תכנית פעילות שנתית תשפ״א

אוקטובר  – 2020ספטמבר 2021
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לימודי העשרה ,תרבות ופנאי לגיל השלישי
פתוח לקהל הרחב

תושבים ותושבות יקרים,
הקתדרה לגיל השלישי פותחת שנת פעילות תשיעית.
הפעילות ממשיכה להתרחב ולאפשר לכל ותיקה וותיק בערבה למצוא תחומי תוכן ,עניין ופעילות שמתאימים להם.
השפע והמגוון ,שצוות הגיל השלישי במועצה מצליחים לכלול בפעילות ,הם הודות לעבודה מסורה אבל יותר מכך הם
עדות למעורבות והעניין שלכם .הפעילות מייצגת את מידת הסקרנות של כל אחת ואחד מכם ,את העניין והרצון שלכם
ללמוד ולהעשיר את חייכם .אנחנו במועצה נמשיך להעמיד את המשאבים ואת התנאים על מנת להמשיך ולהרחיב את
היצע הפעילות ,כחלק בלתי נפרד מפיתוח הקהילה בערבה בכל הגילים.
הפעילות השנה מותאמת למגבלות והכרח לשמור על בריאות כולנו ,במספר המשתתפים ובאופי המפגשים שחלקם
יעשו בלמידה מרחוק .אני מאמין שנצליח יחד לקיים שיגרת פעילות חיונית ,עשירה ,ואיכותית ולשמר את הקשר
והדינמיקה לצד שמירה על הבריאות שלכם ושל כולנו.
אני מאחל לכם שנה מלאה ועשירה ובריאות טובה לכולנו .שלא נפסיק ללמוד ולהתפתח.
ד"ר אייל בלום  -ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה

גמלאי הערבה היקרים,
אנו פותחים שנה עם ריח של שנה חדשה באוויר המביאה איתה התחדשות לצד שמירה על הקיים והטוב .בשנה לא
פשוטה שעברנו ועם אי הוודאות להמשך ,אנו ממשיכים במלוא המרץ עם תכנית הפעילות השנתית לגיל השלישי של
"הקתדרה לוותיקי הערבה" ,אשר נפתחת זו השנה התשיעית .התכנית כוללת את מיטב המרצים ,המנחים והתכנים
המגיעים אלינו לערבה .השנה שמנו לעצמנו מטרה להציע תוכנית פעילות אשר תתקיים ככל הניתן ,באופן רציף ועקבי
לאורך כל השנה ותותאם גם למפגשים פרונטליים וגם וירטואליים .גם השנה תכלול התכנית את "קתדרה של החופש
הגדול" בחודשי הקיץ ופעילות "הקתדרה של לפני החגים" בתקופה שלפני חגי תשרי.
בדומה לשנים עברו נמשיך השנה לפעול בשלושה בקרים של 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 אחה"צ והערב בכל ימי השבוע ויכללו חוגים ,סדנאות והרצאות .יום שלישי יוקדש לטיולי מבוגרים ,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 תשפ״א ,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 ומלאה בריאות וימים של טוב
עירית שחר (רווה)
מנהלת מחלקת גיל שלישי ובריאות

אילת להב-ביגר
מנהלת מרכז קהילה ערבה

דורית לוביש
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

שנת הפעילות נפתחה השנה באופן מיוחד בישובים.
ב 8/11/20-אנו צפויים לחזור לפעול במרכז קהילה ערבה
והתכנית כולה תיפתח.

קתדרה לותיקי הערבה

בית ספר ומועדון חברתי למבוגרים המתקיימים על פני כל השנה .ומציע חוגי בוקר ייחודיים לאוכלוסיות הגיל השלישי,
המתקיימים בהצלחה זו השנה התשיעית ,כאן אצלנו בערבה.
מגוון הפעילויות מתחלקות לשני תחומים" :מועדון מופת" – חוגי פעילות בוקר יחד עם כיבוד עשיר בעלות סמלית
וחוגי קתדרה בתשלום נפרד ומסובסד ,המשלימים תכנית פעילות שבועית סביב מפגשים ולמידה במתכונת של
חוגים ,הרצאות ,טיולים ,סיורים וסדרות מתחלפות בחדרי המתנ"ס ,בשעות הבוקר ,אחה"צ והערב.
ניתן להצטרף לכל תחום בנפרד ,ליום שלם ,סדרה או לבחור חוג בודד.

ימי ראשון
 8:00-9:00ג'יירו
רעות שיפמן-צורף
רעות מורה לגירוטוניק וג'ירוקינסיס מזה כ 7-שנים ,מגיעה מעולם המחול
והקרקס .שמה דגש על עבודת עומק במטרה לשקם ולמנוע פציעות בעתיד.
שיטת הג'ירוקינסיס שנקראה במקור "יוגה לרקדנים" השיטה מתורגלת על
מזרן וכיסא ,שיעורי הג'ירוקינסיס מיועדים להגדיל את היכולת התפקודית
של הגוף בדרך הרמונית ,השיטה כוללות בתוכה תנועות המוכרות משחייה,
ריקוד ,אימוני יוגה וטאי צ'י .ושמה דגש על זרימת תנועה רציפה תוך שילוב
דפוסי נשימה מתאימים המסונכרנים עם התנועה.

 9:00-10:30מלאכות-יד רכות
רינה גרונוב
רינה גרונוב תושבת ספיר ,אם לחמישה וסבתא לארבעה בינתיים .אוהבת
ועוסקת במלאכות יד שונות והופכת את התחביב של כ 30-שנה לעסק.
במפגשים נכין תחילה בובה קטנה .הכנת בובה מחייבת יצירתיות ,עבודה
מהלב על הפרטים הקטנים עם חוט ומחט וכלים נוספים.

דליה מטמון
דליה מטמון נשואה  ,4+מתגוררת במושב עין יהב .יוצרת במגוון רחב של
חומרים ואומנות :פסיפס ,חוטי ברזל ,פיסול בבטון ,פיסול באבן ועוד.
פסיפס היא אמנות שבה מורכבות פיסות חומר קטנות לכדי יצירה אחת
שלמה .החומרים לפסיפס רבים ומגוונים .כל משתתף יצור עבודות פסיפס
אישיות ,במגוון טכניקות שילמד על פי רצונו והעדפתו .במגוון העבודות ניתן
לראות :פסלים ,אבני מדרך לגינה ,תמונות ,שלטים ,שולחנות ,רצפות ועוד.

 9:00-10:30תרבות יפן
איריס אלגרישי
איריס אלגרישי מתגוררת בישוב צוקים אמא ל .2-התגוררה במשך  10שנים
ב"קנזווה" שביפן בשנים אלו היתה סטודנטית לתואר שני ושלישי בספרות
ותיאטרון יפניים באוניברסיטת המקומית.
סדרת הרצאות זו תפתח בפנינו צוהר אל הבלתי ידוע ותפרוש בפנינו את
תרבותה של יפן על-ידי הצגת אומנויות שונות בתרבות זו .נשמע ונחזה
בעולם התרבות היפני המסורתי והמודרני ,מהשפה והכתב דרך התיאטרון,
הספרות והשירה ועד לטקס התה .זהו מסע אל נבכי תרבותה של יפן והיפנים
המעוררים בנו סקרנות רבה.

 12:30-11:15סביבה וקיימות (סמסטר א'  15 -מפגשים)
יעל חביב
יעל ,בוגרת תואר ראשון במדעי הים ותואר שני באקולוגיה וסביבה ,עסקה
במדיניות ציבורית בנושאי איכות הסביבה ובמגוון תפקידים נוספים הנוגעים
לכל נושאי הקורס.
בתוך עולם איכות הסביבה :קיימות ,משבר האקלים ,התחממות גלובלית,
אנרגיה מתחדשת ,תרבות הצריכה וגם משבר הקורונה .נקדיש חלק מיוחד
של הקורס ללימוד של טקסטים מעולם הספרים היהודי הקשורים בנחלת
הכלל והסביבה ולבסוף ניגע גם בנושא הפסולת.

מועדון מופת

 8:00-11:00פסיפס ומוזאיקה

 13:00-11:00סדנא לכתיבת זיכרונות
תמר לזר
תמר לזר היא סופרת ,מלמדת כתיבה ומלווה כותבות וכותבים ,זוכת פרס ר"ג
למצוינות ספרותית ,מתגוררת בצופר עם משפחתה.
סדנא בת  30מפגשים המתאימה לכל מי שרוצה לתעד זיכרונות ואירועים,
לבחון את קו הגבול שבין אמת לבדיה ולבטא בכתב מחשבות ורעיונות עבור
עצמנו ולמען הדורות הבאים .בסדנה נקבל כלים ומיומנויות לעיבוד אמנותי
של חוויות העבר ,נקרא יחד טקסטים ספרותיים מעוררי השראה ,נתנסה
בתרגילי כתיבה שיסייעו להתנעת התהליך ,נקדיש זמן לעבודה עצמית
וכמובן לקבלת משוב .אין צורך בניסיון קודם.

ימי שני
 8:00-9:00מינדפולנס

מועדון מופת

נעה טל שיר
גישה מבוססת מחקר שפיתח ד"ר ג'ון קבט-זין ( )PhDבשנות ה 70-המדברת
על "הפחתת לחץ מבוססת קשב" .קשיבות ( )mindfulnessהנה היכולת
להפנות תשומת לב לרגע הזה בעדינות ,ללא התערבות ושיפוטיות .מזמינים
אתכם לנשום איתנו בייחד ולתת לעצמכם שעה של רוגע.

 8:15-9:15התעמלות כיסאות
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 ,וחוגים פרטיים.
התעמלות מתונה ,משפרת גמישות וטווחי תנועה ,יציבה ושיווי משקל.
עובדת על חיזוק השלד והשרירים ,מסייעת בהקלה ושיפור בביצוע בפעולות
יום-יומיות .רוב הפעילות בשיעור מתבצעת בישיבה על כיסא.

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

 9:30-10:30נפלאות הגינון
צפריר פרס
"הגינה שלי היא יצירת המופת הגדולה ביותר שלי - ".קלוד מונה
 5מפגשים העוסקים בחשיבות הגדולה של עיצוב הגינה .בסדנה נלמד על
החשיבות שיש לתכנון מוקדם של הגינה ,שלבי תכנון השיקולים בבחירת
צמחיה ומושגים בעיצוב צמחיה.
הקורס ייפתח בהמשך השנה.

" 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 התוודתה לשפה הערבית  -שהיא עושר לשוני ותרבותי מרתק.
תחילה החלה בלימוד השפה ,ובהמשך הרגישה חשק עז לשתף עוד אנשים
במסע ההרפתקאות והגילוי הזה.
אתם מוזמנים להצטרף אליה .לבלות ,להתרגש וכמובן ללמוד לשוחח בערבית.

 11:00-13:00ציור מתחילים
סיליה יצחק
סיליה יצחק  -תושבת חצבה ,אמנית ,ציירת ושימשה כרכזת אומנות במרכז
קהילה ערבה לאורך שלושה עשורים.
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.

הרב משה בלוי
מפגש שבועי מידי לחוויה לימודית בצוותא של לימוד ועיון בארון הספרים
היהודי ,בהנחיית הרב משה .פגישה מפתיעה עם מחברים עתיקים וחדשים
ממגוון המקורות היהודים.

ימי רביעי
 7:50-8:50התעמלות בריאה וטיפוח היציבה
רחלי רז

 9:15-10:15התעמלות כיסאות
רחלי רז

 8:00-11:00פסיפס ומוזאיקה
דליה מטמון

 9:00-11:00ציור ממשיכים
סיליה יצחק

 9:00-10:30רבי יהודה החסיד? חסידות? ביאליק? הגאון מוילנא? מי הם ומה משנתם?
רלוונטי לנו לחיים או סתם העשרה?
בנג'י גרובר
בנג'י גרובר ,חבר קיבוץ יטבתה ,אב ל .3-בעל תואר ראשון ושני במחשבת
ישראל ,עורך טקסים וכותב טקסטים.
במסגרת החוג נפגוש את הביוגרפיה העיקרית והמשנה של רבנים ,הורים,
פילוסופים ומיסטיקנים מכל ההיסטוריה היהודית .בכל מפגש נעיין בטקסטים,
נכיר את הדמויות ונחשוב ונתרגש יחד.

מועדון מופת

 11:00-12:00לפתוח את ארון הספרים היהודי  -יהדות בחברותא

״הולכים בשביל״

פעילויות נוספות

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.
20-21/11/20

הכרמל :מיגור לנחל אורן

22/12/20

נחל צפית

19/1/21

השפלה :מתל שכה למצפה משואה

16/2/21

נחל פרס

16/3/21

השפלה :ממצפה משואה לבית גוברין

9-10/4/21

הכרמל :מנחל מערות ועד זכרון יעקב

25/5/21

טיול לאור ירח ים המלח

"קתדרה טורס" לטייל בארץ ולהרגיש בחו"ל
 4טיולי מבוגרים בהדרכת נדב טורי ולוטם שלדיקס למקומות הכי חו"ל שיש בישראל.
לינה בבתי מלון נגישים במתכונת של חצי פנסיון ,אוטובוס צמוד ,מדריך ומלווה.
אשקלון

טיול של יומיים ,בהם נגלה את העיר העתיקה החדשה ,נטעם
ממטעמי העיר ונסייר בגן הלאומי הראשון בישראל.

עמק האלה
“טוסקנה
של ישראל”

יומיים של סיור הנוגע בחקלאות ובקדושה .נסייר בין מחלבה,
יקב וגן בוטני של סחלבים ,ובין גן תנכ”י לכנסיות עתיקות.

חיפה

ביקור של שלושה ימים בעיר הצפונית :עיר של עליות ומורדות
קסומים ,הגנים הבהאיים“ ,חצוצרה בוואדי” ,טיול הסופג את
האווירה המיוחדת בחלקיים השונים והמגוונים של העיר.

הגליל
המערבי

טיול של שלושה ימים מלאי רוחניות בגליל .חלון אל הדתות החיות
באזור הגליל ואל האתרים שמהווים מוקדי משיכה רוחניים.

* קיום הטיולים תלוי בהנחיות .מועדי הטיולים ומחירים יפורסמו בהמשך.

"סינמטק ערבה" – פרוייקט "סרט-נע"
פרוייקט משותף של הגיל השלישי יחד עם מפעל הפיס והאגודה הישראלית לקולנוע,
להנגשת הקולנוע הישראלי לפריפריה הכולל הקרנת  7סרטים ישראלים יחד עם
מפגש יוצרים :סרט זוכה "פרס אופיר לקולנוע" עלילתי ודוקומנטרי | סרט המוצג
ב"טרום בכורה" | סרט עכשווי שיצא אך לאקרנים | שלושה סרטים מכל הזמנים.
ימי שלישי  | 20:30 / 18:00אולם רוזנטל .תכניית סרטים מפורטת תפורסם בהמשך.
הסדרה מתקיימת
בשיתוף ובהפקת

ימי ראשון
 :929" 17:00-19:00תנ"ך ביחד"
נתנאל אלינסון
מיזם ישראלי ללימוד פרק יומי בתנ”ך ,אשר בראשו עומדים הרב בני לאו
והעיתונאית גל גבאי .שם המיזם נגזר ממספר הפרקים שיש בתנ”ך – .)929
במפגשים נקרא ונסביר קטעים מתוך הפרקים של השבוע ,נדון ברעיונות
שונים העולים מהפרקים ,ונבחן את דבריהם של חז”ל והוגים מסורתיים
ומודרניים .בהדרכת נתנאל אלינסון ובשיתוף "מדרשת הערבה".
יתקיים במועדון ה"ותיכאן" בעין-יהב.

 18:00-19:00מפגשי פטפוט באנגלית
תלמה נהיר-לביא
תלמה ,תושבת עין-יהב ,מורה לאנגלית שנים רבות ודוברת אנגלית ברמה
של 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.

 16:00-19:00קולעים בסל
אורית לירן
גדלה במושב עין יהב למרגלות עצי התמר במובן הספרותי והאמיתי.
בקורס נעבוד בתקופות .נתחיל בקליעה בהוצים ובלולבים ככל שנמצא
ונאסוף .נמשיך בעבודה עם נצרים כדי ללמוד טכניקה ומושגי יסוד בקליעה
ונמשיך בעבודה עם סנסני עץ התמר.

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

 20:30-22:30ריקודי-עם
אילנה בראל
אילנה ,תושבת אילת ,מגיעה לערבה בהתמדה ונאמנות שנים רבות ,להרקיד,
ללמד ולשמח את המשתתפים.
הרקדות ,ריקודי זוגות ,לשירים ישנים וחדשים .מתקיים במועדון לחבר בצופר.
מועדי פעילות 25 :הרקדות בין החודשים אוקטובר  – 2020ליוני .2021

ימי שלישי
 16:00-19:00פסיפס ומוזאיקה
דליה מטמון
חוג אחה"צ לקהל הרחב .ייפתח רק במידה ויהיו מספיק נרשמים ,במחיר זהה לשאר חוגי אומנות שבמסגרת
"קתדרה לוותיקי הערבה".

חוגי קתדרה

ימי שני

ימי רביעי
 11:00-13:00סדרות מתחלפות
מגוון הרצאות ותוכן בנושאי חברה ,אומנות ותרבות במרכז קהילה ערבה.

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  7הרצאות מרתקות המביאות את החוויה הקולנועית ,הסיפורים והנושאים
המרכזיים הבאים לידי ביטוי ביצירה הקולנועית ,בשילוב קטעי סרטים בנושא קולנוע .ההרצאות משלבות עיון,
למידה ,צפייה וחוויה .בשנה מיוחדת זו בה המעטנו ביציאה מהארץ ,נצא ל"סיבוב עולמי" ונבקר במדינות
ותרבויות שונות ומגוונות דרך היצירה הקולנועית.

חוגי קתדרה

"מבשרנו נחזה אלוהי :פיסת אל חילונית"  /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.

"משהו באוויר"  -מוזיקת שנות השישים  /גיל לקח
סדרה של  6הרצאות אשר תלווה ותתמקד באירועים שהובילו ללידת תרבות הנוער והרוקנרול של שנות
השישים ותלווה אותה במהלך העשור ששינה את פני העולם.
מוקד ההרצאות הוא המוזיקה והתפתחותה ,תוך שימת דגש על אירועים וכוחות שהשפיעו עליה ועל תרבות
הנוער בשנות ה :60 -המתח הבין גזעי וזכויות האזרח ,מאבק הנשים לשוויון ,מלחמת ווייטנאם והמאבק בה
ועוד .ההרצאות ילוו בסרטונים וקטעי מוזיקה שונים .את ההרצאות מעביר גיל לקח מצוקים ,חובב וחוקר מוזיקה.

"התנהלות כלכלית אחראית"  /יואל קופלנד
 5הרצאות בנושא כלכלת המשפחה והתנהלות כלכלית אחראית .במפגשים נרחיב את הידע האישי בתחום
כלכלית משק הבית ,נקבל כלים להתנהלות כלכלית מותאמת אישית ונבונה ,התמודדות עם משברים כלכליים,
בנקאות ,ניהול תקציב משפחתי ,פנסיה ועוד.

פירוט ההרצאות  -סדרות מתחלפות
נושא ההרצאה

תאריך

 11/11/20אחד העם ,אשר צבי גרינברג ומשה
 18/11/20תקציב משפחתי :מהו ולמה אנחנו צריכים אותו
 25/11/20ניו-יורק בקולנוע
2/12/20

יצירת איזון כלכלי – איכות חיים ורמת חיים

9/12/20

חוויית הקדושה

 23/12/20לדבר בנקאית :איך להתחיל לדבר עם הבנקאי ולהבין את שפתו
 30/12/20הממלכה האנגלית

מרצה
עזרא ברום
יואל קופלנד
זיו אלכסנדרוני
יואל קופלנד
עזרא ברום
יואל קופלנד
זיו אלכסנדרוני

6/1/21

חסכונות ,הלוואות ופנסיה

יואל קופלנד

13/1/21

מרטין בובר – הפיכת הלב

עזרא ברום

20/1/21

מרטין בובר – אני ואתה

עזרא ברום

3/2/21

פרק  :2מפיקים ,להקות בנות והתמונה הבריטית

10/2/21

אקירה קורסאווה גדול במאי יפן

17/2/21

פורים גילוי וכיסוי בלשון

3/3/21

הפלישה הבריטית  -שיא תנועת המטוטלת

10/3/21

חיים נחמן ביאליק – בשדה

17/3/21

סרטי מסע

21/4/21

גאולה אנושית במגילת העצמאות

28/4/21

נישא ברוח :סיפורם של הפולק והפולק-רוק

12/5/21

תאולוגיה ופמיניזם

5/5/21

ירושלים בקולנוע

19/5/21

 - 1967קיץ האהבה

גיל לקח

26/5/21

סימפתיה לשטן  -התפרקות החלום

גיל לקח

21/6/21

סיכום – סדנת כתיבה – חוזים אלוה מבשרנו

23/6/21

מלחמת לבנון בקולנוע

 17:00-19:00נגרות  MAKEערבה
שוקי וקובי
החוג יעסוק בנגרות בסיסית ופשוטה .נלמד עקרונות בסיסיים בבניית רהיטים,
מעט על עץ ועל כלים וחומרים נלווים .את כל אלו ניישם במספר פרויקטים.
 30מפגשים במתחם "מייקרס" שבמו"פ ערבה.

 19:00-21:30מקהלת ערבה
יואל סיון
מקהלת 'ערבה' קיימת כבר יותר מ 20-שנים .מורכבת מ 25-זמרים מכל
יישובי הערבה .המשתתפים הוותיקים שרים במקהלה מאז היווסדה .במהלך
שנות פעילותה מקהלת "ערבה" תרמה רבות לעשייה המוסיקלית באזור.
הרפרטואר של המקהלה עשיר וכולל מוסיקה קלאסית מתקופות שונות,
מוסיקה ישראלית ,מוסיקה אתנית ,פופ בעיבודים אומנותיים.

זיו אלכסנדרוני
עזרא ברום
גיל לקח
עזרא ברום
זיו אלכסנדרוני
עזרא ברום
גיל לקח
עזרא ברום
זיו אלכסנדרוני

עזרא ברום
זיו אלכסנדרוני

חוגי קתדרה

*ההרצאות יתקיימו בהתאם להנחיות .יתכן שיתווספו מפגשים בהמשך השנה.

גיל לקח

קורס אורח חיים בריא
כתוצאה מעלייה בתוחלת החיים והטבה באיכות החיים בגיל המבוגר – הגיל השלישי כיום הוא גיל פעיל וחברתי,
המעוניין לשמר אורח חיים בריא ,פעיל ומלא עניין ,למידה וחוויה של מגוון פעילויות פנאי וכושר.
המפגשים יתקיימו אחת לשבוע ויעסקו ב 4-תחומים :תזונה נכונה ,פעילות גופנית ,שיפור הזיכרון ומפגשי
קבוצה לעיצוב חיים פעילים משמעותיים.
ניתן יהיה להירשם לקורס השנתי או לכל קבוצת מפגשים סביב אחד מהנושאים.

תזונה" :מה זה עושה בצלחת שלי"

קורס אורח חיים בריא

אורי מאיר-צ'יזיק
קורס שעוסק בהיסטוריה ובהתפתחות של התזונה האנושית ,סקירת  4המהפכות שעבר המזון שלנו משחר
ההיסטוריה ועד ימינו אנו ,תוך בחינה של מה עובר על האוכל שלנו עד שהוא מגיע אלינו לצלחת ,עם נגיעה
בהיבטים סביבתיים ,כלכלה מקומית ,תעשיית המזון ועוד...
ד"ר אורי מאיר צ'יזיק הוא חוקר ההיסטוריה והפוליטיקה של הרפואה והתזונה ,מרצה ברחבי הארץ ,יועץ לבריאות
בקהילות שונות ,מומחה לליקוט צמחי-בר למאכל ,כותב הספרים" :המדריך לליקוט צמחי-בר למאכל" "דברים
שאוכלים מכאן" ו"מזון ואיזון" .הוא מחייה מסורות אוכל מקומיות במחקר ,בכיתה ,בשטח ובמטבח .מייסד ומקים
"המרכז להנהגת הבריאות" ,בקיבוץ נווה איתן.

שיפור הזיכרון
יעל שחם
שלושה מפגשים אשר יתמקדו במוח שלנו .נתעמל ונזיע ב"חדר כושר למוח" שיכלול :חידוד החשיבה ,משחקי
זיכרון ואסטרטגיה ,חשיבה יצירתית ועוד

עיצוב אורח חיים בריא
יפעת גולדשטיין
תכנית קבוצתית של מפגשים חווייתיים ליצירת חיים בריאים ,מלאי תוכן ועניין בגיל השלישי .המפגשים יתקיימו
חלקם בקבוצה וחלקם בהדרכה ועבודה פרטנית עם המשתתפים.

פעילות גופנית מותאמת גיל
חן קליין
ארבע מפגשים סביב פעילות גופנית המותאמת לגיל השלישי .מה חשוב לדעת ומה נכון לעשות במקביל
להתנסות והדרכה מעשית.
נושא

תאריכים

ימים ושעות

מספר מפגשים

מה זה עושה
בצלחת שלי?

11/11/20-2/1/21

ימי רביעי |16:30-19:30

 8מפגשים:
 4מפגשים פרונטליים
 4מפגשים מקוונים

שיפור הזיכרון

7/1/21 | 24,31/12/20

ימי חמישי 10:00-12:00

 3מפגשים

עיצוב אורח
חיים בריא

14/1/21-25/3/21

ימי חמישי |10:00-12:00

 10מפגשים

פעילות גופנית
מותאמת גיל

22/4/21-13/5/21

ימי חמישי |10:00-11:00

 4מפגשים

מועדון ״מופת״ 12 -חודשי 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)

תשלום לאחרים (צעירים ותושבים מחוץ לאזור)

פסיפס ומוזאיקה ערב | ציור ערב |
פסיפס ומוזאיקה ערב | ציור ערב |
₪ 1,600
 MAKEנגרות | קליעת סלים
 MAKEנגרות | קליעת סלים

₪ 1,800

*פתיחת חוג מותנית בהרשמה של מספר משתתפים מינימאלי

מחירי פעילויות וסדרות
מחיר

פעילות
הרצאות מתחלפות בימי רביעי בשעה 11:00
ערבה לומדת קולנוע – זיו אלכסנדרוני
"מבשרנו נחזה אלוהי :פיסת אל חילונית"  /עזרא ברום
"משהו באוויר"  -מוזיקת שנות השישים  /גיל לקח
"התנהלות כלכלית אחראית"  /יואל קופלנד

 ₪ 45להרצאה בודדת
 ₪ 450כרטיסיה ל 11-כניסות
להרצאות וסרטים.

“הולכים בשביל” – אלון דמבובסקי
סיורים בשביל ישראל
סדרה של  6סיורים בקטעי “שביל ישראל”
אחת לחודש  -שנתי

סיורים קרובים - ₪ 150/180 :תושב צעיר/ותיק
סיורים רחוקים - ₪ 200/230 :תושב צעיר/ותיק
טיולי סופ"ש - ₪ 400/430 :תושב צעיר/ותיק
(לא כולל לינה)

“מקהלה ערבה”  -יואל סיוון

 - ₪ 1,800תושב ותיק
 - ₪ 2,100תושב צעיר/חוץ

ריקודי-עם  -אילנה בראל

 - ₪ 2,000תושב ערבה

סדנת אורח חיים בריא
כל הסדרה
תזונה  -אורי מאיר-צ’יזיק
שיפור הזיכרון  -יעל שחם
“עיצוב אורח חיים בריא”  -יפעת גולדשטיין
פעילות גופנית מותאמת גיל  -חן קליין

 ₪ 2,000כולל  25מפגשים בשנה סביב ארבעת
נושאי הסדרה
 ₪ 1,000לסדרה של  8מפגשים
 ₪ 350לסדרה של  3מפגשים
 ₪ 300לסדרה של  10מפגשים
 ₪ 150לסדרה של  4מפגשים

תקנון הרשמה ותשלומים
•מרכז קהילה ערבה פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם מגיפת הקורונה .ההנחיות מחייבות
את כל משתתפי הפעילויות .לא ניתן להשתתף בפעילות ללא עמידה בהנחיות.
•החוגים תומחרו על בסיס של  30שבועות ,בשבוע יתקיימו שיעור אחד או יותר ,לפי מאפייני כל חוג.
•ההשתתפות בחוגים ובפעילויות מותנית ברישום מוקדם ובהסדרת התשלום .במידה וישנו חוב למרכז קהילה בעבור
פעילויות/חוגים/שירותים משנים קודמות ,לא תתאפשר הרשמה ללא הסדרת חוב.
•תתכן סגירת חוגים במהלך השנה עקב פרישת חלק מהמשתתפים.
•הרשמה לפעילויות שדורשות מאמץ פיזי תחויב במילוי טופס הצהרת בריאות ייעודי.
•במידה והפעילות השוטפת תיקטע בשל מגיפת הקורונה ,מרכז קהילה ערבה שומר על זכותו להחליף את מועד
החוג או לבצעו במרוכז או באמצעים טכנולוגיים אלו ואחרים .השיעורים שיינתנו יהיו חלק מתכנית החוג ,ולא
יתקבל זיכוי עבורם.

מחירון

“סינמטק ערבה” – פרוייקט “סרט-נע”
 7סרטים ממיטב הקולנוע הישראלי מכל הזמנים
בשיתוף מפעל הפיס והאקדמיה לקולנוע ישראלי

 ₪ 20לסרט

יום א’

שעות

ג’יירו
רעות שיפמן-צורף

יום ב’
התעמלות
כיסאות
רחלי רז

יום ג’

מיינדפולנס
נעה טל-שיר

פסיפס
ומוזאיקה
נפלאות
תרבות
דליה
שעת
התעמלות
מלאכות-
הגינון
יפן
מטמון
משחק
לכל גיל
יד רכות
צפריר
איריס
פעילות
בחברותא
רחלי רז
רינה גרונוב
פרס
אלגרישי
בוקר

סביבה
וקיימות
יעל חביב

פרשת
סדנת לכתיבת
השבוע
זכרונות
הרב משה
תמר לזר
בלוי

פעילות
אחה”צ

 - 929לימוד בצוותא
נתנאל אלינסון ומדרשת ערבה

פעילות
ערב

מפגשי פטפוט באנגלית
תלמה נהיר

ערבית
איריס
לביא

ציור
סיליה יצחק

ריקודי-עם
אילנה בראל

פסיפס
ומוזאיקה
דליה
מטמון

“קתדרה-טורס”
טיול מבוגרים
נדב טורי
אחת לחודשיים

התעמלות לכל גיל
רחלי רז
ביוגרפיות
בהיסטוריה
היהודית
בנג’י גרובר

ציור
סיליה יצחק

התעמלות
כסאות
רחלי רז

סדנת
אורח חיים
בריא
יפעת
גולדשטיין
יעל שחק
חן קליין

סדרות של הרצאות מתחלפות
“משהו באוויר” -מוזיקת שנות השישים – גיל לקח
“ערבה לומדת קולנוע”  -זיו אלכסנדרוני
“מבשרנו נחזה אלוהי :פיסת אל חילונית”  -עזרא ברום
“התנהלות כלכלית אחראית” – יואל קופלנד

ציור
סיליה
יצחק

קולעים בסלים
אורית לירן

יום ד’

“הולכים בשביל”
טיולי
“שביל ישראל”
אלון דמבובסקי

יום ה’

פסיפס ומוזאיקה
דליה מטמון

סדנת אורח חיים בריא
אורי מאיר צ’יזיק

“סינמטק ערבה”
פרויקט “סרט-נע”
קולנוע ישראלי
הקרנת סרטים
ומפגש יוצרים

 MAKEנגרות ערבה
שוקי וקובי

מקהלה
יואל סיון

* התכנית הנה כללית ויתכנו שינויים/תוספות בהתאם להנחיות המשתנות.

נשמח לראותכם איתנו!

לקבלת פרטים והרשמה לפעילות :מרכז קהילה ערבה | matnas@arava.co.il | www.arava.co.il/matnas | 08-6592260
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

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

studioarava.co.il

מדור גיל שלישי ובריאות  -לשירותכם ובשבילכם!

