




תושבים יקרים,

מעמל  מבט  להרים  נבקש  בגלבוע,  בדורות  הפעילות  שנת  פתיחת  לקראת 
ידינו ומהעשייה הגדולה - להודות על הטוב, לברך על הקיים, ולהישיר מבט 

לשנה הקרובה.
אך לפני כן, לא נוכל להתעלם מאירועי הקורונה שפקדו אותנו בגלבוע, והוביל 

אותנו לבטל אירועים גדולים ולבצע אין ספור התאמות, שינויים והזזות. 
ללא ספק, זו הייתה תקופה לא קלה. תקופה של אתגרים עצומים, המשפיעים 
בכל הרמות. הן עלינו כארגון, והן על כל אחד ואחת מאתנו, בחיינו הפרטיים.

המציאות המאתגרת יצרה תקופה של לכידות אמיתית. אנו מתמלאים בגאווה 
גדולה ביחס לפעילות שקיימנו במהלך המשבר ואחריו. עובדי המועצה וגופי 
ונפלאה,  מופלאה  בצורה  התגייסו  בגלבוע(,  בדורות  הפעילים  )כמו  הסמך 

ויצרו לתושבינו קרן אור בהתמודדות עם האתגרים למען חיזוק הקהילה.
הקהילתי,  והחוסן  הרוח  אורך  על  הגלבוע,  לתושבי  תודה  לומר  המקום  זה 
ועל ההתגייסות לסייע לנו במניעת התפשטות הנגיף, תוך העצמת האזרחים 

הוותיקים, ודאגה לשמירת שלומם וביטחונם.
מועצה אזורית הגלבוע, רואה לעצמה שליחות בפעילותה למען קידום איכות 
החיים בגלבוע, ומרכז דורות בגלבוע משמש אותנו כזרוע ביצועית ואפקטיבית 
הטמעה  בגלבוע  דורות  עמותת  בפעילות  רואה  אני  המדיניות.  למימוש 
מוצלחת לתפיסה חברתית כוללת, של הכרה במחויבותנו לאבותינו, והמשך 
מוצלח לפיתוח רשת שירותים מתאימה ועדכנית, ומינופה לטובת הותיקים. 

והמועצה  הגלבוע,  מקהילת  נפרד  בלתי  חלק  היא  הוותיקה  האוכלוסייה 
מבקשת להסתמך על מנהיגותם, וליהנות ממנה כמנוע פעיל ומרכזי בצמיחת 

האזור ובהתחדשותו - במשותף עם כלל הקהילה.
הנהלת דורות בגלבוע, בשיתוף המועצה וצוות העובדים המסורים והמתנדבים, 
ידע  וריכוז  פיתוח  לצד  מעשירה,  שנתית  תכנית  להתאים  מנת  על  פועלים 
בתחום הזיקנה, המתורגם לייעוץ מקצועי עבורכם, עבור בני המשפחות ואנשי 
המקצוע. כך, יתאפשר לכל אחד ואחת מכם למצוא את תחומי העניין והדעת 

המתאימים לו, ואשר מפורטים לנוחיותכם בעלון מידע זה.
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.

בברכת בריאות ושמחת העשייה.
עובד נור

ראש המועצה
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השנה שחלפה אינה דומה לקודמתה ואף 
לא לשנים עברו.

לעולם  שבאה  שהמכה  כולנו  בלב  תפילה 
תחלוף במהרה ושנדע ימים טובים מאלה.

תקופת  על  רבות  ויסופר  ידובר  עוד 
בגלבוע  דורות  אלה  כל  בצד  ה"קורונה". 
קשר  היכולת  כמיטב  ומקיימת  קיימת 
ציבור  עם  ועקיפה  ישירה  רציפה  ועבודה 
הותיקים תוך שמירה על הנחיות שניתנות 
קשר  וביצירת  בית  בביקורי  לעת  מעת 
העמותה  מנהל  ועד  ואחר.  כזה  טלפוני 
את  לאפשר  התקופה  בכל  ופועל  פעל 
המשך הפעילויות בדורות בגלבוע וכל זאת 
ההנחיות  מילוי  על  קפדנית  שמירה  תוך 
המוסמכות לטובת בריאות באי דורות בגלבוע.

לטובה  עלינו  הבאה  שבשנה  תקווה  כולנו 
לשוב  האפשר,  ככל  מהר  לנו,  יתאפשר 

לפעילות מלאה תקינה ובטוחה.
בגלבוע  דורות  צוות  לכל  מיוחדת  תודה 
רבות בתנאים   שבימים טרופים אלה עשו 

לא פשוטים לאפשר את קיום הפעילות.

אסיים בתפילה  לבריאות כולם ולבריאות 
עם ישראל והעולם.

שתעבור הרעה מין העולם.

שנת פעילות מוצלחת ומהנה לכולם.
חיים שלוש

יו"ר העמותה

 

לחברים שלום!
לותיקי  האזורי  המרכז  בגלבוע  דורות 
מ.א הגלבוע פותח שעריו בשנתו ה-21 
ומציע בית יפיפה, מוקף בנופי הגלבוע 
חוגים,  של  ועשיר  רחב  מגוון  ובו 
שירותים  מערך  פעילויות,  סדנאות, 

ומסגרות להתנדבות.
בסערה  השנה  שפרץ  הקורונה  נגיף 
התנהלותנו.  את  גם  מכתיב  לחיינו, 
אנו קשובים להוראות משרדי הבריאות 
והרווחה ופועלים לפיהן במגמה לשמור 
אנו  מחד,  בריאותכם.  איתנות  על 
התוכניות  מערך  להפעלת  נערכים 
בחוברת  ביטוי  לידי  בא  אשר  המלא, 
תוכניות  לייצר  נמשיך  ומאידך,  זו, 

חלופיות ומותאמות ככל שיידרש. 
מרחוק  ללמידה  ייעודי  אתר  רכשנו 
ואנו   ,"on line  - בגלבוע  "דורות 
מגוונות  תוכניות  ברציפות  בו  מעלים 
 .ZOOM – ובהן מפגשי למידה בתוכנת
האתר נוח להפעלה, נגיש לכולם ומומלץ 
בחום. אנו נערכים לקיים את ההרצאות 
המרכזיות של תשפ״א במקביל באולם 

 .ZOOM וגם באופן מקוון ב
לרשותכם  עומד  בגלבוע  דורות  צוות 
נשמח  והכוונה.  הדרכה  יעוץ,  למתן 
לראות את כולכם ממצים את המירב 
חברתי  ממפגש  נהנים  המיטב,  ואת 
פעילים  שותפים  נעימה,  באווירה 

ומעורבים, להנאתכם.

בברכת שנה - טובה, 
שנה של בריאות איתנה,

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.
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מידע כללי לשנת תשפ"אמידע כללי לשנת תשפ"א

פתיחה: ל׳ תשרי תשפ"א 18.10.2020
 סיום: 30.6.2021 

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. ביטול אפשרי רק בחוג שנתי.

חובה להודיע בכתב על ביטול. 
• החלפת חוג במהלך השנה תחוייב בעמלת טיפול בסך 25 ₪.

• דמי הרשמה לחוג לא יוחזרו לחוגים שיסתיימו מוקדם מהמתוכנן עקב מיעוט
משתתפים, או עקב הנחייה לסגירה ברמה הארצית.

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

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

בעלות נוספת. 

להתראות בחוגים ובפעילויות

לוח חופשות בדורות בגלבוע לשנת תשפ״א
13-18.12.2020  חופשת חנוכה 

25.2.21  חופשת פורים
19.3-4.4.21  חופשת פסח 

14-15.4.21  חופשת יום הזכרון וחג העצמאות
16-18.5.21  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 - מסעות מעצבי תודעה, 
שמירת טבע עולמית, מסעות מהיפים בעולם 

מנחים: זהר נבון, נסיה שכטר, יורם פורת

1
D אב

תוכן:

מסעות מהיפים בעולם מנחה: נסיה שכטר
• מסע לארצות הקווקז – קוזאקים ושבטים הרריים.

• שעת הצוענים.
• סלובקיה - "הלב של אירופה".

• אתרי מורשת אונסקו היפים בעולם.
• הבלקן - בין מזרח למערב.

• שמורות הטבע היפות בעולם.
מסעות מעצבי תודעה מנחה: יורם פורת

• הראי המעשן - שמאניזם וכישוף בשבטים אינדיאנים.
• מלך הדבורים ומלכת שבא – הממלכה המסתורית של אתיופיה.

• האולימפוס – אלים ונזירים ביוון. 
• אפירוס – צפון יוון ההררית – מהדרמטיים ביותר בעולם.

• ונצואלה - ונציה של העולם החדש או כשלון פוליטי.
 שמירת טבע עולמית  מנחה: זהר נבון

• שמירת טבע בעינים אפריקאיות.
• הפיל האפריקאי – מסלול חייו של הגדול ביונקי היבשת.

• מנדלה - מסלול חייו המטלטל של האיש שניסה לתת דרור לעמו המשועבד.
• צבי ים - שמונה מינים בעולם וכולם בסכנת הכחדה.

• זנזיבר – אי של פשטות וקצב אפריקאי הסוחב על גבו הסטוריה מטלטלת.
• דת ואמונה באפריקה – ממגוון האמונות והמסורות ועד לדתות החדשות.

מועד: יום ראשון )פעמיים בחודש לערך( שעה: 9:10-10:35
 ,2.5  ,18.4  ,14.3  ,28.2  ,14.2  ,31.1  ,17.1  ,3.1  ,6.12  ,22.11  ,8.11  ,18.10 תאריכים: 

20.6 ,6.6 ,23.5
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יום ראשון - בוקר

רואים עולם - מגוון 
מנחים: נפתלי הילגר, ד"ר ירדנה דגן, רונית כרמל, רון ברק

2
D אצ

תוכן:
• צפון קוריאה – החיים בבועה: ההצגה הגדולה בתבל- נפתלי הילגר

• עוצמה נשית - מסע בעולם האיסלאם. בעקבות נשים פורצות דרך - נפתלי הילגר
• צ'ילה והאי פסחא – סוף העולם.... ימינה - נפתלי הילגר

• אלסקה הפראית – כתר היבשה - נפתלי הילגר
• המסע אל סוף העולם: מאלי וסנגל - נפתלי הילגר

• המסע בעולם היהודי בעקבות התבלין היהודי - נפתלי הילגר
• מדריד – העיר בת אלף הפנים - ד"ר ירדנה דגן

• וינה - הפנים החדשות של עיר הקיסרים - ד"ר ירדנה דגן
• פנינה בין נהרות: אלבי הוורודה שבדרום צרפת - ד"ר ירדנה דגן

• פנורמה: קהיר בין ישן לחדש - ד"ר ירדנה דגן
• טרק ללאוס – אל שבטי ההרים המבודדים - רון ברק

• סובב מונבלאן – הטרק הארוך היפה באירופה - רון ברק
• טיול לאירלנד הירוקה והמרתקת - רון ברק

• טרק לראוניון: אי קטן- באוקינוס ההודי - רון ברק
• טרק להר אום שומר ושדות האופיום בסיני - רון ברק

מועד: יום ראשון )פעמיים בחודש לערך( שעה: 10:50-12:15
 ,2.5  ,18.4  ,14.3  ,28.2  ,14.2  ,31.1  ,17.1  ,3.1  ,6.12  ,22.11  ,8.11  ,18.10 תאריכים: 

20.6 ,6.6 ,23.5

 

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

3
D אב

תוכן: סדרת מפגשים שיעסקו בפרשיות ביטחוניות שהסעירו את המדינה. 
• החברה הפלסטינית ב"שטחים".

• ישראל בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור.
• סוגיית הפליטים הפלסטיניים והאפשרויות לפתרונה.

• סוגיית ההתנחלויות באיו"ש והבעיתיות בפתרונה.
• סוגיית הגבולות: גבולות בטחון )בני הגנה( או גבולות 4.6.67?

• הטכנולוגיה הישראלית כמנוע צמיחה.
• הסכמי אוסלו 1993-1995 - מדוע נכשל יישומם?

• מדינת ישראל במלחמת יום כיפור.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35

תאריכים: 1.11, 29.11, 27.12, 24.1, 21.2, 11.4, 9.5, 13.6
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יום ראשון - בוקר

פרשיות בטחוניות 
מרצה: ד"ר אל"מ )מיל.( משה אלעד

4
D אצ

תוכן: סדרת מפגשים שיעסקו בפרשיות בטחוניות • פרשת רצח משפחת הרן )1979(  
• חיסולו של ח'ליל אל וזיר )אבו ג'יהאד( בתוניסיה )1988( • פרשיות שבי בסוריה 

• פרשת לילהאמר )1973( – יום כיפור של המוסד? • פיגועי חיפה )1969(.
• פרשת אנטבה )מבצע יונתן( • פרשת רצח י"א הספורטאים במינכן )1972(. 

• "זעם האל" – המרדף אחר המחבלים האחראים לטבח הספורטאים במינכן )1972(.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15

תאריכים: 1.11, 29.11, 27.12, 24.1, 21.2, 11.4, 9.5, 13.6

מוזיקה קלאסית מסביב לעולם 
מנחה: ד"ר מוטי אדלר

5
H אב

ומערב  ממזרח  ויוצרים  יצירות  נפגוש  העולם.  ברחבי  מוזיקאלי  מסע  נערוך  תוכן: 
אירופה וגם מעבר לאוקינוס. נראה כיצד מלחינים מוכשרים ממקומות שונים בעולם 
השכילו לשלב במוזיקה שלהם אלמנטים עממיים ייחודיים בצד שמירה על עקרונות 
איטליה-   • נושאי המפגשים:   המסורת המוזיקאלית הקלאסית המרכז אירופית. 
החגים  חג   – המולד  חג  פינת  חנוכה   • הקיסר   – בטהובן  ון  לוודוויג   • היפה  הארץ 
המוזיקאלי • פרנץ ליסט – גולה הונגרי • אדוורד גריג – שופן של הצפון • צ'יקובסקי- 
רפסודיה   – דבוז'אק  אנטונין   • ומעלה  משכמו  רחמנינוב-  סרגיי   • רוסי  רומנטיקן 

בוהמית • אמריקנה – מוזיקה מן העולם החדש.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35 

תאריכים: 25.10, 15.11, 20.12, 10.1, 7.2, 7.3, 25.4, 30.5, 27.6

זמר עברי – זמר עולמי 
מנחה: ד"ר מוטי אדלר

6
H אצ

תוכן: כשם שהחברה הישראלית התפתחה כמיזוג של מסורות ותרבויות שונות, 
בצד  בעולם.  שונים  ממקומות  השפעות  השנים  לאורך  ספג  העברי  הזמר  גם  כך 
סגנונות  של  ברורים  רבדים  העבריים  בשירים  לזהות  ניתן  מובהק,  מקומי  סגנון 
המרתק  הדיאלוג  על  נעמוד  ההרצאות  בסדרת  שונות.  בתקופות  שהופיעו  זרים 
שמקיימים השירים הישראליים עם שירים מרחבי העולם ונראה כיצד דיאלוג זה 

תורם לעושר ולססגוניות של הזמר העברי.
הזמר  על  והשפעתה  קלאסית  מוזיקה   – עברית  קלאסיקה   • המפגשים:  נושאי 
העברי • בואי אמא – מוזיקה רוסית וזמר עברי • עלי שלכת – שנסונים צרפתיים 
 – אינתא עומרי   • וזמר עברי  – שירים איטלקיים  מה הוא עושה לה   • וזמר עברי 
מוזיקה ערבית וזמר עברי • חלון לים התיכון – מוזיקה יוונית וזמר עברי • סמבה 
לעולם לא תצעדי לבד – מוזיקה   • לשניים – מוזיקה דרום אמריקנית וזמר עברי 

בריטית וזמר עברי • על גג העולם – מוזיקה אמריקנית וזמר עברי. 
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15

הנרשמים יקבלו הודעה על תאריכי המפגשים
תאריכים: 25.10, 15.11, 20.12, 10.1, 7.2, 7.3, 25.4, 30.5, 27.6

8
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מבט מבפנים על עולם הצללים החשאי-מבצעי 
מנחה: סער קדמון ואיציק עזרא

7
D אצ

תוכן: סדרת הרצאות מעוררות עניין הנוגעות באופן שונה ומרתק בהיבטיו המגוונים 
של עולם המודיעין והריגול החשאי המתנהל בצללים, על מרכיביו הרבים, המתקיים 
ולחיים חוקים  זרה,  אינה  בו שום תכונה אנושית  עולם  כולנו.  לחיי  ופועל במקביל 
מסקרנים,  מרגשים,   - זאת  ועם  ומאתגרים,  מסוכנים  מורכבים,  שונים,  משלהם: 
סוחפים ומעצימים. ההרצאות משולבות במגוון דוגמאות וסיפורים אישיים. שילוב 
עולם הסוד והסתר, המודיעין   • ורגישות  בין תובנות וערכים - לצד הומור, שנינות 
הישראלי – איציק עזרא  • מה עלה בגורלו של רון ארד? -  איציק עזרא • סיפורים 
הסיכולים הממוקדים  - כולל  אמריקנים: השכן הנחמד שלי מרגל - סער קדמון • 
פרשיות עבר - איציק עזרא • המודיעין הישראלי והמאמצים לאסוף מידע בסוגיית 
איציק   - הריגול  בעולם  המוסלמיות  הנשים   • עזרא  איציק   - והנעדרים   השבויים 
עזרא • צפון קוריאה: ריגול סודות ושקרים - סער קדמון • וינה: מגרש המשחקים של 
עולם המרגלים - סער קדמון • הסוכנים הכפולים : מרגלים מסוג אחר - סער קדמון.

מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15 
תאריכים: 25.10, 15.11, 20.12, 10.1, 7.2, 7.3, 25.4, 30.5, 27.6

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

8
Dאב

תוכן: סדרת מפגשים שיעסקו בסוגיות מעולם הקרמינולוגיה. לאורך המפגשים ישולבו 
פשיעה  מקרי   • ובמחקרים  התקשורת  באמצעי  שהתפרסמו  אקטואליים  אירועים 
מפורסמים במדינה בשנה האחרונה • מקרי פשיעה מפורסמים בעולם בשנה האחרונה 
• הונאה בדגש על הגיל השלישי • הפרעות אישיות המביאות לעבירות פליליות • פשע 
מאורגן בישראל • חלופות מאסר – היתרונות והחסרונות • תאונות דרכים – כיצד ניתן 

למנוע אותן? • התפתחות בעבריינות נשים • בתי סוהר לנשים בארץ ובעולם.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35

תאריכים: 25.10, 15.11, 20.12, 10.1, 7.2, 7.3, 25.4, 30.5, 27.6

החברה הישראלית
מנחה: אבי זלבה – ד"ר לקרמינולוגיה, קצין משטרה בכיר לשעבר.

9
D אצ

תוכן: • דודו טופז – כרוניקה של סוף ידוע מראש • הגשש החיוור ותרומתם לתרבות 
הישראלית • ירושלים – מאוחדת? ויש סיבה לאופטימיות זהירה • שינויים חברתיים 
ופוליטים במדינה • שירי מלחמה ושלום מהקמת המדינה ועד היום – משמעות, תוכן 
ותרומה • אירועים חשובים בהיסטוריה הישראלית • תמונות וסרטונים של אז והיום 

• סרטים ישראליים כמייצגי תרבות.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15 

תאריכים: 25.10, 15.11, 20.12, 10.1, 7.2, 7.3, 25.4, 30.5, 27.6

9
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פריס ובשורת המודרניות
מנחה: ד"ר ירדנה דגן

10
D אב

"אם התמזל מזלך והיית בפריז בצעירותך, היא תשאר בך בכל אשר תלך. 
בראי  העיר  של  דיוקנה  תוכן:  המינגווי    ארנסט   - נודדת"  חגיגה  היא  פריז  כי 
האומנות, המוסיקה והקולנוע הסדרה מנקודת מבט אישית, מלווה במארג מרתק 
החיים  של  והדרמה  פריס   • אמנות.  ויצירות  ספרות  סרטים,  קטעי  מוסיקה,  של 
הכיכרות  הגנים,  אל  הגדולות  מהשדרות   - המשוטטים  של  פריז   • המודרניים 
והגשרים עד לפינות הנסתרות מעין - לטייל בעיר שהיא יצירת אמנות משלהבת 
דמויות  על  הטעם:  ומכתיבי  הבונים  נפוליונים,  נשיאים,  מלכים,   - אני  זה  פריז   •
שעשו את העיר • מצלמה מאוהבת בעיר - פניה הרבות של פריז בראי הקולנוע. 
בליווי קטעי סרטים • כוכבים בעיר האורות - העיר כמקור השראה לאמנים ויוצרים, 
מקומיים וזרים • מעבר המאות )19,20( - רגע חד פעמי בתולדות העיר • הטביעו 
את חותמם בכל פינה בעיר - על התרומה והיוזמה היהודית בעיר פריז עם רגעי 
הגאות והשפל • הסלון, הביסטרו, הרסטו, הברסרי, והחופש באוגוסט -  על אמנות 

החיים הטובים • ומה קורה היום – פריז בימינו אלה.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35 

תאריכים: 1.11, 29.11, 27.12, 24.1, 21.2, 11.4, 9.5, 13.6

אמני מופת מציירים מוסיקה – חדש!! לראשונה 
בארץ! הרצאות בדואט: ד"ר ירדנה דגן וד"ר ברכה אלחסיד-גרומר 

11
B אצ

תוכן: סדרת רב תחומית של הרצאות המשלבות מוזיקה ואמנות.
הנרי   – שירה"  אומרים  הצבעים  "כל   • ימינו  ועד  מהרנסנס   – לנגינה  ציור  בין   •
מוסיקה   • הרנסנס  בימי  ארצית  מוסיקה  לעומת  שמיימית  מוסיקה   • מאטיס 
בציורי הבארוק: הרחוב, היריד, ותזמורת השמיים • לאוטה, צלו ווירגינאל – מתח, 
תוגה ומסתורין בציורי קאראוואג'יו וורמיר • כוחה של המוסיקה בהעצמת השליט– 
מהרוקוקו עד עידן המהפכות • Grand Style – האופרה הגדולה של המאה ה- 19 
הצליל  אחר  מרדף   – מופשט  וציור  קוביזם   – מורכב  בעולם   • ובצלילים  בצבעים 
החומק • סקס, סמים, פופ, רוקנרול ופסיכדליה בפסטיבל וודסטוק • נקודות מבט 

שונות על יצירות מופת מופלאות.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15

תאריכים: 1.11, 29.11, 27.12, 24.1, 21.2, 11.4, 9.5, 13.6

סודות על נשים
מנחה: אורלי גונן – מנחה וחוקרת אומנות בארץ ובחו"ל

12
B אב

לגבי  מה  אך  אמנים,  ידי  על  שנעשו  יצירות  של  רב  מספר  מכירים  אנו  תוכן:  
אמניות?טיול חוויתי במנהרת הזמן עם אמניות פורצות דרך.

• האישה ששינתה את חוקי המשחק בואו להכיר אישה שסללה את דרכה לתהילה 
על אף אינספור מגבלות חברתיות. סיפור חיים מרתק שמלמד דרכים אפקטיביות 

לתדלק את השאיפות שלך.
לביניה פונטנה הצליחה להתפרנס ממכירת ציוריה בתקופה  כנגד כל הסיכויים   •
יכולה  היא  והאם  השתמשה   אסטרטגיה  באיזו  לנשים.  מקובל  היה  לא  זה  בה 
לשמש דוגמה לנשים וגברים בימינו?          המשך בעמוד הבא <<<<<<<<<<<<<<<<

10
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לאחר  פנדורה  תיבת  פתחה  ג'נטילסקי  ארטמיסיה  ואלימות  שקרים  סקס   •
שהעידה נגד האדם שאנס אותה. האם זה היה מספיק בשביל שיואשם?

תיעוד חייה של אישה חזקה באמצעות ציורים חזקים.
הצרפתים  שבה  בתקופה  אנטואנט  מארי  של  תדמיתה  על  שנלחמה  הציירת   •

שנאו אותה, אליזבת ויז'ה לה ברן נלחמה על התדמית של מארי אנטואנט.
האם הצליחה להתחמק מהגיליוטינה? 

לאמנות  המלכותית  האקדמיה  מייסדת  למותג  שהפכה  הציירת   – אנג'ל  מיס   •
בלונדון שהתחתנה עם ''רוזן עשיר'' ורומתה. סיפורה של אמנית שציוריה ועיצוביה 

הפכו למותג.
• פרידה קאלו -  תשוקה, אמנות, כאב היא אהבה ללבוש בגדים ראוותניים ולקלל 
נדמה שחייה היו מלאי הנאה וזוהר אך ציוריה מוכיחים אחרת: הם מלאי פנטזיה, 

דרמטיים, חושפניים, ומגלים לנו מהם החיים על פי פרידה.
אביב  מתל  טובה  ילדה  שלה  בהצלחה  פגעו  לא  ואתגרים  ששקרים  האישה   •
הישראלית  העיתונות  סנסציונית.  משפטית  בדרמה  מסובכת  עצמה  את  מוצאת 
גועשת ומפרסמת עליה דברים נוראיים. מה כתבו על אותה נערה? איך היא הגיעה 

להצלחה שאחרי הסערה? 
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-10:35

תאריכים: 18.10, 22.11, 3.12, 31.1, 28.2, 23.5, 20.6

בריאות טבעית בגישת הרמב"ם
מנחה: טליה שביט - מאבחנת ויועצת לריפוי טבעי

13
D אב

תוכן: סדרת מפגשים )כפולים( המעלים את עקרונות הבריאות הטבעית בגישת 
הרמב"ם הנושאים: • מבוא לשמירת הבריאות, עקרונות הבריאות הטבעית בגישת 
הרמב"ם • מבנה מערכת העיכול וכללי אכילה נכונים עפ"י הרמב"ם • תורת צירופי 
המזון )חומציות – בסיסיות והשפעתן בגוף( • עצירות: הגורמים ודרכי התמודדות. 
על  הרגשות  של  הפיזיולוגית  ההשפעה   • שקדים  וחלב  שייקים   – הדגמה  ושעור 
גופנו • קניה מושכלת: היכרות עם רשימת הרכיבים על גבי אריזות המזון • מלכודת 
התענוג. מחלה אקוטית והטיפול בה • וויטמינים ומינרלים, ושעור הדגמה – הנבטה, 
הגורמים  אנמיה:  דם.  בבדיקות  המדדים  עם  היכרות   • שקדים  וגבינות  מטבלים 
בחן  להזדקן  הטבעית.  הבריאות  עקרונות  של  וסיכום  חזרה   • התמודדות  ודרכי 

ומסיבת סיום טעימה.
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 9:10-12:15

תאריכים: 8.11, 6.12, 17.1, 14.2 , 14.3, 18.4 , 2.5, 6.6

11
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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 

תאריכים: 25.10, 15.11, 20.12, 10.1, 7.2, 7.3, 25.4, 30.5, 27.6

היישר ממיטב הקתדראות בארץ !
רישום בהשראת אמני מופת – חדש ומרתק! 

מנחה: ד"ר ברכה אלחסיד- גרומר    הרצאה אקדמית בשילוב סדנה מעשית
15

B אצ

השומע – שוכח,  הרואה – זוכר,  העושה – מבין.  )קונפוציוס(
תוכן: רישום הוא אמנות של התבוננות מדיטטיבית מעמיקה.

הקורס משלב הלכה ומעשה:  • התבוננות עיונית ביצירות של אמני מופת. 
• התנסות ברישום אקדמי ורישום חופשי - אקספרסיבי בטכניקות מגוונות 

הסדנה משלבת תרגול והפעלת מוח ימין בשיטה המוכחת של  
 Betty Edwards / Drawing on the Right Side of the Brain. 

• חתך הזהב של היוונים הקדומים  • הפרספקטיבה הליניארית של ליאונרדו דה 
וינצ'י  • האור והצל של קאראוואג'יו • המבע הפסיכולוגי של רמברנדט.  

• האנטומיה של דגא • הקו הוירטואוזי של טולוז לוטרק  • האורנמנטיקה של 
גוסטב קלימט • הקו והכתם של אוברי בירדסלי • האקספרסיוניזם של אדוארד 

מונק • היומן של דיוויד הוקניי. לא נדרש ידע מוקדם!
מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 12:30-14:30 

 • הגעה עצמית
תאריכים: 1.11, 29.11, 27.12, 24.1, 21.2, 11.4, 9.5, 13.6

16
Hשרים עם רוני וגדעון"אצ"

הישנה  א"י  שירי  ממיטב  בצוותא  שירה  דרך  הארץ  של  בניחוחה  נתבשם  תוכן: 
גדעון גוריון - על הנגינה והשירה, עם  בהובלת: רוני יוניש – על השירה,  והטובה. 
מצגת שירים יפיפיה ומזמינה. בשירה נתחבר לעונות השנה, לאירועים הסטוריים, 

לחגים ולמועדים, לאהבת הארץ ולנופיה. 
מיועד: לכולם!! לכל אוהבי הזמר )ומי לא?( באווירה שמחה נעימה ומחבקת.

מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 10:50-12:15 
תאריכים: 18.10, 22.11, 3.12, 31.1, 28.2, 18.4, 23.5, 20.6

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

5. מוזיקה קלאסית 
עולמית.

8. הצד האפל של 
החיים.

14. כלכלת ישראל

3. פרשיות 
שמסעירות את א"י.

10. פריז ובשורת 
המודרניות.

1. רואים עולם – מסעות 
ושמירת טבע.

13. רפואת הרמב"ם
)אחת לחודש(.

12. סודות על נשים 
)אחת לחודש(.

9:10-10:35

6. זמר עברי- זמר 
עולמי.

9. החברה הישראלית.
7. עולם הצללים 

החשאי.

4.  פרשיות 
בטחוניות.

11. אומני מופת 
מציירים מוזיקה.

2. רואים עולם-מגוון
13.רפואת הרמב"ם 

)המשך(.
16. שרים עם רוני וגדעון 

)אחת לחודש(.

10:50-12:15

15. רישום בהשראת 
אומני מופת.

12:30-14:30

יום ראשון - בוקר

17+18
א בCאצ

התעמלות בשיטת פאולה
מנחה: צפורה בן צבי

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

המפרקים ועמוד השדרה, הפחתת מתח ויצירת הרפיה וריכוז.
מועד: יום ראשון שעה: קבוצה א' ) 17 ( 9:15-10:15 קבוצה ב' ) 18 ( 11:00-12:00

19
Eאב

 PHOTO VOICE - הקול שלי בצילום 
מנחה: שושנה גנז

תוכן: צילום ברוח "קהילת פוטווויס" הפועלת על בסיס האמונה שכל אדם יכול 
במסגרת  המצלמה.  באמצעות  לסביבה  עולמו  את  ולשקף  קולו  את  להשמיע 
בסמארטפון  הצילום  יכולת  את  משכללים  הצילום,  שפת  את  לומדים  הפעילות 
ומתנסים בצילום מעשי המבטא את חייכם וחוויותיכם. לקראת סוף השנה נציג 

תערוכה המשקפת אמירה חברתית על הקהילה של דורות בגלבוע. 
• 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. 

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

יום ראשון - בוקר / צהריים

21+22
אבBאצ

חוג מוזאיקה )פסיפס( מתחילים וממשיכים + מתקדמים
מנחה: חיה עטר - אומנית ויוצרת בעלת ניסיון רב בעשייה אומנותית,

עיצוב ופיתוח טכניקות עבודה
זכוכית,  פיסות  חיתוך  צבעים,  התאמת  של  דייקנית  מלאכה  היא  פסיפס  תוכן: 

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

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

מועד למתקדמים: יום ראשון )21( שעה: 9:30-12:00
מועד למתחילים וממשיכים: יום ראשון )22( שעה: 12:00-14:30

23+24+25
אבCגב

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. 

פעילות נעימה בקבוצות קטנות.
• במהלך השנה יוצעו מספר מפגשי הליכה משותפים לכל הקבוצות.

מועד: יום ראשון קבוצה א )23( שעה: 8:00-9:00 מתקדמים. מנחה: חיותה עזגד
מועד: יום ראשון קבוצה ב )24( שעה: 9:15-10:15 מתחילים. מנחה: חיותה עזגד
מועד: יום שלישי  קבוצה ג )25( שעה: 8:00-9:00 מתקדמים. מנחה: נירית כוכבי

• החוגים יפתחו ב - 18.10.20 ויסתיימו בסוף מאי 21.
• במהלך כל השנה ניתן לרכוש מקלות להליכה נורדית בדורות בגלבוע.

   לפרטים: נירית כוכבי   050-8712162
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יום ראשון - בוקר / רביעי - בוקר

26+27
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 )26( שעה: 9:10-10:35 מנחה: מיכאל פאר
מועדון מתקדמים: מועד: יום רביעי )27( שעה: 9:15-12:00 מנחה: דני בן-דוד

יום ראשון - בוקר / שלישי – בוקר

28+29
אבBגב

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 )28( שעה: 9:30-12:00
מועד: יום שלישי )29( שעה: 9:30-12:00

יום ראשון - בוקר

30
Dאצ

חכמת נשים
מנחה: דגנית ליפניק

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

מועד: יום ראשון שעה: 10:50-12:15

31
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 
חומרים: רישום - עפרון, פחם ודיו.  בציור • קומפוזיציה • שכלול עבודה בצבע. 

צבע - צבעי מים, אקריליק, צבעי שמן • עלות החומרים ע"ח המשתתף.
מועד: יום ראשון שעה: 9:30-12:00
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יום ראשון - אחה”צ

32
Fאב

קשרים ותקשורת בינדורית 
מנחה: עינת פורת עמוס – עו"ס M.A, גרונטולוגית

הקורס נועד: להעלות את יכולת הסבים והסבתות לתקשר, להתעצם מהקשרים 
הבינדוריים, להבנות מקורות נוספים של משמעות בחייהם ובחיי נכדיהם ,להצליח 

להעביר לילדים ולנכדים את התבונה וניסיון החיים שצברו הסבים. 
תוכן: • סוגיות מרכזיות בחיי המשפחה הרב דורית • הקניית כלים מעשיים שיקלו 
על ההתנהלות במרחב המשפחתי • דיוק תפקיד סב/תא או הורה להורה • תקשורת 
 "small talk"בין דורית בעידן המסכים • תקשורת מקרבת • טכניקות למעבר מ
• לאהוב בלי תנאי  • להיות התלמיד והמורה בו זמנית  לשיח אינטימי משמעותי 

ולהציב גבולות • לנוע בגמישות בין נפרדות להתערבות • לכוונן את הצפיות. 
• להגדיר מחדש את ההדדיות • לשמור על רלוונטיות גם בלי לתת ועוד.

מועד: יום ראשון )12 מפגשים רצופים( שעה: 9:10-12:15 
ON LINE -"הקורס יתקיים בלמידה מקוונת דרך אתר "דורות בגלבוע עד אליך •

33
Fאב

קורס משולב: קורס מקוון + מפגשים פרונטליים מעשיים 
מנחה: עינת פורת עמוס – עו"ס M.A, גרונטולוגית, מהמובילות בארץ !!

הקורס מיועד ל:  • אנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית, העבודה הקהילתית באזור 
הגלבוע • בני +60 - בוגרי הקורסים השונים של 'מתנת הגיל'/ 'מתנות התבונה' / 'מסעות 
בתבונה' ובני "תקופת התבונה" מיישובי הגלבוע, השואפים להיות חלק מ"תוכנית דגל" 
ו"מנבחרת" זו. תוכן: כחלק מפיתוח סביבה התומכת באיכות חיים לוותיקי הגלבוע, 
יש להעמיק את השיח, ההבנה והיישום של חיים הכוללים משמעות, שייכות וביטוי 
עצמי בתקופות חיים מאוחרות. לשם כך ניתן לבנות רשת אנושית איכותית של אנשי 
מקצוע ובני +60 עצמם, אשר ישמשו כמעוררי שיח ומודעות ויתמכו בפועל בתהליכי 
ההתפתחות והסתגלות של הוותיקים באזור הגלבוע. מטרות הקורס: • הקניית ידע, 
יצירת מודעות ושפה הנותנות לגיטימציה להמשך ההתפתחות האישית גם בתקופת 
והמקצועית  האישית  המודעות  העלאת   • וגווניה  מאפייניה  כל  על  החדשה,  החיים 
תשוקה  יצירת   • החדשה  החיים  תקופת  בן  של  ועוצמותיו  צרכיו  הפנימי,  לעולמו 
עצמי  ומימוש  התפתחות  תהליכי  של  אישית  לחוויה  הקורס  משתתפי  של  פנימית 
על ידי העברת התכנים לסביבתם • הכשרה בסיסית להנחיית קבוצות למידה ושיח 
של  התהוותה   – אוריינטציה   • בקורס:  מרכזיים  תכנים  אלו  בתחומים  שתעסוקנה 
תקופת חיים חדשה • ייחודיותה של התפתחות רגשית וקוגנטיבית בתקופת התבונה 
• שינויים בעולם הרגשי עם העלייה בגיל – איך לנהל את הבלתי ניתן לניהול • מימוש 
איכויות המוח המבוגר • הגוף – כיצד למצות את שיש ולצמוח ממה שנמוג • התפתחות 
במרחב הזוגי והמיני  • התפתחות במרחב המשפחתי הבין – דורי • מודלים לעבודה 

קהילתית  • הדרכה הלכה למעשה ביציאה  לדרך.
מועד: יום ראשון )6 מפגשים מקוונים + 5 מפגשים פרונטליים ב"דורות בגלבוע"( 

שעה: 9:10-12:15  הנרשמים יקבלו הודעה על מועד פתיחת הקורס.
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יום ראשון - אחה”צ

34
Hאע

סרטים – סבים ונכדים: הצעה לבילוי משותף!
מנחה: אמיר תומשוב

תוכן: סרטים לכל המשפחה: מסרטי אנימציה דרך סיפורי אגדות עמים, מחזות זמר, 
סרטים מכל הזמנים, מוזיקה מהסרטים, קטעים נבחרים מסרטים אהובים ועוד ... 

ועוד... בליווי הסברים, שיחה על הסרט וביטוי רגשות וחוויות.
• לקראת כל מפגש נצא בפרסום ובו פרטי הסרט הנבחר. 

פופ קורן בגביע – מובטח !!
• תשלום: 30 ₪ למשתתף.

מועד: יום ראשון )אחת לחודש( שעה: 17:00-19:00

35
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

36+37
אצBאע

פיוזינג - עיבוד זכוכית בתנור
מנחים: דרור חפר - אמן ומדריך בתחום עיבוד הזכוכית. 
רונית דיין - וישובסקי -אמנית, מתמחה בעיבוד פיוזינג.

תוכן:  עיבוד זכוכית בשכבות במימד שטוח ורב מימדי )פיוזינג( באמצעות תנור. 
וייצור כלים דקורטיביים, תמונות צבעוניות, פסלים תלת- התנסות מגוונת בעיצוב 

מימדים ואמנות חופשית. שילוב אמנותי באבקות, גריסים, עלים ומוטות  זכוכית.
•  כלי עבודה, שימוש בתנור, חומרים נילווים יסופקו למשתתפים • עלות הזכוכית- 
 ₪  50 בסך  מהלומדים  כ"א  של  אישית  השתתפות  נוסף:  תשלום   • המשתתף  ע"ח 

לחודש • הגעה עצמית.
מועד: יום ראשון )36( שעה:  12:30-15:30 )הגעה עצמית(
מועד: יום ראשון )37( שעה:  16:00-19:00 )הגעה עצמית(

38
Hאע

ביודנסה - ריקוד החיים
מנחה: אפרת ארגמן

האושר.  סוד  אחר  לחיפוש  כמענה  שנוצרה  אישית  להתפתחות  שיטה  תוכן: 
ונכיר  באמצעות התנועה, המוסיקה והמפגש האנושי ניצור מרחב בטוח בו נלמד 
הביודנסה  אחרים.  אצל  וגם  מאיתנו  אחת  כל  אצל  ששוכן  הנשגב  את  מחדש 
מעצימה את החיוניות, את שמחת החיים, את ההנאה מחיי היום יום, את הקבלה 
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
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יום ראשון - אחה”צ

39
Fאע

החיים כתודעה 
מנחה: בלהה מורג – מטפלת ריגשית תודעתית

סדנא של מסע אישי עם עבודה תודעתית עמוקה, מלווה במדיטציות וקבלת  תוכן: 
תדרים אנרגטיים. נשען על תפיסה המאמינה שבכוחנו לחולל כל משאלה ולרפא כל 
מכאוב בחיינו. הסדנא מאפשרת כלים עוצמתיים לחיים שלווים של שמחה, אותנטיות, 

ביטחון, הגנה ושפע דרך הבנת התודעה, הדפוסים והמנגנונים שמנהלים אותנו.
בכל מפגש יובא נושא לדיון: • תדר מלכות – חיים מתוך הוויה ותודעת מלכות 

– הבלתי  וערך עצמי  דימוי עצמי   • והחיבור לקרקע  הניצוץ האלוהי שבי   - ביטחון   •
חכוך  כנקודת   – ואשמה  כעס   •  perfectly inperfect של  המושלם  הוא  מושלם 
ללא  אהבה   • שמחה  מתוך  לחיות   – שמחה   • לקושי  כמענה   – קלות   • להתפתחות 
תנאי- גילוי העוצמות והחוזקות שבתוכי • שפע – איך לייצר ולהכיל את השפע בחיינו.
מועד: יום ראשון )8 מפגשים( שעה: 17:00-18:30 הסדנא תיפתח ב - 18.10.2020

40+41
Eאע

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

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

והורדה של אפליקציות. הפיכת המכשיר שבידינו לכלי עזר בחיי היום-יום.
מועד: יום ראשון )40( )5 מפגשים( שעה: 17:00-18:30 מתחילים 

• פטור מדמי הרשמה.
מועד: יום ראשון )41( )5 מפגשים( שעה: 17:00-18:30 מתקדמים 

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

יום שני - בוקר 

42
Dבב

מיעוטים דתיים לאומיים ואתניים במזרח התיכון 
מנחה: איני עבאדי – מזרחן, אל"מ  )מי"ל(

המרבה  פעיל  געש  להר  הדומה  אזור  והינו  היה  חיים,  אנו  בו  המזה"ת  תוכן: 
הזמנים  בכל   – והאמונות  הדעות  רבות  זה  שבאזור  משום  וזאת,  בהתפרציותיו. 
ניגודים ואלה נגזרים  מן העובדה שבאזור  וכך גם היום. האזור הוא רב-   , שעברו 
חיים בני מיעוטים דתיים לאומיים ואתנים במגוון עצום שאין כמותו במקום אחר: 
מוסלמים למיניהם, נוצרים מכל הכנסיות, דתות סינקרטיות משונות, עובדי כוכבים, 
עובדי שטן, וטווס וכו'. נלמד על מיעוטים אלו להבנה טובה יותר המתרחש סביבנו.

מועד: יום שני שעה: 09:10-10:35

18



יום שני - בוקר 

43
Dבצ

ממהפכת החקלאות הקדומה להתפתחויות 
הדרמטיות במאה ה -21   מנחה: ד"ר אברי בר–צור

בארץ  החקלאות  מהפכת   • בעולם:  הכפרי  המרחב  לפיתוח  ויעדים  מגמות  תוכן: 
ישראל  • הודו - התפתחות החקלאות בהודו ותרומתה של ישראל • הולנד המדינה 
של  התה  ממלכת   • ופוליטיקה  גלובלית  חקלאות   • העולם  כל  את  שמאכילה 
הקולוניאליזם  • חקלאות ואבולוציה בזמן אמת • דרך השומשום והטחינה – האם 
 – מיאנמאר   • אחר  מעולם  משתנה  חקלאות  אוזבקיסטן   • בארץ?  שומשום  יגדלו 
עד  מסורתי  מטיפוח  וירקות.  פירות   - ריח  ועל  טעם  על   • האבות  לתקופת  חזרה 

הנדסה גנטית • חקלאות העתיד – המהפכה הטכנולוגית והמדעית בחקלאות. 
• חקלאות והנדסה גנטית. האם פרנקשטיין מגיע למטבח? • האם יחסר מזון בעולם? 

חקלאות, יבולים והתחממות כדור הארץ • חקלאות ישראל – החלום, החזון ושברו.
מועד: יום שני שעה: 10:50-12:15

44
Aבב

יידיש, כל העולם במה 
מנחה: מירי רגנדורפר – שחקנית וזמרת בתאטרון היידישפיל

תוכן: נתוודע אל שפת היידיש דרך שירים, פזמונים, פרוזה ומחזות של גדולי הכותבים, 
כדוגמת מרדכי געבירטיג, שלום עליכם, גאלד פאדן ועוד. נקרא, נדבר ונשיר ביחד!

מועד: יום שני שעה: 9:10-10:35

45
Eבב

פרויקט אישי – סדרה בתמונות מנחה: רענן קוסוביץ - מורה לצילום 
בעל תואר ראשון באומנות יצירה של אוניברסיטת חיפה.

ויבנה  יעמיק  בהם  נושאים  שני  יבחר  צלם  כל   – אישי  בפרויקט  נעסוק   • תוכן: 
סידרה מצולמת שתסכם את כל אחד משני הפרויקטים שבחר. לכל נושא יוקצו 

כ- 12 שיעורים לצד שיעורי העשרה ויציאות לצילומים בשטח. 
• הגדרת הפרויקט – כל צלם יבחר נושא צילומי שמעניין אותו באופן אישי ואליו 
לפועל של  דרכי הוצאה  יחשוב על  הנושא,  יגדיר את  ריגשית. הצלם  הוא מחובר 
ובניית סידרה של  צילום  צילום, שעות  זוויות  נוסף הנדרש,  ציוד   : הפרויקט, כמו 

שישה צילומים שיסכמו את הנושא. 
כשכל  הנושא  את  המציגות  תמונות  של  מראש  מוגדרת  כמות   – צילום  סידרה   •
ומעצימה את כל אחת  יכולה להיות בפני עצמה  תמונה היא חלק מרצף הנושא, 

מהתמונות האחרות.  
בכיתה נלמד בהתחלה מהי סדרה וכיצד להתייחס אליה בסיכום הפרויקט. 

לנושא  הצלם  של  הקשר  את  ויעמיק  שיחזק  כיתוב  להוסיף  יהיה  ניתן  לסדרה 
הנבחר. לצד כל אלה כמובן נצא ליציאות שטח לצלם את מה שסביבנו תוך דגשים 
כאלה  והידוע,  מהמקובל  לצאת  הרוצים  לצלמים  מיועד  לכם.  שאתן  ומשימות 
שרוצים לעבוד וליהנות מהדרך ומהנושא שבחרו לצלם, להעמיק את הידע בצילום 

וברגש ולהגיע לתוצאות אחרות. נדרש ניסיון בסיסי בצילום, חיוך ומצב רוח טוב.
• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור השימוש במחשבים. 

מועד: יום שני שעה: 9:10-12:10
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יום שני - בוקר 

46
Fבב

NLP-מודל תקשורת למצוינות אישית ובין אישית - 
מתחילים 

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

"הידע שלנו הוא אי קטן בתוככי אוקינוס של חוסר ידיעה" בשביס זינגר.
תוכן: מודל ה- Neuro Linguistics Programming- NLP מציע ארגז כלים לשינוי 
תפיסת המציאות דרך שינוי החוויה הרגשית. השינוי מאפשר להוביל אדם לבחינת 
דפוסי החשיבה, דפוסי ההתנהגות ודפוסי השפה שלו במטרה ליצור את השינוי.עם 
זיהוי דפוסים אלה ניתן להסיר באופן מובנה מגבלות שהאדם יצר לעצמו ולהחליפן 
בדפוסים חדשים ומתאימים יותר. ה- NLP מציע דרך יעילה לשימוש משולב בשפה, 
במחשבה ובגוף. בין הנושאים שילמדו: חזרה על הנושאים שנלמדו: מודל התקשורת 
גוף  שפת  הבנת  יעילה.  לתקשורת  שלהם  והשימושים  יסוד  ,הנחות   NLP-ה של 
מילולית ושפה לא מילולית. אסטרטגיות אכילה ואסטרטגיות התנהגות. טיפול וניקוי 
רגשות שליליים. הצבת מטרה והגשמתה, שינוי מסגרת החשיבה. יצירת שינוי ולמידה 
חיזוק מאגר המשאבים  לבריאות.  נפש  גוף  בין  בריאות-הקשר  ובלא מודע.  במודע 
הפנימיים שלנו. חלומות וההתייחסות ה-NLP לפתרונם. קו הזמן להבנת תהליכים. 
למידה חוויתית ומגוונת המשלבת: הרצאות, התנסות אישית וקבוצתית, סימולציות, 

מצגות, סרטים וקלפים השלכתיים • תשלום נוסף עבור צילום דפי עבודה.
מועד: יום שני שעה: 9:10-10:35

47
Fבצ

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

 תוכן:  קורס המבוסס על למידה ותרגול בשילוב היבטים ביולוגים בתחום הנלמד 
הסומטי  המוח  שילוב   • הנושאים  בין  מתש"פ.  הממשיכים  קורס  המשך  ומהווה 
והמוח הקוגניטיבי • שעשועי קו הזמן – קו הזמן, מיומנויות גבוהות בקו הזמן. שדרוג 
לינגוויסטית, פרספקטיבי,  נוירו  - מנקודת מבט  נפשי  • חוסן  קו הזמן  טכניקות 
פרופורציה • מוזיאון האמונות העתיקות – נלמד איך לחסן אמונות עתיקות שלנו 

 NLP-וליצור את מה שיעיל עבורנו • מודלים רפואיים מתקדמים על פי ה
)אני והרופא -איך נפגשים בטוב?( • עקרונות של דמיון מודרך.

הקורס מלווה במצגות, סרטונים, מוסיקה, קלפים השלכתיים ועוד.
• תשלום נוסף עבור צילום דפי עבודה.

מועד: יום שני  שעה: 10:50-12:15 

48
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! 
• עלות החומרים ע"ח המשתתף. תשלום שנתי נוסף בגין  לא דורש ניסיון קודם 

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

49+50+51
בבCבצ

מודעות גופנית - על כסאות
מודעות גופנית - על מזרונים מנחה: יהודית )קוקי( דגן

תוכן: שיטת ההתעמלות הבריאותית מכוונת קודם כל לפיתוח המודעות לגופנו, 
בתנועה ובמנוחה כאחד. המתעמל/ת מבצע/ת את ההנחיות לפי יכולתו האישית, 
ההולכת ומשתכללת משיעור לשיעור. הגמשת השלד והמפרקים, חיזוק שרירי בטן 
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 )49( שעה: 9:10-10:10 – התעמלות על כיסאות.

מועד: יום שני )50( שעה: 10:40-11:25– התעמלות על מזרונים.

מועד: יום שני )51( שעה: 11:30-12:15– התעמלות על מזרונים.

52
Bבב

תכשיטנות – למתחילים
מנחה: לולי גוטמן

מחומרים  יחודיים  תכשיטים  בשבוע  פעם  וליצור  ליהנות  להיפגש,  בואו  תוכן: 
שונים. נלמד להכין תכשיטים מחוטי מתכת מצופה צבעי כסף זהב וצבעים שונים 
לפי בחירתכם. נשלב בתכשיטים אבנים, פנינים, חרוזי זכוכית או חומרים שונים 
שלכם  כולו  שהוא  התכשיט  ליצירת  ומגוונות  שונות  טכניקות  נלמד  ומגוונים. 
ולגאוותכם. נתנסה בעבודה הנעשית בעזרת פלאיירים וקאטרים שונים ומיוחדים 

עבור תכשיטים. החוג מתאים לנשים וגברים, ללא צורך בניסיון קודם. 
• עלות החומרים ע"ח המשתתף 
מועד: יום שני שעה: 9:30-12:00

53
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.
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יום שני - בוקר 

54+55
בבHבצ

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

תוכן: בכל גיל ניתן ללמוד לנגן. בכל גיל ניתן ללמוד את שפת המוזיקה. בכל גיל ניתן 
ליצור מוזיקה )אלתור( תוך שימוש בכלי נגינה. במה ננגן? כלי הנגינה יהיה חלילית אלט 
שצלילה דומה לקול האדם. בתוך משפחת החליליות, סופרן אלט, טנור ובס, הנבדלות 
במנעד הצלילים של כל אחת, האלט נוחה ללימוד לאדם בוגר. לימוד בכלי זה מאפשר 
נגינה בחליליות האחרות, ככל שמתקדמים בנגינה. הממשיכים יוסיפו לימוד בחלילית 
סופרן. שעור החלילית הוא קבוצתי. השיעור השבועי כולל: • לימוד טכניקת הנגינה 
בחלילית – השילוב בין נשיפה, עבודת לשון ועבודת האצבעות • שפת המוזיקה – תיווי, 
עולם  עם  הכרות   • במוסיקה  ומונחים  מושגים   • ביניהם  והחיבור  הצלילים  המקצב, 
בין שיעור לשיעור  היצירות המוזיקליות והמלחינים בכלל ובתחום החליליות בפרט. 
יומי מתחילת הלימוד. התקדמות בנגינה  לימוד שפה דורש תרגול, לכן חשוב אימון 
יוצא של כמות התרגול התורם לידע של השפה, לפיתוח היכולת הטכנית  היא פועל 
ומביא להרחבת רפרטואר היצירות אותו יכול הנגן לבצע. גם בשיעור קבוצתי קיימת 

אפשרות להתקדמות אישית. בואו לעשות מוזיקה!
מועד: יום שני )54( שעה: 9:10-10:35 מתחילים.

מועד: יום שני )55( שעה: 10:50-12:15 מתקדמים.

56
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 
עם  אנשים  וגם  בריאים  לאנשים  מתאימים  השיעורים  המרכז.  שרירי  קבוצות  ואת 
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: 

יום שני - בוקר  / שלישי - בוקר 

57+58
בבAגב

שפה ערבית מדוברת, תרבות ומנהגים – 
מתחילים-ממשיכים/ ממשיכים-ומתקדמים

מנחה: פתחי מסאלחה

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

מארחים ערבים.
מועד: יום שני )57( שעה: 9:10-10:35 מתחילים / ממשיכים 

מועד: יום שלישי )58( שעה: 10:50-12:15 ממשיכים / מתקדמים  22



יום שני - אחה״צ

59
Bבצ

סדנאות אמנות 
מנחה: חיה עטר

תוכן: סדנת ציור על חלוקי נחל
          סדנת קווילינג – יצירה בגלגולי נייר

• ציור על חלוקי נחל - פעילות יצירתית מרגיעה ומהנה הדורשת ריכוז ועדינות. 
ליצור  ניתן  בגינות.  שמוצאים  אבנים  על  וגם  שונים  בגדלים  נחל  חלוקי  על  ציור 
ולשבץ שפע מוצרים ייחודיים • קווילינג - יצירה בגלגולי נייר. טכניקה שהתפתחה 
ברכה,  כרטיסי  הקווילינג  בעזרת  ליצור  ניתן  אירופה.  במרכז  הרנסנס  בתקופת 

תמונות קיר, תכשיטים, בובות תלת מימדיות ועוד ועוד.  
• עלות החומרים על חשבון המשתתף.

מועד: יום שני שעה: 14:30–12:30 )הגעה עצמית(

60
Bבצ

צורפות – מתחילים ומתקדמים 
מנחה: לולי גוטמן

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

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

• עלות החומרים ע"ח המשתתף.
מועד: יום שני  שעה: 12:30 – 15:00 )הגעה עצמית(  

יום שלישי - בוקר

61
Dגב

היסטוריה ואקטואליה 
מנחה: עמוס דותן

תוכן: העשור השני של המאה ה-21 החל בסימן של כתיבת היסטוריה חדשה של 
העולם: הכוחות המעצבים את העולם, מדינות הנאבקות על קיומן וזהותן, שינויים 
טכנולוגיים בלתי נתפסים, עולם חדש של מידע ,שיח ותקשורת וכוחות פוליטיים 
התפרצה  אלה  כל  .לתוך  חדש  יום  סדר  שמעצבים  חדשים/ישנים  ואידאולוגיים 
מגיפת הקורונה, אירוע ייחודי וראשוני בהיסטוריה שטרף קלפים מוכרים ומצביע 
לנו  המוכרת  הישנה  ההיסטוריה  בין  החיבור  האדם.  בני  בחיי  חדשות  מגמות  על 
והעולם החדש הניבנה מול עיננו בתחום האקטואליה הוא המוקד של הקורס הזה. 
חברה  ומדינה,  אזרח  יחסי  בינלאומיים,  ביחסים  העוסק  תחומי  רב-  קורס  זהו 

ותקשורת, צבא ואסטרטגיה, מזרח תיכון, סוגיות ליבה במדינת 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

23



יום שלישי - בוקר 

62
Dגצ

מיקרא: א. סיפורי יוסף )המשך( ב. נשים בספר שופטים
מנחה: הדס עטיה פרידמן

תוכן: נעסוק בשני נושאים: במכלול הספורים על יוסף ובעיצוב דמותן של הנשים בספר 
חלומות  מנער  שהופך  יוסף  של  היחודית  דמותו  אחרי  נתחקה  יוסף  בספור  שופטים. 
לשליט מצרים, העובר תהליכי השתנות ולמידה. נעמוד על המסרים העולים בספור תוך 
התיחסות להקשרים מקראיים אחרים המתכתבים עם סיפור יוסף. בסיפורי שופטים 
יש מגמה להבליט את תפקידן של נשים בנקודות מרכזיות של המאורעות. נבחן את 
הארועים בהן מוזכרות הנשים ותרומתן לדיון בסוגיות העקרוניות העולות בספר. נעמוד 
על ייחודה של כל אשה ופעילותה תוך התיחסות לטקסטים מחוץ לספר שופטים. בשני 
הנושאים נעסוק בפרשנויות מתחומי דעת שונים שיש בהם כדי להאיר מסרים רלוונטים 

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

63
Dגב

אני, אתה והפרשה
מנחה: קובי וייס

תוכן: יעיון בסוגיות העולות מתוך פרשת השבוע הקשורות לחיים האישיים והציבוריים 
להתמקד  מאפשרת  והכתובה,  הדיגיטאלית  מהמדיה  להבדיל  החוג,  מסגרת  שלנו. 

בנושאים ה"כבדים" של הפרשה, אך גם להצליח ללמוד אותם בצורה רחבה ומעניינת.
בכל מפגש תתבצע סקירה רחבה של תוכן הפרשה והנושאים המרכזיים בה. מכל פרשה 
יריעה, הכולל מקורות מאלפיים שנות  ורחב  נושא אחד שיזכה לטיפול מעמיק  יבחר 
פסיכולוגיה,  ספרות,  מודרנית,  הגות  הביניים,  ימי  פרשנות  הלכה,  מדרש,  של  יצירה 
נפש  לכל  נקרא את ספרות המקור אשר "תתורגם" ללשון השווה  ושירה.  פילוסופיה 
ובכך אף יתאפשרו הצצה ותרגול בארון הספרים היהודי. הרחבה: פרשת השבוע אינה 
מערכת  מנהלת  השבוע  פרשת  קטעים.   54 ל  התורה  חומשי  חמשת  של  חלוקה  רק 
יחסים למול האקטואליות של השבוע החולף והמגיע. מצד אחד הפרשות נטענות ברוח 
התקופה בה היא נקראת ובאווירת החגים הסמוכים לה. ומאידך היא משמשת השראה 
לדרשות הניתנות במסגרת טקסי החיים בנערכים בשבוע "שלה". במשך מאות שנים של 
מנהג הקריאה בתורה התפתחה סוגה מיוחדת של ספרות על בפרשת השבוע. 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 

64
Hגצ

מוסיקה סובבת עולם 
מנחה: אוכמא שפרן

תוכן: שירים וקטעי מוסיקה קלאסית מארצות שונות:
• צרפת - דביסי, רוול; השנסון הצרפתי מהרנסאנס עד ברסאנס • האיים הבריטיים - 
בלדות מרחבי האיים; הנרי פרסל, ווהן ויליאמס, הולסט • ספרד - מוסיקה עממית 

ספרדית; מלחינים ספרדיים ומלחינים זרים שכתבו מוסיקה ספרדית. 
• מזרח אירופה - שופן, דבוז'אק וסמטנה, ברטוק וקודאי.

מועד: יום שלישי שעה: 10:50-12:15
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65
Dגצ

מבט לעבר 
מנחה: ד"ר אברהם בן מאיר

יצירות  סיפורים,  אישיים,  זיכרונות  מגוונות-  בדרכים  נעשית  בעבר  התבוננות  תוכן: 
ספרותיות ועוד. נציג מחקרים היסטוריים, חלקם נוגעים לתולדות הסכסוך הישראלי - 
ערבי, חלקם לתהפוכות שעבר המזרח התיכון, וחלקם למהלכי המעצמות ביחס למזרח 

התיכון בכלל, ובעיקר- כלפי ישראל. מועד: יום שלישי  שעה: 10:50-12:15

66
Bגב

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

תוכן: סדנא ייחודית המשלבת טכניקות בציור, יסודות באמנות,עידוד היצירתיות 
והעצמה אישית. בסדנא יהיה מקום לביטוי חופשי, ספונטני ואינטואיטיבי באמנות. 
מטרות הסדנא הן להתחבר למעיינות היצירה הטמונים בכולנו, להיפגש עם יכולות 
הציור שבנו ולהכיר את האיכויות המרפאות הטמונות בדרך היצירה. הקורס משלב 
שונים  אמנים  עם  הכרות  באמנות,  נושאים  החומרים,  על  מעשי  וצד  תיאוריה 
ודרך עבודתם, הכרות עם חומרים, אפשרויות השימוש בהם ושילוב בין החומרים 

השונים. בסדנה עבודה תהליכית המחייבת השתתפות רצופה במפגשים. 
• עלות החומרים על חשבון המשתתף • תשלום נוסף: השתתפות אישית של כל 

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

יום שלישי - בוקר / רביעי - בוקר

67+68
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 )67( שעה: 9:30-12:00 

מועד: יום רביעי )68( שעה: 9:30-12:00

69+70+71
גבCגצ

התעמלות בריאותית
מנחה: 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 )69( שעה: 09:15-10:00
מועד: יום שלישי )70( שעה: 10:40-11:25
מועד: יום שלישי )71( שעה: 11:30-12:15
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יום שלישי - בוקר

72
Eגב

מטיילים ומצלמים 
מנחה: שושנה גנז

תוכן: לצלמים חובבים בעלי ידע בסיסי בצילום דיגיטלי ושפת הצילום  המעוניינים 
במסגרת יוצרת בצילום, רוצים להעמיק את ההכרות עם שפת הצילום ולפתח את 
יכולת ההתבוננות וההקשבה. הקבוצה ממשיכה את דרכה ומזמינה צלמים נוספים 
להצטרף אלינו למסע אל הצילום ובאמצעותו אל עצמנו. השעורים כוללים סדנאות 

צילום בשטח בנושאים מגוונים. מעקב אחרי פריחות בהתאם לעונות השנה. 
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

73
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 

74
Fגב

סבתאות מיוחדת 
מנחה: אייל איבניצקי, ביבליותרפיסט - תואר שני

תוכן: מה עושים כשנולד נכד או נכדה ולהם צרכים מיוחדים?
צרכים כמו: קשיים בויסות חושי ורגשי. הפרעות קשב וריכוז.

הפרעות בתקשורת, על הספקטרום האוטיסטי, ועוד.
בסדנאות רבות להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמטרתן לתת מקום לחווית 
רבות היחסים המורכבים של ההורים עם ההורים  עולים  הזו,  ההורות המורכבת 
שלהם עצמם. השאלות העולות: כמה לשתף את הסבים? כמה להתייעץ? מה הם 
מבינים? הצורך להיעזר, ההתערבות והדעתנות והיחסים השונים שבין נכד לסבא 
וסבתא לבין ילד להוריו. קשיים אלו היו כאשר היינו הורים וגם כשהיינו ילדים, אך 
היכולת לאבחן אותם בהם היתה מצומצמת יותר. פעמים רבות זו היתה התמודדות 
נפגשים  פשוטה.  אינה  ההתמודדות  ועוד.  מחונך"  "לא  קשה",  כ"ילד  שהוגדרה 
לארוחת ערב ואז הנכד מתחיל "להשתולל". האם אנחנו מתערבים? משתתקים? 

מסתכלים בטלפון? רוצים לעזור ומבקשים רשות? האם נותנים לנו לעזור?
והנכדה  כיצד להעניק את התמיכה הדרושה? מחד, אנו חווים את מצוקת הנכד 
ומצד שני, אנחנו מנסים להקל על הקושי של בנותינו/בנינו אנו. בסדנה המוצעת 
להתמודדות  חדשים  רעיונות  נקבל  הסבתאות,  של  הזו  המורכבת  בחוויה  נדון 

ונמצא את המקום ואת הסיפור האישי שלנו במורכבות המשפחתית.
מועד: יום שלישי  )10 מפגשים רצופים( שעה: 9:10-10:35 

החוג יפתח ביום שלישי 20.10.2020
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יום שלישי - לפנה"צ 

75
Gגב

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: 27.10 , 22.12, 23.2, 4.5

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

יום שלישי - אחה״צ

76
Fגע

ריפוי כאורח חיים מנחה: אורי לנגליב - מתמחה בדרכי ריפוי עצמי, 
מדיטציה, מטפל ומלווה, מדריך צ'יקונג, מומחה לתהליכי "ניקוי רעלים" כדרך 

להבראה, ממיסדי חוות הבריאות מצפה אלומות, יזם ואקטיביסט בנושאי בריאות 
אישית וסביבתית.

תוכן: ריפוי עצמי נובע מהצורך להרגיש טוב יותר, לחיות בחיוניות גבוהה וללמוד 
כיצד לעזור לעצמנו וליקירנו לשפר את בריאותנו, מכיוון שבסופו של יום, בריאות 

היא המשאב הבסיסי העומד לרשותנו וככל שנשפיע עליו לטובה כך ייטב לנו.
ונעים  קל  הינו  הלימוד  אופן  מושכל.  באופן  לנהלה  שביכולתנו  מומחיות  זוהי 
עצמנו  את  "לתקן"  הזדמנות  לנו  יקנה  תירגולם  לחלוטין.  מעשיים  הינם  והכלים 
עבורנו,  ונכונה  יותר  נעימה  מציאות  ליצירת  שלנו  הפנימיים  ההשפעה  ברובדי 
בהתאמה לזמן בו אנו חיים. נלמד ונתרגל דרכי השפעה על בריאותנו הפיזית ועל 
הרווחה הנפשית אליה אנו שואפים באופן טבעי. ידע זה נאסף על-ידי לאורך שנים 
יפן,  קוריאה,  סין,  התיכון,  )המזרח  אחרים  מזמנים  ורחוקות,  קרובות  מתרבויות 
הודו, טיבט( ואיזורים גיאוגרפים שונים, שהמשותף להם הינו כיצד להיטיב. נשלב 
ותובנות  )חקר המוח, אורח חיים בריא, מחקרים מדעיים  זמננו  בן  ידע  זאת עם 
במדיטציות  נתנסה   • המזרח  מרפואת  קונג  צ'י  מפגש  בכל  נתרגל   • עכשוויות( 
נקודות   • קונג(  וצ'י  מיוגה  חיוניות  )להגברת  נשימה  •  תרגילי  מעוררות השראה 
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 

החוג יפתח ביום שלישי 20.10.2020 
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יום שלישי - אחה״צ

77
Fגע

תרגול ולימוד מיינדפולנס )קשיבות(
מנחה: ענבל ארגמן ויידנפלד

מיינדפולנס הינו תרגול של תשומת לב פתוחה ורחבה לכל מה שיש בגוף  תוכן: 
נכיר מושגים מהחשיבה של תורת הנפש הבודהיסטית, משם התרגול  ובתודעה. 
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

78
Eגע

צלמים חשובים מראשית הצילום ועד ימינו – 
הרצאות בליווי מצגות מנחה: רענן קוסוביץ מורה לצילום בעל 

תואר ראשון באומנות יצירה של אוניברסיטת חיפה.
תוכן: קורס עיוני העוסק בצלמים חשובים לאורך ההיסטוריה, בהיבטים שונים של 
נושאים אותם בחרו לצלם והשאירו את חותמם על עולם הצילום והאומנות. החל 
מראשית הצילום ועד ימנו. כל שיעור ילווה במצגת. נעשיר את עולמנו גם במושגים 

מעולם האומנות הכללי כמו ציור ופיסול שנכנסו ללקסיקון של עולם הצילום.
מועד: יום שלישי שעה: 17:00-18:30 

<<<<  הישר ממיטב הקתדראות בארץ! >>>>

79
Dגע

מסע אל לב ליבה של תרבות צרפת האותנטית 
מנחה: סבין יעקובוביץ – בוגרת הסורבון, מומחית לתרבות צרפת

לשינויים  תמיד  התחברה  התרבות  מדהימה!  הסטוריה  צרפת  לתרבות  תוכן: 
רב  ביטוי  תמיד  והעניקה  בחברה  השונים  לזרמים  למהפכות,  הסטוריים, 
שפה,  אנשים,  על  הרצאות  של   מרתקת  סדרה  החברתי.  בשיח  לאינדיבידואל 
• רקדניות בפריז  - לשיר את החיים  • אדית פיאף  ועוד  מוזיקה, אוכל,פוליטיקה 
במאה ה-19 • הבולרו של ראוול - יצירה בת 90 שנה עם קריירה כפולה • הגברת רוז 
וולנד - גיבורת המוזיאון בפריז • ג'וזפין בייקר - אשת חייל! • הבחירה של בריג'יט 
בארדו • את מגדל אייפל אתם מכירים? • איך ולמה לשקם את נוטרדאם דה פריז? 

• תולדות המטבח הצרפתי • איב מונטאן, שאנסונים, קולנוע ופוליטיקה.
מועד: יום שלישי )10 מפגשים(  שעה: 17:00-18:30

תאריכים: 16.2, 23.2, 2.3, 9.3, 20.4, 27.4, 4.5, 11.5, 25.5, 1.6 

80
Dגע

על סיפור של הדרור 
מנחה: משה חרמץ

ירושלים  קיימת  "אם   • בתש"ח  עומק  בסוגיות  העוסקות  הרצאות  סדרת  תוכן: 
עברית, אזי התודה נתונה ללוחמי גוש עציון" )בן גוריון( • סכנה קיומית – פלישת 
צבאות ערב למדינת ישראל שאך זה נולדה • הפצע הפתוח של מלחמת העצמאות 
– קרבות לטרון • "וברוך שהביא את עמו הלום" )נתן אלתרמן( – סיפורו של גשר 
שהפך לסמל גשר "עד הלום" • פנים אל פנים )אבא קובנר( - סיפורו של היישוב 
 – החומות  על  לבד   • קובנר  אבא  של  משקפיו  דרך  העצמאות,  במלחמת  ניצנים 
בשאלת  הציונית  המדיניות    - בציונות  ציון   • בתש"ח  היהודי  הרובע  של  סיפורו 

ירושלים 1949-1937. תשלום: 300 ₪ למשתתפי החוגים. 450 ₪ - לאחרים.
מועד: יום שלישי )7 מפגשים( שעה: 17:00-18:30

תאריכים: 2.3.21, 16.3 , 6.4, 20.4, 4.5, 1.6, 8.6 28



יום שלישי - אחה״צ

81
Bגע

גילוי עצמי דרך חומרים 
מנחה: יעל תמיר

חומרים  של  עשיר  מגוון  דרך  אישי  ביטוי  לאפשר  הינה  המפגשים  מטרת  תוכן: 
וטכניקות יצירה. המפגשים יהוו הזדמנות לבניית תהליך אישי עבור כל אחת  שיביא 
למבט פנימי מעמיק והיכרות קרובה יותר עם עצמה, עם ליבה ועם מחשבתה. הכלי 
הקשב  ועוררות  עצמינו  לבין  ביננו  הפנימי  הדיבור  עוררות  הוא  בתהליך  המרכזי 
למתקיים בתוכנו. הקשרים עליהם נתבונן: הקשר עם עצמנו, הקשר עם האהובים 
שלנו )הורים, אחים, ילדים, נכדים וכו'( והקשר עם שאר הסובבים אותנו. יש עוצמה 
לעיבוד הדברים שעוברים עלינו דרך יצירה, ותוקף אחר בפנימיות. החומרים הם רק 
אמצעי לביטוי והמטרה איננה התוצאה הסופית הפיסית אלא הדרך אליה. במהלך 
השנה נשים דגש על בחירה אישית ואיך היא קשורה לסיפור חיינו. נבנה יחד את 
הביטחון בעצמאות ליצור וניתן מקום לעבודה חופשית מול מגוון רחב של חומרים.
חלק מהחומרים והטכניקות שנפגוש: • סוגי הדפס שונים • עיסת נייר בטכניקות 

פיסוליות שונות • טפטופי שעווה כחומר פיסולי • יצירה במשטחים גדולים מאד
• מיחוי פלסטלינה • ציור על עץ • פיסול בגבס • קולאז'ים מסוגים שונים )כולל 
קולאז' מצמר, קולאז' מחרוזים ועוד( • שקף על מראה • חריטה על חומרים שונים
• שחזור תמונות ישנות • מיקרוגרפיה • עבודת פסיפס • רישום בפחם • ועוד הרבה 
חומרים וטכניקות שילוו אותנו כל השנה... לא דרוש ניסיון קודם ביצירה. אין חובה 
לשתף את הקבוצה – התהליך הוא אישי! באמצע שנה ובסוף שנה – נציג מקבץ 

עבודות לתערוכה משותפת • עלות החומרים ע"ח המשתתף.
מועד: יום שלישי שעה: 17:00-18:30

82
Fגע

יוגה – רב מימדי 
מנחה: יעל צביק

התנועות  יחסית.  איטי  התרגול  קצב  מודעת.  ותנועה  יוגה  שיטות  שילוב  תוכן: 
הרצפה,  על  מבוצע בשכיבה  התרגול  רוב  לפלדנקרייז(.  בדומה   ( מתונות ועדינות 
והרפיה.  על נינוחות  רב  דגש  יש  בעמידה.  ופחות  בישיבה  שש,  בעמידת  לעיתים 
היכרות עם תמיכת הקרקע ותמיכת הנשימה - בהרפיה, בתנועה וביציבה. אנטומיה 
ידע אנטומי תאורטי  הופך  בו  – תהליך  גופנית"  חוויתית היא תהליך של "הפנמה 
מודרך  דמיון  נשימה,  תנועה,  הדמיה,  באמצעות  פנימית  חישה  לחווית   - לידיעה 
ומגע. תנועה התפתחותית מאפשרת לשחזר את התפתחות התנועה בגוף, משלבים 
עובריים ועד זחילה והליכה. כל אלו תומכים בתרגול יוגה רב מימדי וחיבור עמוק אל 
כל רבדיו. החוויה השלמה של התרגול היא דרך ההתנסות, דרך החוויה  הגוף, על 

האישית של כל אחד ואחת.
מועד: יום שלישי שעה: 17:00-18:30
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83
Dגע

סודות הכתב )גרפולוגיה( – מהמקלדת חזרה לעט. 
טאצ' אנושי בעידן דיגיטלי מנחה: עדנה פרנסא – גרפולוגית מומחית

הטכנולוגית  ההתקדמות   – החיים  קצב  את  מכתיבים  מרכזיים  כוחות  שני  תוכן: 
והצורך האנושי בשייכות ובמשמעות. בעידן הדיגיטלי, הכתב והכתיבה אקטואליים 
איכות  ולמנף את  לעצמנו, לסביבה  כדי להתחבר  זקוקים להם  ואנו  יותר מתמיד 
חיינו. סדרת מפגשים אינטראקטיביים, ייחודיים וחוויתיים בליווי מצגות. באמצעות 
נחשוף את העולם המופלא המסתתר  יישומיים  וטיפים  כלים פרקטיים פשוטים 
לפיתוח  וחיוני  האנושית  מהאבולוציה  מהותי  חלק  המשמש  היד  כתב  מאחורי 
האינטיליגנציה הרגשית והחשיבתית שלנו. נגלה את החשיבות העצומה הטמונה 
בשימור הכתב ומהו אופי ההתנהלות שלנו ושל הסובבים אותנו. ננתח ביחד כתבי 
יד של "מפורסמים" שהטביעו את חותמם על חיינו, נלמד על אישיותם כפי שהיא 
משתקפת בכתב ונראה כיצד הסיפור האישי שלנו משתלב ומתעורר לחיים. נבחן 
מנהיגים, אמנים ושלל דמויות צבעונייות, אבני דרך בהוויה הישראלית והיהודית, 
הבדלים בין נשים לגברים וסיפורי חיים יוצאי דופן. נבין הלכה למעשה את נחיצות 
ורלוונטיות כתב היד בעולמנו ונעשה צעד משמעותי בדרך להכרה עצמית ולחיים 

איכותיים ויצירתיים יותר.
מועד: יום שלישי )10 מפגשים רצופים( אחת לשבועיים שעה: 17:00-18:30

החוג יפתח ביום שלישי 20.10.2020

יום רביעי - בוקר

84
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 

דעת שונים: פרוזה, שירה, מחול ועוד. נעסוק בנושאים רלוונטיים לימינו.
מועד: יום רביעי שעה: 9:10-10:35

85
Dהסטוריה בהיבט רב-תחומי מנחים: ד"ר שלי-אן פלג - ארכאולוגית, דצ

מורן גלאון - דוקטורנט להיסטוריה של א"י.
תוכן:  קורס רב-תחומי המשלב שלושה נושאים מרכזיים: 

רב הנסתר על הגלוי בערים ההיסטוריות בישראל מנחה: ד"ר שלי-אן פלג. הערים 
הפיזיים  המאפיינים  הייחודיים,  ההיסטוריים  הסיפורים  בישראל,  ההיסטוריות 
העתיקים  ובמרכזים  בישראל  ההיסטוריות  בערים  "ביקורים"  בה.  המתגוררים 
שלהם: • הרוח הצפתית הציורית בין הרי הגליל • הבשורה שיוצאות מסמטאותיה 

של נצרת • עכו הבירה שהביסה את נפוליאון • מחוץ ובתוך החומות של טבריה. 
• רמלה העיר שצמחה מבין החולות • קליידוסקופ אל לוד • זוהי יפו ילדה זוהי יפו 
• העיר הלבנה של תל-אביב • רב תרבותיות בחיפה • היציאה מחומות ירושלים.

המשך העמוד הבא ------------------<
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מלאכות יד מסורתיות, בעלי מלאכה ואומנים מנחה: ד"ר שלי-אן פלג.
לארועים  יום,  היום-  לחיי  החיים:  תחומי  לכל  נוגעות  המסורתיות  המלאכות 
מלאכת-יד  תחומי  מגוון  נכיר  וכו'.  לפרנסה  לכלכלה,  מקומיים,  ופסטיבלים 
נבקר  התוצרים.  ואת  העבודה  שיטות  את  ומקורם,  החומרים  את  מסורתיות, 

בסדנאות של מומחים ונבין את הקשר התרבותי של כל אחד מהמלאכות.
• מחוטים יוצרים בדים ומבדים יוצרים חפצים • ארץ אשר הרריה נחושת אבל עצביה 
ברזל • הבונים החופשיים • עץ לי גוץ לי הופך קש לזהב • טכנולוגיות עתיקות בעולם 
הארכיאולוגיה • ניגונים לכלי נגינה • קדרות ועבודות באדמה • חקלאות מסורתית 

• האומנות של השימור במוזיאונים. 
משברים פוליטיים בישראל מנחה: מורן גלאון. הפוליטיקה הישראלית ידעה דרמות, 
היישוב  את  שהסעירו  פרשיות  אחרי  עוקבת  הסדרה  רבים.  ועימותים  משברים 
ארלוזורוב  ורצח  ההעברה  הסכם   • הפרשיות:  בין   • הפוליטית  והמערכת  היהודי 
• הקמת מפ''ם,  • הסכם השילומים  • מפירוק הפלמ"ח לפרשת אלטלנה  • הסזון 
הפילוג בקיבוץ המאוחד והקמת אחדות העבודה • מעסק הביש לפרשת לבון ועד 

הפילוג במפא''י • המהפך ב – 1977. מועד: יום רביעי שעה: 10:50-12:15  

86
Hדב

שפת הסתרים של אומנות הקולנוע
מנחה: אמיר תומשוב

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

מועד: יום רביעי שעה: 9:10-10:35

87
Dדצ

אמהות ואבות, בנים ובנות -  ספרות, אמנות 
ופסיכולוגיה מנחה: שולמית מילמן

נשים-אמהות,   של  בעולמן/ם  העוסקות  ביצירות  פסיכולוגית  התבוננות  תוכן: 
גברים-אבות וילדיהם/ן. נעיין במיתוסים קדומים וביצירות מודרניות אשר במרכזן 
מערכת יחסים סבוכה ומורכבת החושפת עולם שיש בו מן האמפטיה, לצד מתחים, 
פציעות, הצלחות וכשלונות. נפגוש יצירות בספרות ובשירה )עגנון, גולדברג, עוז, לוין, 

שקספיר, אליס מונרו ועוד(, בקולנוע ובתיאטרון )ברגמן, סטרינברג, איבסן ועוד(.
מועד: יום רביעי שעה: 10:50-12:15

88
Bדב

פיסול ועיצוב בנייר
מנחה: סליה צלע

הנייר הפך למדיום חשוב בשפת האומנות של היום. הוא חומר שמציע מגוון  תוכן: 
רחב של מניפולציות ואפקטים. יש בנייר מצד אחד אלמנט של קריעה, כי ניתן לקרוע 
אותו בקלות, ויחד עם זאת ליצור ממנו דברים חדשים. הנייר שמוצא את דרכו לפח 
האשפה. בשילוב חומרי "פסולת" נוספים, מאפשר ליצור ממנו דברים חדשים – וכך 
נלמד  בסדנה  האבוד.  כבודו  את  לנייר  מחזירים  וגם  הסביבה  לשימור  תורמים  אנו 
להתנסות בטכניקות שונות בשימוש הנייר: נייר גרוס, קריעת נייר, שימוש בקרטונים, 
גלילים, קופסאות, מכסים ועוד. המטרה החשובה היא לאפשר למשתתפים להביא 

את עצמם, את עולמם הפנימי ולבוא במגע עם רגשותיהם דרך היצירה.  
•  עלות החומרים על חשבון המשתתף.  מועד: יום רביעי שעה: 9:10-12:00
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89
Fדב

NLP-מודל תקשורת אישית ובין אישית
 NLP למתקדמים ולבוגרי הקורסים של

NLP Trainer :בביולוגיה, בעלת הסמכה M.A - מנחה: אורלי קין
תוכן: NLP- אתה תמיד יותר ממה שאתה חושב שאתה. 

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

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

90
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

91
Eדב

להשתמש חכם בטלפון החכם
מנחה: שושנה גנז

ואיננו  שלנו   בסמארטפון  שאנו תלויים  לנו  הקורונה התברר  בימי ראשית  תוכן: 
יודעים לעשות באמצעותו דברים רבים,  לנו שאנחנו  יכולים בלעדיו. עוד התברר 
אך יש עוד שאנחנו לא יודעים... נלמד בכל פעם מיומנות חדשה, נתרגל ונתנסה 
בעבודה עם מכשיר הסמארטפון שלנו: נפלאות הווטסאפ שהוא עולם שלם בפני 
עצמו, איך להזהר משיתוף, הונאות ותרמיות, שיתוף של כתבות וקישורים שאנחנו 
מושכל  שימוש  שלנו,  לג'ימייל  הווטסאפ  בין  קשר  יצירת  הרשת,  ברחבי  מוצאים 
בסמארטפון,  מידע  חיפוש  חיוניות,  אפליקציות  של  והסרה  התקנה  בג'ימייל, 

שימוש בקיצורי דרך של הסמארטפון, צילום בטלפון, ועוד 
• תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור שימוש במחשב.

מועד: יום רביעי שעה: 9:10-12:15

92
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 
את המגבלות שלנו, ואת הכל  לקבל באהבה וללא שיפוט. בשעורי היוגה נתרגל 
המשקל  שיווי  את  בנו  ולעורר  הגוף  את  לחזק  שמטרתן  שונות  ותנועות  תנוחות 
הנשימה  את  וירחיבו  שיפתחו  נשימה  בתרגילי  והמיקוד.נתנסה  הריכוז  ויכולת 
ונתרגל מדיטציה והרפייה שמטרתן להרגיע את התודעה ולעורר אותנו לגלות את 

הנשמה האלוהית בתוכנו.   מועד: יום רביעי שעה: 11:00-12:00
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93+94ב+93א
דבCדע

פילאטיס
מנחות: רווית זוהר לנאל, דורית דגן

תוכן: שיטת הפילאטיס מתמקדת בהחזרת התנועה הטבעית של השרירים והאיברים 
לגוף, תוך שימת לב לנשימה מלאה, ריכוז, איסוף שרירי רצפת האגן והבטן, הארכת 
טווח תנועת המפרקים וחיזוק כללי של הגוף. בשיעורים נלמד לעבוד במנח הטבעי של 
עמוד השדרה בתנוחות שונות, נכניס תנועה לאזור האגן והגב דרך תרגילים עדינים 
שיטת  לעקרונות  דגש  שימת  תוך  לגוף,  חדשה  אנרגיה  ויזרימו  שיעוררו  ועמוקים 
הפילאטיס. התרגילים מתבצעים על מזרן בתנוחות שונות ומתאימים לכל אחד ואחת.   
מועד: יום רביעי )93א( שעה: 9:10-9:55  מועד: יום רביעי )93ב( שעה: 10:00-10:45
מועד: יום ראשון )94( שעה: 17:00-18:00 פעילות גופנית ברוח הפילטיס - למתקדמים

מנחה: דורית דגן

95
Fבצ

מפגש בין גוף לנשמה
מנחה: רוית זהר לנאל

תוכן: להפגש עם הנשמה, הנפש והרוח בשיחה ותנועה. לכולנו עולות שאלות הנוגעות 
בנפש בנושאים שונים - איזון, מתח, שליטה, פחד ועוד. מצבים אלו מתפתחים בנפש, 
ולהביא  ביחד  לעבוד  ולנפש  לגוף  הזדמנות  ניתן  שלנו.  הגוף  על  ומשפיעים  נוכחים 
לחזרה לאיזון הטבעי, השלם והמהותי. המפגש מחולק לעבודה רגשית ועבודה פיזית 

המותאמת לכל אישה • הגעה עצמית.  מועד: יום שני שעה: 12:30-14:00

96
Gדב

תרבות ורוח בישראל  - סדרת טיולים
מדריך:  זאב בן אריה - דוקטורנט לדתות באוניברסיטת חיפה 

בישראל,  העיקריות  הרוחניות  המסורות  את  נכיר  הסדרה  טיולי  במסגרת  תוכן: 
היהודית,  הקבלה  הדורות:  במהלך  משמעות  אחר  האנושי  החיפוש  של  מיקרוקוסמוס 
החדש.  העידן  ותנועת  והדרוזים,  הבהאים  הסופים,  של  הסוד  תורת  נוצרית,  מיסטיקה 
על  ונשמע  מקודשת,  ואמנות  אדריכלות  סימבוליקה,  נכיר  מיוחדים,  במקומות  נבקר 
האמונות והדתות השונות • סופים, בהאים ודרוזים במערב הגליל הדת הבהאית והדרוזית 
הם שלוחות של זרם המיסטיקה האסלאמית שנקרא סופים. בישראל נמצאים האתרים 
הקדושים ביותר לבהאים ולדרוזים, וכן מרכזים סופים מפוארים. נבקר במרכז סופי בעכו, 
על  נלמד  יסיף.  בכפר  בארץ  בחשיבותו  שני  דרוזי  קדוש  ובמקום  בעכו   הבהאים  בגנים 
עקרונות המיסטיקה האסלאמית ונראה כיצד הם מתבטאים באמנות, אדריכלות, ואגדות 
ידי רבי שמעון בר  התפתחות הקבלה בצפת והר מירון הקבלה התחילה על   • קדושים 
יוחאי שפעל וחי באזור הר מירון והתפתחה בצפת של המאה ה16 על ידי האר"י וחבריו. 
אמנים  עם  מפגשים  כולל  צפת,  של  הכנסת  לבתי  נמשיך  במירון,  רשב"י  בקבר  נתחיל 
שמצירים לפי הסימבוליקה הקבלית. נספר על התפתחות תורת הסוד היהודית מאז ועד 
היום וכיצד זה בא לידי ביטוי באמנות, תורת הספירות ופרשנות התורה, כולל מפגשים 
עם אנשים • חיפוש אחר האמת – יישובים רוחניים בצפון הארץ הדת של התקופה שלנו 
היא העידן החדש בגליל ישנם מספר ישובים רוחניים המנסים להגשים הלכה למעשה את 
התורה שלהם. נתחיל את הסיור ביישוב הרדוף שהוקם על ידי תלמידי האנתרופוסופיה, 
נמשיך ליודפת שקשור לדרך רוחנית של גורדייף, ונסיים בהררית, שם היה ניסיון להקים 
ישוב ברוח המדיטציה הטרנסצנדנטלית. נראה כיצד התורות הרוחניות השונות באות לידי 
ביטוי בהקמת מעין מקדשים, אדריכלות, חיי האנשים במקום • בעקבות מרים והמסתורין 
ולהדריך  אנשים  בפני  להופיע  מריה  החלה  ה13  במאה  נוצרית  מיסטיקה   – הרוזרי  של 
אותם לגבי המשמעות הנסתרת של אירועים בחיי ישוע.  היא לימדה תרגול מדיטטיבי 
של תפילה בעזרת מחרוזת חרוזים הנקראת רוזרי. נצא לנצרת והסביבה לראות אתרים 
הקשורים למרים והרוזרי, מרכז מרים בנצרת, כנסיית הבשורה, המסדר של הרוזרי, משם 
נמשיך למגדלא בה נבנה מרכז מדהים למרים מגדלנה המקדש את העיקרון הנשי בנצרות.
33תאריכים: 25.11, 8.12, 6.1.21, 17.2.21 לקראת כל טיול תצא תכנית מפורטת להרשמה.



יום רביעי - בוקר

97
Gדב

סדרת טיולים - גליליים נבחרים
מדריכה: עדי זרחי

תוכן: סדרת טיולים גליליים נבחרים • שבי ציון ונהריה • אל פרוייקטים התנדבותיים 
מעוררי השראה • מים ומפגשים ברמת הגולן הירוקה • נשים סביב לכנרת.

• משואה לתקומה - ההתישבות היהודית בלב הגליל וחידוש החיים היהודיים.    
• אל חרשים ובית ג'אן. מועד: הטיולים יתקיימו בימי רביעי בשבוע. 

תאריכים: 11.11.20, 13.1.21,24.2, 10.3, 21.4, 19.5
 לקראת כל טיול תצא תכנית מפורטת להרשמה. 

יום חמישי - בוקר

98
Dהב

מפטר עד פוטין 
מנחה: עידית פרי

תוכן: רוסיה היא מעצמה המרתקת את כולנו. פרקי ההיסטוריה שלה מסעירים 
את הדמיון. בקורס נעסוק בפניה המגוונים של רוסיה לאורך דורות. מימי ארמונות 
הזהב של יקטרינה,דרך המגל והדגל האדום של סטלין לימי הדמוקרטיה לכאורה 
ונצפה  למהפכות  נצא  וקלינקה  קטיושה  המטפחת,  תכול  שירי  בין  פוטין.  של 

בכשלונן. קורס מרתק על מעצמה אדירה שלא מפסיקה להפתיע.
מועד: יום חמישי )25 מפגשים( שעה: 9:10-12:00

99
Fהצ

"שבעת החטאים"- איך ניתן להתגבר על חולשותינו?
קורס חדש מבית היוצר של "בשביל המוח". הקורס מועבר בהצלחה רבה 

במיטב הקתדראות ברחבי הארץ. מנחה: ד"ר יוסי חלמיש, רופא וחוקר מוח
הקלאסיים  החטאים"  ל"שבעת  חדשה  התבוננות  זווית  מציע  המוח  חקר  תוכן: 
הודות לשתי תובנות חדשות בתחום הנוירוביולוגיה: המוח הינו רשת עצבית אחת 
המוח  האחרים.   המוח  תפקודי  את  ומווסת  משפיע  מוחי  תפקוד  כל  בה  גדולה 
ניחן ביכולת טבעית וקבועה להשתנות ולהשתפר. כל הרצאה תיפתח בהסבר על 
התפקוד המוחי המאפיין את הרצף בו "החטא" המדובר מהווה סמן קיצוני. הבנת 
הפעילות המוחית תאפשר לכל אחד מאתנו, האוכלוסייה הנורמטיבית, לאתר את 
כל  לכך. במהלך  ואף מעבר  לכל "חטא"  הייחודי  פני הרצף התפקודי  על  מקומנו 
הרצאה יינתנו כלים מעשיים לשיפור התפקוד המוחי בתחומי הרצף המדובר - מוח 
גמיש במיטבו.  • תאוות בשרים - על סקס ומיניות • גרגרנות - על אכילה כפייתית
הנוחות  באזור  להישאר   - עצלנות   • ממון  ורדיפת  בצע  תאוות  על   - חמדנות   •

ולהתנוון • קנאה - "הדשא של השכן ירוק יותר" • כעס - התפרצויות זעם.
• גאווה - על יהירות וזחיחות • מייאוש לתקווה - על חצי הכוס המלאה.

מועד: יום חמישי שעה: 10:45-12:15 
תאריכים: 11.11.20, 13.1.21,24.2, 10.3, 21.4, 19.5

תשלום: 350 ₪ למשתתפי החוגים. 550 ₪ לאחרים.
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100
Dהצ

"הילד הוא אבי האדם" - ספרות ילדים למבוגרים
מנחה: שלומית מילמן

תוכן: ספרות הטובה לילדים חייבת להיות טובה גם למבוגרים" קובעת לאה גולדברג. 
ואכן גדולתה של היצירה לילדים היא באופן התמים והפשוט - התואם לראייתו של 
ילדים  ספרות  בוגרת.   לראייה  התואם   - מורכב  חוויתי  עולם  מבטאת  היא  בו  ילד, 
כן  על  הציור.  ולשון  הספרות  לשון  כפולה:  בלשון  אלינו  פונה  שהיא  בכך  מתייחדת 
פוגש  אותן  הפלסטית  לאמנות  המילולית  האמנות  בין  ובזיקות  בקשרים  נעסוק 
הקורא–המתבונן  ביצירה. במסגרת הקורס נקרא יצירות שלכאורה פונות אל הילד, 
וציירים כמו: לואיס קרול,  יוצרים  בעוד שהאמירה מכוונת אל האדם הבוגר. נפגוש 
פגיס,  דן  זרחי,  נורית  גולדברג,  לאה  שטקליס,  ילן  מרים  ביאליק,  אקסופרי,  סנט 
מאיר שלו, דליה רביקוביץ, יואל הופמן, נחום גוטמן, נורית צרפתי, יוסי אבולעפיה, 

כריסטינה קדמון ועוד.
מועד: יום חמישי  שעה: 10:50-12:15

101
Fהצ

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

תוכן: נלמד ונרכוש מיומנויות שבהם נוכל לטפל בעצמנו. נפתח חושים הקיימים 
טובים  כלים  ניצור   • פנימי  רפוי  מסע  ליצור  איך  נלמד   • מאתנו  ואחת  אחד  בכל 
נכיר   • והסביבה  ידידותיות עם עצמנו  להיות  נעזור למחשבות שלנו   • לתקשורת 
נכיר   • הזיכרון  כלים לשיפור  נלמד   • לטיפול עצמי בכאב  מיוחדות  ונלמד דרכים 
תזונה המתאימה לכל אחד ואחת • נלמד איך להעזר בשיטת  ה- EFT. נלמד ונכיר 
צבעים,  מוקסה,  במגנטים,  שימוש  בנקודות,  לחיצות  ידי  על  בעצמנו  לטפל  איך 
זרעים וטיפות אפרופוליס. נלמד להיות הקוסמים של חיינו, לחיות בתוך מרחב של 
נלמד להכיר את הפילוסופיות התומכות בהבנת השיטות  בחירה כל רגע בחיינו. 

והגישות השונות.
מועד: יום חמישי שעה: 10:50-12:15

102
Cהב

אימון בשיטת השאי-הון
מנחה: לירן גרינבאום

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

מועד: יום חמישי שעה: 9:10-10:10

103
Bהב

ציור ורישום 
מנחה: דליה סילברמן

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

ישולבו סקירות מעולם האמנות
מועד: יום חמישי  שעה: 9:10-12:00
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104
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 
העצמי. במהלך הסדנא נשחרר את היד הכותבת ואת הראש ונכתוב לפי תרגילים 
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 
מתאימה לבעלי ניסיון בכתיבה וכותבים חדשים כאחד.  אודות המנחה: טלי וייס, 
M.A בספרות בתוכנית לכתיבה יוצרת מטעם אוני' חיפה, עורכת  משוררת, בעלת 

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

)לא חופף לחוג "צפור הנפש משתוקקת לשיר"(

105
Aהב

ציפור הנפש משתוקקת לשיר: סדנה לכתיבה
מנחה: רזיה בן גוריון, סופרת, מרצה ויוצרת

תוכן: קול יש לה. חומרים יש לה. היא רק זקוקה לדרבון, להכוונה. בואו לחוות את 
המתנות שבכתיבה, לקבל כלים לביטוי עצמי חופשי בסדנת הכתיבה.

מועד: יום חמישי )אחת לשבועיים( שעה: 9:10-12:00
)לא חופף לחוג "בקול טבעי"(

106
Eהב

קורס צילום
מנחה: אילן לורנצי

פרק  כשכל  פרקים  למספר  יחולק  הקורס  בצילום.  ידע  לבעלי  צילום  קורס  תוכן: 
– יישור קו  חלק א'   • יכלול גם נסיעה לצילומים במקומות שונים להעשרת הנושא 
בנושאים בסיסיים: צמצם, מהירות תריס, מדידת אור וכו' ציוד צילום – מה חדש? 
יציאה לצילומים בגלבוע • חלק ב' - צילומי פורטרטים. התנסות עם אור טבעי ואור 
מלאכותי - פלאשים. יציאה לצילומים בירושלים • חלק ג' – צילומי רחוב – הבנה של 
קומפוזיציה מורכבת מול פשוטה. איך אני תופס את הרגע ואת האור. יציאה לצילומים 
בשוק הפשפשים • חלק ד'- סדרת הרצאות על הצלמים המשפיעים בהסטוריה: מארי 
ועוד. צילומים בהשראת המאסטרס.  הלן מארק, הנרי קרטיה ברסון, אנני ליבוביץ 

צילומים בעפולה • תשלום נוסף בסך 25 ₪ לחודש עבור שימוש במחשב.
מועד: יום חמישי שעה: 9:10-12:10

107
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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108
Aהב

ספרדית – שפה ותרבות
מנחה: אנה רוזמברג

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

109+110
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 
נקבל כלים פנימיים לטובת עשיית הסדר היומיומי  מאיר לה על חייה. בכל מפגש 
בתוכנו, שמקרב אותנו אל השקט הנפשי. מוזמנות להשתתף בקבוצת המתחילות 

ולהתחבר למעיין הידע העמוק והנפלא • נא להביא מחברת וכלי כתיבה.
מועד: יום חמישי )109( שעה: 9:10-10:35 מתקדמים

מועד: יום חמישי )110( שעה: 10:50-12:15 מתחילים  

111
Cהב

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

תוכן:  • הגמשת מפרקים ושרירים • הגדלת טווחי תנועה • חיזוק שריר ועצם
באביזרים  שימוש   • ושחרור  נשימה   • נפילות  למניעת  משקל  שיווי  תרגול   •
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: 9:15-10:00

112
Cהצ

הנעה והנאה בריאותית
מנחה: גליה וגמן

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

והרגשה מהנה ובריאה.
מועד: יום חמישי שעה: 10:40-11:25
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יום חמישי - בוקר

113
Cהצ

התעמלות בשיטת פלדנקרייז
מנחה: גליה וגמן

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

הדרגתי כשכל אחד פועל בקצב האישי שלו.  עיקר הפעילות על מזרונים.
מועד: יום חמישי שעה: 10:50-12:15

יום ראשון / שלישי / חמישי - בוקר

114+115+116
C אב גב הב

התעמלות במים בבריכה טיפולית 
בקבוצות קטנות

הממוקמת  הידרותרפיה"  "זהר  מקורה  טיפולית  בבריכה  במים  התעמלות  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 )114(, שלישי )115(, חמישי )116( שעה: 9:20-10:20

117
 Cלנוע עם הרגשהב

תוכן: סדנא רב תחומית לבעלי הפרעות תנועה ושיווי משקל. אוכלוסיית יעד: חולי 
נווניות,  ושיווי משקל. אנשים הסובלים ממחלות  תנועה  בעלי הפרעות  פרקינסון, 

ALS, בעלי צורך בהתקדמות תנועתית ומוטוריקה עדינה. מתאים לכל הגילאים.
מגוונות  תנועתיות  התנסויות  למתן  ומותאמת  תומכת  מגוונת,  מסגרת  מטרה: 
 ,II והעשרה קוגנטיבית - רגשית. מנחים: ליטל דורצ'ין - מנחה למחול מרפא, תואר
הדס הלוי הייטנר - מרפאה בעיסוק. בנוסף, יוצעו מפגשים עם אנשי מקצוע מומחים 

בתחומם: נגה כהן - פיזיוטרפיסטית, לירן גרינבאום - דרך האימון, ונוספים.
תוכן המפגשים: • אימפרוביזציה בתנועה • העשרה קוגניטיבית בשילוב פעילויות 

והתנסויות משתנות • שיפור 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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יום חמישי - בוקר

113
Cהצ

התעמלות בשיטת פלדנקרייז
מנחה: גליה וגמן

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

הדרגתי כשכל אחד פועל בקצב האישי שלו.  עיקר הפעילות על מזרונים.
מועד: יום חמישי שעה: 10:50-12:15

יום ראשון / שלישי / חמישי - בוקר

114+115+116
C אב גב הב

התעמלות במים בבריכה טיפולית 
בקבוצות קטנות

הממוקמת  הידרותרפיה"  "זהר  מקורה  טיפולית  בבריכה  במים  התעמלות  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 )114(, שלישי )115(, חמישי )116( שעה: 9:20-10:20

117
 Cלנוע עם הרגשהב

תוכן: סדנא רב תחומית לבעלי הפרעות תנועה ושיווי משקל. אוכלוסיית יעד: חולי 
נווניות,  ושיווי משקל. אנשים הסובלים ממחלות  תנועה  בעלי הפרעות  פרקינסון, 

ALS, בעלי צורך בהתקדמות תנועתית ומוטוריקה עדינה. מתאים לכל הגילאים.
מגוונות  תנועתיות  התנסויות  למתן  ומותאמת  תומכת  מגוונת,  מסגרת  מטרה: 
 ,II והעשרה קוגנטיבית - רגשית. מנחים: ליטל דורצ'ין - מנחה למחול מרפא, תואר
הדס הלוי הייטנר - מרפאה בעיסוק. בנוסף, יוצעו מפגשים עם אנשי מקצוע מומחים 

בתחומם: נגה כהן - פיזיוטרפיסטית, לירן גרינבאום - דרך האימון, ונוספים.
תוכן המפגשים: • אימפרוביזציה בתנועה • העשרה קוגניטיבית בשילוב פעילויות 

והתנסויות משתנות • שיפור 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

יום חמישי - בוקר

118
 Gהב

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.

119
 Gוב

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

תוכן: שנה חמישית של צעידה בשביל ישראל מדן ועד אילת, המסע בשביל ישראל 
נציע  זו  שנה  במהלך  חלום.  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 )יש לאשר השתתפות 
לפני כל צעידה(. המעוניינים להצטרף לצעידה, באופן שיטתי או מזדמן, מתבקשים 

 www.dorot-bagilboa.org.il    :לשלוח בקשת הצטרפות לאתר דורות בגלבוע
מועד: יום שישי אחת לחודש לערך,  תאריכים: 13.11, 11.12, 12.2, 12.3, 9.4, 20.5

שלושה ימים רצופים בדרום: 7-9.1.21  • ניתן לצאת רק לימי צעידה בודדים.

120
 Gהב

צועדים בשבילים: "בשביל הסנהדרין", "סובב הכנרת"
מדריכה: עדי זרחי

תוכן: נשלים שני מקטעי "שביל הסנהדרין" – 1. אזור רמת ארבל בנופים מרהיבים
2. נלך עד טבריה העתיקה -  ונזכה לסיור מרתק בין שרידי מושב הסנהדרין.

בשלושה מקטעים נוספים נכיר מקרוב את שביל סובב כנרת על היבטיו השונים. 
הליכה במקטעים הפחות נגישים ומוכרים סביב לאגם הלאומי. 

מועד: ימי חמישי )אחת לחודש לערך( תאריכים: 19.11.20, 3.12, 21.1.21, 11.2, 11.3 
לקראת כל טיול - צעידה תצא תכנית מפורטת להרשמה. ניתן להרשם לצעידה 

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

121
 Gהב

הארץ הטובה – סדרת טיולים לאוהבי לכת
מדריכה: נעמי גושן

תוכן: הליכה בדרגת קושי בינונית בשבילים מגוונים בצפון ובמרכז. שבילים יפים 
פריחה,  אתרי  מוכרות,  לא  חמד  פינות  עם  שילוב  במסלול.  מענינים  אתרים  עם 
עתיקות ועוד. בין המסלולים: נחל גוש חלב ויער ברעם וביקור בקבוץ צבעון, קטע 
בשביל יזרעאל בין כפר החורש לתמרת כולל כנסיות עלומות, העיר האבודה בגליל 
המערבי. אתרי יישובים מתקופת מרד בר כוכבא בשפלת יהודה • לקראת כל טיול 

צעידה, תצא תכנית מפורטת להרשמה.
מועד: יום חמישי )אחת לחודש לערך( 

תאריכים: 5.11, 2.12, 14.1, 11.2, 11.3, 13.5, 3.6
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טיפולי פיזיוטרפיה 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

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" )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

On line - דורות בגלבוע עד הבית
אתר On-line של דורות בגלבוע. מקושר לאתר הבית של עמותת "דורות 

בגלבוע". באתר מועלים תכנים מגוונים, בהם: שיעורים, סדנאות, מפגשים, 
והרצאות מעשירות, חלקם - שעורים ב-zoom on line. כל זאת, לשעות של 

עניין והנאה.

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
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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

משחקים לשיפור תפקודי המוח
הרצאות ושיחות על תזונה - רותי גרוסר תזונאית.

טיפוח כף היד והרגל: לימור מועלם - פדיקוריסטית רפואית.
ספרית

ביקור רופא גריאטר פעם בחודש: ד"ר צביקה וייס.
השתתפות בחוגים  במרכז החברתי - לפי בחירה.

פעילויות מיוחדות:
• סרטים ושיחה • הופעות שחקנים. 

• מוזיקה ומפגשי שירה וריקוד • משחקים וחידונים. 
• סיפורי עמים • אקטואליה • פעילות לקראת חגים ומועדים.
• פעילויות משותפות עם ילדי ביה"ס "נר הגלבוע" והפעוטון 

• 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 42



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  ע"י עו"ס "עמך"

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

ג. יעוץ למיצוי זכויות לניצולי שואה. 

ד. רשת בטחון לניצולי שואה במסגרת תוכנית "קהילה תומכת"
בסבסוד משרד הרווחה וו. התביעות. רכזת: הדס מזור. 

ה. מועדון מופ״ת: מועדון חברתי לניצולי שואה. 
רכזת: הדס מזור.

ו. תעוד ושימור סיפורי החיים של ניצולי השואה.

ז. "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

הדס מזור - טל: 054-6633978, 04-6424389

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: הדס מזור 04-6424389, 054-6633978
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 קהילה כפרית תומכת
לותיקי הגלבוע

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

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

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

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

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

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

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

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

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

התוכנית מופעלת ע"י מתנדבים.

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

מידע על התוכנית ותנאי ההצטרפות במשרדי דורות בגלבוע ואצל צוות התוכנית.
רכזת התוכנית – הדס מזור 054-6633978 

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

מירי גל מתאמת קהילתית- 050-7286966

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. 

נשמח להצטרפות נוספים:
 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 לכתיבה במדורי  עיתון "דורות בגלבוע" .
 עורכת העיתון: עדה אבידור, נייד: 052-8344212.

קהילה כפרית תומכת – עזרה לצוות התוכנית בביצוע תיקוני - בית קלים, פעילות 
חברתית ועוד. רכזת התוכנית: הדס מזור  - נייד: 054-6633978. 

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 לקשיש. 

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

רכזת ביקורי הבית - מיכל גלוסקא, נייד: 050-7398089.
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 - שולה קיפר, נייד: 050-8272919.

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

ואנו פתוחים ליוזמות ולרעיונות נוספים.
מרכזת שרות ההתנדבות בדורות בגלבוע מירה אביכזר, נייד: 050-6285351

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

מנהלת מרכז היום - חבצלת לייטמן עובדת סוציאלית - טלי קורן
עובדת סוציאלית – מירה אביכזר רכזת ק. תומכת - הדס מזור 

מרפאה בעסוק - דגנית ליפניק מתאמת קשרי קהילה - מירי גל
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

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".
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. 

שירות זה פועל בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי, המחלקה 
לייעוץ לאזרח הותיק ומשפחתו. 

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

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

רכזת התכנית: דגנית ליפניק - מרפאה בעיסוק 058-5980006

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

ומנחת קבוצות.

ה. הכשרת בעלי תפקידים בתחום הזיקנה. 

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

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

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 במועדון הישוב 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

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

מפגשים חברתיים – תרבותיים.

תוכנית מפורטת והרשמה באתר העמותה
www.dorot-bagilboa.org.il
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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.
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ספריה
ספרי קריאה ועיון
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מדובר
ת 

אנגלי
ם

ם גליליי
ת טיולי
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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
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