קתדרה של
החופש הגדול
תכנית קיץ לוותיקי הערבה
לימודי העשרה ,תרבות ופנאי לגיל השלישי

תשפ"ב  -יולי–אוגוסט 2022

למרות שימים חמים באים אנחנו במחלקת הגיל
השלישי ,מתחדשים ויוצאים בתוכנית פעילות
לימי הקיץ – "קתדרה של החופש הגדול" .תכנית
זו מובאת לכם במטרה ליצור רצף פעילויות
חברה ותרבות ייעודיות לוותיקים בכל חודשי
השנה ואשר מזמנת מפגשים חברתיים ,אומנות
ויצירה והעשרה ודעת ,סביב פעילות בוקר וערב
אזורית ,במקביל לפעילות בישובים .אנו רואים
בכך כהזדמנות עבורכם – בני הגיל השלישי
בערבה – להצטרף לפעילות השנתית שלנו לבוא,
לטעום ולהתנסות.
אנו מקווים שתמצאו בה עניין לקחת חלק,
להשתתף ולהיפגש .להתראות!

עירית שחר
מנהלת מחלקת גיל שלישי ובריאות

אילת להב-ביגר
מנהלת מרכז קהילה ערבה

פתוח
לקהל
הרחב

דורית פאינאס-לוביש
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

טבלת פעילות שבועית 3/7-3/8/22 -

שעות

ימי ראשון

ימי שני

ימי רביעי

8:00

התעמלות מים

התעמלות בריאה

התעמלות כיסאות

מיה שריג

רחלי רז

רחלי רז

9:00

סדנת
אריכות הימים
טלי סמסון
31/7,17/7 ,3/7

11:00

היסטוריה
וארכיאולוגיה
מקומית

התעמלות
כסאות

יצירה בנייר
פרגמנט

רחלי רז

נורית אייל

התעמלות בריאה
רחלי רז

גדעון רגולסקי
7/8 ,10/7

סדנת מיינדפולנס
ועקרונות היוגה
נעה טל שיר

“קולנוע ערבה”

פעילויות מתחלפות

 - 4/7אהבה חתונה ואסונות אחרים
 - 11/7נשים בחזית
 - 18/7סול
 - 25/7המועמדת המושלמת
 - 1/8סיפור הפרברים
 - 8/8הדוור

 - 6/7תמונה על עץ  /לוטם שלדיקס
“ - 20/7, 13/7יחס התנ”ך למזון
ותפקידו בחיי היהודי  /בנג’י גרובר
 - 10/8 ,3/8 ,27/7מסע כתיבה /
עמית שמיר

קתדרה של החופש הגדול

ימי ראשון
 – 8:00-9:00התעמלות מים  /מיה שריג
התעמלות מותאמת גיל ומתאימה לכולם ב”מרכז אוולין למצוינות בשחייה” שבספיר

 – 9:00-10:30סדנת אריכות הימים  /ד"ר טלי סמסון
שלושה מפגשים העוסקים בחוויית ההזדקנות המוצלחת ומכוונים להעצמתה
•מפגש ראשון “ – 3/7/22מעולם לא ראיתי עץ בלתי מרוצה“

ג’ון מאיור

נפתח במפגש האישי חוויתי ההזדקנות מנקודת מבטו האישית של האדם .נקדיש זמן למחשבה מהם הגורמים המעצבים
את חווית ההזדקנות של כל אחד ומהם הכלים העומדים לרשותנו להשפיע על חוויה זו לטובה
•מפגש שני “ – 17/7/22בעיניהם של הזקנים רואים את האור”

ויקטור הוגו

רגשות חיוביים גורמים לאריכות ימים ולבריאות טובה יותר .אך כדי להשיג תוצאות אלה צריך לחוש רגשות חיוביים בטווח
הארוך ,לצד צמצום לחץ ודחק .משתתפי הסדנא יוזמנו לבחון באמצעים שונים את חווית האושר שלהם ולבחון דרכים להעצימה.
•מפגש שלישי “ – 31/7/22אינך זקן אם האהבה שוכנת בליבך”

עממי

אחד ממקורות המשמעות בחיינו הן מערכות היחסים המשמעותיות שלנו עם האחרים .הם סובבים אותנו במהלך חיינו ואנו
מקבלים אותן באופן טבעי מבלי להתעכב עליהן .הסדנא תוקדש להעמקת ההבנה על מקומן של מערכת יחסים אילו בחיי
המשתתפים.

קתדרה של החופש הגדול
 – 9:00-10:30היסטוריה וארכיאולוגיה מקומית  /גדעון רגולסקי
נפגש יחד עם גדעון לשני מפגשים מרתקים המביאים אוצר אדיר של היסטוריה וארכיאולוגיה
מדברית בערבה .המפגשים ילוו בתמונות ,צילומי ,הסברים ומייצגים.
•מפגש ראשון 10/7/22
מאובנים של בעלי חוליות ,דגים וזוחלים בערבה – פליאונטולגיה כללית כענף בתוך חקר הגיאולוגיה.
נראה ונמשש מאובנים של דגים וזוחלים קדומים שחיו במרחב הערבה.
•מפגש שני 7/8/22
ארכיאולוגיה מנדטורית וציונית בערבה – אתרים ושרידים מימי המנדט וראשית המדינה ,בהם :הדרך המנדטורית מכורנוב
לאום–רשרש ,השוקת והבאר בעין–חוסוב ,סיפורה של ביר אל–עאמר ,קידוחי הנפט הראשונים בצומת הערבה,
סלילת הכביש דימונה–סדום על–גבי המצוק ,מכרות הברזל הניסויים ברכס מנוחה ועוד..

 – 11:00-12:30סדנת מיינדפולנס ועקרונות היוגה  /נעה טל–שיר
בסדנה זו נשלב בין עבודת המיינפולנס ועקרונות היוגה .נצלול יחד אל תורת המזרח ונלמד כיצד
להשתמש בידע עתיק ועדכני כאחד ,לטובת שיפור הרווחה האישית שלנו.

קתדרה של החופש הגדול

ימי שני
 – 8:00-9:00התעמלות ושיפור 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.

 – 9:00-10:00התעמלות כיסאות  /רחלי רז
התעמלות מתונה ,משפרת גמישות וטווחי תנועה ,יציבה ושיווי משקל .עובדת על חיזוק השלד והשרירים ,מסייעת בהקלה ושיפור
בביצוע בפעולות יום–יומיות .הפעילות בשיעור מתבצעת בישיבה על כסא ובחלקה הקטן בעמידה.

 – 9:00-10:30יצירה בנייר פרגמנט  /נורית אייל
יצירה בנייר פרגמנט ,אומנות ומלאכת מחשבת ,יצירת תמונה ,כרטיס ברכה ועוד

קתדרה של החופש הגדול
" – 11:00-13:00קולנוע ערבה"  /הקרנת סרטי קולנוע עכשוויים
4.7.22

11.7.22

18.7.22

אהבה ,חתונות
ואסונות אחרים

נשים בחזית

סול

25.7.22

1.8.22

8.8.22

המועמדת
המושלמת

סיפור
הפרברים

הדוור

קתדרה של החופש הגדול

ימי רביעי
 – 8:00-9:00התעמלות כיסאות  /רחלי רז
 – 9:00-10:00התעמלות ושיפור היציבה  /רחלי רז
 – 10:30-12:00מגוון פעילויות מתחלפות
• – 6/7תמונה על עץ  /לוטם שלדיקס
מפגש יצירה להכנת תמונה על עץ .מוזמנים להצטרף וליצור יחד תמונה משפחתית או אישית לקישוט הבית.
•“ – 20/7 ,13/7יחס התנ”ך למזון ותפקידו בחיי היהודי  /בנג’י גרובר
שני מפגשים בהם נבחן את יחסי התנ”ך כלפי יצור מזון ותפקיד האוכל בחיי היהודי .נלמד על ההיסטוריה ,הברכות והטקסטים
שנכתבו בנושא המלווים אותנו לאורך הדורות.
• – 10/8 ,3/8 ,27/7מסע כתיבה  /עמית שמיר
שלושה מפגשי כתיבה “קצת אחרת” ייחודיים לפעילות הקיץ בהם ננסה לשחרר יחד את הרגלי הכתיבה המוכרים לנו ולאפשר
לידיים ולדמיון להוביל אותנו פנימה .מתאים לכולם (גם למי שלא השתתף בקורס השנתי) .אין צורך בניסיון קודם.

מחירון
משתתפי מועדון מופ"ת (שהשתתפו בשנת הפעילות תשפ"ב) ללא תשלום נוסף
השתתפות חד-פעמית באחת מפעילויות הבוקר (למי שאינו במועדון מופ"ת תשפ"ב) ₪45

לקבלת פרטים והרשמה לפעילות
מרכז קהילה ערבה matnas@arava.co.il | www.arava.co.il/matnas | 08-6592250

studioarava.co.il

מדור גיל שלישי ובריאות  -לשירותכם ובשבילכם!
עירית שחר – מנהלת גיל שלישי ובריאותiritr@arava.co.il | 052-3666171 :
לוטם שלדיקס – רכזת פעילות קהילה וחברהkatedra@Arava.co.il | 054-5377662 :
הצטרפו לרשימת התפוצהkatedra@arava.co.il | 08-6592250 :

שנת הפעילות תשפ"ג של "הקתדרה לוותיקי הערבה" תחל ביום ראשון 23/10/22
נשמח לראותכם איתנו!

