו בסוף מאי 20 • בנובמבר 19 תפתח סדנה 

ללימוד הליכה נורדית בדורות בגלבוע. מומלץ לאלו שרכשו מקלות. 
• במהלך כל השנה ניתן לרכוש מקלות להליכה נורדית בדורות בגלבוע.

40  לפרטים: נירית כוכבי 050-8712162
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109
 Cהב

שיפור היכולת התנועתית )על כסאות(
מנחה: גליה וגמן - מורה מוסמכת בכירה

תוכן:  •  הגמשת מפרקים ושרירים • הגדלת טווחי תנועה • חיזוק שריר ועצם
• תרגול שיווי משקל למניעת נפילות • נשימה ושחרור • שימוש באביזרים שונים 
ומוסיקה • נשימה ושחרור • קשר חברתי באמצעות תנועה • ריכוז וזיכרון. התמצאות 
וכיוונים. כל אחד פועל לפי יכולתו האישית ההולכת ומשתפרת וע"י כך מתפתחת 

תחושת נינוחות, חיוניות ובריאות. הפעילות מתאימה לנשים ולגברים.
מועד: יום חמישי שעה: 9:10-10:00

110
 Cהצ

הנעה והנאה בריאותית
מנחה: גליה וגמן - מורה מוסמכת בכירה

תוכן:  •  הגדלת טווחי תנועה וגמישות בדרך המקנה שימוש יעיל במערכת שרירית, 
ועצם – להאטת הידלדלות העצם  • חיזוק שריר  וכאבים  שלדית המונעת שחיקה 
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: 10:40-11:25 

111
 Cהצ

התעמלות בשיטת פלדנקרייז
מנחה: גליה וגמן - מורה מוסמכת בכירה

• פיתוח מודעות ולמידה  שכלול היכולת - שיטת תנועה לבריאות ולהנאה  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 

112+113+114
C אג

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 )112( שעה: -8:00-9:00 מתקדמים. מנחה: נירית כוכבי
מועד: יום שלישי קבוצה ב )113( שעה: -8:00-9:00 מתקדמים. מנחה: חיותה עזגד
מועד:יום שלישי  קבוצה ג )114( שעה: -9:15-10:15 מתחילים. מנחה: חיותה עזגד
• החוגים יפתחו ב- 27.10.19 ויסתיימו בסוף מאי 20 • בנובמבר 19 תפתח סדנה 

ללימוד הליכה נורדית בדורות בגלבוע. מומלץ לאלו שרכשו מקלות. 
• במהלך כל השנה ניתן לרכוש מקלות להליכה נורדית בדורות בגלבוע.

  לפרטים: נירית כוכבי 050-8712162

יום חמישי - בוקר

115+116+117
C אגה

התעמלות במים בבריכה טיפולית בקבוצות 
קטנות

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

בעלי-מקצוע מיומנים • הגעה עצמית לבריכה מדורות בגלבוע. 
המתקשים בהליכה - יוסעו אל הבריכה. המשתתפים ישלמו 40 ש"ח עבור כל 

כניסה לבריכה )התשלום יעשה במקום(.
מועד: ימים ראשון )115(, שלישי )116(, חמישי )117(שעה: 9:20-10:20 

בהרשמה יש לציין יום מבוקש. 

118
 Fהב

איפה אני בסיפור הזה
מנחה: הדס הלוי הייטנר – מרפאה בעיסוק, גרונטולוגית

האם אתה חווה לאחרונה ירידה בזיכרון? האם אתה חסר אונים לפעמים  תוכן: 
מול השכחה? האם יש אפשרות לשנות מציאות זו? נשים וגברים רבים חווים לא 
אחת קושי בשימור הזיכרון ויכולות החשיבה, אל מול קצב החיים ומטלות היומיום.
רבים סבורים כי הבעיה הזו היא אישית ופרטית רק להם..  מעתה את/ה לא לבד !!

היומיומיות  להתמודדות עם ההשלכות  ואסטרטגיות  שיטות  יחד  נלמד  בקבוצה 
של בעיות הזיכרון. המפגשים, על כוס קפה ואווירה נינוחה, תאפשר למשתתפיה 
להכיר טוב יותר כמה וכמה שיטות יעילות להתמודדות, תוך כדי למידה אקטיבית 
ולפתוח  להקל  היא  הקבוצה  מטרת  ממשיות.  והתנסויות  חוויות  דרך  ומעניינת 
בפניכם עולם שלם של מושגים ודרכי חשיבה יישומיות הקשורות קשר ישיר לאורח 
חיים בריא, חברותי ומלא. מעכשיו, אתם לא לבד "בסיפור הזה" – יש עם מי לדבר.

מועד: יום חמישי )15 מפגשים רצופים( שעה: 9:10-10:35

119
 Cלנוע עם הרגשהב

סדנא רב תחומית לבעלי הפרעות תנועה ושיווי משקל. מטרה: מסגרת מגוונת, 
תומכת ומותאמת למתן התנסויות תנועתיות מגוונות והעשרה קוגנטיבית- רגשית.
אנשים  משקל.  ושיווי  תנועה   הפרעות  בעלי  פרקינסון,  חולי  יעד:  אוכלוסיית 
ומוטוריקה  תנועתית  בהתקדמות  צורך  בעלי   ,ALS נווניות,  ממחלות  הסובלים 
הדס הלוי  אורלי סלע - מטפלת בתנועה,  מנחים:  עדינה. מתאים לכל הגילאים. 
הייטנר - מרפאה בעיסוק, נגה כהן - פיזיוטרפיסטית, לירן גרינבאום - דרך האימון.

בנוסף, יוצעו מפגשים עם אנשי מקצוע מומחים בתחומם.
תוכן המפגשים:  • אימפרוביזציה בתנועה • העשרה קוגניטיבית בשילוב פעילויות 

והתנסויות משתנות • פיזיוטרפיה ושיפור יכולת תנועתית.
מועד: יום חמישי שעה: 9:10-12:15 • עלות למשתתף: פעם בשבוע 220 ₪ לחודש.

לזכאי חוק סיעוד – מסלול תשלום מיוחד.
לפרטים נוספים: חבצלת לייטמן - רכזת התוכנית, נייד: 052-2256142
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120
 Gדב

סיורי אמנות
מנחה: תמר כרמי

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

היצירה העכשווית • לקראת כל סיור תצא תוכנית מפורטת להרשמה. 
תעקבו אחר הפירסומים.

121
 Gוב

דורות בגלבוע צועדים בשביל ישראל - מחזור 2
מנחה: ראובן ארד

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

נוספים. לקראת כל טיול צעידה תצא תכנית מפורטת להרשמה.
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(  11.10, 8.11, 10.1, 12-14.2 

)שלושה ימים רצופים בדרום(, 13.3, 7.5 • ניתן לצאת רק לימי צעידה בודדים.

122
 Gהב

צועדים "בשביל הסנהדרין"
מנחה: עדי זרחי

תוכן: "גלתה סנהדרין… מלשכת הגזית לחנות ומחנות לירושלים, ומירושלים ליבנה, 
ומשפרעם  לשפרעם,  ומאושא  לאושה,  ומיבנה  ליבנה,  ומאושה  לאושא,  ומיבנה 
מסכת  בבלי,  ")תלמוד  לטבריא  ומציפורי  לציפורי,  ומבית־שערים  לבית־שערים, 
רה"ש( תוכן: שביל גלילי מרהיב חדש נפרץ לאחרונה ע"י רשות העתיקות ואחרים. 
• נלך לאורך  70 )יש אומרים 71...(   - 70 ק"מ ומניין חברי הסנהדרין  אורך השביל 
חמשת המקטעים ונשלב טבע פראי ולא מוכר עם ההסטוריה הגלילית ודמויותיה.

תאריכים:
5.10.19 מבית שערים לאושא

16.1.20 מאושא לידפת
13.2.20 מידפת לציפורי
19.3.20 מציפורי לארבל
14.5.20 מארבל לטבריה

- צעידה תצא תכנית  - אחת לחודש לערך. לקראת כל טיול  יום חמישי  מועד: 
מפורטת להרשמה. ניתן להרשם לצעידה שיטתית או באופן מזדמן. המעוניינים 

להצטרף מתבקשים להרשם באתר דורות בגלבוע.
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123
 Gהב

צועדים ב"שביל עמק המעיינות"
מדריכה: נעמי גושן

תוכן: מסלולי הליכה בשביל חדש המחבר מקומות יפים בבקעת בית-שאן, עמק 
בריכות- תצפיות,  גשרים,  חורשות,  נחלים,  ערוצי  מעיינות,  יששכר:  ורמת  הירדן 

דגים, גבעות, תל עתיק, אנדרטה, טיילת, שרידי טחנת קמח ועוד.
דרגת קושי בינונית-קלה. אורך כל מסלול 8-13 ק"מ.

תאריכים:  7.11.19 בין המעיינות  28.11.19 נחל תבור  19.12.19 נחל יששכר
9.1.20 גאון הירדן  30.1.20 ממנחמיה לנהריים ואשדות יעקב
20.2.20 מבית שאן לתל תאומים  12.3.20 גשרים בנחל חרוד

"בשביל  הצעידה  לתאריכי  חופף  )לא  לערך  לחודש  אחת  חמישי,  יום  מועד: 
הסנהדרין"(. לקראת כל טיול-צעידה תצא תוכנית מפורטת להרשמה. 

ניתן להרשם לצעידה שיטתית או באופן מזדמן. המעוניינים להצטרף מתבקשים 
להרשם באתר דורות בגלבוע.

124
 Dיוזמים עסק - גימלאים בונים עסקיםאע

דורות בגלבוע בשיתוף עם "מעוף" מציעים: קורס יזמות עסקית שנבנה 
במיוחד עבור יזמים בגיל מבוגר: עכשיו יותר מתמיד!

הדרך להפוך תחביב או כשרון מיוחד לעסק שמביא תוספת הכנסה.
מנחה מובילה: קרן תמיר ומנחים נוספים.

תוכנית הקורס: • גלגולו של רעיון - איך ממציאים ומפתחים רעיון לעסק.
• עכשיו יותר מתמיד - יזמות ותעסוקה בגיל השלישי • שיווק א' - אסטרטגיה 

שיווקית, תמהיל השיווק, תפיסות בשיווק, ניתוח שוק, פילוח שוקי מטרה, מיצוב.
• שיווק ב' - מיתוג, בידול, התנהגות צרכנים, קידום מכירות ופרסום, בניית 

תוכנית שיווקית • סדנת מכירות - שיטות מכירה, מו"מ, טיפול בהתנגדות לקוח, 
סגירת עסקאות, גביה.

• פיננסיים - כדאיות כלכלית, תמחור והמחרה, נקודת איזון, תזרים ודוחות 
נוספים • היסטים משפטיים בפתיחת עסק - שילוב של הפנסיה וקצבת זקנה 

מביטוח לאומי • שיווק באינטרנט - קידום אלקטרוני ופיננסיים.
• פיננסיים - עבודה עם בנקים ומקורות מימון • שיווק דיגיטלי

• תכנית עבודה - זמן, משימות, אנרגיה • יזמות הלכה למעשה - הצגת 
הפרויקטים, סיכום הקורס וחלוקת תעודות

• תחילת התהליך כרוכה בשיחה מקדימה עם נציג "מעוף"- הרשות לעסקים 
קטנים • הקורס בסבסוד משרד הכלכלה - 728 ₪ למשתתף. המשתתפים 

בקורס זכאים ל- 10 שעות ייעוץ )ב- 48 ₪ לשעת ייעוץ( בתום הקורס.
מועד: יום ראשון )13 מפגשים ברציפות( שעה: 17:00-20:00

הקורס יפתח ב- 3.11.19.
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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 
ולקבל מידע בדיוור אישי אודות מכלול היצע הטיולים. בכל טיול תצוין דרגת הקושי. 

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

• טיולים בעין המצלמה בארץ ובחו"ל )יוצעו לצלמים(.
• צועדים ב"שביל ישראל", "שביל הסנהדרין", "שביל עמק המעיינות" 

)פירוט בחוברת(.
• טיולי אמנות )פירוט בחוברת(.

• טיולים "אל אנשי הגליל" ) פירוט בחוברת (.
• סיורי ליקוט )פירוט בחוברת(.

• נופשים וטיולים בני מספר ימים בארץ.
• טיולים בחו"ל עם מיטב המדריכים, במגוון דגשים.

יום שישי - לפנה"צ

בראנץ' שישי חברתי              חדש!! חדש!!
בראנץ' צבעוני, טעים ומשמח-לב 

ומפגשים מגוונים-משובחים-ומרתקים ושפע עניין, כיף והנאה!
• לקראת כל מפגש תצא הזמנה. עקבו אחר הפרסומים • אפשרות למנוי 

• הגעה עצמאית.    מועד: ימי שישי לפנה"צ )אחת לחודש( שעה: 9:30-11:30

טיפולי פיזוטרפיה פרטניים/אישיים
הטיפולים יערכו בחדר הטיפולים במרכז-היום בימי חמישי בשבוע 

)לקביעת יום אחר – יש לתאם אישית( ע"י נוגה כהן - פיזיותרפיסטית 
שיקומית בנאורולוגיה ובאורטופדיה בעלת ותק וניסיון רב שנים 

ובעלת הכשרה והתמחות בתחומים:
• טיפול נוירולוגי למבוגרים • עיסוי לימפתי • קרניו- סקראל 

• רפלקסולוגיה • שיקום אורטופדי.
• למידע ולפרטים על עלות הטיפול, לקבלת "החזר מהמושלם"

ולתאום טיפול, נא לפנות לאתי יעקב - מזכירת מרכז היום, טל. 6424389
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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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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 אחת לשבועיים 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.

מוזיקה רב-תרבותית - רמי זהבי.
שיח חברתי מונחה

הקשבה אינטואיטיבית - גיא ארנון.
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"

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 46



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 מופ״ת: 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 מופ״ת 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.

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

משרד הרווחה - השרות לזקן ועם אשל - האגודה לפיתוח  פועל בשיתוף עם:
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

בלה שקד - אם קהילה - 052-8796470, דוד בויטלר - אב קהילה - 052-3756287, 
מרים לבני - אם קהילה - 050-2008230.

שקט נפשי ובטחון אישי לך ולמשפחתך.
אנחנו איתך בכל עת.
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ההתנדבות אתגר וסיפוק רב!!!

התנדבות
מערך המתנדבים בדורות בגלבוע מונה כיום עשרות מתנדבים בקשת גילאים 

רחב: ותיקים, צעירים וסטודנטים, בהיצע רחב ומגוון של תחומים ונושאים. 
הנהלת העמותה – מתנדבים מקשת ישובי המועצה הפועלים בהנהלת העמותה 

ובועדותיה.
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... 

שיח דורות – מתנדבים למערכת עיתון "דורות בגלבוע" - בכתיבה במדורי העיתון 
ובעריכתו.

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

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

שת"פ עם אירגוני מתנדבים ואחרים באזורנו:
ביקורי בית ידידותיים – ביקור בית ידידותי אצל חברים ותיקים מהישובים במועצה, 

בהם ניצולי שואה, ליצירת קשר חברתי אישי ותומך. 
בשיתוף המוסד לביטוח לאומי, המחלקה ליעוץ לאזרח הותיק ולמשפחתו. 

למתנדבים - מפגשי הדרכה קבועים בדורות בגלבוע. למתנדבים חדשים מתקיים 
קורס הכשרה מטעם המוסד לביטוח לאומי.

.050-7398089 רכזת ביקורי הבית - מיכל גלוסקא, נייד:
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 התוכנית - 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.
050-6285351 מרכזת שרות ההתנדבות בדורות בגלבוע מירה אביכזר, נייד:

נשמח לפניותיכם להתנדבות במגוון משימות מאתגרות!!
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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
עובדת סוציאלית, המחלקה לשירותים חברתיים - מאיה לרון

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

יאיר אלחי - גרונטולוג 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
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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. 

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 

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 
לרוכשן. דורות בגלבוע נרתמה לפרויקט חשוב זה ומפעילה סניף איסוף תרופות. 
אנו קוראים לתושבי מ.א.גלבוע והסביבה לאסוף את התרופות שאין בהן צורך, כולל 
למוקד  להעבירן  נדאג  ואנו  דורות בגלבוע,  ולהעבירן למשרדי  תוקפן,  תרופות שפג 
למסור  באפשרותכם  אין  כלשהי  מסיבה  אם  לרפואה.  חברים  של  התרופות  איסוף 
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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ִתי ֶאֶרץ ַאֲהבַָ
לגילאי 50+

נופים � אתרים � פרשיות � מורשת
סידרת טיולים ומפגשים חברתיים

לבני “גיל הביניים”

כי מגיע לי... לצאת מהשגרה

        התוכנית כוללת:

דורות בגלבוע  מפגש חגיגי לעת שקיעה על מדשאות 
לפתיחת העונה – יום רביעי 18.9.19

סיורים – סיורים לבחירה )מתוך 10 סיורים מוצעים( 
מדריכים מהשורה הראשונה!

מפגשים חברתיים – תרבותיים.

תוכנית מפורטת והרשמה באתר העמותה
www.dorot-bagilboa.org.il

54



תחנה לייעוץ
מיצוי זכויות ועוד
בדורות בגלבוע

שירות הייעוץ לאזרח הותיק ומשפחתו  בביטוח הלאומי
ודורות בגלבוע חברו להפעלת תחנת ייעוץ במרכז דורות בגלבוע 

בתחומים רחבים. 
• ייעוץ וסיוע במיצוי זכויות במגוון נושאים: זכויות ביטוח לאומי

חוק סיעוד 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
AGEING IN PLACE מטרתה יישום בשטח של עקרון העל

באמצעות העמקת ההבנה של הצרכים השונים הקיימים לאורך שנות הזקנה, 
דיוק והתאמת שירותים.

א. היחידה פועלת להגברת תהליכי למידה והשתלמות בקרב עובדים ובעלי 
תפקיד. קיום של דיון מקצועי בסוגיות העולות על הפרק.

מקדמת את פעילות:
• קתדרת הזקנה • צוות הייעוץ

ב. על מנת להגיע לכל ותיק, במטרה להנגיש מידע ולוודא אפשרות של בחירה 
והשתתפות - היחידה עוסקת במיפוי אוכלוסיית הוותיקים, שמירה ויצירה של 

קשרים עם בעלי תפקידים מהיישובים.
ג. אגב זיהוי 'גיל הזקנה הצעירה' כבעלת מאפיינים ייחודיים, היחידה פועלת על 

מנת להנגיש לאוכלוסייה זו שירותים מותאמים. 
ביניהם: 

• קורס הכנה לפרישה • קורס יזמות עסקית
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...

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

ברצוני להרשם לחוגים הבאים:
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שם פרטי ומשפחה                                                                 הישוב

מס’ טלפון                                                         תאריך לידה

מס’ נייד                                                            תעודת זהות

כתובת דוא”ל                                                                     @

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

  זקוק להסעה   |     מגיע עצמאית  |     נרשם לחדר הכושר, לימים

ברצוני להרשם לחוגים הבאים:

נא להרשם לא יאוחר מיום  1.8.19
www.dorot-bagilboa.org.il באתר העמותה 

לסיוע בהרשמה באתר מומלץ לפנות אל: אסתר מרק, נייד  050-7923865
dorot_gilboa@walla.com :ניתן להרשם במשרדי דורות בגלבוע: בדוא"ל

בפקס: 04-6521146



לכבוד
מרכז דורות בגלבוע

מועצה אזורית הגלבוע
1894400


