תכנית פעילות שנתית תש״פ
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לימודי העשרה ,תרבות ופנאי לגיל השלישי
פתוח לקהל הרחב

שנה טובה,
תושבים ותושבות יקרים,
שנת הפעילות תש"ף פותחת שעריה לבני הגיל השלישי בערבה ומציעה תוכן איכותי ורלוונטי להרחבת הדעת,
הנפש ולאיכות החיים אליה אנו שואפים .משנה לשנה אנו רואים את הצורך בהעמקה ועיבוי של הפעילויות הקיימות
והתרחבות העשייה לאפיקים חדשים ייחודיים ומותאמים לאזורנו .הפעילויות הבין דוריות בבתי הספר ובמסגרות
השונות לאורך השנה שעברה הוסיפו נפח משמעותי ומוכיחות את הקשר ההדוק והמעגלים החברתיים אותם כולנו
רוצים לשמר ולחזק.
מחלקת הגיל השלישי בערבה משכילה לתת מענה לצורך הולך וגובר ללמידה ותעסוקה חווייתית בשעות הפנאי,
מתוך הבנה כי תרבות והרחבת אופקים הינם ערכים חשובים לאיכות חיים בריאה ומהנה בחברה רב תרבותית דינמית
ומשתנה .אני מודה לכל האמונים על העשייה המבורכת.
שנה טובה ,מהנה ,מעשירה ומוצלחת לכולנו.
ד"ר אייל בלום  -ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה

גמלאי הערבה היקרים,
ריח של שנה חדשה באוויר המביאה איתה התחדשות לצד שמירה על הקיים והטוב .תכנית הפעילות השנתית לגיל
השלישי של "הקתדרה לוותיקי הערבה" ,נפתחת זו השנה השמינית עם מיטב המרצים ,המנחים והתכנים המגיעים
אלינו לערבה .הפעילות תתקיים באופן רציף ועקבי לאורך כל השנה ותכלול גם "קתדרה של החופש הגדול" בחודשי
הקיץ ופעילות בתקופה שלפני חגי תשרי.
גם השנה נמשיך לפעול בשלושה ימי פעילות מלאים בעלות מסובסדת על ידי משרד הרווחה במסגרת "מועדון
מופ"ת" .הפעילות תתקיים בבקרים של ימי ראשון ,שני ורביעי .פעילויות ה"קתדרה" יתקיימו גם בבקרים וגם אחה"צ
בכל ימי השבוע ויכללו חוגים ,סדנאות והרצאות .יום שלישי יוקדש לטיולים המשותפים עם מחלקת תיירות ,סיורי
"שביל ישראל" ,מפגשי יוצרים במסגרת "סינמטק ערבה" וסרטי קולנוע עכשוויים ב"קולנוע ערבה".
אנו נערכים לתת מענה של הסעות מהישובים ,לתושבים הזקוקים לכך כדי להגיע לפעילויות הבוקר האזורית בספיר.
אנו שמחים להביא בפניכם את תחומי הפעילות והשירותים השונים עבור הגיל השלישי בערבה ביחד עם תכנית
הפעילות והמפגשים לשנת תש"פ ,תכנית המתפרסת על פני כל השנה .התוכנית מיועדת לכם ובשבילכם ,ואנו
תקווה כי תראו עצמכם חלק ממנה ותמצאו בה עניין ורצון להשתתפות ,למידה ,העשרה וחוויה.
שנה טובה ולהתראות,
עירית שחר (רווה)
מנהלת מחלקת גיל שלישי ובריאות

אילת להב-ביגר
מנהלת מרכז קהילה ערבה

דורית פאינאס-לוביש
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

קתדרה לותיקי הערבה
בית ספר ומועדון חברתי למבוגרים ,המתפרס על-פני שניים עשר חודשים ומציע חוגי בוקר ייחודיים לאוכלוסיות הגיל השלישי,
המתקיימים בהצלחה זו השנה השמינית ,כאן אצלנו בערבה .מגוון הפעילויות מתחלקות לשני תחומים:

מועדון מופ״ת
תכנית חוגים מועשרת של פעילות בוקר לבחירה יחד עם כיבוד עשיר בעלות סמלית ושירותים נוספים לנרשמי מועדון
מופ"ת .כחלק מפעילות מועדון מופ"ת והרצון לקיים ולזמן פעילויות בין-דוריות ,יוקדשו השנה לראשונה גם ימי חמישי בבוקר
למסגרות פעילות נוספות ומשלימות.

חוגי קתדרה
חוגי קתדרה בתשלום נפרד ומסובסד ,המשלימים תכנית פעילות שבועית סביב מפגשים ולמידה במתכונת של חוגים,
הרצאות ,טיולים ,סיורים וסדרות מתחלפות בחדרי מרכז קהילה ערבה ,בשעות הבוקר ,אחה"צ והערב .ניתן להצטרף לכל
תחום בנפרד ,ליום שלם ,סדרה או לבחור חוג בודד.

מועד תחילת הפעילות – יום ראשון ה27.10.19 -

ימי ראשון
 8:00-11:00פסיפס ומוזאיקה
דליה מטמון
דליה מטמון  -אומנית רב תחומית .ילידת מושב עין יהב .מרפאה בעיסוק ומעצבת
פנים בעיסוקה .עוסקת ,יוצרת ומדריכה במגוון תחומים של אומנות יצירה
מוזאיקה הנה אומנות דקורטיבית אשר נבנית על ידי צירופן של יחידות או
חתיכות חומר קטנות המכסות שטח פנים מסוים כדי ליצור דבר מה חדש
בעל זהות ייחודית משלו .העבודה והיצירה בחוג ישלבו בין טכניקות מסורתיות
ומודרניות ועבודה עם חומרים שונים .לעיסוק במוזאיקה אין נדרשים תנאים
וידע מיוחדים מלבד נכונות להתנסות בעבודה איטית בהתנהלותה .החוג
יאפשר ליצור עבודות אישיות מקוריות ויינתן הידע להתנסות בהנאה בחומרים,
בעיצובים ובטכניקות מגוונות.

 9:15-10:45חוג תשבץ ,חידות ומשחקי חשיבה
נדב טורי

זה לא סוד שככל שאנחנו מתבגרים אנחנו מרגישים שהיכולת שלנו ללמוד
או לזכור נחלשת .משחקי חשיבה הם אופציה נהדרת לאימון קוגניטיבי
ומנטלי לגיל השלישי .בקורס שלנו ,נלמד על ההיסטוריה של החידות
השונות (תשבצים שונים ,תשחצים ,סודוקו ,עגולוקו ,חידות היגיון ועוד)...
ונהנה בתרגול ובפתרון.

 11:00-13:00קורס מיומנויות בגישור ופתרון מחלוקות
דליה עוזדור
דליה עוזדור בעלת תואר שני בישוב וניהול סכסוכים ובתהליכי למידה ,מגיעה
אלינו זו השנה השנייה .הקורס מיועד לאלו החפצים ללמוד את השפה
הגישורית כמו גם להתנסות ולתרגל מיומנויות לפתרון סכסוכים בדרך של
שיח .הקורס יקנה כלים שימושיים מתוך כוונה לאפשר למשתתפים להשתמש
ב"ארגז הכלים" בחייהם האישיים ובקהילה בה חיים.
 15מפגשים (בין  27/10/19ל)9/2/20-

 11:00-13:00איך מתעדים חיים?
תמר לזר
תר לזר ,סופרת ,מורה ומלווה כותבות וכותבים ,זוכת פרס ר"ג למצוינות ספרותית,
מתגוררת בצופר עם משפחתה.
סדנה של  10מפגשים לכתיבת זיכרונות חיים :בסדנה נקבל כלים ומיומנויות
לעיבוד אמנותי של חוויות העבר ,לאנשים אשר עברו דבר או שניים בחייהם,
ורוצים לתת לכך ביטוי  -בשביל עצמם ובשביל הדורות הבאים.
בסדנא נקרא יחד שירים וסיפורים כדי לקבל השראה ולהכיר פורמטים שונים
של סיפורי זיכרונות .נתנסה בתרגילי כתיבה שיסייעו להתנעת התהליך,
נקדיש זמן לעבודה עצמית וכמובן לקבלת משוב .לאחר הסדנא המובנית
יוקדשו המפגשים לפיתוח ועבודה קבוצתית ואישית על הטקסטים.

מועדון מופת

נדב טורי ,תושב ספיר ,בוגר תואר שני במדעי החיים (  ,)B.Scמעביר הרצאות
בנושאי מדע פופולארי לאוכלוסיות מגוונות ומלמד בקתדרה בשנים האחרונות.

ימי שני
" 8:30-9:30התעמלות בישיבה על כיסא"
רחלי רז
רחלי ,מורה לחינוך גופני בעלת תואר ראשון ,בוגרת מכללת וינגייט במגמת "טיפוח היציבה והתעמלות מונעת" .תושבת
צופר ,בעלת ניסיון רב כמדריכה ומנחה חוגים ופעילויות בערבה במסגרת ביה"ס ,מרכז קהילה ערבה וחוגים פרטיים.
שיעור התעמלות קלה ,משפרת תנועה ,יציבה ושיווי משקל .עובד על חיזוק חגורת כתפיים ושרירי הגוף
העליונים .מתאים גם למבוגרים עם ירידה תפקודית.

" 9:30-10:30התעמלות בריאה וטיפוח היציבה"
רחלי רז

מועדון מופת

התעמלות בריאה ,מאוזנת ומותאמת יכולת .בחוג נשים דגש על יציבה
נכונה דרך מודעות גופנית ,עבודה על שרירי הליבה ,ותרגול מגוון של שווי
משקל .נשפר יכולות וטווחי תנועה ,תוך חיזוק והגמשת שרירים ומפרקים.
נגוון ונשלב מכשירים קטנים.

 9:00-10:45הסורגות!
לוטם שלדיקס
לוטם שלדיקס ,בעלת סטודיו לצורפות ומורה למלאכת יד.
קבוצת סריגה תוך לימוד מפרה ומשתף יחד עם מפגש חברתי .במפגשים
ניצור/נסרוג/נרקום ,כל אחד ואחת מהמשתתפים פרוייקט אישי תוך למידה
משתפת וקבוצתית .בנוסף נסרוג בובות תמנונים לפגים כחלק מפרויקט
"תמנון לכל פג".
מוזמנים ומוזמנות רוקמים/ות ,סורגים/ות וגם ותיקים אשר טרם רכשו את
מיומנויות הסריגה ורוצים/ות ללמוד סריגה במסרגה אחת.

 11:00-13:00אהלן וסהלן  -לשוחרי השפה הערבית המדוברת
איריס לביא
איריס ,חברת קיבוץ נאות סמדר מלמדת שנים רבות בבית הספר המקומי .לפני
כמה שנים התוודעה לשפה הערבית וגילתה שפה בעלת עושר לשוני ותרבותי
מרתק.
אתם מוזמנים להצטרף אליה .לבלות ,להתרגש וכמובן ללמוד לשוחח בערבית.

 11:00-13:00ציור מתחילים
סיליה יצחק
סיליה יצחק  -תושבת חצבה ,אמנית ,ציירת ורכזת תחום האמנות במרכז
קהילה ערבה.
חוג הציור מתאים למתחילים ומתקדמים כאחד .אין צורך בידע או ניסיון
קודם ,רק רצון וכמיהה לביטוי עצמי דרך ציור וחומרים .החוג מיועד לקבוצה
הממשיכה משנה שעברה וכן למתחילים חדשים מתוך ראייה כי כל אחד יכול
לצייר! במפגשים נלמד רישום ,פרופורציות ,אור וצל ,פרספקטיבה ,תורת
הצבע ,טבע-דומם ועוד .למתקדמים :רישום ,צבעי מים ,אקריליק ועוד .כלל
המשתתפים יציירו במגוון טכניקות וחומרים.

 11:00-12:00ארון הספרים היהודי  -לימודי יהדות בחברותא
הרב משה בלוי
מפגש שבועי של לימוד ועיון בארון הספרים היהודי ,בהנחיית הרב משה .פגישה מפתיעה עם מחברים עתיקים
וחדשים ממגוון המקורות היהודיים.

ימי רביעי
" 8:00-9:00התעמלות בריאה וטיפוח היציבה"
רחלי רז
בהתאם לנכתב לעיל .קבוצה נוספת של חוג ההתעמלות.

 8:00-11:00פסיפס ומוזאיקה
דליה מטמון
בהתאם לנכתב לעיל .קבוצה נוספת של חוג הפסיפס.

סיליה יצחק
חוג ציור ממשיכים.

 9:00-10:30תנ"ך באווירה מדברית
שירלי אבידן
שירלי אבידן ,בוגרת החוג למקרא ותכנית "אופקים"  -תכנית המצטיינים של
אוניברסיטת ת"א ללימודי פילוסופיה יהודית והוראתה .כיום עובדת בהוראה
ומתן הרצאות.
קול קורא/ת במדבר! קריאות בתנ"ך בזיקה למחקר ,להגות ,לתרבות ,ובעיקר-
בזיקה לקוראיו וקוראותיו .נצלול אל הים המקראי וננסה לגלות בתוכו אוצרות
עתיקים-חדשים ,הן דרך המפגש עם שפתו הכתובה ,על עושרה וזיקותיה לשפות
הסובבות ,והן מצד שפת הלב שלו ,המתקשרת עימנו דרך תיאורי הדמויות
וקורותיהן ,חיבוטי נפשן ובחירותיהן ,כשהנוף המרכזי שילווה אותנו בכל אלו הוא
הנוף המדברי האהוב בו התרחש סיפור בהמשכים של נוודים/ות קדומים/ות תוך
שיחת החיים המתמשכת שלהם/ן עם קהילה ,מנהיגות ,ואלוהות.

מדבר ומלואו  -סיורים וסדנאות על מפגשים בין תרבויות בערבה
שירלי אבידן
סיורים לימודיים להעשרה וחוויה בהתייחס לחוג הלימודי ובהשתלבות עם
סיפורי מקום מדבריים:
סיפורי הראשית של עמי המרחב ורקמת החיבור ביניהם  /בנות מדבר /
התגלות מדברית  -רגעים מכוננים בחייהם של מנהיגים ונביאים  /בין כסף
לזהב -כלכלה בין תרבותית על דרכי המסחר העתיקות ועוד.
* במשך השנה מתוכננים שלושה סיורים לערך .על מועדי הסיורים יצא פרסום
מפורט בהמשך השנה.

מועדון מופת

 9:00-11:00ציור ממשיכים

יום ראשון
 :929" 17:00-18:30תנ"ך ביחד"
נתנאל אלינסון
' - 929תנ"ך ביחד' הוא מיזם ישראלי ללימוד פרק יומי בתנ"ך (חמישה
פרקים בשבוע) ,אשר בראשו עומדים הרב בני לאו והעיתונאית גל גבאי.
(שמו של המיזם ,נגזר ממספר הפרקים שיש בתנ"ך –  .)929אצלנו יתקיים
במתכונת של מפגשים אחת לשבוע כבית מדרש ללימוד התנ"ך .במפגשים
נקרא ונסביר קטעים מתוך הפרקים של השבוע ,נדון ברעיונות שונים העולים
מהפרקים ,ונבחן את דבריהם של חז"ל והוגים מסורתיים ומודרניים .כל זאת
באמצעות מפגש בין דורי מרתק עם התנ"ך ופרשת השבוע ,הכולל לימוד
עיוני משותף בחברותא יחד עם חניכי המדרשה .בהדרכת נתנאל אנילסון
ובשיתוף "מדרשת הערבה" .יתקיים במועדון ה"ותיכאן" בעין-יהב.

יום שני

חוגי קתדרה

 17:00-19:00ציור מתקדמים
סיליה יצחק
החוג יתקיים לקבוצת המתקדמים בשעות אחה"צ במחיר זהה לשאר חוגי אומנות שבמסגרת "קתדרה
לוותיקי הערבה".

 20:00-22:00ריקודי-עם
אילנה בראל
אילנה ,תושבת אילת ,מגיעה לערבה בהתמדה ונאמנות שנים רבות ,להרקיד,
ללמד ולשמח את המשתתפים.
הרקדות ,ריקודי זוגות ,לשירים האהובים והישנים וכן למידת ריקודים לשירים
חדשים .מתקיים במועדון לחבר בצופר .מועדי פעילות 25 :הרקדות בין
החודשים אוקטובר  – 2019ליוני .2020

יום שלישי
 16:00-19:00פסיפס ומוזאיקה
דליה מטמון
חוג אחה"צ בדומה לתכני הלימוד והאומנות שבחוגי הבוקר ייפתח רק במידה ויהיו מספיק נרשמים ,במחיר
זהה לשאר חוגי אומנות שבמסגרת "קתדרה לוותיקי הערבה".

 18:00-19:00מפגשי פטפוט באנגלית
תלמה נהיר-לביא
תלמה ,תושבת עין-יהב ,מורה לאנגלית שנים רבות ודוברת אנגלית ברמת שפת-אם.
"מפגשי פטפוט באנגלית" כשמם כן הם :קבוצת חברים הנפגשת אחת
לשבוע לפטפט באנגלית בכל נושא ועניין ,על כוס קפה ובאווירה חברית
וקלילה .אין צורך בניסיון מוקדם וכל אחד ואחת מוזמנים להצטרף ולפטפט
אתנו ,בכל רמה ובכל גיל .כניסה חופשית ,מתקיים בעין-יהב.

יום רביעי
 11:00-13:00סדרות מתחלפות
ערבה לומדת קולנוע – זיו אלכסנדרוני
זיו ,מרצה ותיק לקולנוע ,במאי של קולנוע תיעודי ומרכז תכניות לקולנוע ב"סינמה סיטי" ובמרכזי לימוד רבים.
ברחבי הארץ ,יגיע אלינו לסדרה של  6הרצאות מרתקות המביאות את החוויה הקולנועית ,הסיפורים והנושאים
המרכזיים הבאים לידי ביטוי ביצירה הקולנועית ,בשילוב קטעי סרטים בנושא קולנוע .ההרצאות משלבות עיון,
למידה ,צפייה וחוויה.

תאריך

הרצאה

18.9.19

“הקיבוץ :החלום ושברו”

30.10.19

“ברלין היסטוריה של עיר” – מבט קולנועי במלאת  30לאיחודה

22.1.20

"משחק האמת והשקר – על דמותו של הבלש”

26.2.20

לציון יום האישה“ :פמיניזם – המהפכה שהצליחה?“

22.4.20

נלסון מנדלה“ :האיש שידע לסלוח”

20.5.20

“בין קודש לחול” – ירושלים בראי הקולנוע הישראלי

לומדים מוזיקה
ירון קרשאי
סדרה של  6הרצאות סביב נושא המוזיקה הכוללות מצגות ,סרטונים וקטעי מוזיקה מוכרים ,אהובים ופופולריים
אשר פונה לקהל הרחב ב"גובה העיניים" .אין צורך בידע מוקדם.

תאריך

הרצאה

20.11.19

קולות מן השמיים

18.12.19

רוח לטינית

8.1.20

מוסיקה בסרטים

19.2.20

פניני בארוק חלק א’

6.5.20

פניני בארוק חלק ב’

10.6.20

קומיקאים במוסיקה

חוגי קתדרה

11.12.19

“אל המערב הפרוע”  -ז’אנר המערבון והתפשטות המדינה מערבה

ממשיכים עם "הישראלים המשפיעים"
מרצים מתחלפים  -תכנית הרצאות בשיתוף "מדרשת בן-גוריון״

תאריך

הרצאה

מרצה

13.11.19

יוסף טרומפלדור

איתן דוניץ

27.11.19

אוכל ציוני

ד”ר גילי גופר

1.1.20

הנגב בשירים

רמון זיו אב

5.2.20

רחל המשוררת

ד”ר גילי גופר

27.5.20

נשיאים וראשי ממשלה – פעילות “קווסט”

עפרה גולדברג-עברון

חוגי קתדרה

מתוך ויקיפדיה .צילום :טדי בראונר

"לאחוז באלוהים"
עזרא ברום
עזרא ,חוקר בעל תואר שני במחשבת ישראל בתחום יהדות העת החדשה וההגות הציונית ,.עורך ומורה ליהדות
ישראלית .סגן העורך של הספר ״מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי״ של בינ״ה ודב אלבוים.
המפגשים יעסקו בתפיסת האל בהגות היהודית המסורתית ומבוכת הזמן בעת החדשה.

תאריך

הרצאה

6.11.19

מבוא – ״שניים אוחזים״

4.12.19

חנוכה – ״על הנסים ועל הנפלאות״

15.1.20

הרמב״ם – ״לידע שיש שם מצוי ראשון״

12.2.20

האם ההוויה היא פרוזה או שירה?

4.3.20

פורים – סתרים ומלכות – ההאצלה האלהית

25.3.20

פסח – תפילה לעני בספר הזהר (א)

1.4.20

פסח – תפילה לעני בספר הזהר (ב)

13.5.20

העת החדשה – חורבן הגלות

3.6.20

נחמן קרוכמל – ההאצלה ההפוכה

17.6.20

אחד העם – פנתאיזם לאומי

16:00-18:00

אורח חיים בריא משפר איכות חיים :כיצד עושים זאת?

יאיר קרני
יאיר קרני ,בעל תואר ראשון בתזונה ותואר שני במדעי הרפואה ,אלוף ישראל
בריצה ,מאמן ,יועץ ומרצה.
סדנה בת  22מפגשים הכוללים הרצאות מקיפות ,הדרכה תזונתית ,הדגמות
והמלצות לפעילות גופנית משמרת ומשפרת ,טיפים וליווי אישי.

 17:00-19:00נגרות  MAKEערבה
יותם קופליק

חוגי קתדרה

חוג נגרות בסיסית .נלמד על עץ ועל כלים וחומרים נלווים ועקרונות בסיסיים
בבניית רהיטים .את כל אלו ניישם במספר פרויקטים מוכתבים ופרויקט
אישי חופשי .בנוסף יתקיימו מפגשים העוסקים בתיקוני רהיטים ועבודות
פשוטות בבית.
*  15מפגשים במתחם "מייקרס" שבמו"פ ערבה.
בסיום יבחן המשך למפגשים נוספים.

 19:00-21:30מקהלת ערבה
יואל סיון
מנצח המקהלה ,יואל סיוון ,הוא מהבולטים בתחום ניצוח מקהלות בארץ.
מקהלת 'ערבה' קיימת מעל ל 20-שנים ומורכבת מ 25-זמרים מכל יישובי
הערבה ,ביניהם ותיקים השרים בה מיום היווסדה .במהלך שנות פעילותה
תרמה המקהלה רבות לעשייה המוסיקלית באזור .רפרטואר המקהלה עשיר
וכולל מוסיקה קלאסית מתקופות שונות ,מוסיקה ישראלית ,מוסיקה אתנית
ופופ בעיבודים אומנותיים" .מקהלת ערבה" הייצוגית שלנו השתתפה במספר
פרויקטים איכותיים ובכנסים בינלאומיים בארץ ובחו"ל.
המקהלה פותחת את שעריה למצטרפים חדשים  -זמרים וחובבי שירה מכל
הגילאים .פעילות בין החודשים אוקטובר  - 2019יוני .2020

יום חמישי
" 9:00-11:00מייקרס :צור את עולמך"
לוטם שלדיקס
לוטם שלדיקס ,בעלת סטודיו לצורפות ומדריכה למלאכת יד.
חוג עבודות יד שיתקיים במתחם ה"עמלנות" ( )MAKERSשבמו״פ חצבה .בחוג
נתנסה במגוון טכניקות עבודה "עשה זאת בעצמך" ,בעבודות יד מסורתיות
(כגון יציקות  ,נגרות ,צורפות ,תפירה) בשילוב עם עבודות יד מתקדמות (כגון
חיתוך בלייזר והדפסה בתלת-מימד) .נעבוד עם מגוון חומרים כגון עץ ,פלסטיק,
ברזל ,בד ועוד וניצור מוצרים ,רהיטים ותכשיטים ככל העולה ביד הדמיון.
 15מפגשים במתחם "מייקרס" שבמו"פ ערבה.
בסיום יבחן המשך למפגשים נוספים.

צילום :יוסי וונש

עם ההגעה לגמלאות אנו שמחים לממש חלומות נעורים
ולצאת ל״מסע של אחרי״

סינמטק ערבה

הולכים בשביל

זו שנה חמישית שאנו יוצאים לצעוד יחד ב"שביל ישראל" .אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לקבוצה המטיילים
ולחוג המתמשך למספר שנים בו נצא כל פעם לקטע אחר של השביל ,בהתאמת המסלולים לעונות השנה.
הטיולים מתקיימים בימי שלישי אחת לחודש ומותאמים לגיל המבוגר ,ורובם דורשים כושר הליכה סביר.
7-9/11/19

טיול סוף שבוע ממשהד ליגור

30/12/19

נחל חווה

21/1/20

מעין ירקעם למעלה העקרבים הרומי

11/2/20

המכתש הקטן

17/3/20

מתל שכה למצפה משואה

16-18/4/20

אזור הכרמל – מיגור לנחל אורן

פרוייקט משותף של הגיל השלישי ,מפעל הפיס והאגודה הישראלית לקולנוע ,להנגשת
הקולנוע הישראלי לפריפריה.
במסגרת הפרוייקט יוקרנו  7סרטים ישראלים ולאחריהם יתקיים מפגש עם היוצרים.
הסדרה השנה תכלול סרט זוכה "פרס אופיר לקולנוע" עלילתי ודוקומנטרי ,סרט המוצג
ב"טרום בכורה" ,סרט עכשווי שיצא אך לאקרנים ושלושה סרטים מכל הזמנים.
ימי שלישי  | 18:00/20:30אולם רוזנטל
תכניית סרטים מפורטת תפורסם בהמשך.

מנוי שנתי לארבעה קונצרטים
בסינפונייטה הישראלית בבאר-שבע
מנוי שנתי לארבעה קונצרטים בסינפונייטה הישראלית בבאר-שבע.
המנוי כולל הסעה ותשלום מאורגן עבור הקונצרטים ,דרך מרכז קהילה ערבה.

 | 7.12.19מוצ"ש " | 20:30נשף וינאי"  .סדרת צלילים מהגלובוס
ניר קברטי ,מנצח
חגיגה של דואטים ופתיחות מתוך אופרטות ידועות ואהובות .ריקודי ואלס ,פולקה ועוד הפתעות.
בביצוע סולנים מחו"ל ובשיתוף ביה"ס למחול "בת-דור"

 | 18.1.20מוצ"ש " | 20:30מולטי-פיאנו"-שלושה פסנתרים על במה אחת .סדרת קלאסיקה

 | 16.3.20מוצ"ש  | 20:30״אמדאוס ,אמדאוס״
סיון אלבו בן-חור ,מנצחת
אסף קליימן ,פסנתר
שופן :וריאציות לפסנתר ולתזמורת על  LA CI DAREM LA MONOמתוך האופרה "דון-ג'ובאני"
מקס שטרן :קונצ'רטו לפסנתר ,בכורה עולמית
סיבליוס" :ואלס עצוב" ,אופ' 44
המנוי כולל הסעה ותשלום מאורגן עבור הקונצרטים ,דרך מרכז קהילה ערבה.

 | 11.7.20מוצ"ש  250" | 20:30שנה לבטהובן"

ניר קברטי ,מנצח ,טליה אור ,סופרן ,ניצן אלון ,אלט ,יורג שניידר ,טנור (אוסטריה) ,עודד רייך ,בריטון" ,מקהלת
יואב" בניצוחו של שמעון לבטוב ,המקהלה הקאמרית כפר-סבא בניצוחו של אהרון חרל"פ.
קוריאולן ,פתיחה ,אופ' 62
סימפוניה מס'  1בדו-מז'ור ,אופ' 21
מיסה לסולנים ,מקהלה ותזמורת בדו מז'ור ,אופ' 86

סינפונייטת ערבה

זיו קוז'יקרו ,מנצח
חברי אנסמבל הפסנתרנים "מולטיפיאנו" :תומר לב ,ברניקה גליקסמן ,נמרוד מאירי-הפטל ואייל פלץ.
י.ס.באך :קונצ'רטו לשלושה פסנתרים בדו-מז'ור
שוברט.ליסט" :פנטזיית הנודד" לשני פסנתרים ותזמורת.
רחמנינוב" :רפסודיה רוסית" לשני פסנתרים
רחמנינוב :שני קטעים לפסנתר בשש ידיים.
שוברט :סינפוניה  4בדו-מינור ("הטראגית")

מועדון ״מופת״
 12חודשי פעילות
פעילות מועדון מופ"ת – ימים א׳ ,ב׳ ,ד׳ (חוג  +מפגש חברתי  +ארוחות)

 ₪ 540לשנה

שירותים נוספים לנרשמי מועדון מופ"ת – תכנית חוגים מועשרת לבחירה
תשלום לתושב בגיל השלישי (מגיל פנסיה ומעלה)
* מותנה ברישום במח' לשירותים חברתיים  -ערבה

תוספת של
 ₪ 360לשנה

קתדרה על הבוקר
תשלום שנתי לחוגים וסדנאות
תשלום לתושב בגיל השלישי (מגיל  55ומעלה)
חוג נגרות  /חוג “צור את עולמך”
ב”מייקרס”
פסיפס ומוזאיקה ערב  /ציור ערב /
סדנת "אורח חיים בריא"

₪ 800

תשלום לאחרים (צעירים ותושבים מחוץ לאזור)
חוג נגרות  /חוג “צור את עולמך”
ב”מייקרס”

פסיפס ומוזאיקה ערב  /ציור ערב /
₪ 1,600
סדנת "אורח חיים בריא"

₪ 900

₪ 1,800

*פתיחת חוג מותנית בהרשמה של מספר משתתפים מינימאלי

מחירון

מחירי פעילויות וסדרות
פעילות
הרצאות מתחלפות בימי רביעי בשעה 11:00
“לומדים מוזיקה”  /ירון קרשאי
“ערבה לומדת קולנוע”  /זיו אלכסנדרוני
“תפיסת האלוהות”  /עזרא ברום
“הישראלים המשפיעים” /מדרשת בן-גוריון
“סינמטק ערבה”
 7סרטים ממיטב הקולנוע הישראלי:
סרט זוכה פרס אופיר עלילתי +דוקומנטרי | סרט טרום
בכורה | סרט מ”זמן קולנוע” |  3סרטים ישראלים מכל
הזמנים בשיתוף מפעל הפיס והאקדמיה לקולנוע ישראלי
“הולכים בשביל” – אלון דמבובסקי
סיורים בשביל ישראל
סדרה של  6סיורים בקטעי “שביל ישראל”
אחת לחודש  -שנתי

“מקהלה ערבה”  -יואל סיוון
ריקודי-עם  -אילנה בראל
מנוי לסינפונייטת ערבה
 4קונצרטים+הסעה לסינפונייטת באר-שבע
 – 929תנ”ך ביחד

רישום ותשלום לפעילויות ולחוגים בטלפון או באתר

מחיר
 ₪ 45להרצאה בודדת
 ₪ 450כרטיסיה ל 11-כניסות
להרצאות וסרטים.
* השנה תונפק כרטיסיה וכניסה משותפת
למפגשים

 ₪ 45לסרט בודד
* השנה תונפק כרטיסיה וכניסה למפגשים
סיורים קרובים:
 - ₪ 150/180תושב צעיר/ותיק
סיורים רחוקים:
 - ₪ 200/230תושב צעיר/ותיק
טיולי סופ"ש:
 - ₪ 400/430תושב צעיר/ותיק
(לא כולל לינה)
 - ₪ 1,800תושב ותיק
 - ₪ 2,100תושב צעיר/חוץ
 - ₪ 2,000תושב ערבה
מחיר שנתי₪ 650 :
₪ 300

www.arava.co.il/acc
08-6592260

24/10/19
חמישי |  | 20:00אולם רוזנטל

דורית ראובני וחברים
מחיר₪ 20 :
המופע "שלושתנו" בו מארחת דורית ראובני את חבריה
חנן יובל ואורי הרפז " -הסופרגרופ" של הזמר הישראלי -
במופע מוסיקלי ישראלי סוחף ,המרגש את הקהל ,בביצוע
ממבחר שיריהם שהפכו זה מכבר לנכסי צאן ברזל ולחלק
מפס הקול של חיינו.

ת שנת הפעילות
אירועי פתיח
השלישי בערבה
לגיל

28/10/19
שני |  | 20:00אולם רוזנטל

המופע של ד"ר רפי קישון
מחיר₪ 20 :
מפגש פתיחה לתכנית "מפגשי סופרים בשיתוף הספרייה האזורית.
ערב מיוחד  -מצחיק ,מרגש ומעניין על חייו ויצירתו של אפרים
קישון  -גדול יוצרי ההומור הישראלי.

לאור ההצלחה של השנים האחרונות ומתוך מטרה להרחיב ולאפשר
מפגשים בין-דוריים אנו ממשיכים לשים דגש ופותחים עוד פרויקטים
משותפים לגיל השלישי ולמסגרות הפעילות החינוכיות והקהילתיות
האזוריות השונות.

ב

לומדים ספרות לבגרות

לי
ב
ח
ינ

ה

השתתפות בשיעורי ספרות של כיתות י"ב בהדרכת דלית אבוחצירה (חצבה) והשתלבות במערך הלמידה והדיונים
בכיתה בין התכנים ילמדו :שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק ,שירת המאה ה( 20 -אלתרמן ,לאה גולדברג וכ"ו),
סיפורים קצרים" ,קטרינה"/אפלפלד ,אנטיגונה ( 4שעות שבועיות) .ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת
הרשמה .השיעורים יתקיימו בכיתה י״ב  2בימים :ראשון  |10:40-12:15שני  | 9:35-11:25רביעי 7:40-8:25

מחירון

פרוייקטים רב-דוריים

מיינדפולנס  -״לנשום ביחד״
אנו שמחים להציע קורס מיינדפולנס שיתקיים במסגרת הקתדרה שבה ישתתפו בני הגיל השלישי ותלמידי חטיבת
הביניים במסגרת תכנית למניעת נשירה.
הקורס יכלול שמונה מפגשים בני  45דקות שבהן נתרגל ונלמד יחד את עקרונות המיינדפולנס ככלי להרגעה,
מיקוד וחשיבה חיובית .המפגש הייחודי בין הגיל השלישי לתלמידי חטיבת הביניים יהווה הזדמנות לקשר ייחודי
ותומך בין שני הצדדים מתוך הבנה כי חיבורים משמעותיים וקשר מיטיב יכול לסייע בחיזוק ה wellbeing-הן של
ילדים ובני נוער והן של בני הגיל השלישי.
מועדי המפגשים ותכנית מפורטת יפורסמו בהמשך.

סבתא רוקמת
מפגש חוויתי של סבתות ונכדים ,ילדי כיתות א' בבי"ס
שיטים .מוזמנות סבתות לנכדים בכיתה א' וגם כל אישה
שרוצה להיות חלק ממפגש מהנה זה.
 6מפגשים אחת לחודש במהלך השנה.

סוכות שלום
פעילות משותפת של הגיל השלישי וכיתות י' מבי"ס התיכון "שיטים-דרכא" ברוח המעורבות החברתית הקהילתית.
בניית סוכות בבתי התושבים מהגיל השלישי המעוניינים בכך לפני חוג סוכות.

סיפורי לוחמים
מפגש בין-דורי של הגיל השלישי עם תלמידי התיכון "שיטים-דרכא" ומכינות ערבה לציון יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ופעולות האיבה.

תיקון ליל שבועות
לימוד משותף בחברותא של הגיל השלישי עם תלמידי תיכון "שיטים-דרכא" סביב נושאים הקשורים לחג השבועות.

שבוע דיבור חדש
מפגש בין משתתפי חוג "סוגיות גישור בזקנה" בהנחיית
דליה עוזדור ,יחד עם קבוצת המשתלמים לפעילות
משותפת של שיח חוצה מדינות ,תרבויות ומגזרים .חלק
מפעילות "שבוע דיבור חדש".

אלוף העברית
פעילות הכנה משותפת של הגיל השלישי יחד עם תלמידי כיתות ד' בבי"ס "שיטים" לקראת תחרות "אלוף העברית".

טסים גיל שלישי
זוהי קריאה ראשונה לעולים למטוס
של הגיל השלישי בערבה
במסגרת ההתחדשות השנתית שלנו והרצון לפרוץ גבולות – אנו חושפים בפניכם את
האחד הפרויקטים המרגשים שעבדו אליו בחודשים האחרונים .במסגרת פעילות זו בכוונתנו
להציע מידי שנה טיולים מאורגנים לחו"ל המלווים על-ידי איש צוות רפואה ,מדריך איכותי
שנבחר בקפידה ,מלווה מהאזור ומדריך מקומי .במקביל חשוב לנו לבחור את החברה
הטובה ביותר כדי לוודא שהטיול יעמוד בסטנדרטים הכי גבוהים ומותאמים עבורכם.

והטיול הראשון שאנו מגישים לכם הוא...

ארמניה המרתקת
 | 5-12.5.20בהדרכת נדב טורי

בתכנית
נסיעה קלה בג'יפים אל נופים נפלאים ,כפרים קטנים ,אוכל משובח ,אתרים
היסטורים ,מנזרים מרהיבים ואל הרכבל הכי ארוך בעולם .ארמניה ארץ של נופים
מרהיבים אנשים מסבירי פנים ותרבות מרתקת ,טבע פראי עם תרבות כפרית
עשירה 8 .ימים קסומים במסלול :נחיתה בטבילסי  -האגם הגדול  ,SEVANיערות
העד ,עיירת המרפא  ,DILIJANהשוק הקטן והחאן העתיק של דרך המשי כולל
הר הגעש והכנסייה הקסומה ,רכבל אל המנזר היפה בעולם ועיר חרוטי הבזלת,
מבצר מרהיב ובית הקברות היהודי העתיק ולסיום בירת ארמניה – ירוואן סיור
בעיר הוורדה ,על יופייה וייחודיותה.

מחיר הטיול
 1550יורו לאדם בחדר זוגי (תוספת  220יורו ליחיד בחדר)
המחיר כולל
טיסות ישירות ,לינה בבית מלון ברמת תיירות טובה וגבוהה ובצימרים ,כלכלה
על בסיס חצי פנסיון (למעט ימי הטיסה) ,רכב שטח מסוג "טויוטה לנדקרוזר"
או דומה 4 ,אנשים ברכב  -לבחירה אם נהג מקצועי או בנהיגה עצמית ,מים
מינרלים ברכבים ובארוחות ,מלווה ישראלית ,מדריך מקומי דובר אנגלית ,רכב
מדריך מוביל ,כניסה לאתרים כולל הרכבל הארוך בעולם ומנזר טאבט ,העברות,
מס נמל והיטל ביטחון ,ויזות לארמניה ,תיק מפות ומידע ,דמי רישום  100יורו
המחיר אינו כולל
דלק (הערכה של  100יורו ל 4-אנשים לכל הטיול) ,ארוחות צהרים (בסביבות 50
יורו לאדם לכל הטיול) ,ביטוח בריאות ,הוצאות אישיות

פרטים נוספים והרשמה אצל לוטם054-5377662 :
פרסום מפורט ישלח בהמשך* .ייתכנו שינויים

שירותים קהילתיים לגיל השלישי

קהילה תומכת
תכנית "קהילה כפרית תומכת" החלה לפעול בינואר  ,2016תחת מחלקת הגיל השלישי במועצה
והמתנ"ס ,ובשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים ,במטרה לספק שירותים ומענה שיסייעו לתושבי
הערבה להזדקן בכבוד בבית ,בקהילה ובערבה – המוכרת והבטוחה .התכנית שגובשה מעניקה סל
שירותים כולל ותומך לאדם בביתו וקהילתו ,ומסייעת גם ברמה המערכתית להנהלות ולוועדות הגיל
השלישי ביישובים.
עירית גבעון-סלומון מחצבה מרכזת את התוכנית .עירית עוברת בין הישובים ,נפגשת עם תושבים
הן ברמה האישית והן עם בעלי תפקידים במערכת היישובית ומהווה כתובת ישירה וזמינה לפניות.
היא עורכת ביקורי בית סדירים בבית המבוגרים ,מסייעת במציאת פתרונות לצרכים האישיים שעולים
במפגש ,מתכללת ומתווכת בין הצרכים השונים מול גורמי חוץ מושביים ,אזוריים וארציים (מחלקת
הרווחה ועו"ס זקנה ,משרד הרווחה ,ביטוח לאומי ,בעלי מקצוע ,תחזוקן וכו').
במהלך החודשים שחלפו נפגשנו ההנהלות והועדות הרלוונטיות בישובים על-מנת לזהות ולמפות
צרכים של התושבים ברמה הפרטנית וצרכים של המערכת היישובית.
למתעניינים ולמעוניינים – ניתן ליצור קשר בכל עת
עירית גבעון-סלומון – רכזת קהילה תומכת | kehilat@arava.co.il | 052-8991191

המחלקה לשירותים חברתיים
המחלקה לשירותים חברתיים ערבה תיכונה גאה לקחת חלק בפעילות העשירה המוצגת בחוברת
זו .בשנתיים האחרונות בהן אנו שותפים לעשייה בתחום האזרחים הוותיקים בקהילת הערבה,
שמנו לנגד עינינו את האתגר לאפשר לאותם וותיקים שהפריחו את אדמת המדבר בה אנו מהלכים
יום יום" ,שבילים" נוחים ,מותאמים ומכבדים לצעידה בגיל השלישי .העשרת פעילויות הפנאי,
הנגשת שירותים ,מענה רגשי מקצועי ,וסיוע במיצוי זכויות לאזרח הוותיק ומשפחתו הינן אבני הדרך
המקצועיות עליהן מושתתת עבודת המחלקה לשירותים חברתיים.
תמיכת משרד הרווחה במועדון מופ"ת המאפשר תעסוקה והזנה לאורך כל השנה הינה מהותית
לפעילות המתקיימת והמופעלת באמצעות מרכז קהילה ערבה .נמשיך לקדם את השותפות החשובה
בין מחלקות המועצה השונות ומרכז קהילה ערבה לרווחת התושבים.
גם בשנה הקרובה נשמח לראותכם -וותיקי הערבה -נהנים ופעילים ,נמשיך לפתח עבורכם שירותים
ומענים מתאימים בתוך חבל ארץ מאתגר זה שהינו ביתנו ,ובעיקר ,נהיה קשובים לצרכים העולים
מכם .אנחנו מזמינים אתכם להתייעץ ,לשתף ולשאול בכל עניין .נשמח לעמוד לרשותכם
המחלקה לשירותים חברתיים  -הערבה 08-6592233 -
עו"ס דורית לוביש  -מנהלת המחלקה 054-6814587 -
עו"ס ציפי אמבר  -מרכזת תחום זקנה 052-5450595 -

שירותי טיפול ושיקום למבוגרים
לפני קרוב לשנתיים התחלנו יחד עם המרכז הטיפולי והמחלקה לשירותים חברתיים ,במהלך משותף
בסיוע המועצה וקופ"ח כללית להרחבת שירותי הטיפול ושיקום למבוגרים לנוכח העלייה בצרכים
והמענה הנדרש לאוכלוסייה המתבגרת ועל מנת לאפשר לה להמשיך לחיות בבית ובקהילה המוכרת
בצורה איכותית ובטוחה.
אנו פועלים ליצירת מענה כולל בנושא שיאפשר טיפול ושיקום האזרח הוותיק בקהילה.
במרפאה האזורית בספיר פועל חדר לפעילות פרא-רפואית.
לאחרונה הונגשו המתקנים בו והם מאפשרים מענה רחב ונוח לכל האוכלוסייה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות דרך

שירותי בריאות ושיקום למבוגרים
כאן אצלנו בערבה!

חדר פרא-רפואי חדש במרפאה האזורית בספיר ובו מוצעים
ריפוי בעיסוק יומיים בשבוע ע״י המרפאות בעיסוק נרי מזור ויפעת גולדשטיין.
פיזיותרפיה אחת לשבוע ע״י הפיזיותרפיסט משה בן-שבת.
ליווי תזונתי יעוץ תזונאי אינטראקטיבי מרחוק.
ריפוי בדיבור (קלינאות תקשורת) יום בשבוע ע"י קלינאית התקשורת מעין יהושע.
*השירות ניתן במסגרת סל הבריאות .לקביעת תור  -מרפאת ספיר08-6592223 :

טיפול ריגשי מסובסד לאזרחים ותיקים
*השירות ניתן במסגרת סל הבריאות .לקביעת תור  -המרכז הטיפולי08-6592230 :

שירותים קהילתיים לגיל השלישי

•מרפאת היישוב
•מרכז רפואי אזורי בספיר08-6592223 :
•מרכז טיפולי ערבה08-6592230 :

שירותים קהילתיים לגיל השלישי

אזרחים ותיקים – הנחות ,הטבות וזכויות
המשרד לשוויון חברתי
על פי החוק ,אזרח וותיק הוא אזרח ישראלי שהגיע ,לפי הרישום במרשם האוכלוסין ,לגיל פרישה כמשמעותו
בחוק גיל הפרישה התשס"ד .2004
סעיף  1לחוק האזרחים הוותיקים קובע כי אזרח ותיק הינו תושב ישראל שהגיע ,לפי הרישום במרשם האוכלוסין,
לגיל פרישה מעבודה כמשמעותו בחוק גיל פרישה .גיל הפרישה כיום עבור גבר הוא  67שנים ועבור אישה 62
שנים (משתנה ויגיע ל.)64-
חוק האזרחים הוותיקים קובע
כל אזרח ותיק זכאי לקבל אוטומטית מדי משרד הגמלאים תעודה המעידה על כך שהוא אזרח וותיק ,וכי הוא זכאי
לכל ההטבות וההנחות המגיעות לאזרחים וותיקים.
לאחרונה נמסר על ידי משרד הגמלאים כי מי שנוסע לחו"ל רשאי לקבל תעודת אזרח וותיק גם בשפה האנגלית,
על מנת שניתן יהיה ליהנות מההטבות הניתנות לגמלאים בחו"ל.
אם לא מקבלים תעודת ״אזרח וותיק״ ,יש לפנות למשרד לשוויון חברתי:
המשרד לשוויון חברתי
טלפון – 02-6547025
פקס – 02-6547049
בימים א׳-ה׳ בין 09.00-13.00
יש לצרף לבקשה את הפרטים הבאים:
·שם פרטי
·שם משפחה
·תאריך לידה
·מספר תעודת זהות
·כתובת מדויקת
·מספר טלפון ופלאפון.
שימו לב:
אם בידכם תעודת אזרח ותיק "חדשה"  -קרי הכתוב גם באנגלית (כותרת וחתימת רוה"מ) וגם בעברית  -אין צורך
להוציא תעודה חדשה לחו"ל .מדובר רק בתעודות ישנות הכתובות רק בעברית.

הטבות לאזרחים ותיקים מקבלי קצבת זקנה לנכה:
כל אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה עשוי להיות זכאי להטבות הבאות:
✓ ✓הנחה בתשלומי ארנונה.
✓ ✓הנחה בתשלומי חברים בקופות חולים.
✓ ✓הנחה בתשלום בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות.
✓ ✓מענק חימום.
✓ ✓הנחה בתשלום הקבוע לחברת בזק החברה הישראלי לתקשורת בע"מ.

המוקד לאזרחים ותיקים *8840

שירות זה מספק מידע על המוקד לאזרחים ותיקים ,אשר מהווה מרכז מידע וסיוע לאזרחים הוותיקים בנושאים
המגוונים עמם הם צריכים להתמודד באופן יום יומי.
זכאים לקבל את השירות :אזרחים ותיקים ,ובכללם ניצולי השואה.
הסיוע ניתן בתחומים שונים ,כגון:
זכויות ניצולי שואה ,המוסד לביטוח לאומי ,בריאות ,דיור ,רווחה ,ביטוח ופנסיה ,הכנה לפרישה ,צרכנות ,תרבות,
פנאי וכל נושא הקשור לחיי היום יום של האזרח הוותיק.
בנוסף ,מבצע המוקד פניות יזומות לאזרחים ותיקים ,במטרה ליידע אותם על זכויות המגיעות להם .צוות המוקד
יוצא לשטח ומגיע אל האזרחים הוותיקים במרכזי היום ,במועדונים ,בדיורים מוגנים ,בבתי אבות ועוד.
צוות המוקד ,הכולל מומחים ויועצים ,מטפל בפניותיהם של האזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם.
מידע וקישורים נוספים באתר המועצה תחת מרכז קהילה ערבה  /הגיל השלישי
בקישורhttps://www.arava.co.il/151 :

שירותים קהילתיים לגיל השלישי

אזרחים ותיקים ובכללם ניצולי שואה הזקוקים למידע או סיוע מוזמנים לפנות למוקד לאזרחים ותיקים באחת
מהדרכים הבאות:
טלפון – *8840
פקס – 02-5605034
דואר אלקטרוני – infovatikim@mse.gov.il
דואר – ת.ד  2512מגדלי ויטה ,בני ברק 5112401
מענה טלפוני בימים א' עד ה'  -בין 08:00-20:00

פעילות
ערב

פעילות
אחה"צ

פעילות
בוקר

שעות

חוג
תשבץ
נדב טורי

ערבית
איריס
לביא

פרשת
השבוע
הרב משה
בלוי

“סינמטק ערבה”
קולנוע ישראלי
הקרנת סרטים ומפגש יוצרים –
 6פעמים בשנה

מפגשי פטפוט באנגלית
תלמה נהיר-לביא

פסיפס ומוזאיקה
דליה מטמון

“הולכים בשביל”
טיולי
"שביל ישראל"
אלון דמבובסקי

תנ”ך
באווירה
מדברית
שירלי אבידן

ציור
סיליה יצחק

מקהלה
יואל סיון

סדנת אורח חיים בריא
יאיר קרני

נגרות
 makeערבה
יותם קופליק

סדרות של הרצאות מתחלפות:
מדרשת בן גוריון
“לומדים מוזיקה”  -ירון קרשאי
“ערבה לומדת קולנוע”  -זיו אלכסנדרוני
"תפיסת האלוהות"  -עזרא ברום

פסיפס
ומוזאיקה
דליה מטמון

מדור גיל שלישי ובריאות  -לשירותכם ובשבילכם!

ריקודי-עם
אילנה בראל

ציור
סיליה יצחק

ציור
סיליה
יצחק

קבוצת סריגה,
אומנות ויצירה
לוטם שלדיקס

התעמלות
רחלי רז

התעמלות כסאות
רחלי רז

התעמלות
רחלי רז

בית ספר קהילתי

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

עירית שחר  -מנהלת מחלקת גיל שלישי ובריאות |iritr@arava.co.il | 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

 - 929תנ״ך בצוותא
נתנאל אלינסון

סוגיות בזקנה
וגישור
כתיבת
דליה עוזדור
טקסטים
בשיתוף מרכז
ועריכה
גישור
תמר לזר
ודיאלוג
בקהילה

פסיפס
ומוזאיקה
דליה מטמון

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

סינפונייטת
ערבה
קונצרטים
בבאר-שבע

מוצ״ש

דרך הבשמים
סיורים תנ”כיים
בערבה
שירלי אבידן

“מייקרס”
 makeערבה
לוטם שלדיקס

יום ה'

studioarava.co.il

