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קתדרה של
החופש הגדול

פתוח
לקהל
הרחב

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

אתם מוזמנים להשתתף ב"קתדרה של החופש הגדול"  -תכנית פעילות לימי הקיץ החמים,
היוצרת רצף פעילויות לאורך כל השנה בנושאי חברה ,יצירה ,תרבות ודעת ייעודיות לגיל השלישי.
אנו מזמינים גם את אלו שטרם נחשפו לפעילות השנתית שלנו לבוא ,לטעום ולהתנסות .להתראות!
עירית שחר | מנהלת מחלקת גיל שלישי ובריאות
אילת להב-ביגר | מנהלת מרכז קהילה ערבה
דורית פאינאס-לוביש | מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

ימי שני |  | 9:00-13:00מרכז קהילה ערבה
09:00
10:30

התעמלות  -רחלי רז
הפסקת בוקר  -ארוחת בוקר קלה בצוותא

11:00

סדרת מפגשים אחת לשבוע המביאה הרצאות ,פעילות חוויה ודעת בנושאים שונים וייחודיים

8/7/19
15/7/19
22/7/19
29/7/19
5/8/19
12/8/19

הקנוניזציה של מגילת העצמאות – עזרא ברום ,המרכז הבינתחומי הרצליה
למי קראת מוח של ציפור? מה מחקרים על ציפורים מלמדים עצמינו – ד”ר עודד קינן
נפלאות הים האדום ושונית האלמוגים של מפרץ אילת  -יהורם חמו
לגלות עולם דרך עדשת המצלמה  -מאיה מימוני
צמחים ,פרחים ומה שביניהם – ד”ר מעין קיטרון
ההיסטוריה של אזורינו  -רועי גלילי

ימי שלישי |  | 20:30אולם רוזנטל
קולנוע ערבה  -סרטי קולנוע עכשוויים באולם רוזנטל
> רשימת הסרטים תפורסם בהמשך בהתאם לתאריכי הפצתם בבתי הקולנוע <
תאריכי הקרנה13/8/19 | 6/8/19 | 30/7/19 | 23/7/19 | 16/7/19 | 9/7/19 :
* ייתכנו שינויים בתאריכי הסרטים

פ
ל תוח
ה קהל
רחב

ימי רביעי |  | 9:00-13:00מרכז קהילה ערבה
08:00-09:00

התעמלות  -רחלי רז

09:00-10:30

סדנאות אומנות ויצירה ,התנסות בטכניקות שונות בהנחיית אומניות מהאזור
ציור מנדלות מנקודות  -לוטם שלדיקס
עבודה בנייר פרגמנט  -נורית אייל
הכנת זר פרחוני :עבודה עם חוטי ברזל וצביעה  -לוטם שלדיקס
הכנת תכשיטים מחרוזי זכוכית  -לוטם שלדיקס
הכנת עציצים מחלוקי נחל  -זיוה עמית
הכנת לוכדי חלומות  -זיוה עמית

10/7/19
17/7/19
24/7/19
31/7/19
7/8/19
14/8/19
10:30-11:00

הפסקת בוקר  -ארוחת בוקר קלה בצוותא

11:00-13:00

סדנת כתיבה " -מה שרציתי לספר לנכדים"  /שישה מפגשים

למי אין בארון הספרים של הלב לפחות ספר ילדות אחד שחי שם עד היום? למי אין סיפורים שהיה רוצה להשאיר אחריו?
מי לא היה רוצה לתת אותם כמתנה שתשמח את הילדים המשפחה? סדנת כתיבה למבוגרים הרוצים לכתוב לילדים ונוער.
הסדנה מועברת על ידי תמי שם טוב ,כלת פרס ביאליק ופרס לאה גולדברג .אין צורך בידע מוקדם.
מה אומרת לאה גולדברג על כתיבה ואיך מתחילים?
10/7/19
על מה כותבים ולמי?
17/7/19
על מה מוותרים ועל מה מקפידים בכתיבה לילדים?
24/7/19
איך משחזרים נקודת מבט של ילד?
31/7/19
איך "תופסים" את הקורא/מאזין הצעיר?
7/8/19
במהלך ספט׳ מפגש סיום

arava.libraries.co.il

מחירון
משתתפי מועדון מופ"ת (בשנת הפעילות תשע"ט) ללא תשלום (לא כולל סרטי הקולנוע)

השתתפות בסדרת מפגשי סדנת הכתיבה (למי שאינו במועדון מופ"ת תשע"ט) ₪240

כרטיס לסרט – גיל שלישי  / ₪ 30מחיר מלא ₪ 35

מדור גיל שלישי ובריאות  -לשירותכם ובשבילכם!
עירית שחר  -מנהלת מחלקת גיל שלישי ובריאות |www.arava.co.il/acc | 08-6592250 | 052-3666171
עירית גבעון-סלומון – רכזת קהילה תומכת | kehilat@arava.co.il | 052-8991191
לוטם שלדיקס – מנהלנית מועדון ואדמיניסטרציה | katedra@arava.co.il | 054-5377662

הצטרפו לרשימת התפוצה katedra@arava.co.il | 08-6592250

studioarava.co.il

השתתפות חד-פעמית באחת מפעילויות הבוקר (למי שאינו במועדון מופ"ת תשע"ט) ₪25

