
התעמלות מים 

במהלך ימי השבוע - בתאום עצמאי בבריכות היישובים פארן, עין יהב וחצבה.

ימי שלישי פעילות בוקר אזורית | 9:00-13:00 | בתאריכים 3/7-18/8 | מרכז קהילה ערבה
 9:00-10:30

3.7.18 | סדנת יצירה אומנותית / זיוה עמית

יצירת לוח מודעות קטן בשילוב עיטורים באמצעות שיטת "הדפסה על עץ".

10.7.18 | סדנת אומנות שימושית

פרטים בהמשך.

17.7-14.8.18 | חיבור בצבע  / מירב וילקנסקי

"הדבר היפה ביותר שנוכל לפגוש הוא המסתורין" )אלברט איינשטיין(
 5 מפגשי חוויה המשלבים בין רגש, צבע ודמיון דרך תנועה, סיפור, מדיטציה ומשחק. 

מרב, תושבת צוקים, בעלת תואר B.E.d באמנות, יוצרת, מורה לאמנות. מוסמכת פסיכותרפיה גופנית. 

3.7-18.8.18 | אהלן וסהלן - לימודי ערבית / איריס לביא

מפגשי למידה בהמשך לתכנית הלימוד השנתית.

קתדרה של 
החופש הגדול

יולי אוגוסט 2018 - תשע״ח 

תכנית קיץ לוותיקי הערבה | לימודי העשרה, תרבות ופנאי לגיל השלישי

מוזמנים להצטרף לתכנית פעילות חדשה - "קתדרה של החופש הגדול" - המורכבת מהרצאות מעניינות, 
אומנות, יצירה ומפגש חברתי. התכנית נבנתה על מנת ליצור רצף פעילויות חברה ותרבות לאורך כל השנה 

ומופעלת בתיאום עם הפעילות בישובים. מקווים להיפגש גם בקיץ!  

עירית שחר | מנהלת מחלקת גיל שלישי ובריאות
אילת להב-ביגר | מנהלת מרכז קהילה ערבה

דורית פאינאס-לוביש | מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

פתוח 
לקהל
הרחב

* מפגשי האומנות יפתחו בהתאם למספר הנרשמים.

11:00-13:00 - נפגשים בשלישי / מרצים מתחלפים

הרצאות, פעילות חוויה ודעת בנושאים שונים וייחודיים

אהבה וזוגיות בקולנוע ובמציאות / רוני שרמן  3/7

על החיים בעיראק השיעית טבולים בחוויות מהכלא העיראקי / תמר ברס  10/7

החקירה המשטרתית מאחורי הקלעים / טומי )משה( פלדינגר  17/7

מרכיבי ההוויה של חניכי תנועות הנוער החלוציות ובוגריהם בני הדור השני / שאול פז  24/7

מארשים וניצחונות מפורסמים – מפגש מוזיקלי / ירון קרשאי  31/7

הרצאת הפתעה... פרטים בהמשך  7/8

ימי רביעי קולנוע ערבה | 20:30 | אולם רוזנטל
הקרנת סרטי קולנוע עכשוויים בשיתוף קולנוע "לב" 

4.7.18 שלושה שלטים 
מחוץ לאבינג מיזורי

  1.8.18 
בחזרה לבורגונדי

  18.7.18 
סטלין מת!

  15.8.18 
בית בגליל

  11.7.18 
חולי אהבה

  8.8.18 
מודי

  25.7.18 
פדינגטון 2 

סרט לכל המשפחה ב- 17:00

מחירון

₪90 מועדון "מופת" - פעילות בוקר בימי שלישי )לכל תקופת הפעילות(
₪30כרטיס לסרט - גיל שלישי

₪35כרטיס לסרט - צעיר

מדור גיל שלישי ובריאות - לשירותכם ובשבילכם!
iritr@arava.co.il :עירית שחר | 052-3666171 | 08-6592250 | הצטרפו לרשימת התפוצה

יפעת בן שושן
DOC FOR U המשרד לשוויון חברתימשרד הרווחה


