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לוותיקי הקתדרה
הערבה
לימודי העשרה, תרבות ופנאי לגיל השלישי תשע"ז

פתוח לקהל הרחב



שנה טובה,

שנה חדשה מתחילה ואיתה מתחילה שנת הפעילות לגיל השלישי בערבה. הפעילות מתרחבת גם השנה והיא 
כוללת את כל ימות השבוע. נוספו לפעילות השנה עוד מסלולים של עניין, תוכן ועשייה. שיתוף הפעולה עם 
מחלקת השירותים החברתיים מאפשרת למחלקת הגיל השלישי להגדיל את היקפי הפעילות ולהציע לכם 
בני ובנות הגיל השלישי שפע רב. המעגלים של מעורבות והשתתפות של תושבי האזור, בני ובנות הגיל 
השלישי גדלים, בכלל זה ניכרת המעורבות וההתנדבות במסגרות המשותפות עם מערכת החינוך והמתנ"ס. 
המסגרות המשותפות הללו הן בעלות ערך עצום לחיוניות ולקשר הבין דורי החזק והמשמעותי המתקיים 

בקהילה שלנו.

המפגשים, הלמידה, היצירה והמעורבות יוצרים עומק ומשמעות עבור הקהילה כולה.

אני ממליץ לכולכם גם השנה לקחת חלק פעיל בפעילויות הרבות וליזום עוד ועוד, אנחנו נמצא את הדרך 
לממש את הרעיונות והיוזמות ולהמשיך לפתח את העשייה עבור הגיל השלישי בערבה. 

אייל בלום
ראש המועצה

גמלאי הערבה היקרים,

תחילתה של שנה חדשה באוויר ואיתה מתחילה גם תכנית הפעילות השנתית לגיל השלישי של "הקתדרה 
לוותיקי הערבה". זו השנה החמישית לפעילות ואנו מתרחבים ומתחדשים במגוון של פעילויות מוצלחות 

מהעבר ופעילויות חדשות, המביאות את מיטב המרצים, המנחים והתכנים לערבה.

התוכנית מציעה מגוון פעילויות לבני הגיל השלישי מתוך האמונה שבבסיסה אנו פועלים, הרואה את הערך 
המוסף של החיים בערבה כמושתתים על חיי קהילה איכותיים המשלבים סולידאריות חברתית, לצד חיזוק 
וברמה  האזורית  ברמה  פעילות  ומסגרות  שירותים  ומיסוד  לפיתוח  במקביל  זאת,  כל  השייכות.  תחושת 

היישובית שיהיו נגישות, אטרקטיביות ופתוחות לכל.

בהתאם למסגרת העבודה וליעדים שהצבנו לתחום הגיל השלישי, אנו שמחים להביא בפניכם את תחומי 
הפעילות השונים ביחד עם תכנית הפעילות והמפגשים לשנת תשע"ז, תכנית המתפרסת לאורך כל השנה.

התוכנית מיועדת לכם ובשבילכם, מתוך שאיפה שתראו עצמכם חלק ממנה ותמצאו בה עניין להשתתפות, 
למידה, העשרה וחוויה.

שנה טובה ולהתראות

עירית שחר
מנהלת מחלקת גיל שלישי ובריאות

אילת להב-ביגר
מנהלת מחלקת חינוך ומתנ"ס ערבה

הקתדרה לותיקי הערבה
לימודים ומועדון חברתי למבוגרים, הפועל לאורך השנה ומציע חוגי בוקר ייחודיים לאוכלוסיות הגיל 

השלישי, המתקיימים בהצלחה זו השנה החמישית, כאן אצלנו בערבה.

השנה אנו מציעים שני מסלולים אפשריים להשתתפות בקתדרה לותיקי הערבה 

מועדון מופת

תכנית חוגים והעשרה שבועית וקבועה, 
שלושה ימים בשבוע.

חוגי פעילות בוקר בהם יוגש כיבוד עשיר 
בעלות סמלית. 

בשיתוף משרד הרווחה.

חוגי קתדרה 

סביב  שבועית  פעילות  תכנית  המשלימים  חוגים 
הרצאות,  חוגים,  של  במתכונת  ולמידה  מפגשים 
טיולים, סיורים וסדרות מתחלפות בחדרי המתנ"ס, 
נפרד  בתשלום  הצהריים,  ואחר  הבוקר  בשעות 
ליום  בנפרד,  תחום  לכל  להצטרף  ניתן  ומסובסד. 

שלם, סדרה או לבחור חוג בודד. 



ימי ראשון
09:00-10:30 משפט עברי–משפט ישראלי

עו"ד אבי קיסוס

עו"ד אבי קיסוס, תושב ספיר, נשוי ואב ל-3, עו"ד בעל משרד לעריכת דין 
בערבה. עוסק בעיקר בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון ומיסוי עירוני. 

הקורס נועד לתת למשתתפים מתן ידע משפטי כללי במטרה להעשיר 
האישיים.  בחיינו  נגיעות  לו  ויהיו  ייתכן  אשר  מעניין  בתחום  הידע  את 
בבסיס הקורס תחום המשפט העברי תוך השוואה והוספת הפן המעשי 
יסוד  במושגי  נעסוק  הקורס  בתחילת  הישראלי.  המשפט  של  ולמידתו 
דיני השבת אבידה  מעולם המשפט: חוזים, מיסוי עירוני, אפוטרופסות, 
החיים  ממציאות  דוגמאות  נביא  המפגשים  במהלך  הפלילי.  והמשפט 
הישראלית, ננתח מקרים ונחקרם לעומק ונאפשר לכל אחד מהמשתתפים 
להביא רעיונות חדשים לנושאים מעניינים, וככל שיותיר לנו הזמן ננסה 

להתעמק גם בנושאים אלו.

10:45-12:15 ארון הספרים היהודי - לימודי יהדות בחברותא

הרב משה בלוי

מפגש שבועי ללימוד ועיון בארון הספרים היהודי, בהנחיית הרב משה. 
פגישה מפתיעה עם כתבים עתיקים וחדשים ממגוון המקורות היהודים.

ימי שני
09:00-13:00 חשבון פשוט: היופי שבמתמטיקה

נדב טורי

נדב טורי, תושב ספיר, בוגר תואר שני במדעי החיים )B.Sc(, מעביר מזה 
מספר שנים הרצאות בנושאי מדע פופולארי לאוכלוסיות מגוונות, מורה 

בתיכון "שיטים דרכא". 

השלישי.  לגיל  כשמגיעים  ונורמלי  טבעי  תהליך  היא  בזיכרון,  ירידה 
החדשות הטובות הן, שאפשר לשפר, לחזק ולשמר את תפקוד הזיכרון. 
עושים את זה על-ידי "התעמלות למוח". במהלך הקורס נלמד על היופי 
שבמתמטיקה. ההיסטוריה והפילוסופיה של מדע מופלא זה, שנוגע בכל 

אחד מתחומי החיים שלנו.
נתרגל ביחד ולבד בעיות מהתחומים השונים של מדע המתמטיקה ומי 
אחד  לכל  תותאם  התרגולים  תכנית  הביתה.  שיעורים  גם  ייקח  שירצה 
באופן אישי )כי הרי לכל אחד מאתנו הקצב שלו(. אין צורך בידע מוקדם.

ששלי  לך  מבטיח  אני  במתמטיקה,  שלך  מהקשיים  מודאגת  תהיי  "אל 
יותר!" )מתוך תשובתו של אלברט איינשטיין לילדה שפנתה אליו  גדולים 

לגבי קשייה במתמטיקה(

מועדון מופת



10:45-12:15 שי מן הפרד"ס: דרכים פרשניות אל עבר האדם

שירלי אבידן

שירלי אבידן, תושבת צופר, בוגרת החוג למקרא ותכנית "אופקים"- תכנית 
והוראתה.  יהודית  המצטיינים של אוניברסיטת ת"א ללימודי פילוסופיה 

כיום עובדת בהוראה ומתן הרצאות. 

הפשט, הרמז, הדרש והסוד, מעבר להיותם אמצעים פרשניים להעמקה 
בהבנת הסיפור המקראי, עשויים להאיר מצבי חיים שונים, כגופי תאורה 
ששופכים אור על אותו שחקן שעל במה, כל פעם מזווית אחרת. מפגש 
אינטלקטואלית,  רגשית,   - תבונה  של  שונים  לסוגים  מאפשר  עימם 
פניה.  את  לגלות  למרחקים,  מפליגה  או  מדייקת,  מדמיינת,  יצירתית, 
נתחקה אחר הדרכים בהם פרשנים שונים נפגשו עם מצבי חיים העולים 
מפסוקי המקרא -  מנהיגות, הורות, זוגיות, לידה, מוות, מלחמה, שלום, 
ועוד... ועם הדמויות הראשיות  וגיבורי השוליים שלו - מלכות ואביונים, 
נוודים ושוכנות קבע, רועים ועובדי אדמה, ממתיקי סוד ומוכיחים בשער, 

וננסה לקבל מכל אחד מהם את שי התבונה שלו.

ימי רביעי
09:00-11:00 ציור

סיליה יצחק

סיליה יצחק תושבת חצבה, אמנית, ציירת ורכזת תחום האמנות במתנ"ס.

חוג הציור מתאים למתחילים ומתקדמים כאחד. אין צורך בידע או ניסיון 
קודם, רק רצון וכמיהה לביטוי עצמי דרך ציור וחומרים. למתחילים: כל 
אחד יכול לצייר! נלמד רישום, פרופורציות, אור וצל, פרספקטיבה, תורת 
הצבע, טבע-דומם ועוד. למתקדמים: רישום, צבעי מים, אקריליק ועוד. 

כלל המשתתפים יציירו במגוון טכניקות וחומרים. 

 17:00-19:00 בין  אחה"צ  בשעות  גם  מתקדמים  לקבוצת  יתקיים  החוג 
)במחיר זהה לחוג פסיפס.(

מועדון מופת



ימי ראשון
16:00-19:00 סדנת בריינספא

רוני ארז

כמה פעמים נזכרת ששכחת? שיטת בריינספא - השיטה לאימון ופיתוח 
כישורי החשיבה בכלל והזיכרון השיטה הכוללת לשיפור הזיכרון ופיתוח 
ומוכרת ע"י הממסד  דרכי חשיבה, פותחה ע"י בכירים מתחום הרפואה 
הרפואי. השיטה משלבת תרגול אישי בתוכנות מחשב מתקדמות לאימון 
ותומכת.  נעימה  באווירה  קבוצתיות  העשרה  סדנאות  עם  יחד  המוח, 
הדמיון,  פיתוח  מוחות,  סיעור  אישי,  מחשב  מול  אימון  כוללת:  הסדנה 
ויישומן בחיי היומיום, משחקי קבוצה מאתגרים  זיכרון  לימוד טכניקות 
וחידוד החשיבה, פיתוח יצירתיות וחשיבה חדשנית, הפעלה רב חושית 

של המוח ופעילות פסיכו מוטורית.

הסדנא כוללת 61 מפגשים, אחת לשבוע ומתאימה למשתתפים ותיקים 
וחדשים כאחד.

תאריכים: 30.10.16 | 6,13,20,27.11.16 | 4,11,18.12.16 | 8,15,22,29.1.17  

  5.3.17 | 5,12,19,26.2.17

17:00-20:00 סדנת "חומר ונפש" לכתיבה יוצרת

חוה רימון

שקפאו,  חיים  סיפורי  מאווררת  מתרגמת.  עורכת,  כותבת,  רימון,  חוה 
אחרים"  "חיים  הירחון  את  וערכה  הקימה  לחיים.  השאלות  את  מחזירה 

והנחתה סדנאות כתיבה עם פרופ' עמיה ליבליך.

סדנה תהליכית קבוצתית לכתיבת סיפור חיינו. סדנת "חומר נפש" יוצאת 
לדרך, ואתם מוזמנים. במסע הכתיבה נפגוש פרקים נשכחים של הסיפור 
לאט  לאט  להתקרב  ונוכל  לאיבוד  שהלכו  פיסות  לעצמנו  נחזיר  שלנו, 
בואו להכיר את האדם המעניין  ובכלל.  יותר של עצמנו  להבנה שלמה 
ביותר בחייכם – אתם. לא צריך כישרון כתיבה, אלא עניין בעצמי. זאת 
לא כתיבה יוצרת, אלא כתיבה יוצרת מציאות אחרת. הסדנה כוללת 12 

מפגשים, אחת לשבועיים ותתקיים בספרייה האזורית שבמתנ"ס ערבה.

 תאריכים: 30.10.16 | 13,27.11.16 | 11,18.12.16 | 1,15,29.1.17

 5,19.3.17 | 12,26.2.17

קתדרה על הבוקר



ימי שלישי
20:00-22:00 ריקודי-עם

אילנה בראל 

ריקודים  ולימוד  והישנים  האהובים  לשירים  זוגות,  ריקודי  הרקדות, 
לשירים חדשים. 

מתקיים במועדון לחבר בצופר. 
מועדי פעילות: 30 הרקדות בין החודשים ספטמבר 2016 - יוני 2017

ימי רביעי
8:00-11:00 פסיפס ומוזאיקה

דליה מטמון

דליה מטמון- אומנית רב תחומית. ילידת מושב עין יהב. מרפאה בעיסוק 
ומעצבת פנים בעיסוקה. עוסקת במגוון תחומים של אומנות יצירה: רקמה, 
עיסת נייר, קרטון, קליעת סלים, עץ, ברזל,  אבן, חוטי ברזל , פסיפס ועוד. 

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 כגון: אבן, שיש, חלוקי 
נוספים כצדפים, אריחי  ומגוון רחב של חומרים מקוריים  וזכוכית   נחל 
קרמיקה, שברי כלים, חרוזים, קריסטלים ועוד. עבודה זו תביא לעושר 
וידע  תנאים  נדרשים  אין  במוזאיקה  לעיסוק  עצום של אפקטים.  ומגוון 
החוג  בהתנהלותה.   איטית  בעבודה  להתנסות  נכונות  מלבד  מיוחדים 
יאפשר ליצור עבודות מקוריות כגון: תמונות, מראות, אבני מדרך לגינה, 
חיפוי רהיטים וחפצים שונים, שולחנות, שטיחי קיר ורצפה. בחוג יינתן 

הידע להתנסות בהנאה בחומרים, בעיצובים ובטכניקות מגוונות. 

קתדרה על הבוקר



11:00-13:00 סדרות מתחלפות – אחת לשבועיים

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 מידי חודש 

לסדרת הרצאות מרתקות בשילוב קטעי סרטים בנושא קולנוע. 

ההרצאות משלבות עיון, למידה, צפייה וחוויה. נושאי ההרצאות ומועדיהן 
מפורטים בהמשך החוברת, בדף ״קולנוע בערבה״

"עיתונות מצולמת" 

אמנון גוטמן

אמנון גוטמן, תושב קיבוץ להב, צלם עיתונות בינלאומי, מתמחה בתיעוד 
אזורי סכסוך בעולם, כמו-כן מתמקד בצילומיו בנושאים סוציו-אקונומיים, 
בעולם  החשובים  במגזינים  פורסמו  תמונותיו  וחברתיים.  פוליטיים 

ועבודותיו הוצגו בפסטיבליים בינלאומיים לצילום. 

הגלובוס,  שעל  שונות  מנקודות  מקום"  "סיפורי  מביא  בהרצאותיו 
ביטוי  לידי  ובאים  שנראים  כפי  סכסוך",  כ"אזורי  מוגדרים  שרובם 
מעדשת מצלמתו של צלם העיתונות: אוקראינה והמשבר עם רוסיה/ הר 
הקלימאנג'ארו; משבר הפליטים- יוון + אירגוני סיוע בים התיכון בין לוב 
לאיטליה; ברוקלין- שכונת "קראון-הייטס"- ארגונים מקומיים, באלימות 
ברחובות, הצד היהודי חב"דניקי וניסיונות ההחזרה אל היהדות; אבטחת 
מכליות דלק בנתיב הימי העובר מול סומליה/פיליפינים- פעילות מליצית 
ה"אילגה" באי מינדאנו; קונגו/סין/הודו; שבט "הנאסאה"- קולומביה | סרי 
הישראלי  הסכסוך   - בארץ  עיתונות  צילום   | האזרחים  מלחמת   - לנקה 

פלסטיני וחיי יום יום.

 תאריכים: 16.11.16 | 7.12.16 | 11.1.17 | 22.2.17

10.5.17 | 19.4.17 | 15.3.17

19:00-21:30 מקהלת ערבה

יואל סיון 

מקהלת 'ערבה' קיימת כבר יותר מ-20 שנים והיא מורכבת מ-25 זמרים 
שהיא  מאז  במקהלה  שרים  מהמשתתפים  חלק  הערבה.  יישובי  מכול 
לעשייה  רבות  תרמה  "ערבה"  מקהלת  פעילותה  שנות  במהלך  נוסדה. 

המוסיקלית באזור.

הרפרטואר של המקהלה עשיר וכולל מוסיקה קלאסית מתקופות שונות, 
מוסיקה ישראלית, מוסיקה אתנית, פופ בעיבודים אומנותיים. "מקהלת 
ומשתתפת  איכותיים  פרויקטים  מופיעה במספר  הייצוגית שלנו  ערבה" 

בכנסים בין-לאומיים בארץ ובחו"ל. 

המנצח הנוכחי של המקהלה הוא יואל סיוון – מהבולטים בתחום ניצוח 
מקהלות בארץ.

פעילות בין החודשים ספטמבר 2016 - יוני 2017 

קתדרה על הבוקר

צילום: אמנון גוטמן. כל הזכויות שמורות לאמנון גוטמן



מועדון מטיילי הערבה
ימי שלישי 06:00-19:00

השנה יתקיימו שלושה טיולים ייחודיים, אחת לרבעון במחיר מסובסד לגיל השלישי. 
פרטים ומועדים מדויקים יפורסמו לקראת הטיולים.

הולכים בשביל
עם ההגעה לגמלאות אנו שמחים לממש חלומות נעורים ולצאת ל"מסע של אחרי". 

זו שנה שניה שאנו יוצאים לצעוד יחד ב"שביל ישראל". אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לקבוצת המטיילים 
ולחוג המתמשך למספר שנים בו נצא כל פעם לקטע אחר של השביל, בהתאמת המסלולים לעונות השנה. 

הטיולים מתקיימים בימי שלישי מותאמים לגיל המבוגרים ורובם דורשים כושר הליכה סביר. 

התכנית לעונה השנייה מבוססת על ארבעה קטעים במסלול הנגב והערבה מדרום לצפון; 4 קטעים לגליל העליון 
שיתקיימו בשני סופי-שבוע; קטע אחד שנשאר לנו בהרי ירושלים. לסיום יתקיים סיור לילי ואירוח בדואי.

דרך בורמה: מבית יאיר ללטרון  27.9.16  Ⅰ קטע

טיול סופ"ש לגליל העליון: מ"בית אוסישקין" בקיבוץ דן ועד ל"אריה השואג"   11-12.11.16  Ⅱ קטע
בכפר גלעדי ובשבת – מכפר גלעדי ל"מצודת ישע".   

חוזרים לערבה: משחרות ליוטבתה  13.12.16  Ⅲ קטע

משחרות לצומת שיזפון  17.1.17  Ⅳ קטע

נחל ורדית-נחל ברק  28.2.17  Ⅴ קטע

טיול סופ"ש המשך גליל העליון – ממצודת ישע ועד לנחל דישון בשבת נחל  24-25.3.17  Ⅵ קטע
דישון ועד להר מירון דרך "יער ברעם"   

מנחל ברק לצוקים  25.4.17  Ⅶ קטע

סיור לילי מהר-עמשא לדריג'את כולל ביקור בכפר ואירוח בדואי  9.5.16  Ⅷ קטע

מטיילים בערבה



 22.11.2016
אמא ילדה

יעל קיפר/רונן זרצקי 

16.5.2017
לפני המהפיכה

דן שדור / ניסים לוי

 18.4.2017
פנטסטאיש

עפרה שראל-קורן

 21.3.2017
האישה מהסינמטק

נורית יעקב-ינון

 7.2.2017
קפה נגלר

מור קפלנסקי

24.1.2017
אור בקצה המגף

יעל קציר

ערבה לומדת קולנוע
 סדרת הרצאות חודשיות 

עם זיו אלכסנדרוני 

ימי רביעי אחת לחודש
11:00-13:00 | קפיטריית המתנ״ס 

20.12.2016
פרינסס-שואו

עידו הר וניצן אופיר

קולנוע בערבה

סינמטק ערבה
הקרנות ומפגש עם יוצרי סרטים 
דוקומנטריים ישראלים עכשוויים

ימי שלישי אחת לחודש
18:00-20:30 | אולם רוזנטל

2.11.2016 שוברי קופות

14.12.2016 קולנוע איראני

25.1.2017 סרטי ספורט

8.3.2017 ביוגרפיות של נשים גדולות
לרגל יום האישה

26.4.2017 העשייה הקולנועית הישראלית 
של אפרים קישון לרגל יום העצמאות

17.5.2017 וודי אלן

הסדרה מתקיימת 
בשיתוף ובהפקת

יפעת בן שושן
DOC FOR U 



קהילה תומכת

בנושאים  לסיוע  הזקוקים  ומישובים  מתושבים  בפניות  ועלייה  בערבה,  האוכלוסייה  הזדקנות  של  הטבעי  התהליך  בעקבות 

ולפתח את התכנית  ובהתאם לממצאים הוחלט לקדם  ונבדק  נבחן  היום של המועצה,  הנושא לסדר  לזקנה, עלה  הקשורים 

"קהילה כפרית תומכת". 

התכנית החלה לפעול בינואר 2016, תחת 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. 

עו"ס ליבנית ברקן מפארן מרכזת את התוכנית. ליבנית עוברת בין הישובים, נפגשת עם תושבים ועם בעלי תפקידים במערכת 

היישובית ומהווה כתובת ישירה וזמינה לפניות. היא עורכת ביקורי בית סדירים בבתי 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'(. 

ופארן על-מנת לזהות  עין-יהב, חצבה, ספיר  והועדות הרלוונטיות בישובים  נפגשנו עם ההנהלות  במהלך החודשים שחלפו 

ולמפות צרכים של התושבים ברמה הפרטנית וצרכים של המערכת היישובית. במהלך השנה הקרובה נגיע לצופר, צוקים ועידן.

לחצני מצוקה – בשלב הבא יירכשו במסגרת התכנית לחצני מצוקה עבור תושבים הזקוקים לכך. הלחצנים יושאלו למעוניינים 

תמורת סכום חודשי סמלי ויהיו מחוברים למוקד הרפואה האזורי, קרובי משפחה ומספרי חירום נבחרים. 

 למתעניינים ולמעוניינים – ניתן ליצור קשר בכל עת

livnit@arava.co.il | 058-4260874 | עו"ס ליבנית ברקן – רכזת קהילה תומכת



מחירי פעילויות וסדרות

מחירמפגשיםמרצהפעילות

אמנון גוטמןעיתונות מצולמת
סדרה של 7 מפגשים
אחת לחודש - שנתי

סדרה: 290 ₪
הרצאה בודדת: 45 ₪ 

ערבה לומדת 
זיו אלכסנדרוניקולנוע

סדרה של 8 מפגשים
אחת לחודש - שנתי

סדרה: 250 ₪ )בין 11/2016-5/2017(
הרצאה בודדת: 45 ₪

מתחלפיםסינמטק ערבה
סדרה של 6 הקרנות ומפגשי 

יוצרים – אחת לחודש
סדרה: 250 ₪

הרצאה בודדת: 45 ₪

הולכים בשביל
סיורים בשביל 

ישראל

אלון 
דומבובסקי

סדרה של 8 סיורים בקטעי 
שביל ישראל 

 
אחת לחודש - שנתי

סיורים קרובים:
120 ₪ - תושב ותיק

150 ₪ - תושב צעיר/חוץ
סיורים רחוקים:

170 ₪ - תושב ותיק
200 ₪ - תושב צעיר/חוץ

טיולי סופ"ש:
350 ₪ - תושב ותיק

400 ₪ - תושב צעיר/חוץ 
)לא כולל לינה(

מחיר שנתי לכל החוג – 1,400 ₪ 

יואל סיוון מקהלת ערבה
מפגשים אחת לשבוע - 

שנתי
1,800 ₪ - תושב ותיק

2,200 ₪ - תושב צעיר/חוץ

אילנה בראלריקודי-עם
מפגשים אחת לשבוע – 

שנתי )30 מפגשים(
1,800 ₪ - תושב ערבה

1,500 ₪ - משתתפי "שביל-ישראל"

מועדון "מופת" - 9 חודשי פעילות הכוללים חוגים שבועיים

450 ₪ לשנהתשלום לתושב בגיל השלישי )מגיל פנסיה ומעלה( *מותנה ברישום ומילוי טפסים במח׳ הרווחה

מחירון

קתדרה על הבוקר

תשלום לאחרים )צעירים ותושבים מחוץ לאזור(תשלום לתושב בגיל השלישי )מגיל 55 ומעלה(

750 ₪ מחיר שנתי לחוג500 ₪ מחיר שנתי לחוג

1,100 ₪ 2 חוגים ביום900 ₪ 2 חוגים ביום

60 ₪ השתתפות חד-פעמית בשיעור45 ₪ השתתפות חד-פעמית בשיעור

רישום ותשלום לפעילויות ולחוגים בטלפון או באתר המתנ״ס

www.arava.co.il/matnas | 08-6592204

תשלום שנתי חוגים וסדנאות

תשלום לאחרים )צעירים ותושבים מחוץ לאזור(תשלום לתושב בגיל השלישי )מגיל 55 ומעלה(

בריינספא
)16 מפגשים / אחת לשבוע(

 ₪ 1,400
בריינספא

)16 מפגשים / אחת לשבוע(
 ₪ 1,600

סדנת כתיבה יוצרת
)12 מפגשים / אחת לשבועיים(

 ₪ 1,050
סדנת כתיבה יוצרת

)12 מפגשים / אחת לשבועיים(
 ₪ 1,200

1,600 ₪ פסיפס ומוזאיקה1,400 ₪ פסיפס ומוזאיקה

*פתיחת חוג מותנית בהרשמה של מספר משתתפים מינימאלי
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המחלקה לשירותים חברתייםהמשרד לשוויון חברתי משרד הרווחה

ספרייה
אזורית
ערבה

ספרייה
אזורית
ערבה

יום ד יום ג יום ב יום א

ציור
סילייה יצחק
9:00-11:00

פסיפס ומוזאיקה
דליה מטמון
8:00-11:00

אחת לחודש
הולכים בשביל
טיולים בשביל 
ישראל, אלון 

דמבובסקי

חשבון פשוט
נדב טורי
9:00-10:30

משפט עברי
עו"ד אבי קיסוס

9:00-10:30

פעילות 
בוקר

אחת לחודש
ערבה לומדת 

קולנוע 
זיו אלכסנדרוני

11:00-13:00

אחת לחודש
עיתונות מצולמת

אמנון גוטמן
11:00-13:00

אחת לחודשיים
מועדון מטיילי 

הערבה

פילוסופיה ועוד...
שירלי אבידן

  10:45-12:00

מפגשי תורה 
ופרשנות

הרב משה בלוי
11:00-12:00

ציור
סיליה יצחק
17:00-19:00

אחת לחודש
סינמטק ערבה 

דוקומנטרי ישראלי
הקרנת סרטים 
ומפגש יוצרים
18:00-20:00

בריינספא
רוני ארז

16:00-19:00
פעילות 
אחה"צ

כתיבה יוצרת
חוה רימון

17:00-20:00

מקהלה
יואל סיון

19:00-21:00

ריקודי-עם
אילנה בראל
20:00-22:00

פעילות 
ערב

 פעילות במסגרת מועדון "מופת"    פעילות במסגרת הקתדרה לוותיקי הערבה

נשמח לראותכם איתנו
לקבלת פרטים והרשמה לפעילות: מתנ"ס ערבה

matnas@arava.co.il | 08-6592260
www.arava.co.il/matnas

iritr@arava.co.il  הצטרפו לרשימת התפוצה

מדור גיל שלישי ובריאות לשירותכם ובשבילכם!

עירית שחר  052-3666171 | 08-6592250


