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מרכז פיס לגיל הזהב
הבית לתרבות הפנאי פרדס חנה כרכור

חוברת הפעילות לשנת 2018-2019 תשע״ט
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אזרחים ותיקים יקרים,

בשנה הקרובה נחגוג כולנו 90 שנה ליסוד פרדס חנה, ו-50 
שנה לאיחודה עם כרכור. בזכותכם, ותיקי הישוב, ובזכות 
במושבה  להתגאות  יכולים  אנו  השנים,  במהלך  פועלכם 
חיה ותוססת, שכל גווני החברה הישראלית מוצאים בה את 

ביתם.

המועצה המקומית משקיעה משאבים רבים בטיפוח איכות 
זו  השקעה  ובשיפורה.  הוותיקים  האזרחים  של  החיים 
הרבים,  האתגרים  עם  בהצלחה  להתמודד  מהצורך  נובעת 
שמציבה לפנינו תוחלת החיים המתארכת; עלינו  להתאים  
ולצרכיהן  המגוונות  לאוכלוסיות  השונים  השירותים  את 

המשתנים.

מעבר לשלושת המרכזים הקהילתיים הפועלים כיום תחת 
רווחה:  לשירותי  באגף  בקהילה  ותיקים  לאזרחים  המדור 
מרכז פיס לגיל הזהב, מרכז קהילתי אור ומועדון למרחב, 
בנינו השנה מבנה קהילתי חדש במערב המושבה. אין ספק 
שגם הוא יתמלא בפעילויות עשירות ומגוונות וייתן מענה 

לאזרחים ותיקים רבים.

זו הזדמנות להודות למתנדבים הרבים, הפועלים במסגרות 
עבודתם  על  ושלוחותיו,  הפיס  מרכז  של  ולצוות  השונות 

המסורה לאורך השנים.

הזהב  לגיל  פיס  מרכז  אל  להגיע  אתכם  מזמינים  אנו 
ולשלוחותיו, להירשם לקורסים, לחוגים ולפעילויות השונות 

וליהנות משנת פעילות מלאת סיפוק ועניין!

בברכה
המועצה המקומית פרדס-חנה כרכור
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תוכן העניינים:

שתהיה לכולנו שנה מרתקת ומלאת הנאה!

חברות וחברים יקרים!

אנו שמחות להגיש באהבה את חוברת הפעילות לשנת תשע”ט, של מרכז פיס 
קהילתי  מרכז  המושבה:  רחבי  בכל  ושלוחותיו  חנה-כרכור  בפרדס  הזהב  לגיל 
אור, מועדון למרחב והחל מהשנה - המועדון החדש במערב המושבה. המרכזים 
השונים, הפזורים ברחבי המושבה הם מוקדי משיכה קהילתיים, ובית חם למאות 

אזרחים ותיקים, מכל גווני האוכלוסייה במושבה שלנו.
תמצאו בחוברת מידע רב על הרצאות, חוגים, סדנאות, מופעים, טיולים, מערך 
השירותים ומסגרות התנדבותיות. כבכל שנה, אנו מוסיפים ומרחיבים את מגוון 
יותר,  רבים  ותיקים  כדי לאפשר לאזרחים  הוותיקים,  לחוגים  בנוסף  הפעילויות 
למצוא את התחומים המעניינים אותם. עם זאת, נשמח תמיד לשמוע מכם רעיונות 

חדשים והצעות לשיפור - אנחנו כאן בשבילכם.
אנו ממליצות לכם להירשם לרשימת התפוצה בדוא”ל ובמסרונים ולקבל עדכונים 
ופעילויות שיתווספו במהלך  אירועים  על  וגם  על הפעילות השוטפת  שבועיים 

השנה. כמו כן אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק שלנו.
הכרטיסיות  לשיטת  השנה  עוברים  אנו  השרות,  לשיפור  ממחויבותנו  כחלק 
 - יותר  גמישות רבה  בתשלום להרצאות בקורסים השונים. הכרטיסיה תאפשר 
כל אחד יוכל להחליט בכמה הרצאות ישתתף. כמו כן תיפתח השנה האפשרות 
בכך  המעוניינים  כל   - האינטרנט  דרך  מהבית,  מהפעילויות  לחלק  להירשם 

מתבקשים לוודא במשרד, שפרטיהם האישיים מעודכנים במערכת.
חשוב לנו לציין שהלובי של מרכז הפיס פתוח בפניכם לאורך כל שעות הפעילות 
ואנו מזמינות אתכם לבוא, לשבת ולשתות קפה, גם אם אינכם משתתפים בחוגים 

השונים.
נסיים בתודה ענקית לצוות המיוחד של מרכז פיס לגיל הזהב:

בת עובדיה - רכזת החוגים; אסנת חסיד - רכזת האדמיניסטרציה; מילי רוזנברג - 
אחראית התפעול ועדי קצב - מזכירת העמותה למען הקשיש.

בכל  שלנו,  המתנדבים  ולכל  העמותה  הנהלת  לחברי  להודות  ברצוננו  כן  כמו 
המועדונים והמיזמים השונים, שעזרתם חיונית כל כך.

תמי ברששת
מנהלת האגף לשרותי 

רווחה וקהילה

אביבה תימור
יו״ר העמותה למען הקשיש

ענת פרסמן
מנהלת המדור לגמלאים בקהילה 

וצוות מרכז פיס לגיל הזהב

לפרטים והרשמה – מרכז פיס לגיל הזהב, רחוב אחוזה 24,
gilhzahav@gmail.com | 04-6230327 | פרדס חנה כרכור

ניתן להירשם גם דרך האינטרנט בקישור שיישלח אליכם
.sms במייל סופ”ש או בהודעת

הזמנה לאירוע פתיחת השנה

במרכז פיס לגיל הזהב

בתכנית:
18:00- כיבוד קל והרמת כוסית בלובי

18:45- תחילת המופע

האירוע יתקיים ביום שני, כ"ג באלול תשע"ח, 3.9.2018

"בכל זאת יש בה משהו"
מופע משיריו של משה וילנסקי

עם אורי לשמן ומאי ישראלי לשמן

עלות: 
₪ 25

דלתות האולם יפתחו בשעה 18:30
הבטיחו את מקומותיכם!

קורסי ידע .......................6-47

סדנאות......................48-65

חוגי אמנות ויצירה......66-79

חוגי ספורט ומחול......80-93

טיולים..................94-104

מידע כללי ותקנון....105-115

שבועיות....116-118 טבלאות 

הרשמה.......................119 דף 
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הישוב היהודי בא"י במלחמת סוגיות ביחסי ישראל ושכנותיה
העולם הראשונה

יצחק עבאדי )איני(
מזרחן, חבר קיבוץ דגניה א', 

אל"מ במיל'. שירת כמפקד 
וכמושל ברצועת עזה. היה 

בשליחות המוסד בעירק. מלמד 
במכללות ובקורסים  למורי 

דרך של משרד התיירות. מורה 
במכינות קדם צבאיות.

יום א'  10:45 - 9:15

הקורס כולל 37 הרצאות

7.10.18 ועד 30.6.19

את הקורס תלווה חוברת בתשלום

7.10.18     |   הישוב היהודי בא"י ערב מלחמת העולם הראשונה

14.10.18   |   החודשים הראשונים של המלחמה

21.10.18   |   הישוב היהודי בין ייאוש להתעשתות

28.10.18   |   התדרדרות במצב היישוב היהודי תחת עול התורכים

4.11.18      |   יוסף טרומפלדור והקמת הגדוד העברי

11.11.18    |   ניל"י, מחתרת יהודית לשירות אנגליה

18.11.18    |   חיים ויצמן מדען ומנהיג ציוני

25.11.18    |   הדרך העקלקלה בה קיבלנו את הצהרת בלפור

2.12.18      |   בריטניה כובשת את דרום הארץ

9.12.18      |   א"י תחת שלטון צבאי בריטי

ד"ר ענת גואטה

יום א'   12:35 - 11:05 

הקורס כולל 10 הרצאות

ערב מלחמת העולם הראשונה חיה בארץ קהילה יהודית של כמעט 
תשעים אלף נפש. קהילה זו נמצאה בתהליך התפתחות מואץ שכלל: 
הגירה  ומאזן  כלכלית  פריחה  חדשות,  התיישבות  צורות  של  יצירה 
חיובי. כל אלה נעצרו בבת אחת כשתורכיה הצטרפה למלחמה. קורס 
ובימים  המלחמה  במהלך  הישוב  עבר  אותם  בתהליכים  עוסק  זה 

הראשונים שלאחריה.
היסטוריונית ומומחית 

לתולדות עם ישראל.

9 8

במהלך הקורס נלמד את קורות המדינות שסביבנו ונבחן את מערכות 
היחסים שביננו לבינן, לאורך ציר הזמן.

איראן 

ראשית הקשר הישראלי - איראני בתקופת השאה, מערכת היחסים 
בין ישראל ואיראן עד המהפכה האסלאמית, ישראל במלחמת איראן 

- עיראק ,"החשבון" שיש לאיראן עם ישראל .

א.ש.פ.

הסיבות להקמת א.ש.פ., ועידת הפסגה הראשונה של מלכי מדינות ערב 
ונשיאיהן, ארגוני א.ש.פ., ה"מל"פים", האמנה הפלסטינית הראשונה 

והשנייה, מהסכמי אוסלו ועד האינתיפאדה השנייה, א.ש.פ.-חמא"ס.

סעודיה וארצות המפרץ

ועידת מדריד, אינטרסים ושיתופי פעולה אזוריים כלכליים וצבאיים. 
סעודיה והפלסטינים.

תורכיה החדשה 

האימפריה  לבין  בארץ  הישוב  שבין  ההדדית  היחסים  מערכת 
העות'מאנית במלחמת העולם הראשונה, דרך הקמת תורכיה החדשה 

ויחסיה עם ישראל.
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אמנות בצו האימפריה - רומא וביזנטיון
האמנות תחת שלטון הקיסרים ברחבי האימפריה הרומית ובכלל זה בארץ 
ישראל. אדריכלות של ארמונות ועיטורים של בתים, מבני בידור להמונים, 
באמנות  מדובר  האם   - ועוד  קטקומבות  ציורי  הנצחה,  של  מונומנטים 
מגויסת? מה מקומם של הדת, המאגיה, האמנות העממית וחיי היום יום 

באמנות הרומית? מה קרה עם הופעת הנצרות?

מי ומי בשלטון הרומאי - גלריית הקיסרים   |  16.12.18
והסימבוליות בהצגתם החזותית

בימי  השליטים  עצמם  את  הציגו  אמצעים  באיזה 
האימפריה הרומית? מה היו דרישותיהם מהאמנים? עד 
כמה נשארו נאמנים למציאות, ומי היה הקיסר שהשפיע 

על דרך הצגת השליטים מאז ועד בכלל?

ארכיטקטורה ועיטורים של ארמונות - מגוריהם של   |  23.12.18
שליטי רומא ועשיריה

מה הנחה את האדריכלים של בתי הפאר והארמונות של 
שליטי האימפריה הרומית ועשיריה? עד כמה היה הקיסר 
היפים  הקיר  ציורי  נמצאים  איפה  להחלטות?  שותף 

והשמורים ביותר? מה הקשר להורדוס?

אלי רומא ומקדשיהם  |  30.12.18
אל מי התפללו הרומים? מי היה האל המבוקש ביותר? 

איך בנו את מקדשיהם והיכן?

בידור להמונים - מבני הבידור בעולם הרומי   |  6.1.19
והשלכותיהם על העולם היהודי

עשרות  נבנו  האימפריה,  ברחבי  כמו  ישראל,  בארץ  גם 
לאלו  מבנים?  אותם  מהם  שונות.  למטרות  בידור  מבני 

מטרות נבנו והיכן? מה היה לרבנים לומר על זה?

אמנות בשירות השלטון  |  13.1.19
של  בהיעדרם  השלטון?  את  האמנות  משרתת  כמה  עד 
או  טריאנוס  עמוד  מילאו  האם  אחרים,  תקשורת  אמצעי 

קשת טיטוס את תפקידם?

ד"ר נעמה וילוז'ני
חוקרת אמנות עתיקה וקלאסית, 

מתמחה בציורי קיר )פרסקו 
רומי( ובאמנות מאגית. מרצה 

באוניברסיטת חיפה בחוג 
לתולדות האמנות ומדריכה 

סיורים לימודיים ליוון ולאיטליה.

יום א'   12:35 - 11:05

הקורס כולל 10 הרצאות

קונסטנטינוס ועליית הנצרות - מאמנות פגאנית לאמנות   |  20.1.19
מונותיאיסטית

עד כמה השתקף  המהפך הדתי באמנות של המאות ה-4 וה-5 
לספירה? בניית הכנסיות הראשונות בארץ ישראל מחד ועיטור 
מאמנות  המעבר  את  מסמלות   - מאידך  ברומא  הקטקומבות 

ציבורית לאמנות סימבולית חידתית.

יוסטיניאנוס והרנסנס הביזנטי, רוונה ומנזרי המדבר -   |  27.1.19
אמנות בשירות הדת

המאה ה-6 מסמלת את התבססות הדת החדשה ואת עושרם של 
וגם בתחילת  שליטיה. הדבר בא לידי ביטוי בעושר העיטורים 
המנזרים וההתבודדות המדברית. על התופעה ועל היבטיה, עם 

הצצות לסנטה קתרינה בסיני ולמנזרי מדבר יהודה.

עלייה לרגל למקומות הקדושים - בין דת למאגיה לאור   |  3.2.19
האמנות 

כוח המשיכה של המקומות הקדושים הביא מאות אלפים של 
אותם  שליוו  האמונות  שעשו,  הדרך  על  שנה.  מדי  רגל  עולי 
נושאי  ולחפצים  המקודשים  לאתרים  שהיה  הכוח  על  ובעיקר 
קדושה, שאותם רכשו. מה בין קמע לצלב? איפה עובר הגבול 

בין דת לאמונה עממית?

חיי היום יום באימפריה הרומית ובאימפריה הביזנטית  |  10.2.19
הפגאניים  בצל   - ומוות  זקנה  טפלות,  אמונות  מעבר,  טקסי 
חפצים,  בעזרת  למונותאיזם  מפגניות  המעבר  הנצרות.  ולאור 

המספרים את סיפור חיי היומיום.

קסם הפסיפס  |  17.2.19
אמנות הפסיפס מראשיתה ועד סוף התקופה הביזנטית. נכיר את 
טכניקת ייצורו של הפסיפס, החל מפסיפס החלוקים במקדוניה 
נראה את תפיסת החלל  הרומיים המפוארים.  דרך הפסיפסים 
ונסיים בתפנית החדה  בפסיפסים, השונה מזו שבציורי הקיר 

שחלה באומנות הפסיפס, כשהנצרות נכנסה לתמונה.
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פסיכולוגיה - "סיפור משפחתי"
בקלחת  רגשית.  ללמידה  שלנו  הראשון  הספר  בית  היא  המשפחה 
האינטימית הזו אנו לומדים איך להרגיש ביחס לעצמנו, איך יגיבו האחרים 
החוטים  את  נפרוש  בקורס  ופחדים.  תקוות  להביע  ואיך  שלנו  לרגשות 
המקשרים ביננו לבין האחרים, ויינתנו כלים להתנהלות טובה ואיכותית 

לשיפור מערכות יחסים משפחתיות ושדרוגן.

מזוג למשפחה   |  24.2.19
כיצד אנו בוחרים את האחד? מדוע קורה שאדם מוצא עצמו 
בפרק ב’ עם אותה גברת בשינוי אדרת? כיצד הילדים משנים 

את המשפחה ומה קורה לקשר הזוגי לאורך השנים?

יחסי אחים: גם כשגדלים  |  10.3.19
על המורכבות של סדר הלידה ותפקידים שנגזרו לחיים.

"להישאר או להיפרד"  |  24.3.19
על משברים בחיי זוגות.

גירושין - פרק ב', פרק ג'...   |  7.4.19
ושלהם,  שלו  שלה  הילדים  גירושין:  של  דילמות  על 
הכסף, היחסים עם האקס/ית, איך בונים משפחה אחת 

מאוסף של משפחות...

חוסן משפחתי במצבי משבר   |  5.5.19
ולחזק  להתחזק  הדרכים  מהן   - פיטורין  אובדן,  מחלה, 

ולצאת בצורה טובה מהמשבר.

משפחה מורחבת  |  19.5.19
יחסי חמות כלה, יחסי אבות בנות, אימהות בנים,

יחסי גיסות ושאר ירקות...

משפחות מסוגים שונים  |  16.6.19
משפחות  הוריות,  חד  משפחות  מיניות,  חד  משפחות 

שכולות, משפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

"נשים מנגה, גברים ממאדים"  |  23.6.19
על ההבדלים בין המינים והשפעתם על הזוגיות והמשפחה.

אושר משפחתי   |  30.6.19
האם קיים? או שמא המושג הוא המצאה של העידן המודרני?

ענת זפרני
מרצה לפסיכולוגיה ומנחת 

קבוצות הורים מוסמכת. 
בעלת תואר ראשון 

בפסיכולוגיה וחינוך ותואר 
שני בחינוך.

יום א'   12:35 - 11:05

הקורס כולל 9 הרצאות

היא  הגועשת,  המציאות  בתוך  ושונים  רבים  תפקידים  למוזיקה 
האזנה  ומחזקת.  מחברת  מעודדת,  מעוררת,  מרגשת,  מנחמת, 
ביותר  משמעותית  תרומה  תורמת  למוזיקה  וחווייתית  אקטיבית 
ולגופו. איך פועלת  המוזיקה ומפעילה אותנו?  לנפשו של האדם 
איך היא מחוברת לחיי המלחינים שיצרו אותה ומהו החיבור לכל 

אחד מאתנו?

וקלאסיקות  קלאסית  מוזיקה  המשלב  גבולות,  החוצה  המסע 
ישראליות אהובות מכל הזמנים, יגלה לנו את הסודות שמאחורי 

הצלילים ואת  הכוח של המוזיקה להשפיע ולשנות.

שירת הטבע - "4 העונות" של אנטוניו ויוולדי בביצוע  |  3.3.19

                          חדשני ומפתיע

וולפגנג אמדאוס מוצרט - האופרה "נישואי פיגרו"  |  17.3.19

פרנץ שוברט - סימפוניה מס' 8 "הבלתי גמורה"   |  31.3.19

                           ושירים אמנותיים )לידר( נבחרים

- הרצאה המוקדשת  סשה ארגוב, שוברט הישראלי   |  14.4.19
והחשובים  האהובים  המלחינים  אחד  ארגוב,  לסשה 

בזמר העברי.  

"הנשמה היתרה" - הקונצ׳רטו לכינור ולתזמורת של  |  28.4.19

                           צ'ייקובסקי ויצירות נבחרות

השיא הפנטסטי של הרומנטיקה - הקטור ברליוז,   |  12.5.19

                           "הסימפוניה הפנטסטית".

"קולו של הלב" - מפגש מיוחד, המוקדש ליצירתה של   |  26.5.19
חיות  שיצירותיה  גולדברג,  לאה  והסופרת  המשוררת 
היום. על הקשר המיוחד  עד  וילדים  ומרגשות מבוגרים 
בכל  הישראליים  המלחינים  טובי  לבין  שירתה  בין 

הזמנים.

לודוויג ואן בטהובן, סימפוניה מס' 3 "ארואיקה" -   |  2.6.19
שחזור הפרמיירה של היצירה, ששינתה את עולם המוזיקה.

ד"ר אורי לשמן
מנצח, מלחין ופסנתרן

יום א'   12:35 - 11:05 

הקורס כולל 8 הרצאות

קלאסיקה בלתי נגמרת
ממוצרט וצ'ייקובסקי עד לאה גולדברג וסשה ארגוב 
מסע ביצירות המופת הקלאסיות ובקלאסיקות הישראליות
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מסע עולמי בקולנוע
הקולנוע הוא חלון נפלא להכיר עמים ותרבויות עולם. נצא לביקור קולנועי 
וננסה  הקטנטונת(  בארצנו  )כולל  בעולם  המרתקים  מהמקומות  בכמה 

לראות כיצד הם משתקפים בקולנוע המקומי.

גופי במזרח ונפשי בפאתי מערב -  |  15.10.18
                        הקולנוע של אקירה קורסאווה

יוג'ימבו,  )רשומון,  יפן  במאי  גדול  של  ויצירתו  חייו  דמותו, 
קגמושה, ראן( ויחסי הגומלין בינו לבין התרבות המערבית 

שאימצה אותו, חיקתה אותו והעניקה לו השראה.

איראן בין האסלם לקדמה  |  29.10.18
בפרס  ו"הסוכן"  "פרידה"  האירנים  הסרטים  של  זכייתם 
האוסקר לסרט הזר, היא חוליה נוספת בשרשרת של סרטים 
נפלאים שנעשו באיראן בשנים האחרונות. מה אפשר ללמוד 
על החברה באיראן מתוך הקולנוע? כיצד מתייחס הקולנוע 

האיראני למעמד האישה? 

קיצור תולדות הקולנוע הישראלי 1  |  12.11.18
קיצור תולדות הקולנוע הישראלי 2  |  26.11.18

הקולנוע  תולדות  את  נסקור  למדינה  ה-70  שנת  לכבוד 
האלפיים.  שנות  תחילת  ועד  המדינה  הקמת  מאז  הישראלי 
דרך התבוננות בדמותו של הצבר הקולנועי, נראה כיצד משקף 
הקולנוע את הלך הרוח והאידיאולוגיה במדינה בכל תקופה 

ותקופה.

זיו אלכסנדרוני 
מורה ומרצה לקולנוע, 

במאי של קולנוע תיעודי.

יום ב'  10:45 -  9:15 

הקורס כולל 8 הרצאות

קולנוע פלסטיני  |  10.12.18
לעם הפלסטיני נולדו מספר יוצרי קולנוע מרתקים בראשותם 
ח'לייפי  מישל  אסעד,  אבו  האני  הגדול,  סולימן  איליה  של 
ואחרים. היוצרים הללו מטפלים ב"בעיה הפלסטינית" בכנות, 
התבוננות  לנו  ומאפשרים  מהכלל  יוצא  ובהומור  בעוצמה 

מעמיקה ויוצאת דופן בשיח הפנים פלסטיני.

גרמניה מתבוננת בעברה  |  24.12.18
מסע קולנועי מרתק אל התודעה הגרמנית הפגועה, שלאחר 
עם  לאומי  נפש  חשבון  נערך  האם  השנייה.  העולם  מלחמת 
מערך  את  הגרמני  הקולנוע  שרת  כיצד  המלחמה?  זוועות 
המאה  של  והשמונים  השבעים  בשנות  הלאומי  ההכחשה 

שעברה?  

תמיד תהיה לנו פריז  |  7.1.19
מהפכות גדולות, גיבורים בלתי נשכחים, רחובות מופלאים, 
כמה  )וגם  יפה" אחת  "תקופה  אחד,  "גל חדש"  אחד,  מגדל 

תקופות יפות פחות( וכמובן אהבות גדולות מהחיים.

מנהטן כמשל - ניו יורק בקולנוע  |  21.1.19
נדמה שאין מקום בעולם, המבטא את מהותו של המין האנושי 
במאה ה-20 כמו העיר ניו-יורק בכלל והאי מנהטן בפרט. גם 
הקולנוע לא נשאר אדיש לדימוי האורבאני העצמתי הזה. אלפי 
סרטים וסדרות טלוויזיה שצולמו בעיר הפכו את ה"מנהטניזם" 

לדימוי המודרניסטי המוכר והמשפיע ביותר בעולם.
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מאורות הגולה
דמויות מופת בעם היהודי של ימי-הביניים 

וראשית העת החדשה

את  דופן, שהאירו  יוצאי  סגולה  אנשי  הגלות הארוכה, התבלטו  בימי 
לדורות. במהלך הסדרה  והשפיעו על תולדות העם היהודי  תקופתם 
נתאר את סיפוריהם של כמה מהאישים בימי-הביניים ובראשית העת 

החדשה, וננסה להבין את פועלם על רקע אתגרי התקופה בה חיו.

"אני דוד בדורי" - שמואל הנגיד בין ספרא לסיפא  |  11.2.19

"יקל בעיני עזוב כל טוב ספרד" - רבי יהודה הלוי בין    |  18.2.19

                    מזרח לסוף מערב

"ממשה עד משה" - הרמב"ם והפולמוס על כתביו   |  25.2.19

"כל המקודש מחברו - קדוש יותר מחברו" -    |  4.3.19

                    הרמב"ן כדובר היהדות

"ראיתי אלוהים פנים אל פנים נלחם בעמו" -   |  11.3.19

                    דון יצחק אברבנאל וגירוש 1492

"לה סניורה" - סיפורה של דונה גרציה   |  18.3.19

היהודי בתקופת הרנסאנס - המהר"ל מפראג   |  25.3.19

                    מול אתגרי תקופתו

"החילוני הראשון" - מברוך שפינוזה לבנדיקטוס   |  1.4.19

                    דה ספינוזה

"בעל שם-טוב" או "בעל-שם טוב"? - מייסד החסידות    |  8.4.19

בין הסיפור העממי לריאליה ההיסטורית

יהודי בימי הנאורות - משה מנדלסון וזרם ההשכלה   |  15.4.19

אוריאל פיינרמן
מרצה בכיר בקורסים 

להכשרת מדריכים 
ובמכללות, מדריך טיולים 
ותיק. לשעבר מנהל בית 

ספר שדה כפר עציון 
ומנהל קורסי הכשרת 

מדריכים לפולין ביד ושם 
ובבית לוחמי הגטאות.

יום ב'   10:45 - 9:15

הקורס כולל 10 הרצאות
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תגליות וציוני דרך ברפואה
ששינו את פני העולם

האם נוכל לדמיין את חיינו ללא: רפואת חירום מתקדמת, אנטיביוטיקה, צילום 
רנטגן, C.T, MRI, השתלות איברים, גנטיקה, הנדסה גנטית ביוטכנולוגיה וכיו"ב?

בקורס נצא למסע מרתק של תגליות וציוני דרך ברפואה, ששינו את פני 
העולם לבלי הכר. כמו-כן, יוצג חזון הרפואה העתידנית, הננוטכנולוגיה 

והטיפול התרופתי המותאם אישית.

ניתוחים כירורגיים מרחוק והרובוט המודרני "דה-  |  8.10.18
וינצ'י" 

תומאס מורטון, חלוץ ההרדמה הכללית, היה הראשון שהשתמש 
באתר וכלורופורם וסלל את הדרך לכירורגיה המודרנית. 

פרמקוגנטיקה: רפואה עתידנית, המושתתת על   |  22.10.18
התאמת הטיפול לחולה האינדיבידואלי

מגרגור מנדל אבי התורשה )הגנטיקה( המודרנית ועד 
לפרויקט הגנום האנושי. 

תאי-גזע עובריים והנדסת רקמות  |  19.11.18
פלטפורמה חדשנית לטיפול במחלות חשוכות-מרפא.

פרמקולוגיה בעידן המודרני   |  17.12.18
פיתוח תרופות מוכוונות - מטרה לטיפול במחלות ממאירות 
הפניצילין,  מגלה  פלמינג  מאלכסנדר  ובלתי-ממאירות. 
מודרניות,  אנטיביוטיות  תרופות  מגוון  של  לפיתוח  עד 

המתגברות על עמידות של חיידקים לאנטיביוטיקה.

יישומי הננוטכנולוגיה ברפואה ובתעשייה  |  31.12.18
מאנטוני ואן-לוונהוק מפתח המיקרוסקופ וכלה 

בננוטכנולוגיה.

הנדסה גנטית וביוטכנולוגיה   |  14.1.19
מגילוי האינסולין ועד יישומי ההנדסה הגנטית 

והביוטכנולוגיה ברפואה, חקלאות  ותעשייה.

חיסונים  |  28.1.19
מלואי פסטר חלוץ החיסונים הפעילים ופסטור החלב ועד 

לחיסון נגד גידולים ממאירים.

גישות טיפוליות חדשניות במחלות לב וכלי-דם  |  4.2.19
מהוכחת קיומו של מחזור-הדם באדם ע"י וויליאם הארווי 

ועד להשתלות לב.

פרופ' יהודה אסרף
דיקן הפקולטה לביולוגיה, 

ראש המעבדה לחקר הסרטן 
ע"ש פרד וישקובסקי, 

הטכניון, חיפה.

יום ב'   10:45 - 9:15

הקורס כולל 8 הרצאות

חדש!
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סוגיות הביטחון בשנים הראשונות למדינה  
)1948-1956(

על  לגבולות  מעבר  ההסתננות  תופעת  איימה  החמישים  שנות  בראשית 
שלומם של האזרחים בישראל. בתגובה ל”מכת המסתננים” הקים צה”ל 
את יחידה 101 ויצא לפעולות תגמול, שנהיו למיתוס לאומי. בסדרה, נבחן 
את תרומתם של משה דיין, אריק שרון, מאיר הר ציון ודוד בן גוריון לעיצוב 

המיתוס בעשור הראשון.

משה דיין: המצביא המשפיע ביותר על עיצוב תורת   |  29.4.19
הביטחון בעשור הראשון

מדינת  בתולדות  והמעניינות  המרתקות  הדמויות  אחת 
ישראל-מי האיש? מהם האירועים שעיצבו את אישיותו 

ואת תפיסתו המדינית ביטחונית?

ירושת תש”ח: בעיית הפליטים והשלכותיה על   |  6.5.19
                        הסכסוך הערבי- ישראלי

במהלך מלחמת העצמאות נוצרה בעיית הפליטים, העומדת 
במרכזו של הסכסוך הערבי-ישראלי. מהי תרומתו האישית 

של יגאל אלון, בכיר מצביאי תש”ח ליצירת מציאות זו?

מסתננים: האתגר הביטחוני הגדול בעשור הראשון  |  13.5.19
בעיית המסתננים הייתה האתגר הביטחוני הגדול מכולם 
עד  מניעיהם?  מה  המסתננים?  הם  מי  הראשון.  בעשור 

כמה הייתה זו בעיה קיומית למדינת ישראל הצעירה?

שנים ראשונות: צה”ל אל מול המסתננים בשנים  |  20.5.19
1949-1953                          

צה”ל התקשה לעמוד מול המסתננים בשנים הראשונות 
איכותו  את  להסביר  אפשר  איך  המדינה.  הקמת  שלאחר 
שומרים  הצליחו  איך  אלו?  בשנים  צה”ל  של  הירודה 
מעטים בפלמה, כפר ערבי קטן, להניס בבושת פנים את 

חיילי חטיבת גבעתי?

משה חרמץ
מרצה בחוג ללימודי 

א"י, מדריך סיורים 
והשתלמויות בנושאי 

מורשת השואה, מלחמת 
העצמאות והעשורים 

הראשונים למדינה.

יום ב'   10:45 - 9:15 

הקורס כולל 8 הרצאות

יחידה 101: ניצוץ שהדליק להבה  |   27.5.19
יחידה 101 - יחידה קטנה, שפעלה זמן קצר, אך זכתה לתהילת עולם. 
מה היה הרקע להקמתה? כמה זמן פעלה? מיהו מאיר הרציון, האיש 

המזוהה ביותר עם יחידה זו? נבחן את תרומת היחידה לרוח צה”ל.

על הכוונת - הכפר קיביה; על הכוונת- העיר עזה  |  3.6.19
המים  פרשת  לקו  נחשבת  קיביה,  הערבי  בכפר  התגמול  פעולת 
את  סימלה  אכן  האם  השתבש?  מה  צה”ל.  של  הביטחון  במדיניות 
סוף דרכה של יחידה 101 בצה"ל? מה גרם לקברניטי הביטחון לצאת 

לפעולת התגמול "חץ שחור"?

לקראת מלחמה: פעולות התגמול ערב מבצע סיני  |  10.6.19
המציאות הביטחונית בשנות החמישים הוליכה לקראת "סיבוב שני" 
בין ישראל לגדולה במדינות ערב - מצרים. מה היה יחסם של בן גוריון, 
של  מטרתו  הייתה  מה  שחור”?  "חץ  למבצע  שרת  ומשה  דיין  משה 
מבצע "כנרת", פעולת התגמול מול סוריה לאחר מלחמת העצמאות?  

שתי אסכולות מתנגשות: דוד בן גוריון מול משה שרת   |  24.6.19
יחדיו. מה קרה  ומשה שרת  גוריון  בן  דוד  לאורך שני עשורים, הלכו 
עד  תיעוב?  כדי  עד  שהידרדרה  השניים,  בין  היחסים  למערכת 
על  ביטחונית  המדינית  ותפיסתם  השונה  אישיותם  השפיעו  כמה 

ההתמודדות של מדינת ישראל עם אתגריה הביטחוניים?
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פילוסופיה יהודית

יהדות, אתיקה, מדע ופוליטיקה בעולמו של 
ישעיהו ליבוביץ'

ישעיהו ליבוביץ' לא טרח לחבר תורה מלוכדת, ערוכה  ושיטתית, של כלל 
הגותו, ולא של הגותו היהודית.

הוא נשא דברים פה ושם, כתב מאמרים קצרים יחסית, ענה לשאלות תומכים, 
ואף השיב לדברים קשים, שמבקרים השמיעו נגדו. הוא הסתפק בהתבטאויות 

אלה, שלא הגיעו לכלל חיבור פילוסופי שיטתי ושלם.

בכל זאת אין הקורא את דבריו יכול לטעות ולא להבחין בחוט השני הברור 
תורתו  את  ומכאן  בפרט  היהודית  הדת  בשאלת  תורתו  את  המלכד  מאוד, 
בעיקר,  רפואית  ואתיקה  בכלל  במוסר  עוסקות  כלליות. השאלות  בשאלות 
שאלות חינוך, שעל סדר יומה של מדינת ישראל, בשאלות פוליטיות בוערות 

וכיו"ב, שאלות שהן חלק מסדר יומו של אדם מישראל ושל אדם בכלל.

בקורס נאתר את חוט השני, העובר בתורתו של ליבוביץ' ונתבונן בסעיפיה, 
על מנת שנגיע לכלל הבנת תפיסתו.

ד"ר אריה דון
מרצה לפילוסופיה 

ויהדות כללית, מילא 
תפקידים בכירים בבית 
ברל ובסמינר לוינסקי. 
משמש כיועץ במשרד 
החינוך ועורך כתב עת 

מדעי.

יום ב'   12:35 - 11:05

הקורס כולל 12 הרצאות

8.10.18 ועד 24.12.18
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אוצר הסדרה:
ארי דוידוביץ'

במאי, תסריטאי ומפיק
של קולנוע תיעודי

יום ב'   12:35 - 11:05 

הסדרה כוללת 8 הרצאות

מיטב הדוקו הישראלי 
בשנים האחרונות הפכו סרטים דוקומנטריים לאחד התחומים הבולטים 
של הקולנוע הישראלי בארץ ובעולם. הסדרה מציגה 8 סרטי תעודה 
המציאות  חומרי  את  שהפכו  יוצריהם,  עם  יחד  בולטים,  ישראלים 

לאמנות, ויבואו לספר על כך בהקרנה ומפגש בלתי אמצעי עם הקהל.

פוטו פרג׳ / קובי פרג׳  |  31.12.18
חסרי  החמישים  בשנות  מעיראק  עלו  פרג'  משפחת  בני 
כל. הם טיפסו בסולם ההצלחה, מהמעברה בפתח תקווה 
אל חנות הצילום המפורסמת בדיזינגוף. בשיא ההצלחה, 
התגלע סכסוך משפחתי שהוביל להתפוררות האימפריה. 

קובי פרג' יוצא למסע בהיסטוריה המשפחתית.

הסודות של אידה / אלון שוורץ  |  14.1.19
יצחק ושפסיל, שני אחים שנולדו במחנה עקורים לאחר 
מלחמת העולם השנייה, הופרדו כשהיו תינוקות. תחקור 
המרגש  ואיחודה  המשפחה  של  המסתוריים  תולדותיה 
לאחר שישה עשורים, מעניק הצצה נדירה לחיים במחנות 

העקורים בגרמניה שלאחר המלחמה.

האיש הנעלם - סיפורו של וילפריד ישראל / יונתן ניר  |  28.1.19
במרכזו של קיבוץ הזורע ניצב "בית וילפריד”. במרתפיו 
הרחוק  מהמזרח  נדירים  אמנות  פרטי  ובו  אוסף  שמור 
שמעלה אבק. כמו כן קבור בהם סיפורו של אחד ממצילי 
גבולות  היהודים הגדולים בתקופת השואה. מסע חוצה 
בתוך  שהוסתר  סיפור  מגלה  המסתורי  האיש  בעקבות 

משפחתו שלו.

יום אחד אחרי השלום / ארז לאופר  |  11.2.19
רובי דמלין שנולדה בדרום-אפריקה וגדלה בה בתקופת 
שירות  במהלך  דיוויד,  בנה  את  שכלה  האפרטהייד, 
שניסיונות  לאחר  הכבושים.  בשטחים  שלו  המילואים 
ההידברות שלה עם הצלף הפלסטיני שהרג את בנה נדחו, 
במטרה  לדרום-אפריקה,  חזרה  של  למסע  רובי  יצאה 
לרדת לעומקן של ועדות האמת והפיוס שהוקמו כניסיון 
מעורר  מסעה  שנים.  רבות  ואיבה  טינה  על  להתגבר 
אישי  כאב  של  ממקום  נע  רובי  של  והמרגש  המחשבה 

עמוק לאמונה, שעתיד טוב יותר אפשרי.

חדש!

רחל אגמון / יאיר אגמון  |  25.2.19
צפרירי, חקלאי  חיים  לרכבו של  נכנסת  רווקה,  דתיה  אגמון,  רחל 
ואף  ואב לשישה. למרות הפערים, הם מנהלים רומן  חילוני, נשוי 
 – הילד  אותו  יוצא  מכן  לאחר  שנה  שלושים  לעולם.  ילד  מביאים 
במאי הסרט, יאיר אגמון – לשני מסעות עם הוריו, כדי להבין את 
הסיפור המופרע שהעניק לו את חייו. מכתב אהבה קולנועי שחוגג 

את החיים על כל עוצמתם. מצחיק, חכם ומרגש עד דמעות .

חנוך לוין - חיים שכדוגמתם לא ראינו מעולם / רוני קובן  |  11.3.19
של  והאמנותית  האישית  הביוגרפיה  בסדרת  הראשון  הפרק 
חנוך לוין, מי שהיה גדול מחזאי ישראל ואחד המוחות החריפים, 
השנונים והאכזריים שפעלו כאן. הסדרה מפגישה מחדש את הקהל 
עם מחזותיו של לוין, ומנסה לשרטט את דמותו האניגמטית, כפי 

שהיא משתקפת ביצירותיו. 

לפני שהרגליים נוגעות בקרקע / דפני ליף  |  25.3.19
בשנת 2011 עברה דפני ליף בת ה-25 להתגורר בשדרות רוטשילד 
למחאה  הופך  האישי  הסימבולי  האקט  הדיור.  מצב  על  במחאה 
סיפור התבגרות של  זהו  עולמה.  ציבורית אדירה, המטלטלת את 

אישה צעירה ונאיבית שאינה מוכנה לוותר על זכותה לחלום.

שלושה אחים ומערה / תמר טל  |  8.4.19
מביתם  ועמנואל  אנדריאה  בובי,  הילדים  ברחו  אחד,  לילה 
שבטוסקנה, והסתתרו מפני הנאצים במערה בלב יער. שבעים שנה 
אחרי, יוצאים שלושת האחים למסע חיפוש ביער ששינה את גורלם. 
הם  והרפתקאות,  אוכל  לחיים,  התאווה  מלאת  החיונית,  בדרכם 
מחפשים את המערה, אבל בעיקר מנסים למצוא קרקע משותפת 

של זיכרון.



דוד ויצטום 
עיתונאי, עורך ומגיש 

חדשות חוץ בטלוויזיה 
וברדיו.

יום ב'   12:35 - 11:05

הקורס כולל 8 הרצאות
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מרכז אירופה  - מבט אל ההיסטוריה 
באמצעות מוזיקה, אמנות, ספרות וקולנוע

גרמניה,   - האירופית  היבשת  לב  אל  מבט  נשלח  ההרצאות  בסדרת 
אוסטריה ומרכז אירופה. זו נהייתה מקור השראה לתרבות העולם כולו 
מאז פרחה - בעקבות הרנסנס באיטליה ולאחריו המהפכה הצרפתית - 
כמייצגת את שיא הנאורות והקידמה האנושית. עקב מלחמות עקובות מדם 
שקעה תרבות זו  למעין "חור שחור", אפלת הנאציזם. נתבונן בתרבות זו 
באמצעות  אמנות, ספרות, תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה - לצד האירועים 

ההיסטוריים  החשובים.

כנסיה, תרבות והשכלה   |  7.1.19
  - באך  סבסטיאן  ויוהן  דירר  אלברכט  לותר,  מרטין 
למחאה  הקתוליות  בין  הקדושה"  הרומית  ה"אימפריה 
הפרוטסטנטית, בין ממלכת פרוסיה למלחמות הדת, בין 

נאורות לשמרנות.

היידן, מוצרט והמהפכה הצרפתית  |  21.1.19
מול   - הקיסרית  בווינה  הקלאסיקה  תקופת  של  שיאה 
אצילים, בורגנים ומהפכנים. "תור הזהב" של מרכז אירופה 

במוזיקה ובחתרנות תחת "הסדר הישן".

נפוליאון, בטהובן וקו פרשת המים במוזיקה   |  4.2.19
                          ובתרבות האירופית

המהפכה  רוח  את  מביסים  השמרנות  שכוחות  בעת 
הצרפתית, נמחקת הקלאסיקה במוזיקה מול כוחות המרד 

- התשוקה לביטוי האישי והחופשי.

שוברט והרומנטיקה, הפנימיות והמוות  |  18.2.19
וחברו  הצעיר  גיתה  וולפגנג  יוהן  שמייצגים  הנאורות  מעידן 
פרידריך שילר, עד לייאוש של תומס מאן: התרבות הגרמנית נעה 

בין השאיפה לנשגב לבין כמיהה אל האפל שבנפש האדם.

ווגנר, ניטשה, שטראוס והלאומיות הגרמנית  |  4.3.19
האימפריאליזם  המיתולוגיה,   - הכוללת"  האומנות  "יצירת 
והאנטישמיות הגוברים לקראת שלהי המאה ה-19 וה"רייך השני", 

איחוד גרמניה תחת שלטון פרוסיה.

מאהלר, פרויד, קלימט והרצל - על רקע סוף המאה בווינה  |  18.3.19
                         ופראג

באמנות,  המודרניזם  העשרים:  המאה  של  הגדול  המשבר  עידן 
התפנית הפסיכואנליטית של פרויד וצמיחת הלאומיות והציונות, 

בדרך למלחמות העולם ולהרס התרבות.

קולנוע, פוליטיקה ואידיאולוגיה בין שמאל וימין   |  1.4.19
קורט וייל וברטולט ברכט מעצבים את הקומוניזם האירופי והקולנוע 
הנאצי החדש מוצא לו כוכבת בדמותה של לני ריפנשטאל, הבמאית 

של "הרייך השלישי".

המטרופולין החדש ותרבות ההמונים  |  15.4.19
ברלין כמפתח לתרבות העירונית החדשנית והמדינה המהפכנית 
של הרדיו, הקולנוע, והטלוויזיה - בין מלחמות העולם ואחריהן, 

משני עבריו של מסך הברזל.
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ד”ר יצחק נוישטט-נוי
עיתונאי, סופר ומרצה. 

יום ב’   18:30 - 17:00

הקורס כולל 8 הרצאות

רז יצחקי
מוזיקאי וחוקר חינוך 

מוזיקלי, מרצה 
באוניברסיטת בר אילן 

ובמכללת לוינסקי.

יום ב'  11:05-12:35

הסדרה כוללת 6 הרצאות 
ו- 3 מופעי ג'אז

בליווי אמן אורח

הציונות  בתולדות  היסטוריים  צמתים 
ומדינת ישראל

הסדרה עוסקת בפרקים מרכזיים בתולדות הציונות ובשנותיה הראשונות 
של מדינת ישראל. היא מתמקדת במתחים בין אישים שונים, שכל אחד 
בארץ  יהודית  מדינה  להקמת  שלו,  בדרכו  לתרום  ניסה  או  תרם,  מהם 

ישראל ולביסוס ביטחונה.

שני משכילים אירופאיים מימי הסדר הישן  |  15.10.18
תיאודור הרצל האוסטרי וישראל זנגוויל הבריטי הסכימו כי 
בעיית האנטישמיות תיפתר על ידי יצירת רוב יהודי בשטח 

נתון. כאן נפרדו דרכיהם.

שני ציונים לוהטים ממזרח אירופה  |  12.11.18
חיים ויצמן ודוד בן גוריון התמסרו לרעיון הציוני בדבקות 
העם  לעצמאות  גישותיהם  כן  פי  על  אף  לה.  שנייה  שאין 

היהודי היו שונות.

שני ציונים אמריקאים כל כך שונים  |  24.12.18
סטפן וייז ואבא הילל סילבר, היו רבנים בתנועת הרפורמה. 
 - העברית  המדינה  בחזון  האמינו  עמיתיהם  לרוב  בניגוד 

אולם מעולם לא פעלו בהסכמה.

שתי נשים כועסות  |  21.1.19
נרתעו  מרדניות שלא  היו  צבי  בן  ינאית  ורחל  מניה שוחט 
משפיכת דמים בנוסח תנועות המחתרת של תפנית המאה 

העשרים. שלא במקרה, הן היו ידידות.

שני צידי המתרס הלאומי  |  25.2.19
‘ברית  ואיש  העברית  האוניברסיטה  קנצלר  מגנס,  יהודה 
היו  הרוויזיוניסטית  המחתרת  איש  קוק,  והילל  שלום’ 

מאוחדים בדבר אחד בלבד - איבה הדדית.

שני ספקי הנשק של מלחמת העצמאות  |  18.3.19
לאחר שדוד בן-גוריון קיבל עליו את תיק הביטחון  ב-1946 
הוא שלח את טדי קולק לארה”ב ואת יהודה ארזי לאירופה. 

הצלחתם המזהירה הצילה את המדינה.

שני משה - שני הפכים  |  15.4.19
ומשה   1954-5 בשנים  ישראל  ממשלת  ראש  שרת,  משה 
של  הביטחון  בעיות  את  ראו  ימים,  באותם  הרמטכ”ל  דיין, 

ישראל מזוויות שונות בתכלית. הדבר יצר בעיות קשות.

השר חובב הטיפה המרה והקצין חסר העכבות  |  3.6.19
פנחס לבון, אינטלקטואל בלתי צפוי ובנימין ג’יבלי, מפקד 
חיל המודיעין יפה התואר והפזיז היו מתכון בטוח לאסון, 

והוא אכן הגיע...

השמות הגדולים של עולם הג'אז
סיפור חייהם המרתק של הדמויות, שהעזו לשחות נגד הזרם, למרוד במוסכמות, 
להוביל שינויים, לעמוד איתנים מול סכנת הכישלון ועדיין לשעוט קדימה מתוך 
ראייה מפוקחת של אמת אמנותית. דמויות אלה הן ששינו את פניו של הג'אז 

לעולם. במהלך הקורס ישולבו מופעי ג'אז.

29.4.19  |  מופע ג'אז 

6.5.19     |  ת'לוניוס מונק: המוזיקאי המסקרן ביותר בעולם הג'אז. אמן נדיר 
                    שהיצירות שלו ונגינתו עומדות כתת-ז'אנר עצמאי בקשת הסגנונות

                    הצבעונית של הג'אז. התכוננו להפתעות!

13.5.19   |  שרה וואהן: אחת הדיוות הגדולות בעולם הג'אז, בעלת קול עמוק 
                    וייחודי, שליטה מוזיקלית יוצאת דופן וביטוי אישי מרגש במיוחד.

20.5.19     |     צ'ארלי מינגוס: במסורת הג'אז, אנשי הבאס נטלו את התפקיד 
               החשוב של הצעת הכר המוזיקלי העשיר עבור ההרכבים, גם אם
                     לא עמדו בקדמת הבמה. מינגוס, נגן הקונטרבס, שינה תפיסה זאת
מרתק.   אישי  וסגנון  ייחודית  בדרך  בדורו,  המובילים  לאחד  והפך               

27.5.19  |  מופע ג'אז 

דופן,  יוצאת  ומוזיקאית  אדירה  פסנתרנית  וויליאמס:  לו  מרי   |   3.6.19
                     שנגינת הפסנתר הוירטואוזית שלה, עשתה אותה לאייקון בתקופתה.
                    במקביל, כתבה עיבודים מבריקים לתזמורות הגדולות של דיוק 
                    אלינגטון ובני גודמן ולימדה מוזיקאים כמו מיילס דייויס וצ'ארלי פארקר. 

10.6.19  |  מיילס דייויס: אחד האמנים הצבעוניים והדומיננטיים שידע 
                     הג'אז. אישיות אניגמאטית שאינה יודעת פשרות, בעלת מוזיקליות
                     נדירה, כריזמה ואומץ אדיר עשו אותו לאחראי על כמה מהמהפכות

                   המוזיקליות הדרמטיות בג'אז.

17.6.19 |  פרנק סינאטרה: קולה של אמריקה הלבנה. מי שהחל את
                   דרכו כזמר בעידן הסווינג צמח ונהיה לאחד הזמרים המפורסמים
                 בעולם – אחת החוליות החשובות המקשרות בין עולם הג'אז

                   לעולם המוזיקה הפופולארית. 

24.6.19 |  מופע ג'אז
                  

פרטים מדויקים על המופעים יפורסמו בהמשך.
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מסע בכורסה
יום ג'   10:45 -  9:15 

הסדרה כוללת 29 הרצאות

מסע סוחף בין נופים רחוקים, תרבויות קסומות, ערים ססגוניות ואנשים מרתקים - 
בלי לקום מהכיסא.

עידן צ'רני: חוג הקוטב הצפוני ברוסיה - "אחרוני הנוודים”  |  2.10.18
לאפס.  מתחת  מעלות   40 של  בקור  ישראלים  שלושה  של  נדיר  מסע 
צפון,  איילי  המגדלים  הנוודים  אחרוני  הננץ,  שבט  עם  ייחודי  מפגש 

אוכלים בשר נא ושותים דם.

יואל שתרוג: וינה, "האישה בזהב" - בעקבות יוצרים ויצירות  |  9.10.18
מסע להיסטוריה של וינה דרך הארכיטקטורה המגוונת והמפוארת, 
את  והאופרות. האומנים שהטביעו  המוזיקה  הקלאסית, הוואלסים 

חותמם בעיר. 

יותם יעקבסון: סאלם בומבי - הכרך הגדול ביותר בהודו  |  16.10.18
מומבאי מזוהה בעיקר עם שכונות העוני המחרידות שלה. אך מסתבר 
שיש בה הרבה מעבר להן: עושר אגדי, אתרי מורשת, אווירה נינוחה 

וססגוניות מרהיבה. 

אורנה ואבנר גורן: תעלומות מסתרי פטרה בירת הנבטים  |  23.10.18
                       בעבר ובהווה

השינוי שהשתנו הנבטים משבטי נוודים לעשירי העולם העתיק, יצר 
את חידת פטרה. האם הייתה זו בירתם או עיר קברים ענקית? הקברים 
החצובים בסלע, חלקם מפוארים וחלקם - מערות פשוטות. בחלקן 
מתגוררים בני שבט הבדול, שבט בדואי קטן, שמנהגיו וההיסטוריה 

שלו מרמזים על מוצאו ה"יהודי" הקדום.

רות שמעוני: קיסמי נורמנדי   |  30.10.18
הדייג  נמלי  הפסטורליים,  המרעה  שדות   - הייחודי  הנוף  מגוון  על 
הקסומים ולעומתם - צוקי הפרא הצונחים בחדות לאוקיינוס ומשנים 
מרֶאה בין גאות לשפל. ההיסטוריה רבת התהפוכות: סיפורי ויקינגים, 
אמנים  של  סיפורם  וממנה.  לאנגליה  והפלישות  ד'ארק  ז'אן  מיתוס 

אימפרסיוניסטים - שנורמנדי הונצחה ביצירותיהם.

זוהר נבון: אפריקה - סדר בבלגאן  |  6.11.18
היבשת השחורה, הקסומה והשסועה. סיפורן של מדינות בהתהוות 
וגבולות שנמתחו ביד גסה. מדוע מפורסמת אפריקה בחוסר יציבותה 
מטיולי  וחוויות  בתמונות  מלווה  מרתקת,  היסטוריה  הפוליטי? 

הארוכים ושנות חיי ביבשת.

מסע בכורסה

זהר נבוןיואל שתרוג

רות שמעוני

אופיר יעקבסון

נועם סגן כהן

דני ינאי

עידן צרני יותם יעקבסון

נפתלי הילגר

אורנה ואבנר גורן
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נפתלי הילגר: צפון קוריאה - החיים בבועה  |  13.11.18
ביקור נדיר במדינה המסוגרת בעולם, בניסיון להרים את המסך 
ולהבין את הנסתר מאחורי הגלוי: כיצד השיגעון הופך להיגיון? 
כיצד מצליחה משפחת קים השולטת, לשכנע את בני עמה שהם 

חיים במדינה המאושרת והמתוקנת בעולם? 

יואל שתרוג: לונדון כן מחכה לי - סופרים וחיפושיות  |  20.11.18
לצבעוניות  המצלמה  לעדשת  מבעד  אתכם  שתוביל  הרצאה 
הייחודי  האנושי  לנוף  ולגנים.  לסמטאות  לשווקים,  העיר,  של 
לסופרים שיצרו את גיבורי הילדות שלנו ויותר מכל - למוזיקה 

של החיפושיות השזורה בכל פינה בעיר.

ד"ר אופיר יעקבסון: מקסיקו - יותר מהגלוי לעין  |  27.11.18
מקסיקו הייתה מקור לעושר אדיר עבור כובשי אמריקה הראשונים 
כל  ניסו המשעבדים להעלים  ארוכה  ושולחיהם. במשך תקופה 
הדת  השכילו  זאת,  למרות  הקדומה.  ה"ברברית"  לתרבות  זכר 
הקדומה ואליליה לשרוד וכיום הם שבים ופורצים אל פני השטח.

דני ינאי: כשהזמן עצר מלכת - סיפורה הלא ייאמן של   |  4.12.18
                        בורמה )מיאנמר(

בורמה, היא ערב רב של שבטים ולאומים, החיים בכפיפה אחת, 
שקט  מאי  סבלה  בעצמאות,  שזכתה  לאחר  בשלווה.  תמיד  ולא 
פנימי  ונסגרה בתוך עצמה, בהנהגתה של חונטה צבאית נוקשה, 

למשך יובל שנים. כיום, היא מחדשת את פתיחותה לעולם. 

רות שמעוני: פרובנס - ניחוח ים תיכון  |  11.12.18
אמנים  על  פרובנס.  חבל  אל  וססגוני  מרתק  התבוננות  מסע 
החם,  האקלים  אל  אהבה  בעבותות  שנקשרו  ומשוררים, 
והמנהגים  ההווי  על  באוויר...  הבושם  וניחוחות  הצבעוניות, 
הייחודיים ועל המזג האנושי הים תיכוני. לקינוח - גסטרונומיה 

ים תיכונית עזת טעמים.

נעם סגן כהן: היבשת הלבנה - מסע אל חצי   |  18.12.18
                       האי האנטארקטי

ואינספור פינגווינים,  לווייתנים  בין קרחוני ענק,  הפלגה מרתקת 
בליווי סיפורי מסעות מסמרי שיער, היסטורית  הצייד של כלבי ים, 
אמנה בינ"ל המסדירה את המותר והאסור ביבשת ותביעות רבות 

של ריבונות.

מסע בכורסה
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יואל שתרוג: הקסם של ברצלונה  |  25.12.18
מעוררת  שחושניותה  יפהפייה,  עיר  היא  ברצלונה 
הרים  של  אווירה  בתוכה  וממזגת  החושים  כל  את 
לאתרים  שבברצלונה,  לקסם  אתכם  ייקח  המסע  וים. 
בעקבות  ולסיפורים  הגותי  לרובע  הרמבלס,  שלאורך 
גאודי, פיקסו, מירו, דאלי, בליווי פלמנקו וצלילי גיטרה. 

זוהר נבון: האמת מאחורי קניה  |  1.1.19
מהמסעירות במדינות אפריקה, עם עושר נופי אדיר 
המדינות  כאחת  אותה  הכרנו  שנים  בר.  חיות  ושפע 
מה  אפריקה.  מדינות  מבין  והיציבות  המפותחות 
הסתתר מאחורי התדמית ומה עומד מאחורי אי השקט 

הפוליטי בשנים האחרונות?

נעם סגן כהן: ג'ורג'יה הדרומית  |  8.1.19
באי הנידח, שהיה בסיס יציאה לחוקרים והרפתקנים 
כיום  מפגין  ים,  וכלבי  לווייתנים  לציידי   - וכמובן 
הטבע עוצמה בלתי נתפסת. על סיפור שמירת הטבע 
ים  ים, דובי  ועכברים, פילי  הייחודי באי, על איילים 

ואחרים.

נפתלי הילגר: מה שלא ידענו על... סעודיה   |  15.1.19
מודרנה  בין  דרכים  בצומת  מתעוררת  סעודיה 
שמרנית  אוכלוסייה  בין  לעוני,  עושר  בין  למסורת, 
"לחשב  שחייבים  שמבינה  לשינוים,  פתוחה  והנהגה 
ומדבריות,  הרים  בין  מסע  רשמי  מחדש".  מסלול 
והמסתורית  המסוגרת  המדינה  את  להבין  בניסיון 

במזה”ת.

רות שמעוני: פריס לאורך נהר הֶסן    |  22.1.19
מכפר  העיר  בהתפתחות  ייחוס  כאלמנט   - הנהר 
דייגים ֶקלטי ועד היום. שייט וירטואלי עדכני לאורך 
הסיין: מונומנטים, מוזיאונים, גשרים, רציפים, איים  
מרֶאה  מעדכנים  היסטורי,  זיכרון  המשמרים  וגנים, 
טעונה  משייטת"  "ארכיטקטורה  ויוצרים  ושימוש 

בטּוב טעם, הדר ויופי.
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יואל שתרוג: פולין - כשעבר והווה נפגשים  |  29.1.19
"בפולין העבר לעולם אינו רחוק, הוא נמצא מעבר לפינה תמיד". 
אבל מעבר לעבר יש הווה וגם עתיד. פולין נבנתה מחדש לאחר 
צעירה  אחרת  פולין  לחוות  ניתן  וכיום  השנייה,  העולם  מלחמת 
בתי  צבעוניים,  קסומות, שווקים  ערים  ציוריות,  עיירות  ותוססת. 
אנושי  נוף   - ביותר  והחשוב  נפלאה  ג'אז  מוזיקת  פאבים,  קפה, 

פתוח וחם.

דני ינאי: קובה - רוחות של שינוי  |  5.2.19
תולדותיה של המדינה הקאריבית המפתיעה, הצבעונית והמרתקת, 
הכיבוש  דרך  קולומבוס,  בידי  הגילוי  מסיפור  שינוי.  העומדת בפני 
הספרדי האכזר ועד גיבורי המהפכה: האחים קאסטרו, צ'ה גווארה 

והאחרים.

עידן צ'רני: פפואה ניו-גיני - "מסע במנהרת הזמן”  |  12.2.19
נודע". מפגש מיוחד עם מגוון שבטים החיים  "הלא  מסע לארץ 
על   לחיות  יוצא  צ'רני  ואמונתי. עידן  תרבותי  גיאוגרפי,  בנתק 
גדות נהר הסיפיק, לצפות בפסטיבלים הצבעוניים ביותר בעולם, 

ולפגוש אנשים במקומות נידחים, הסוגדים למדינתנו הקטנה.

ד"ר אופיר יעקבסון: ארגנטינה, בקצה הדרומי  |  19.2.19
הים  בין חופי  נצא למסע במרחביה האינסופיים של ארגנטינה, 
גם  כמובן  ונגיע  קרח  לשדות  מדבריות  בין  נישאות,  לפסגות 
ונכיר  המפעים  מהטבע  נתרשם  איירס.  בואנוס  הנוצצת  לבירה 

מעט מההיסטוריה ומהתרבות הארגנטינאית.

יואל שתרוג: קורסיקה - מסע אל מחוזות האסתטיקה  |  26.2.19
קורסיקה - אי תמים לכאורה, בים התיכון, שעבר תהפוכות רבות 
ונגע בשולי ההיסטוריה העולמית, שהטביעה בו את חותמם של 
עמים, תרבויות ומנהגים מכל העולם. מסע החוצה את קורסיקה 
מטפס לפסגות הרים קסומים אל תוך כפרים שהזמן עצר בהם 
מלכת ויורד לחופים ומפרצים.                                                                                                  

רות שמעוני:  מחרוזת פנינים פריסאיות  |  5.3.19
מסע התבוננות ושוטטות בֶלֶקט אתרים, גנים וסמטאות עלּומות 
גשר  מרטן,  סן  תעלת  עברו.  ימים  זיכרון  המשמרים  בפריס, 
הדרכים שנהייה לגשר האמנויות, גני אחוזה במארה, פארק בוט 

שֹומֹון, רחוב כרמייה, סקוור מונסורי ועוד... 

זוהר נבון: פסטורליה מסאית  |  12.3.19
סיפורם המרתק של בני שבט המסאים, רועי הבקר המפורסמים 
של מזרח אפריקה. איך נראים חיי היום יום, פעם והיום, הלבוש, 

המנהגים וסיפורים קטנים על חיי בשטחם במשך שש שנים.

יותם יעקבסון: דרום עמוק - מסע בקצה הדרומי של  |  19.3.19
                       תת היבשת ההודית  

של  הדרומיים  מחוזותיה  בשני  ותרבותי  נופי  מסע  נערוך 
וקראלה. נתחיל בחופי מפרץ בנגל  נאדו  - טמיל  תת היבשת 
ונמשיך דרך ערי בירה קדומות, מקדשים, מסעות עליה לרגל 
מרומי  אל  ונעפיל  האורז  שדות  דרך  נמשיך  משוררים.  ושירי 
הרי הגאטס שם נטייל בין יערות עד ומטעי תה מוריקים. נגלוש 
מערבה, למחוז קראלה, במדרונות היוצרים את גני התבלינים 

הגדולים בעולם, אל עבר חופי הים הערבי. 

יואל שתרוג: יוון - כחול ולבן בים האגאי  |  26.3.19
מסע קסום אל איי יוון: בעקבות התרבות המינואית - סנטוריני, 
של זקינטוס. שילוב  המרתק  הסיפור  דלוס,  מיקונוס,  כרתים, 
ים כחול, מפרצים כחולים, טברנות,  קסום של כפרים לבנים, 

רוגע ומוזיקה שנוגעת בנשמה.

נעם סגן כהן: המרוץ אל הקוטב הדרומי   |  2.4.19
סיפור המאבק בין חוקרי הקוטב המפורסמים רואלד אמונדסן 
נקטה  בה  הדרך  הדרומי.  הקוטב  כיבוש  על  סקוט  פ.  ורוברט 
ואנשיו  סקוט  של  וגורלם  ראשון  שהגיע  הצוות  משלחת,  כל 

בדרכם חזרה הביתה.

יואל שתרוג: יוון - האלים משתוללים  |  9.4.19
מסע ליוון של 2018 מסלוניקי לכפרים ועיירות בהן עצר הזמן  
מופלאים,  היוונית, לחופים  המיתולוגיה  סיפורי  אל  מלכת, 
היוונית  המוזיקה  רקע  על  מופלאה,  ולמסורת  היווני  למטבח 

החודרת ללב.

עידן צ'רני: טיבט - מסע בין כיבוש לחמלה  |  16.4.19
העתיקה.  החכמה  של  מקורותיה  בעקבות  העולם  לגג  מסע 
כיצד הגיע הבודהיזם לטיבט? מיהו באמת הדלאי לאמה? מה 
מקור הסכסוך בין סין לטיבט? הצצה נדירה לחיים הרוחניים 

של העם הטיבטי.
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נדב איל
עורך חדשות החוץ של 

"חדשות 10", כותב בכיר 
במעריב. בעבר, הכתב הפוליטי 

והפרשן של מעריב.

יום ג'   12:35 - 11:05 

הקורס כולל 10 הרצאות

שורשיה של הציוויליזציה הסינית
היסטוריה, פילוסופיה, אמנות רפואה ומסורת

ציוויליזציה  של  לשורשיה  נחזור  ה-21,  המאה  של  סין  את  להבין  כדי 
מרתקת זו. נתחיל בשפה הסינית, דרך עולמה הפילוסופי המגוון ונלמד 

על רפואה, אמנות, אומנות, היסטוריה ועוד. 

תפיסות היסוד של הציוויליזציה הסינית    - סין העתיקה   |  30.4.19
והרפואה הסינית

השפה שאין כמוה בעולם - בואו נלמד קצת סינית   |  7.5.19
ונחשוב כסינים

 - מקונפוציאניזם ושושלת האן ועד הקיסר הראשון   |  21.5.19
דת והיסטוריה

דאואיזם - אל תוך ספר הדרך של הפילוסוף לאו דזה  |  28.5.19

אומנות סינית מסורתית - הפילוסופיה של הריקות   |  11.6.19
ויופייה של משיכת המכחול

ארכיאולוגיה, קרמיקה, חרסינה ומשי - המצאות   |  18.6.19
ואומנויות עתיקות שהפתיעו את העולם

שושלת טאנג - אורחות חיים, עיר הבירה צ'אנג-אן ודרך   |  25.6.19
המשי, ההשפעה על יפן

גליה דור 
דוקטורנטית ומלמדת 
במחלקה לפילוסופיה 

ומזרח אסיה באוניברסיטת 
תל אביב. מדריכה בסמינרים 
מטיילים ברחבי מזרח אסיה. 
מומחית לקולינריה אסייתית 

ויפנית ומחברת ספרי עיון.

יום ג'   10:45 - 9:15

הקורס כולל 7 הרצאות

עולם וערעורו
עולם של גלובליזציה ומדינות לאום מאתגר מעצמות ואינדיבידואלים בעוצמה 
יוצאת  דופן. מדינת הלאום מאוימת על ידי כוחות בינלאומיים, השוחקים את 
כוחה. מעצמות נתקלות במגבלות של המציאות הכלכלית והפוליטית. חייהם של 

אינדיבידואלים משתנים וימשיכו להשתנות עד לבלי הכר.

לקחים ממלחמת העולם הראשונה  |  9.10.18
האם דווקא למלחמה זו יש מה ללמד אותנו על העולם 

החדש?

להעלות שוב את מעמדה של ארה"ב   |  23.10.18
האם יש סיכוי לחזון של הנשיא טראמפ?

ישראל והתקשורת הבינלאומית   |  6.11.18
                        מרצה אורח: ערד ניר.

המשבר שעיצב עולם  |  20.11.18
עשר שנים למשבר הכלכלי הגדול של 2008.

עולם של פליטים  |  4.12.18
פליטי אקלים ופליטי חרב.

השינוי האקלימי והאתגר לקיום האנושי   |  18.12.18
בין זיהום לעידן הכחדה חדש -  איכות הסביבה בעולם גלובלי.

פונדמנטליזם בעולם גלובלי  |  1.1.19
על קיצוניים ותומכיהם.

פייסבוק ופרטיות  |  15.1.19
על עליית האינדיבידואליזם ואובדן הפרטיות בעולם גלובלי.

העם היהודי במציאות גלובלית  |  29.1.19
בין הצלחה להיעלמות?

ישראל כמדינה גלובלית, ישראל כמדינה סגורה?  |  12.2.19
הקיום הישראלי במציאות של גלובליזציה.
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ספרות עברית וכללית
"מרכבת פנינים"

בשירה היפה "פתחו את השער", מזמינה אותנו קדיה מולודובסקה לפתוח 
את השער. אם רק נעשה זאת, יעברו בו מרכבות מזהב ומפנינים. במהלך 
העברית  מהתרבות  מופת  יצירות  כמה  של  בשערן  לעבור  ננסה  הקורס, 
ומתרבות העולם - בשירה ובפרוזה. נפגוש יצירות מוכרות יותר ומוכרות 

פחות, עדינות או אפלות, מלאות הומור ומציבות אתגר.

פנינים שלנו

שלום עליכם -"אלוהים, אני יודע כי אנו עם הבחירה, אך האם לא יכולת 
לבחור מישהו אחר לשם שינוי?" )מתוך "טוביה החולב"(-  מצחיק ומר, 

נפלא וכאוב. נגיעה ביפי כתיבתו.

עם  מפגש  נראה"-  לא  ביערים/עלה  נופל  הסתיו  "בלילות   - פוגל  דוד 
שירה עדינה ומסתורית.

ודמיון  מציאות   - מחבר"  מבקשות  נפשות  "שש   - פירנדלו  לואיג'י 
משמשים בערבוביה במסע של אבדן וחיפוש, יופי צרוף והומור.

שאול טשרניחובסקי - "את אינך יודעת מה מאד יפיפיית" - להט וארוס, 
אמונה וכפירה.

קדיה מולודובסקה - "מעשה במעיל של חורף/ בעל סדק צר מעורף" - 
עיון ביצירתה של משוררת שראוי לזכרה.

שבשבילי  העברית,  בלשון  כותב  "אני    - ישראלים  ערבים  משוררים 
אינה שפת אם, כדי ללכת לאיבוד בעולם" )סלמן מצאלחה( - מפגש עם 
שירה ערבית ישראלית שמראה לנו פנים אחרות במראה חיונית עד למאוד.

יעל גורי
בעלת תואר שני בספרות 

השוואתית מהאוניברסיטה 
העברית ומרצה לספרות 

במכון אבשלום.

יום ג'   12:35 - 11:05

הקורס כולל 20 הרצאות
אחת לשבועיים

2.10.18 ועד 25.6.19

פנינים מהעולם

עיון   - בלילה"  יותר  אמיצה  דיבוק,/  אחוזת  מכשפה  "יצאתי,   - סקסטון  אן 
בשירתה הרדופה, העזה ועוכרת השלווה של משוררת אמריקאית פורצת דרך.

בשני  עיון   - נופל"  רפה  רפה  היקום,  דרך  רפה  נופל  "שלג   - ג'ויס  ג'יימס 
סיפורים קצרים של אחד מגדולי הסופרים המודרניים.

רואלד דאל - אימה והומור בסיפוריו למבוגרים וילדים.

ג'ונת'ן סוויפט - "השפלתי את עיני וראיתי יצור אנוש שגובהו פחות מששה 
אינץ'" - עיון במספר פרקים מתוך "מסעות גוליבר". סיפור ילדים או ביקורת 

חברתית מושחזת?

אדגר אלן פו - "ֶזה ָהָיה ְלָפִנים ְוִלפֵני ָׁשִנים, ְּבַמלכּות ַעל ָים ַערַּפִּלי." )"אנבלי" 
בתרגומו של זאב ז'בוטינסקי( - אימה ופיוט, בתים רדופים ומרתפים נוראים.

אלפרד  של  האהבה  ו"שיר  הישימון"  "ארץ  של  הפתיחה  פרק   - אליוט  ט.ס. 
בשירת  המודרניזם  מהפכת  את  שחולל  המשורר  עם  היכרות   - פרופרוק"  ג' 

המערב. 

* לכל יוצר יוקדשו 2 עד 3 מפגשים.

* נדרשת קריאה מוקדמת של היצירות.
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מאה אחר מאה - תולדות הנצרות 
בעולם המערבי

האנושות,  בתולדות  יימחה  בלתי  חותם  הטביעו  נצרות  שנות  אלפיים 
הציוויליזציה המערבית ומעבר לה. תולדותיה של האמונה שהפכה לדת 
הגדולה בעולם הן תולדות של קריאת תגר, התמסדות, הסתאבות, מחאה 
וחוזר חלילה... רעיונות דתיים וחברתיים  עלו מגרונותיהם של אישים 
הרפורמציה,  הצלב,  מסעי  הנזירות,  כגון:  לתנועות  ונהיו  דופן   יוצאי 

ובאו לביטוי בין היתר בפולחנים, בחגים ובמנהגים.

הדגשת  תוך  בדילוגים,  הנצרות  של  ההיסטוריה  את  יצלח  זה  קורס 
המכריעות,  וההתפתחויות  החשובים  הרגעים  המפורסמות,  הדמויות 

המעצבות את הדת הגדולה בעולם.

המאה הראשונה: כיצד צמחה דת חדשה מעולם היהדות,   |  24.10.18
בין ירושלים לרומא.

)כמעט(  הפיכה  הבלתי  הבחירה  הרביעית:  המאה   |  31.10.18
בנצרות כדת האימפריה הרומית - סיבות ותוצאות.

המאה השמינית: אירופה המתחדשת והברית הקדושה   |  7.11.18
למודל שיימשך  כבסיס  אירופה  למלכי  בין האפיפיורות 

עד המאה ה-19.   
 - ובעקבותיהם  הצלב  מסעי  עשרה:  השלוש  המאה   |  14.11.18
)הפרנציסקנים  התעמולה  מסדרי  מלכים,  אפיפיורים, 

והדומיניקנים( ותנועות המינות )"כפירה"(.
המהפכה   - הרנסאנס  בעקבות  עשרה:  השש  המאה   |  21.11.18

הפרוטסטנטית, מרטין לותר ומתקנים אחרים. 
וההשכלה  מזה  פוריטניות  עשרה:  השמונה  המאה   |  28.11.18
מזה בנצרות המערב, חיפוש אחר דרכים אמוניות לעומת 
החיפוש אחר השכל - הרציונל וכוחו של המדע. התהום 

שנפערה ביניהם.
העולם.  מלחמות  בעקבות  הכנסייה  העשרים:  המאה   |  5.12.18
ועידת הוותיקן השנייה - הרפורמה הגדולה בהיסטוריה 

של הכנסייה הקתולית.

יסכה הרני
חוקרת נצרות ויועצת 

בענייניה במוסדות, 
במשרדי ממשלה ובסקטור 
הפרטי. מנהלת את קורסי 
ההתמחות בנצרות למורי 

דרך ופעילה בתחום 
הדיאלוג הבין-דתי בארץ.

יום ד’   10:45 - 9:15

הקורס כולל 7 הרצאות

החברות ששינו את העולם
הקורס ייקח אותנו אל תולדות המסחר, הבנקאות והתעשייה - איך עוצב 
עולמנו בידי האנשים המרתקים, שהקימו חברות ויצרו אימפריות כלכליות 

ששינו ומשנות את העולם.

חברת הודו המזרחית: חלוצת הקפיטליזם   |  26.2.19
איך נהייתה חברה מסחרית לבעלת הצבא השני בגודלו 

בעולם? כיצד נהייתה הבעלים של תת יבשת ונכסים נוספים? 
מה הקשר בין חברה זו למהפכה התעשייתית?

הברונים השודדים: אגדות בחייהם, מיתוסים במותם   |  12.3.19
רוקפלר, קרנגי, מורגן, ונדרבילט - האנשים העשירים 
בהיסטוריה, שגדלו בעוני מחריד והיו לשליטי ארצות 

הברית. הם שעשו אותה למעצמה הכלכלית הגדולה בעולם 
ותרומותיהם ממשיכות לשנות אותה אחרי מותם.

עולם על גלגלים    |  26.3.19
הנרי פורד, האיש שהמציא את דטרויט ואת תעשיית הרכב.

השטן לובשת פראדה    |  9.4.19
תעשיית הביגוד והאופנה, חברת ליווייס וחברת זינגר, שנוסדו 
בידי שני גברים שונים לחלוטין זה מזה - לוי שטראוס ואייזיק 

זינגר.

טעם החיים   |  7.5.19
תעשיית המזון והמשקאות - דרך חברת קוקה קולה, אולי 

המותג הידוע בעולם. כיצד טעות השיווק הגדולה בהיסטוריה 
הרסה כמעט, את החברה.

לחם ושעשועים    |  21.5.19
תעשיית החלומות: כיצד הנגישה הטכנולוגיה את הקול 

והתמונה לכולנו, מסוכנות הידיעות רויטרס עד לאולפנים 
הנוצצים של הוליווד.

זה התחיל בגראז'...   |  4.6.19
סיפור ההיי טק, תעשיית המחשוב והמידע.

חדשנות במאה העשרים ואחת   |  18.6.19
לאן ממשיכים מכאן?

אורן נהרי 
עיתונאי, עורך חדשות 

חוץ, פרשן בכיר לנושאים 
בין לאומיים, עורך ומגיש 

משדרי טלוויזיה ורדיו 
בערוץ 1, בטלוויזיה 

הישראלית, ברשות השידור 
ובוואלה ניוז. 

יום ג'  12:35 - 11:05 

הקורס כולל 8 הרצאות

חדש!
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מתן חודורוב
כתב בכיר לענייני כלכלה 

בחדשות 10.

יום ד'   10:45 - 9:15

הקורס כולל 9 הרצאות

אסטרטגיות משתנות במזרח התיכון
מוצאת  האחרונות,  בשנים  התיכון  במזרח  הדרמטיות  התהפוכות  לנוכח 
בכלי  הצטיידות  המחייבת  משתנה,  מציאות  של  בתמונה  ישראל  עצמה 
חשיבה חדשים ומתאימים. הסדרה עוסקת בחתכי השינוי המשיקים לתמונת 
ישראל והמזרח התיכון. המחצית הראשונה של כל מפגש תוקדש לסקירה 
היסטורית של הנושא הנדון והמחצית השנייה תעסוק בענייני השעה. את 

הקורס נחתום בהערכת המצב באזורנו.

מאובמה לטראמפ - ישראל וארה"ב במזרח תיכון משתנה  |  12.12.18

מצרים וישראל - טיבו של "השלום הקר" בתנאים משתנים  |  26.12.18

ישראל, סעודיה ומדינות המפרץ - החשש מאיראן  |  9.1.19

                          הגמונית וגרעינית

דאע"ש, איראן ומה שביניהם  |  23.1.19

ירדן - ממלכה ותיקה, אתגרים חדשים  |  6.2.19

ישראל והכורדים - נקודת מפנה?  |  20.2.19

המבוך הסורי - לאן מכאן?  |  6.3.19

ישראל ורוסיה - הפשרה בהסכמה טקטית  |  20.3.19

ישראל והפלסטינים - לאן מכאן?  |  3.4.19

ישראל והמזרח התיכון - משוואות משתנות  |  17.4.19

פרופ' עוזי רבי
ראש מרכז דיין ללימודי 

המזרח התיכון ואפריקה, 
באוניברסיטת תל-אביב. 

מפרסם רב המכר "בחזרה 
לעתיד - המזרח התיכון 

בצל האביב הערבי".

יום ד' 10:45 - 9:15 

הקורס כולל 10 הרצאות

41 40

חברה וכלכלה על פרשת דרכים
ההחלטות, השינויים והמחדלים, שישפיעו על חיינו

מחגיגות ה-70 ל-70 השנים הבאות   |  19.12.18
כה,  עד  הישראלית  הכלכלה  של  המרכזיים  הישגים  מהם 

ומהם האתגרים, שעמם תיאלץ להתמודד בעתיד?

מתופעת טבע - לאסון "טבע"   |  2.1.19
הישראלי  המשק  של  התרופות  אימפריית  הידרדרה  כיצד 
להפסדים של מיליארדים, עסקאות כושלות וחילופי מנכ"לים 

תכופים?

לא רק תספורות   |  16.1.19 
מזימות  הטייקונים   יזמו  לציבור,  חובות  לשמיטת  מעבר 
שבהן  החברות  מקופת  עתק  סכומי  להוציא  כדי  נוספות 

השקענו; איך עבדה השיטה?

מטבעות וירטואליים וטכנולוגיית הבלוק-צ'יין  |  30.1.19
פתח  או  ממשלתית,  שליטה  ללא  הכסף,  של  הבא"  "הדור 

להונאות ענק?

הכלכלה השיתופית החדשה  |  13.2.19
מכוניות בהשאלה, דירות לטווח קצר והלוואות חברתיות - כך 
תאפשר הטכנולוגיה שימוש יעיל במשאבים, מבלי שהצרכן 

ירכוש אותם.

הנוכלים רק מתחלפים  |  27.2.19 
דירות למכירה שלא קיימות, עסק שלא ניתן להקים וחלומות 
להתגונן  אפשר  איך   - ההון  בשוק  להתעשרות  כוזבים 

מתרגילי העוקץ שהפילו כבר אלפי ישראלים?

תעשייה בריאה או תושבים בריאים?  |  13.3.19
האינטרס הציבורי בהבטחת אוויר נקי מתנגש עם האינטרסים 
מיושבים. מחוז הצפון  איזורים  בלב  של התעשייה הכבדה 

כאבן בוחן להערכת מאזן הכוחות.

מכת שמש  |  27.3.19
דווקא במדינה שטופת אור כשלנו, כושר הייצור של חשמל 
משרד  תרמו  כיצד  בעולם.  מהנמוכים  אחד  הוא  סולארי 
לסירוגין,  ישראל  מקרקעי  ומנהל  החשמל  רשות  האנרגיה, 

למחדל?

אוכלי חינם?  |  10.4.19
שבמסגרתו  לכל",  בסיסית  "הכנסה  המודל  מאחורי  עומד  מה 

מציעות ממשלות לשלם גם  לאלו שיישבו בבית?

חדש!
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ד"ר נעמה אושרי
בעלת תואר שני בפילוסופיה 

של המדעים וד"ר 
בפילוסופיה בודהיסטית.

למעלה מעשור וחצי 
מלמדת את תורת הנפש 

הבודהיסטית כמשנת חיים 
פשוטה בקורסים אקדמיים
ובסדנאות, בעבודה בחיק 

הטבע ומתוך זיקה לאמנויות 
ולמרחב הסיוע.

מנחה תכנית רדיו על 
בודהיזם, ומלווה אנשים 

במסעם בהשראת חכמת 
הלב הבודהיסטית.

יום ד'   12:35 - 9:15

הקורס כולל 6 מפגשים

של 3:15 שעות

כל מפגש יחוייב בשתי 
כניסות בכרטיסיה

"סופי הדרכים המה רק געגוע"
קורס חוויתי ללימוד תהליכי ההתמרה של הנפש 
עתיקות  רוחניות'  'מפות  בהשראת  והתודעה 

ממזרח ומערב

הקורס הוא הזמנה למסע לימודי חווייתי במרחב, בזמן ובתודעה. במהלכו, 
נתוודע לכמה מן המפות הרוחניות הקלאסיות ממזרח וממערב. נכיר את 
פואטית,  פילוסופית,  רחבה:  לעדשה  ומבעד  מקרוב  השונות  היצירות 
נחפש  השונות  המפות  בהשראת  ופסיכולוגית.  סימבולית  מיסטית, 

התייחסות לשאלות החיפוש במסע האישי שלנו, כאן ועכשיו.

22.5.19   |  גלגל החיים הטיבטי
מפת דרכים עתיקה המיוחסת לבודהא עצמו, ובה מתואר 
החירות,  אל  הסבל  מן  התודעה  של  ההתמרה  מסע 
מקרוב  נכיר  במפגש  להם.  ומעבר  החיים  מעגלי  בתוך 
נולדת  בו  את הסימבוליקה של גלגל החיים, את האופן 
העולם  ההתגלגלות  מן  לחדול  והאפשרות  הנחת  אי 

הסאמסרה.

29.5.19   |  עשר התמונות של רעיית השור
ה-12,  המאה  מן  קצרה  פואטית   - קליגרפית  יצירה 
המתארת, את מהלך האימון הרוחני של תלמיד במסורת 
הזן. בזכות יופיו של המשל ופשטותו הוא נהיה לקלאסיקה 
של אימון הרוח בזן במזרח ובמערב כאחד. במפגש נכיר 
את  נחקור  בהשראתה  לעומקה.  הזו  הדרכים  מפת  את 
טבע האימון הרוחני שלנו, ואת החידה: מה הטעם לחפש 

אחר ה"אני", אם זה כלל לא אבד מלכתחילה?

5.6.19  |  ״ורד החכמים״
נתוודע לסודות החכמה האלכימית מימי הביניים ונכיר 
"ורד   16  - ה  המאה  מן  הקלאסית  היצירה  את  מקרוב 
יפיפייה,  איורים  סדרת  היא  זו  דרכים  מפת  החכמים". 
של  הרוחני  הזיווג  מהלך  את  מיסטי  באופן  המתארת 
שבנפש.  הניגודים  אחדות  סמלי  'המלכה',  עם  'המלך' 
במפגש נלמד על תהליכי התמרת הנפש לאור היצירה, 
הד  ביצירה  ונחפש  הניגודים'  'אחדות  ברעיון  נעמיק 

לתהליכי ההתפתחות שלנו.

12.6.19  |   "הדרך לגן עדן"- מפת דרכים לתנועת 
הנשמה, כפי שנמצאה על גלימת קבורה של אצילה 

סינית
איור פואטי מרהיב ורווי סמלים מן המאה השנייה לפה"ס, 
שהתגלה על גלימת קבורה של גבירה סינית. האיור מתאר 
את חייה של הגבירה ואת המסע של נשמתה לאחר המוות. 
בעל  עתיק  דאואיסטי  ידע  על  מבוססת  זו  רוחנית  מפה 
נעמיק בסמלי  ורפואיים.  שורשים פילוסופיים, מיתולוגים 
הגלימה ובמשמעותם ונתהה יחד על שאלת החיים והמוות 

לאור הפילוסופיה הסינית.
19.6.19 |  הסימבוליקה והפואטיקה של הגוף והרוח

גוף  של  סימבולית   - רוחנית  דרכים  מפת  בעקבות  נצא 
שבע  ובה  הקדומה  ההודית  המסורת  מן  המפה  האדם. 
מתאפיין  מרכז  כל  אנרגטיים.  מרכזים  שבעה  תחנות, 
אופיינית  אנרגיה  וברמת  ייחודי  ובצבע  בצליל  בסמל, 
מפת  פני  על  נעה  הגוף-רוח  של  המסע  תנועת  לו. 
והשורש,  האדמה  הגשמיים,  העולמות  למן  הצ'אקרות, 
השלם. הנשגב,  עם  הרוחנית  ההתמזגות  עבר   אל 
הרוחניים  הסימבוליים,  להיבטים  נתוודע  במפגש 
ושל  האנרגטיים  המרכזים  שבעת  של  והפסיכולוגיים 
והן כהד בספרות  הן בחייו של האדם  התנועה שביניהם, 

המיתולוגית העולמית.

26.6.19   |   מפות של יופי - מדע, רוח ואמנות 
בחכמת המערב 

נחתום את הסדרה בהיכרות מקרוב עם כמה מפות עתיקות 
למפות  נתוודע  במערב.  והרוח  המדע  בעולם  שמקורן 
גיאומטריות, הצופנות את פלאי העולם ואת יופיו הטבעי. 
נתבונן  ובאמנות,  במדע  הזהב"  "חתך  את  למשל,  נכיר, 
בספיראלות שבטבע ובפירמידות המקודשות שיצר האדם 
ונקנח בקטעי ספרות קלאסיים על אודות מסעות החיפוש; 
בשביליה  ההליכה  חכמת  את  אחד  לחוט  ישזרו  אלה 

הקסומים של הדרך.
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חידושים ומחקרים אחרונים במדע הגנטיקה

פרס נובל לרפואה 2017, גנטיקה והשעון הביולוגי  |  3.10.18
מה הם הגנים האוניברסליים הקשורים לשעון הביולוגי?

מעיין הנעורים  |  10.10.18
פיזיות  יכולות  לשפר  העשויים  החומרים,  נמצאים  היכן 

ומנטליות?

חיסון נגד שפעת  |  17.10.18
החיסון  שאכן  או  כלכליים  באינטרסים  מדובר  האם 

משפיע?

גנאולוגיה ע"פ הדנ"א  |  24.10.18
של  בבנייה  המתגלים  המפתיעים,  הסיפורים  הם  מה 

אילנות יוחסין ע"פ דנ"א?

הקנאביס  |  31.10.18
השפעת התרכובות, שבצמח הקנאביס, על הגוף והמוח.

הגוף האנושי, תכנון, שאינו תבוני  |  7.11.18
למה בגוף האנושי יש פגמים רבים כל כך ומי אחראי לכך?

ויטמין-מאניה  |  14.11.18
כדורי ויטמינים, למי הם מועילים?

פרופ' עדה יונת  |  21.11.18
סיפור ההצלחה של פרופ' עדה יונת, זוכת פרס נובל על 

גילוי המבנה של הריבוזום, כנגד כל הסיכויים.

מגפת הזיקה וכיצד הגנטיקה תמגר מחלות  |  28.11.18
ולהכחדת  מחלות  למיגור  בפרויקט  החלו  הגנטיקאים 

מינים.

על גנים ומחלות לב  |  5.12.18
בדיקות גנטיות למחלות לב, יכולות להציל חיים.

אבשלום קאפח 
ארכיאולוג, בוגר 

האוניברסיטה העברית 
ירושלים, עבד שנים 

רבות ברשות העתיקות. 
מרצה בנושאי ארץ 

ישראל ופרשנות המקרא 
לדורותיה. 

יום ד'  12:35 -  11:05 

הקורס כולל 10 הרצאות

אירית כינור
מוסמכת בגנטיקה של האדם.
מרצה בכירה ויועצת מדעית.

יום ד'   12:35 - 11:05

הקורס כולל 10 הרצאות

חדש!
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קריאות חדשות במקרא
פוליטיות  והשלכות  היסטוריים  אירועים  להבנת  בסיס  הם  התנ״ך  סיפורי 
ויחסים  מנהיגות  של  שונים  דגמים  נבדוק  בקורס  להן.  ומקור  מוסריות 
חברתיים בחברה, תוך הסתמכות על פרשנות חז״ל, ממצאים ארכיאולוגיים 
ובחינת הטקסט המקראי. נתייחס ונעשה השלכות לאקטואליה ומציאות חיים 

באמצעות דמויות ואירועים מן המקרא.

דגמים של מנהיגות במקרא  |  12.12.18
בין  המקרא,  מסיפורי  העולים  מנהיגות,  סוגי  של  בחינה 

מנהיגות קלאסית למנהיגות פוליטית חברתית.

זו לעומת זו, אשת פוטיפר ותמר  |  26.12.18
יוסף  של  החיים  מהלך  בעיצוב  פעולתן  ודרך  נשים  שתי  על 

ושל יהודה והשפעה עליו.

ברכת יעקב וברכת משה   |  9.1.19
הברכות כמאפיין המלווה את תולדות השבטים השונים.

בין שלוש נשים - המנהיגה, המפתה והרגשנית  |  23.1.19
דמויות הנשים והיחסים ביניהן כפי שעולה משירת דבורה.

בדרך למלוכה - המלך דוד   |  6.2.19
על דמותו המורכבת של המלך דוד ועלייתו למלוכה.

פילוג הממלכה, בין יהודה לישראל   |  20.2.19
היפרדות  נמנע? הסיבות למחלוקת שסופה  היה בלתי  האם 

לשתי ממלכות וגורמיה.

אוכל ותזונה בסיפורי המקרא   |  6.3.19
החברתיים  ביחסים  האוכל  של  ותפקידו  המזון  חשיבות  על 

ובסיפורי המקרא.

בין מקרא וארכיאולוגיה - המלך חזקיה   |  20.3.19
על ממצאים ארכיאולוגיים בעיר דוד בזיקה לסיפורי המקרא, 

מחלוקת בין החוקרים ופרשנותם.

|  על חלומות ופתרונם - יוסף ובלשאצר  3.4.19
ודניאל בבבל - חלומות ופתרונם,  יוסף במצרים  הקבלה בין 

כאמצעי ודרך לקידומם.

הנביא יחזקאל כמיצג נבואי   |  17.4.19
על דמותו הייחודית של הנביא שהשכיל  להשתמש במיצגים 

ובדרכים שונות להדגשת דברי התוכחה.
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יעדעס ווָארט אויף זיין ָארט - כל מילה 
במקום משלה

הסדרה מוקדשת ליצירות מופת מספרות יידיש, שנוצרו בתקופות שונות 
ובמקומות שונים בעולם. נקבל פרספקטיבה רחבה על הכתיבה ביידיש – 
מהספרות העממית ועד חשובי היוצרים. נעיין בנושאים מרתקים הנוגעים 

ללבו של כל יהודי ומדגישים את השורשים היהודיים בזהות הישראלית.

"א יידענע, א ווייבל, א פרוי": דמות האישה בספרות   |  19.12.18
                       יידיש

נראה כיצד הקלסיקונים של ספרות היידיש - מנדלה מוכר 
ספרים, י.ל. פרץ, שלום אש - הרימו את קולם נגד מעמדה 

המושפל של האישה בחברה יהודית מסורתית.

"בית דין של אבא": ספרו האוטוביוגרפי של יצחק  |  2.1.19
                        בשביס-זינגר 

נכיר לעומקה את יצירתו של חתן פרס נובל )1978(, גדול 
המספרים היהודים, יצחק בשביס-זינגר.

"איין אמתע ליבע" )אהבה אמתית אחת(  |  16.1.19
 - זינגר  בשביס  יצחק  מאת  המרשימה  היצירה  את  נכיר 
סיפור העוסק ביחסים בין המינים, מלא בהומור, בתובנות 

החיים וב"פיטשעווקעס" של שפת יידיש המדוברת.

שירת השואה ביידיש  |  30.1.19
נלמד את אחד הפנומנים של תרבות יידיש - שירה מרטיטה 

שפרצה מתוך הסבל בתקופת השואה.

איציק מאנגר – המשורר שהגיע "מאפור לכחול"  |  13.2.19
נכיר את חייו ויצירתו של המשורר הדגול, אבי הרומנטיקה 

בשירת היידיש.

געגועים לציון בספרות יידיש  |  27.2.19
בספרות  היסודיים  המוטיבים  לאחד  תוקדש  ההרצאה 
היידיש - כמיהה לציון, שירי הלל לארץ ישראל, המביעים 

את הקשר הנצחי בין העם היהודי לארצו.

שמעון דז'יגן - גיבור הסאטירה ביידיש  |  13.3.19
את  נכיר  מהם,  ונצחק  ביידיש  הסאטירה  פניני  את  נלמד  

חייו של גיבור הסאטירה - שמעון דז'יגן ואת יצירתו.

ד"ר מרדכי יושקובסקי
מומחה לשפה, ספרות, 

תרבות, פולקלור 
של יידיש ולתרבות 

היהודית במזרח אירופה 
ושלוחותיה. בעל תואר 
דוקטור מאוניברסיטת 

בר-אילן. 

יום ד'   12:35 -  11:05 

הקורס כולל 7 הרצאות
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ערבית למתקדמים
בסדנה נעמיק את ההיכרות עם השפה הערבית של שכנינו בארץ 

וסביבה, ועם התרבות העשירה ששפה זו  מייצגת. נקרא עיתון, 
נאזין לרדיו ונלמד לקרוא כתוביות בסרטים ובטלוויזיה.

תכני הסדנה:

• לימוד האותיות הערביות	

• דקדוק ותחביר של הערבית הקלסית	

• הרחבת אוצר המילים	

• קריאת עיתונות )באותיות ערביות(	

• קריאת סיפורים )באותיות ערביות(	

• הדגשים תרבותיים להשלמת לימודי השפה	

הסדנה מיועדת לבוגרי הקורס "ערבית למתחילים" בשנת תשע"ח 
ולמשתתפים חדשים בעלי אוצר מילים בסיסי בערבית.

סדנת מחשבים למתחילים
תמיד רציתם להיכנס לעולם המחשבים ולא הייתה לכם הזדמנות?

נגמרו התירוצים! 

קורס המחשבים למתחילים, יפתח בפניכם צוהר לעולם המחשבים 
והאינטרנט ויאפשר לכם להתחבר לעולם, למשפחה ולנכדים!

• נכיר את רכיבי המחשב ומקשי המקלדת. 	

• נלמד להתמודד עם הודעות שגיאה.	

• נלמד להעביר תמונות וקבצים למחשב מהמצלמה או מהטלפון החכם.	

• נערוך תמונות ונעצב אותן.	

• נכיר את האינטרנט, נדע לגלוש לאתרים מעניינים כמו: חדשות, מתכונים, 	

רכבת, בנק, קופת חולים, תמונות, תרגום, קניות ואפילו... אתרי הכרויות!

• נלמד לשמור אתרים כמועדפים.	

• נשלח פקס ללא מכשיר פקס.	

• נפתח תיבת דואר אלקטרוני, נלמד לשלוח מכתבים, להוסיף אנשי קשר, 	

לצרף קבצים למכתבים ועוד.

• נלמד לפתוח תיקיות ולסדר בהן את קבצי המידע והתמונות שלנו.	

• נלמד להשתמש באפליקציות גוגל: מפות, יוטיוב וגוגל דרייב.	

• נלמד להכין סרטונים, לכתוב מסמכים, ברכות, שלטים ומודעות.	

• נוכל להירשם לפעילויות במרכז הפיס דרך האינטרנט.	

יצחק עבאדי )איני(
מזרחן, חבר קיבוץ דגניה א', 

אל"מ במיל'. שירת כמפקד 
ומושל רצועת עזה. היה 

בשליחות המוסד בעירק. 
מלמד במכללות ובקורסים  

למורי דרך של  משרד 
התיירות. מורה במכינות 

קדם צבאיות.

יום א'   12:30 - 11:00

שנתי

7.10.18 ועד 30.6.19

במרכז קהילתי אור

עלות חודשית: 150 ₪

אורלי אנגל
מדריכת מחשבים בעלת 

.ICDL תעודת הסמכה

יום א'   17:30 -  16:00

שנתי

 7.10.18 ועד 30.6.19

עלות חודשית: 180 ₪
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אורלי אנגל
מדריכת מחשבים בעלת 

.ICDL תעודת הסמכה

יום א'   19:15 - 17:45

כל סדנה כוללת 7 מפגשים

עלות כל סדנה: 315 ₪

סדנאות שימוש בטלפון חכם - סמארטפון

אינם  היום  של  החכמים  והטלפונים  ומתפתח  הולך  הסלולר  תחום 
המכשירים של פעם. 

בואו לשפר את מיומנויות ההפעלה של הסמארטפון שלכם, ולנצל את 
יתרונותיו.

הסדנה כוללת 8 מפגשים

25.11.18 ועד 13.1.19

עלות הסדנה: 360 ₪

53 52

סדנת דואר אלקטרוני ופייסבוק
האלקטרוני,  הדואר  העולם.  מן  ועבר  כמעט  המבוילים  המכתבים  עידן 
אחת  דרך  הוא  רגע,  בין  לשנייה  אחת  דואר  מתיבת  המכתב  את  המעביר 
לשמור על קשר עם אנשים מכל העולם. הדרך השנייה הינה הפייסבוק - 

מקום המפגש החדש של חברים ובני משפחה מכל קצוות העולם.

דואר אלקטרוני

• פתיחת חשבון ב-Gmail: הגדרות, תצוגה.	

• כתיבת דואר אלקטרוני ושליחתו: כתיבת Email והשדות 	
השונים, צירוף קבצים, משלוח דוא”ל גדול )ג’מבו מייל(.

• תיבת דואר נכנס: חלוקה לקטגוריות, השב, השב לכולם, העבר.	

• תיוק: תוויות, מכתבים חשובים, חיפוש וכו’.	

• אנשי קשר: יצירת אנשי קשר וקבוצות.	

• חתימה קבועה ועוד...	

פייסבוק

• מהי הרשת החברתית?	
• רישום לפייסבוק והתחברות אליו.	
• הפרופיל האישי.	
• הגדרות.	
• הצעות חברות.	
• ציר הזמן.	
• סטטוס, תמונות. 	
• דף הבית, קבוצות, תיוג, אירועים, הודעות ועוד...	

חדש!

נקיים 3 סדנאות זהות במועדים:

סדנה ראשונה:
7.10.18 ועד 18.11.18

סדנה שנייה:
20.1.19 ועד 3.3.19

סדנה שלישית:
12.5.19 ועד 30.6.19

נושאי הסדנה:

• שימוש יעיל ונכון בטלפון חכם	
• התקנת אפליקציות - יישומונים )שימושיים(	
• 	)Waze( אפליקציית וויז
• טיפול באנשי קשר	
• מצלמה	
• יום א'   17:45-19:15הודעות אס.אמ.אס )SMS(, מסרונים	
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LUPA עיצוב אלבום דיגיטאלי
מצלמים את הנכדים? מצלמים בטיולים?

בואו נעשה משהו טוב עם התמונות שלכם.

בסדנה נכיר את התוכנה  לעריכת התמונות של “לופה” ונתנסה בה. התוכנה 
מעמידה לרשותכם כלי עיצוב ממוחשבים קלים ומהנים, לבחירת תמונות, 

לעריכתן ולהפקה  של אלבום תמונות מודפס מעשה ידיכם.

יום א'  19:15 - 17:45

הסדנה כוללת 8 מפגשים

10.3.19 ועד 5.5.19

עלות הסדנה: 360 ₪

אנגלית מדוברת למתחילים    
אנגלית - השפה הנפוצה בעולם, היא שפת המדע, המחשבים, התיירות 
בעולם,  אנשים  חמישה  מכל  שאחד  הפלא  מה   - כך  אם  והדיפלומטיה. 
מדבר מילים בסיסיות באנגלית או מבין אותן. בואו גם אתם לשבור את 

מחסום הפחד!

בסדנא נלמד אנגלית קלה, ויומיומית, עם דגש על יכולת לתקשר בטיולים 
בשפה  תקשורת  המרכיבים  שונים,  תכנים  יוצגו  שיעור  בכל  בחו”ל. 

האנגלית, תוך הרחבת אוצר המילים ויכולת ההבעה.

הסדנה תסייע לקבל כלים, לשפר תקשורת ואת הביטחון העצמי באנגלית, 
תוך אמונה ששפה אפשר ללמוד רק מתוך הנאה.

בדרך  הידע  את  ויעניק  הרמה,  מבחינת  מותאם  יהיה  השיעורים  תוכן 
חווייתית ונעימה, תוך מתן יחס אישי לכל משתתף.

אנאבל פרידמן
בעלת תואר שני במדעי 

ההתנהגות, מורה לאנגלית 
במכללת לוינסקי, ובבית 

הספר "וולסטריט".

יום א'   10:00 - 9:00

שנתי

7.10.18 ועד 30.6.19 

במרכז קהילתי אור

עלות חודשית: 90 ₪

חדש!
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אורלי אנגל
מדריכת מחשבים בעלת 

.ICDL תעודת הסמכה



ת
או

דנ
ס

ת
או

דנ
ס

יסודות הצילום באמצעות הסמארטפון        
בסדנה נרחיב את השליטה בפעולת הצילום ואת ההשפעה עליה. נכיר 

את כלי הביטוי ייחודיים של הטלפון החכם, ואת האפשרויות שהוא 
מעניק לנו כיוצרים מבחינה חזותית ורעיונית.

במהלך הסדנה נלמד את כל מרכיבי שפת הצילום, דבר שישפר 
משמעותית  את רמת התמונות שנצלם בסמארטפון.

נושאי הסדנה:

• הכרת המצלמה של הסמארטפון	

• בחירת נושאי הצילום	

• קומפוזיציה	

• אור	

• מושג הזמן בצילום	

• אסתטיקה של חדות וטשטוש	

• הגדרת הפריים וגבולותיו	

• צילומי נוף	

• יציאות משותפות לצילום	

• עריכת תמונות	

       ועוד...

במידה ויהיה ביקוש תיפתח סדנה נוספת החל ב - 18.12.18

תמר סצמסקי 
מרצה בכירה לצילום 

במסגרות אקדמיות שונות 
ובהן: המרכז האקדמי ויצ"ו 
בחיפה והמכללה האקדמית 

הדסה בירושלים. בעלת 
תואר שני בתקשורת חזותית 

ובצילום מ-N.Y.I.T, אוצרת 
תערוכות וכותבת על צילום.

יום ג'   12:00 - 9:00

הסדנה כוללת 10 מפגשים

9.10.18 ועד 11.12.18

במרכז קהילתי אור

עלות הסדנה: 380 ₪

חדש!

סדנת חשיבה הכרתית לנשים  
תורת ימימה

אם את רוצה להעשיר את חייך בכלים מופלאים של לימודי חשיבה 
חשיבה  ימימה.  של  משנתה  ע"פ  מעמיק  ללימוד  בואי  הכרתית, 
הכרתית  מקנה כלים רוחניים ומעשיים לתחום המשפחה, הזוגיות, 

מימוש עצמי ויחסים בכלל. 

את  לייצב  במטרה  לנפש  תמיכה  המעניקה  רוחנית,   - פנימית  עבודה 
התנודות במצבי הרוח ולקבל את השינויים שאנו עוברות במהלך חיינו. 
כלים  בו  ונקבל  ואישי  קבוצתי   - התפתחותי  תהליך  מאפשר  הלימוד 
עוצמתיים ליישום יומיומי בשיפור מערכות היחסים וההתמודדויות היום 

- יומיות.
בכל מפגש נקבל טקסט מודפס קצר מתורתה של ימימה ובעזרתו  נעבוד. 
השליליים,  הרגשות  מגיעים  ומהיכן  למה  נבין  הנפש,  מבנה  את  נלמד 
נבין ונלמד לקבל עצמנו. מתוך הקבלה העצמית נוכל להתקרב אל הטוב, 
היש, הקיים ולשמוח בהם. להעריך את  הטוב ולתת לו משקל נכון בחיינו. 

הנוטות להסס ולדאוג ימצאו בלימוד רוגע...
לעצמן  להתקרב  הלומדות  תוכלנה  שיינתנו,  בכלים  השימוש  מתוך 
אישית,  התפתחות  מאפשרים  הלימודים  הפנימי.  השקט  את  ולהעצים 

קבלה עצמית ושמחה.

יותר שמחה פחות כעס. 	 

יותר בטחון פחות דאגה.	 

יותר קלילות פחות התנגדות. 	 

העמקת הקשר עם עצמך ועם הסובבים.	 

קבלה והסכמה לקיום שלנו, בדיוק כפי שהוא כאן ועכשיו.	 

אורנה שלמון

מדריכת חשיבה הכרתית 
ותיקה ומנוסה.

למדה שנים רבות אצל 
ימימה והוסמכה על ידה, 

אישית, ללמד.

יום ג'  11:00 - 9:30 

שנתי

2.10.18 ועד 25.6.19

במרכז קהילתי אור

עלות חודשית: 150 ₪ 

חדש!
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הכנה לפרישה מעבודה
ועיצוב תקופת החיים הבאה 

סדר  את  מוצאים  ואינכם  כבר  פרשתם  העבודה?  ממעגל  לצאת  עומדים 
היום הרצוי לכם? חשים אי ודאות? בואו להשתתף בקורס ייחודי לעיצוב 
תקופת החיים החדשה. בואו לארגן מחדש ולבחור את סגנון החיים שלכם 
את  ולהכין  מחדש'  מסלול  'לחשב  כיצד  ללמוד  בואו  הגמלאות.  לתקופת 

עצמכם לעתיד.

בתהליך  הכרוכות  השונות  הסוגיות  על  רב  ומידע  כלים  יועברו  בקורס 
מטרות  הצבת  על  זו,  בתקופה  העצמי  והניהול  ההתמודדות  דרך  על  זה, 
הדגש  חדשה.  קריירה  בניית  ואף  ישנים  חלומות  הגשמת  משמעותיות, 

יושם על תכנון השנים הבאות באופן מהנה, מספק ומשביע רצון.

התכנים בקורס:

• משמעות חיי העבודה והגדרת הזהות העצמית באמצעותה	

• הפרישה עצמה - משבר או הזדמנות?	

• תקופות מעבר בחיי אדם ודפוסי ההתמודדות עם פרידות 	

והתחלות חדשות

• המשפחה בתהליך הפרישה: זוגיות, הורות ותקשורת אפקטיבית 	

ומקרבת

• ניהול כלכלי בתקופת הפרישה  	

• איתור וזיהוי של: חזקות, חולשות, אפשרויות  והזדמנויות 	

בתקופה זו

• בניית הרגלי חיים, המשרתים את העתיד	

• חשיבה חיובית והחירות לבחור	

• עיצוב החזון האישי לחיי הגמלאות	

• בניית תכנית פעולה, אבני דרך ויצירת סדר יום אישי לתקופת 	

החיים הבאה

ברידג׳
מועדון ברידג׳ למתחילים פלוס 

המפגשים של מועדון הברידג' כוללים שיעור קצר, המסייע להתקדמות 
האישית שלכם ושפע תחרויות ברידג' מאתגרות. ההשתתפות במועדון 

מיועדת לבעלי ידע בסיסי במשחק הברידג'.

להם  גם  ותנו  למועדון  אותם  הביאו  ברידג'?  חובבי  חברים  לכם  יש 
להתמכר לאווירה המיוחדת!

ליאורה גרנס
מורה מוסמכת להוראת 

הברידג' בשיטה חדשנית 
ומלהיבה.
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ברידג׳ למתקדמים
בואו להעמיק את יכולותיכם במשחק הברידג' ותיהנו מבילוי חברתי מענג, 
התורם משמעותית לזיכרון, ליכולת החשיבה הלוגית ולהפעלת הדמיון...

במהלך המפגשים נחזק את הידע שצברנו במשחק ונתמקד במשחק היד 
וההגנה - נושא אהוב במיוחד על כל לומדי הברידג'.

החוג מיועד גם למשתתפים חדשים, עם ידע במשחק הברידג’.

יום ד'   18:30 - 16:30

שנתי

3.10.18 ועד 26.6.19

עלות חודשית: 100 ₪

למתחילים פלוס:

למתקדמים:

יום ג'   18:30 - 16:30

שנתי

2.10.18 ועד 25.6.19

עלות חודשית: 100 ₪

דליה נקר
עובדת סוציאלית, מאמנת 

בכירה, מנחה ומדריכה, 
מנטורית למאמנים. מומחית 

בהכנה לקראת פרישה 
מעבודה ואחריה, ובליווי 

הפורשים מהעבודה בתכנון  
החיים החדשים ועיצובם. 

יום ג'   20:15 - 17:00 

הקורס כולל 6 מפגשים 

13.11.18 ועד 18.12.18

עלות הקורס: 380 ₪

חדש!
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יוצרים גן עדן 
גינון ביתי למתחילים

גידול  לאדמה.  וחיבור  התבוננות  בה  שעובד  למי  מאפשרת  הגינון  עבודת 
ירקות בגינת הירק מעניק לנו מזון טרי ובריא ומאפשר לנו להבין את מחזור 
הגידול של הצמחים. נקבל מבט כללי על הטבע בגינתנו ונפנים את הקצב בו 

הטבע פועל.

חווייתית  מעשית  ועבודה  תיאורטית  למידה  משלבת  הבסיסית  הסדנה 
בשטח יחד עם הענקת כלים פרקטיים לגינות הפרטיות של המשתתפים.

12.3.19  |  גינה כמערכת אקולוגית. הכרת הקרקע ומרכיביה.

      התנסות מעשית - יצירת ערוגות ובניית ערוגות מוגבהות.

19.3.19  |  מים בבית ובגינה - חסכון, מיחזור, אגירה והשקיה.

       התנסות מעשית - חיבור מערכת השקייה, בניית מערכת לתפיסת

      מי גשם.

26.3.19  |  הכרת צמחים ותכונותיהם, יחסי קרקע – מים – צמח, בניית לוח

                    שנה צמחי.

     התנסות מעשית - שתילה קבוצתית בגינה.

2.4.19   |  דישון אורגני, שימוש בפסולת  אורגנית לצורך יצור קומפוסט,

                    סוגי חיפויים. 

     התנסות מעשית - בניית חווה קטנה לגידול תולעים אדומות.

9.4.19  |   הדברה ביתית - גינה ללא רעלים, צמחים חברים, מחזור זרעים

                    וחיטוי סולארי של הקרקע.

     התנסות מעשית - הכנת תכשירים להדברה ביתית ודגשים  

     לחיטוי סולארי.

16.4.19 |  פריחתן של הגינות הקהילתיות. צפייה בסרט "כוחה של קהילה" ודיון.

     התנסות מעשית - אפשרות לסיור בגינה קהילתית בפרדס חנה.

30.4.19 |  המשתלה הביתית - זרעים, ייחורים והרכבות.

     התנסות מעשית - בניית משתלת שולחן ביתית לכל משתתף.

14.5.19 |  מגוון ביולוגי - בעלי חיים בגינה, משיכת מאביקים.

     התנסות מעשית - בניית תיבת קינון לציפורים.

21.5.19 |  תחזוקה שוטפת - גיזום, דילול והדלייה.

     התנסות מעשית - התנסות בגיזום, דילול והדלייה.

28.5.19 |  סיור בגינות המשתתפים בקורס )ברכבים פרטיים(.

                    סיכום הקורס וסעודה מתוצרי הגינה.

שוקיי אסקיו 
בוגר תואר ראשון בחינוך 

עם תעודת הוראה בהוראת 
חקלאות וסביבה, בעל 

תואר שני בסביבה.

יום ג'   18:30 - 15:30

הסדנה כוללת 10 מפגשים

עלות הסדנה: 380 ₪
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אימון מוח פלוס למתקדמים
המחצית השנייה של חיינו - זה הזמן בו הננו אמורים 

לחשוב גם על מוחנו ולשמור עליו!

איבוד  תהליכי  המעכב  כגורם  המוחי,  באימון  תומכים  בעולם,  רבים  מחקרים 
הזיכרון. קשב וריכוז הם בסיס לשיפור הזיכרון! במקרים רבים אנו אומרים שיש 
לנו קושי לזכור דברים, כשבעצם הקשב והריכוז אינם טובים כל כך ואז המידע 

כלל לא נקלט בזיכרון. 

הפעילות ב”סדנת אימון מוח פלוס” למתקדמים, שמה דגש על שיכלול האמפטיה 
ושיפורה, הקשבה בין אישית והקשבה תוך אישית, אי שיפוטיות, קבלת האחר - 

שגם הן נחשבות כיכולות מוחיות. 

בסדנה אימון מוח פלוס למתקדמים, המיועדת לבוגרי הסדנה “אימון מוח פלוס 
למתחילים”, נרחיב את הלמידה בשיטת RGM ל-9 תנועות נוספות ונרכוש כלים 

שימושיים לאיכות חיים טובה ומיטיבה:

• נחדד את מוחנו ונאתגר אותו במיומנויות נוספות.	

• נתמקד בחיזוק בצד הימני של המוח - ההמיספרה הימנית, המעבדת 	
מידע הקשור ל- דמיון אינטואיציה, יצירתיות, התמצאות במרחב, 

הומור ועוד...

• ותוך אישי, הרגעת מערכת 	 בין אישי  נשים דגש על פיתוח קשב 
העצבים והורדת מתח.

• נשלב ידע תיאורטי בליווי התנסות מעשית וחווייתית עם מוסיקה 	
מוכרת, אהובה וקצבית.

דוידה לביא
מאמנת .RGM מומחית 

בשיפור הזיכרון, מנחת 
קבוצות מוסמכת ומעגלי 

הקשבה, בעלת B.A וניסיון 
של 24 שנות הוראה.

יום ה'   9:30 - 8:30

שנתי

4.10.18 ועד 27.6.19

עלות חודשית: 100 ₪

יום ה'   10:45 - 9:45

שנתי

4.10.18 ועד 27.6.19

עלות חודשית: 100 ₪

אימון מוח פלוס למתחילים 
Use it or lose it - מוח עובד אינו אובד!

מגדיל  הוא  מאוזנת.  ותזונה  גופנית  לא פחות מפעילות  אימון המוח חשוב, 
במידה ניכרת את מספר הקשרים בין תאי העצב במוח ובכך, משפיע רבות 
על מהירות המחשבה וצלילותה, מחזק את עוצמת הקשב והריכוז ומשפר את 

הזיכרון.

בעזרת תרגילים מגוונים וטכניקות שונות, דינמיים ומהנים שלומדים בקורס, 
ניתן לשפר את יכולת הקשב והריכוז, לחדש את דרכי אחסון המידע ולחזקן 
וזיכרון, נפש  ולשפר את שליפת המידע. בנוסף, נעסוק בסדנה ב: גוף, מוח 
אמפטיה וקבלה. נפעיל את אזורי המוח השונים ונגרה אותם, במטרה לשמור 
על יכולת מנטאלית וקוגניטיבית במיטבה, בדרכים מעניינות, מגוונות ומהנות:

• תנועות גוף המתאמות בין המוח לגוף, בליווי מוסיקה מוכרת,	

        אהובה וקצבית,

•  ג’אגלינג, ריקודי שורות.	

• תרגילים רבים לשיפור הזיכרון.	

• פיתוח יכולות קוגניטיביות: אמפתיה, הקשבה, יצירתיות,	

        כתיבה אינטואיטיבית.

• שימוש בחפצים אישיים ונוסטלגיים להעלאת זיכרונות אישיים	

        מן העבר.

• תרגילי נשימה מגוונים להגברת החמצן הדרוש למוח ולגוף.	

• מפגשי שיח והקשבה בנושאים שונים: משפחתיות, חגים 	
ונושאים הקשורים ללב.

• שיפור קואורדינציה ויציבות הגוף.	

• העלאת הערנות, החיוניות ומצב הרוח.	
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סדנאות צרפתית למתחילים 
ולמתקדמים

“בפריז, הצרפתים פשוט בהו בי כשדיברתי אליהם בצרפתית...
אף פעם לא הצלחתי לגרום לאידיוטים האלה להבין את השפה שלהם" 

                                                                                          מארק טווין

צרפתית למתחילים
הסדנה מתמקדת בלימוד חווייתי של עקרונות השפה,
ומשלבת רכישת כלים להבנה ושיחה פשוטה, למידת

נושאי דקדוק בסיסיים ותרגול השפה בסיטואציות יומיומיות.

)A1( צרפתית למתחילים פלוס
שיחה  ניהול  עבר,  )הווה,  בצרפתית  בסיסי  ידע  לבעלי  מיועדת  הסדנה 
בסיסית(, ומתמקדת בחיזוק הידע ותרגול השפה המדוברת, תוך הרחבת 

אוצר המילים.

)A2( צרפתית למתקדמים
ובכתב  פה  בעל  הבעה  ויכולת  בצרפתית  ידע  לבעלי  מיועדת  הסדנה 
בנושאים שונים, ומתמקדת בשימור השפה, חיזוק יכולת הדיבור והבנת 

הנשמע. 

מעוניינים לדעת איזו סדנה מתאימה לכם? דלפין תשמח לפגוש אתכם 
לפני ההרשמה.

דלפין וודה
ילידת צרפת, מורה 
מנוסה בעלת תואר 

ראשון בהוראת צרפתית 
כשפה זרה )אוניברסיטת 

לה ראוניון, צרפת(. 
מלמדת צרפתית 

במועדון פיס לגיל הזהב 
מזה שש שנים.

שנתי

4.10.18 ועד 27.6.19

במרכז קהילתי אור

עלות חודשית לסדנה: 
₪ 130

 צרפתית  למתחילים
יום ה'   13:15 – 11:45

 צרפתית  למתחילים פלוס
יום ה'   11:30 - 10:00

 צרפתית למתקדמים
יום ה'   9:45 - 8:15

חדש!
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חוגי אמנות ויצירה
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במהלך הקורס תקבלו הנחייה, ליווי אישי ומשוב.	 

תכירו את יסודות הציור: חלוקה של משטח התמונה, יצירת עומק בעזרת 	 
קו וכתם, יחסי אור וצל, קומפוזיציה, ותכונות הצבע. 

תתנסו בטכניקות רבות ברישום ובציור: עפרונות, פחם, פנדה, גירים, 	 
אקריליק, צבעי מים וצבעי שמן.

תלמדו להכיר את יצירתכם האישית ואת שפת הציור שלכם על פי 	 
נטייתכם הטבעית, במסגרת נושא פיגורטיבי או מופשט.

תיהנו מהרצאות על אמנות ועל יצירות מופת.	 

תצאו לסיורי גלריות / מוזיאונים / סטודיו של אמנים.	 

ציוריכם יוצגו במרכז הפיס לאורך כל השנה, ובתערוכת אמנות	 

בסוף השנה.

אביבית בלס ברנס
אמנית פעילה, בוגרת 

המדרשה לאמנות, תואר 
שני באמנות - אוניברסיטת 

פריז VIII, מרצה בכירה 
במכללה לחברה ואמנויות-

ASA, נתניה.

יום א'   11:00 - 8:15

שנתי

7.10.18 ועד 30.6.19

עלות חודשית: 210 ₪

יסודות הציור
“כל ילד הוא אמן. הבעיה היא להישאר אמן כאשר הוא גדל״.  

              פאבלו פיקאסו

מיועד למתחילים ולבעלי ניסיון הרוצים לפתח את יסודות עבודתם. 

אומנות בעיסת נייר
בוקר של שמחת יצירה מחכה לכם בחוג ליצירה בעיסת נייר!

החלומות  את  להגשים  תוכלו  הכבד,  אל  מהקל  פשוטות,  בטכניקות 
מגוונות,  והפיסול  העבודה  שיטות  שלכם.  היצירתיות  והמשאלות 
החומרים השונים שנשתמש בהם זמינים לכולם והתוצאות מרהיבות 
קערות,   - שימושית  אמנות  חפצי  ניצור  לפסל,  נלמד  בחוג  ביופיין. 
גופי תאורה, רהיטים קטנים, מסיכות ובובות תיאטרון. בידע שתרכשו 

תוכלו לעבוד בבית ובאופן עצמאי.

עבודה  ואין  שלו,  ביצירה  פרטניים  והדרכה  לליווי  יזכה  משתתף  כל 
אחת זהה לחברתה.

במהלך השנה נבקר בתערוכה או סדנה הקשורה לעולם הנייר ועיסת הנייר. 

בחוג נלמד טכניקות שונות לעבודה ויצירה בעיסת נייר, נייר וקרטון:

נכין עיסת נייר על ידי מחזור נייר וקרטון. 	 
נעבוד מעל מכלים ותבניות.	 
ניצור פסלים וגופים מקרטון, רשת לולים וחוטי תיל.	 
נתנסה בגמורים שונים: צבעי אקריליק, קולאז' של נייר ושילוב	 
חומרים: טקסטיל, עץ, חרוזים ועוד.	 
במהלך השנה נציג את העבודות במרכז הפיס ובתערוכת סיום חגיגית!	 

ליאת בנימיני 
אריאל

מדריכה בכירה להדרכת 
אמנות, בוגרת המכון 

למדריכים של המדרשה 
לאמנות בבית ברל. 

אמנית, יוצרת ומנחה 
חוגים וסדנאות לאמנות 

מזה 20 שנה.

יום א'   13:30 - 11:15

חוג שנתי

7.10.18 ועד 30.6.19

עלות חודשית: 190 ₪

ובנוסף תשלום חד פעמי 
280 ₪ לקנייה מרוכזת 
של חומרים לכל השנה.
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מפסלים סיפור - סדנת פיסול בחמר

בואו ונגלה את הסיפור האישי שלנו דרך המגע עם החמר.

המגע בחומר הראשוני יפגיש אותנו עם עצמנו, באופן לא מודע.

בסדנה מתקיים מפגש עם החמר בתהליך המאפשר יצירה אינטואיטיבית 
ואישית, שדרכה ניבט הסיפור. הפיסול נוצר מחיבור פנימי, שנולד “מהבטן” 

או מרעיון מתוכנן, שמקבל ביטויו ביצירה.

נתמקד בהנאה מהתהליך עצמו, ללא שיפוטיות ומעצורים אישיים.

במהלך היצירה נרכוש טכניקות שונות של פיסול.

בסדנה ישולבו פרקי השראה אמנותיים מעולם הפיסול )סרטונים, מצגות( 
כבסיס לשיח והשראה.

העבודות יוצגו במהלך השנה במרכז הפיס ובתערוכה גדולה בסוף השנה.

ליאוני בראל
אמנית פיסול קרמי וותיקה, 

מנחת סדנאות פיסול בחמר, 
ועוסקת בהעברת סיפורים 

לתלת ממד. בעלת ניסיון 
של שנים באמנות, בהעברת 
סדנאות פיסול, בעלת תואר 

בספרות אנגלית, לימודי 
עיצוב  אופנה ותרפיה 

באמנות.

יום ב'   19:30 - 16:00
שנתי

8.10.18 ועד 24.6.19

עלות חודשית: 220 ₪
עלות חומרים ומוצרים:

14 ₪ לק”ג מוגמר
)לאחר שריפה וצביעה(

בואו ליצור קסם של אור וצבע!

הויטראז' והפסיפס הן אומנויות ששבו את דמיונם של בני האדם במשך מאות 
שנים והובילו ליצירות מרהיבות וססגוניות, המלוות אותנו גם היום. אומנות 
הויטראז'  טעם.  וטוב  אלגנטיות  חיים,  שמחת  עשיר,  אור  מכניסה  הזכוכית 
דינאמית,  אומנות  ותופסת מקום של  אומנות בת מאות שנים, החוזרת  היא 

שמשתנה בהתאם לתנאי האור.

אבנים  שונים,  בגוונים  זכוכיות  של  שילוב  כוללת  ויטראז'  בחוג  העבודה 
ומתכות. הטכניקה  בעבודות ויטראז' היא חיבור של זכוכיות לפי שרטוט, על 

ידי הלחמה.

לקישוט  מדהימות  יצירות  וניצור  אותן  וללטש  זכוכיות  להלחים  נלמד  בחוג 
אפשרות  לכם  ויעניק  תיאורטי  בהסבר  יתחיל  מפגש  כל  יומי.  יום  ולשימוש 
לביטוי אומנותי, וחוויתי בהנחיה אישית ובליווי ספרות מקצועית  ומגוון של 

דוגמאות.

במהלך הקורס תעמוד לרשותכם עמדת עבודה אישית הכוללת את כל הציוד, 
החומרים הדרושים, ספרות מקצועית וסקיצות לעבודה.

העבודות יוצגו במהלך השנה במרכז הפיס, ובסוף השנה בתערוכה חגיגית

קבוצת מתחילים פתוחה לכולם - גם אם אתם חסרי ידע או 
ניסיון קודם בתחום.

יעל בורוכוביץ 
בוגרת המכללה לאומנות 

ורצברגר ובעלת ניסיון רב 
בתחום הויטראז' והפסיפס.

קבוצת מתחילים

יום ב' 11:30-14:30

קבוצת מתקדמים

יום ב' 8:15-11:15
שנתי

8.10.18 ועד 24.6.19
עלות חודשית: 190 ₪

בנוסף - 350 ₪ לקניה 
מרוכזת של חומרים לכל 

השנה.

שימו לב: כל משתתף 
אחראי לקנות את 
הזכוכיות בעצמו.

אומנות הויטראז' והפסיפס

71 70

חדש!
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קבוצה 1:

יום ג’  12:00 - 8:30 

2.10.18 ועד 25.6.19

קבוצה 2:

יום ד’  12:00 - 8:30 

3.10.18 ועד 26.6.19

שנתי

עלות חודשית: 220 ₪

עלות חומרים ומוצרים:

14 ₪ לק”ג מוצר מוגמר

)לאחר צביעה ושריפה(

אריאלה דישון 
אמנית בוגרת המכללה 
לאומנות חזותית באר-
שבע. בעלת ניסיון רב 

בחוגי קרמיקה.

קרמיקה     
צרו לעצמכם כלי קרמיקה אומנותיים ומרהיבים,

מעשה ידיכם!

הקרמיקה  סודות  שנים.  אלפי  מזה  האנושות  את  מלווה  הקרמיקה 
בהנחיה  וחווייתיים  יצירתיים  מפגשים  בסדרת  ידכם,  בכף  מונחים 

אישית, המיועדים למתחילים ולבעלי ניסיון כאחד.

• תלמדו כיצד לעבוד בחומר	

• תרכשו שיטות עבודה נכונות	

• תפתחו שפה אומנותית אישית משלכם 	

• תתנסו בצבע קרמי ובגלזורות שונות	

• תשלבו מגוון חומרים, כיד הדמיון הטובה עליכם:	

       ענפים יבשים, חרוזים, חוטי מתכת ועוד...

• תיצרו עולם שלם, שיחבר אתכם אל החומר	

• תחזקו את מיומנויות השרירים	

במהלך השנה יוצגו עבודות נבחרות
במרכז הפיס וכמובן בתערוכת האמנויות

בסוף השנה.  

תיאטרון המטבח
כבר יותר מעשור!

תיאטרון המטבח, קבוצת האזרחים הוותיקים שלנו

18 משתתפים נפגשים בהתמדה מידי יום שני לשחק את החיים בכל פעם 
וסיפורים  סרטים  מחזות,  מתוך  סצנות  ומפרקים  מרכיבים  הם  מחדש. 

אישיים, באלתור וגם בהכנה מראש. 

השנה נצא אל זירת התיאטרון החזותי. 

נלמד על תלבושות, אביזרים, חפצים ועל הלבשת החלל כחלק מתהליך 
היצירה. נבנה מקט )דגם קטן של תפאורה( 

ובסוף השנה נחגוג אתכם את התוצרים בתערוכה ובהצגה לקהל הרחב.

להתראות בשנה הבאה! 

עדי שגב

במאית, מחזאית ומפתחת 
יזמות חינוכית בחברה.

יום ב' 19:00 - 17:00

שנתי

8.10.18 ועד 24.6.19

עלות חודשית: 195 ₪
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ציור ורישום
הקורס יפתח בפניכם אפשרות לביטוי יצירתי, בפרשנות אישית. במהלך 
השנה תרכשו כלים בעזרתם תשכללו את היכולת לבטא את רעיונותיכם 

ברישום ובציור.

• לימוד ציור בצבעי שמן, אקריליק, פסטל ואקוורל על מצעים שונים.	

• רישום וציור רב שכבתיים מהתבוננות, תוך שימת דגש על שיפור	

        היכולות הטכניות.

• לימוד  קומפוזיציה ופרספקטיבה ותרגולן.	

• היכרות עם יצירותיהם של אמנים שונים ונושאים שונים: נוף, טבע,	

        דומם ומודל.

• היכרות עם ההקשרים התרבותיים והאמנותיים.	

• דגש על פיתוח השפה האישית והאמירה של כל אחת ואחד.	

• פרויקט עצמאי בהנחיה אישית.	

הציורים יוצגו במהלך השנה
במרכז הפיס ובתערוכת האמנויות

בסוף השנה.

הדר גד
אמנית פעילה ומורה 

לאמנות, בוגרת בצלאל 
ומכון אבני. זוכת פרס 

משרד התרבות - עידוד 
היצירה 2016, מלמדת 

במוזיאון תל אביב 
לאמנויות.

יום ג'   19:00 - 16:00

שנתי

2.10.18 ועד 25.6.19

עלות חודשית: 230 ₪

תיאטרון הבוקר
במועדון החדש בנוה פרדסים

השנה נפתח תיאטרון קהילתי במועדון החדש שלנו בנווה פרדסים- 
בשעות הבוקר!

אז מה עושים בתיאטרון הבוקר?

• לומדים איך מילה יכולה לגעת בלב.  	

• מגלים איך אפשר לקרוא בין השורות בזמן אמת.	

• משחקים מצבים בלי מילים, או בעזרת מילים מאולתרות.	

• עובדים עם הרגש ושמים לב לגוף.   	

• מחפשים את אותם מצבים בהם המילים נעלמות. 	

נפרק, נדביק, נצייר, נמחק, נגזור ונלביש את היצירה שתיוולד מחדש 
לבמה אחת, בה יש לכולנו מקום.

כולכם מוזמנים להצטרף ליצירת בוקר רעננה, בבית החדש! 

עדי שגב
במאית, מחזאית ומפתחת 

יזמות חינוכית בחברה.

יום ג'  11:30 - 9:30

שנתי

2.10.18 ועד 25.6.19

במועדון החדש בנוה 
פרדסים

עלות חודשית: 195 ₪ 
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שילובי טקסטיל
אם בדים, מרקמים, חוטים בשלל צבעים, עיצוב ויצירה עושים לך 
את זה, בואי להשתתף ולגלות עולם עשיר של יצירה ולהכין במו 

ידיך אביזרי אופנה ומוצרים לקישוט ביתך.

אווירת לימודים דינאמית נעימה ויוצרת. העבודה היא אינדיבידואלית: 
כל משתתפת בוחרת את סוג העבודה המתאימה לה ויוצרת בהנחיה 

אישית של המורה.

החוג מיועד למתחילים ומתקדמים כאחד.

נלמד להשתמש בטכניקות מגוונות:

אריגה  	

רקמה אמנותית   	

אפליקציה  	

מולה - אפליקציה דרום אמריקאית  	

רקמה תימנית  	

מקרמה  	

שילוב חרוזים   	

סריגה  	

בסוף השנה נציג את עבודותינו בתערוכה חגיגית.

הקול זהב
חבורת הזמר של מרכז פיס לגיל הזהב פרדס-חנה כרכור

 “טוב לשיר איתך פתאום, לרקום חלום“ 

תמיד חלמתם לשיר בצוותא?
זה הזמן להצטרף לחבורת הזמר של מרכז פיס לגיל הזהב!

חבורת הזמר "הקול זהב" הפכה זה מכבר לחלק מהנוף התרבותי של 
פרדס חנה - כרכור. החבורה מופיעה במגוון אירועים בישוב ומביאה 
אל מאזיניה עולם שלם של שירים וצלילים, הכוללים את מיטב יצירות 

הזמר העברי בשלל עיבודים עדכניים.

אז אם אתם אוהבים לשיר, קחו לעצמכם פעם בשבוע פסק זמן ותגלו 
ש... הקול זהב!

אין צורך בניסיון קודם! 

ניצה ליפשיץ
מורה בכירה לאמנות. מנחה 

למורים במכללת גורדון 
חיפה, מכללת אורנים וסמינר 

הקיבוצים ת"א. מנחת קורס 
מדריכי אמנות מטעם משרד 

החינוך מחוז חיפה והצפון.

יום ד'   18:00 - 15:00

שנתי

3.10.18 ועד 26.6.19

עלות חודשית: 190 ₪

נמרוד פז
מעבד ומפיק מוסיקלי 
בעל ניסיון של כ-20 
שנה בעיבוד והפקה 

מוסיקלית של חבורות 
זמר ומופעים. לשעבר 

חבר להקת” האחים 
והאחיות”. נגן גיטרה, 

מלחין, מוביל שירה 
בציבור ומורה למוסיקה.
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יום ד'  18:00 - 16:30

שנתי

3.10.18 ועד 26.6.19 

עלות חודשית: 120 ₪ 
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ציור - כיתת אמן
יש לכם ניסיון בציור? מעוניינים לצלול לתוך עשייה אמנותית 

באופן מלא ומעמיק?

בואו והצטרפו לכיתת האמן!

במהלך השנה נשלב ידע תיאורטי עם עבודה מעשית בהנחיה אישית.

עבודה מעשית, דיון וחשיבה על ציור	 

פיתוח יכולות ברמה גבוהה בטכניקות שונות: שמן, אקריליק, 	 
אקוורל, פסטל, קולאז’ ומדיה מעורבת

פיתוח דרכי התבוננות חדשות	 

חיפוש ואפיון שפה אישית ואמירה אותנטית בציור	 

הכנה והנחיה לקראת השתתפות בתערוכות )למעוניינים בכך(	 

השתתפות בסדרת הרצאות בתולדות האמנות המודרנית במסגרת 	 
השיעור )ללא עלות נוספת(

הציורים יוצגו במרכז הפיס לאורך כל השנה ובתערוכת סיום חגיגית.

סדרת הרצאות בתולדות האמנות 
המודרנית במסגרת כיתת אמן

ההרצאות פתוחות לכל המעוניין ע”י הרשמה מראש במשרד.
חברי כיתת אמן ישתתפו בהרצאות כחלק מהחוג וללא תשלום נוסף.

25.10.18  |  שורשי המודרניזם, המאה ה-19: ריאליזם

                       ואימפרסיוניזם

27.12.18  |  שורשי המודרניזם, המאה ה-19: פוסט

                       אימפרסיוניזם והמפנה המודרני

28.2.19  |  מודרניזם, המאה ה-20: אקספרסיוניזם וקוביזם

04.4.19  |  המאה ה-20: פוטוריזם, דאדא, סוריאליזם

13.6.19     |  המאה ה-20: תחילת המופשט

אביבית בלס ברנס
אמנית פעילה, בוגרת 

המדרשה לאמנות, תואר 
שני באמנות - אוניברסיטת 

פריז VIII, מרצה בכירה 
במכללה לחברה ואמנויות-

ASA, נתניה.

יום ה'   9:00-10:15 

בחדר האמנות

הסדרה כוללת 5 הרצאות

עלות הרצאה: 20 ₪

יום ה'   12:00 - 9:00

שנתי

4.10.18 ועד 27.6.19

עלות חודשית: 230 ₪

79 78

חדש!
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גילי גרתי לינב
מורה לחינוך גופני, בוגרת 

מכון וינגייט, מורה מוסמכת  
להתעמלות בונה עצם וליוגה.

התעמלות בונה עצם
שיטת התעמלות ייחודית, המפעילה את העצם באופן דינאמי, מחזקת 
מתיחה,  תרגילי  אוסטיאופורוזיס.  התפתחות  ומעכבת  השלד  את 
דחיסה ופיתול, שיפור שיווי משקל, חיזוק שרירי הבטן ורצפת האגן, 

תרגילי נשימה, שיפור הקואורדינציה. החוג מומלץ לגברים ולנשים.

9:10 - 8:10 )רמה קלה יותר, יותר זמן מזרון(   | יום א’ 

11:30 - 10:30 )דרגת קושי בינונית(  | יום א' 

9:10 - 8:10 )דרגת קושי בינונית(  | יום ד’ 

18:45 - 17:45 )דרגת קושי בינונית(  | יום ה’ 

9:10 - 8:10 )דרגת קושי גבוהה מעט יותר(  | יום ו’ 

עלות חודשית: 90 ₪ לכל חוג

עיצוב וחיטוב 
המשתתפים מוזמנים לבוא לשיעורי חיזוק וחיטוב הגוף, בהם נתמקד 
על האזורים החשובים כדי לחטב ולחזק אותם, ותראו כיצד גם אתם 

יכולים להצליח שווה ניסיון, לא?!

חיזוק וחיטוב הגוף לדרך חיים טובה יותר.

יום  א’  | 10:20 - 9:20 אור

עלות חודשית: 90 ₪

סופי פריד
בוגרת בית הספר למאמנים על 

שם וינגייט, מאמנת כושר עם 
ניסיון של למעלה מעשר שנים 
בתחום, ומתמחה בעבודה עם 
נשים וגברים בתחום ההרזיה, 

החיטוב והבריאות.

יוגה תראפיה                               
תנועה מרפאה, מתוך קשב פנימי ואיחוד של כל חלקי הגוף. התנועה, 
עוזרת  תנועה,  ויכולות  יציבה  משפרת  ומעמיקה.  מסקרנת  הדרגתית, 

לבעיות גופניות ומפתחת הרגלי התנהלות נכונים ומודעות גופנית.

יום ב’  |  9:10 - 8:10

עלות חודשית: 90 ₪

גלית אלמוג צור
מורה בכירה ליוגה מטעם 

מכון וינגייט, מוסמכת ליוגה 
תראפיה ממוקדת גוף נפש, 

רפוי בתנועה וטיפול. תזונאית 
טבעית קלינית. מנחה, מלמדת 

ומטפלת מעל 17 שנים.

יוגה
פעילות גופנית רגועה לשיפור טווח התנועה, היציבות והגמישות, תוך 
המצב  בשיפור  המסייעים  היוגה,  מעולם  ותרגילים  בטכניקות  שימוש 

הגופני והנפשי ובפיתוח המודעות העצמית.

יום ג’  |  9:10 - 8:10

עלות חודשית: 90 ₪

גילי גרתי לינב
מורה לחינוך גופני, בוגרת 

מכון וינגייט, מורה מוסמכת  
להתעמלות בונה עצם וליוגה.
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פילאטיס
“התעמלות  הנקראת  הוליסטית  התעמלות  שיטת  על  המבוסס  חוג 
משולבת” המותאמת לכל הגילאים ופועלת על הגוף כחטיבה שלמה: 

הגמשת השריר, שיפור הקואורדינציה והיציבה ונשימה נכונה.

יום א’  |  19:30 - 18:30

יום ג'  |  19:30 - 18:30 )לנשים בלבד(

עלות חודשית: 90 ₪ לכל חוג

פילאטיס
“התעמלות  הנקראת  הוליסטית  התעמלות  שיטת  על  המבוסס  חוג 
משולבת” המותאמת לכל הגילאים ופועלת על הגוף כחטיבה שלמה: 

הגמשת השריר, שיפור הקואורדינציה והיציבה ונשימה נכונה.

יום  ה’  |  9:30 - 8:30

עלות חודשית:

 ₪ 90

גילי גרתי לינב
מורה לחינוך גופני, בוגרת 

מכון וינגייט, מורה מוסמכת  
להתעמלות בונה עצם וליוגה.

אליאור בריסקין
בוגרת פילאטיס מזרן 

ומכשירים בבית הספר 
של דרור רז. מלמדת כ-13 
שנים. בוגרת תואר ראשון 

בפסיכולוגיה

רחל ישי
מורה מוסמכת לחינוך גופני 
בוגרת מכון וינגייט, מתמחה 

בפילאטיס ומנחת קבוצות.

שירה פייביש
בוגרת מכון וינגייט. 

מתמחה בפעילות גופנית 
למבוגרים. מוסמכת 

לפילאטיס.

יוגה נשית
בחוג המבוסס על שיטתה של מירה ארצי-פדן, נלמד להקשיב ולכבד 
את גופנו ואת השינויים שחלים בו. נתייחס במיוחד לחיזוק האגן ושרירי 
וליכולת  לנשימה  ותומכת,  מייצבת  שרירים  למערכת  האגן,  קרקעית 
השלישי. הגיל  ולבנות  המעבר  בגיל  לנשים  מותאם  החוג  להרפות. 

יום ה’  | 20:00 - 19:00  

עלות חודשית: 90 ₪

פילאטיס
שלמה  יחידה  כאל  הגוף  אל  המתייחסת  נינוחה,  גופנית  פעילות 
ומבוססת על רצף תרגילים ייחודיים, המחזקים, מאריכים ומגמישים 
ובנשימה  במפרקים  מלא  תנועה  בטווח  שימוש  תוך  השרירים,  את 

נכונה. הפעילות מיועדת ומומלצת לכל הגילאים!

יום  ב’  |  10:20 - 9:20

יום ה’  |  8:15 - 7:15

עלות חודשית: 90 ₪ לכל חוג
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חני לאור
בוגרת מכון וינגייט, בעלת 

וותק של 20 שנה בהדרכת 
התעמלות לגיל השלישי.

התעמלות משולבת
ליכולות הקבוצה, ההולכות ומשתפרות ממפגש  פעילות המותאמת 
למפגש. נשלב אירובי קל, פילאטיס, התעמלות בונה עצם ונגיעות של 
יוגה. נשפר את היציבה ואת שיווי המשקל, נעבוד על סיבולת הלב 

והריאה ונלמד נשימה נכונה.

יום ד’  |   10:20 - 9:20

עלות חודשית: 90 ₪

חדש!

שושנה גבעוני
מורה בכירה לטכניקת 

אלכסנדר ותנועה, ניסיון של 
כ- 30 שנה, עם התמחות גם 

בתחומי טיפול הגוף.

שיטת אלכסנדר
שיטת אלכסנדר מטרתה לעזור לאדם להיטיב את תפקודו ואת מצבו 
התפקוד  את  לשפר  הרוצים  אלו  לכל  מיועדת  השיטה  הבריאותי. 
מכאבי  הסובלים  ולאלה  פעילות,  שיטת  לכל  כבסיס  שלהם  הגופני 
כלשהו,  נוחות/כאב  אי  לנו  יש  כאשר  ויציבה.  צוואר,  ברכיים,  גב, 
אנו באופן אוטומטי, מקבעים את האזור. כדי לנוע בחופשיות )ללא 
“אינך  ואיך לנוע בדרך שונה.  - יש צורך ללמוד איך לשחרר...  כאב( 
אותו”. תרגול מתמיד  דרך שבה קלקלת  דבר מה באותה  יכול לתקן 

ומתמשך ישפר מאוד את השימוש העצמי ויפחית אי נוחות/כאב.

יום א’  |  18:15 - 17:15

יום ד’  |  12:45 - 11:45

עלות חודשית: 90 ₪ לכל חוג 

פלדנקרייז
הקשבה  באמצעות  התנועה  טווח  של  לשיפור  מיועדים  השיעורים 
ומודעות עצמית ולהגמשת הגוף. נשכלל בהם  את  היכולת, המרחב 
ותורמים  וקשב  מודעות  מפתחים  השיעורים  התנועתי.  והרפרטואר 
את  נשפר  הנכון  מהשימוש  וכתוצאה  בגופנו  נכון יותר  לשימוש 
השיעורים  תנועתיות.  ומגבלות  כאב  ונפחית  שלנו  החיים  איכות 
.JKA בהשראת תנועה והתפתחות הילד, עפ"י  הגישה הייחודית של

השיעורים מתבצעים על מזרנים בשכיבה ובישיבה, בעמידה  ועם כסאות.

יום  ג’  |  10:20 - 9:20

יום ד’   |  19:00 - 18:00

יום  ה’  |  10:40 - 9:40

עלות חודשית: 90 ₪ לכל חוג

סיגל  אביטל
מורה לשיטת פלדנקרייז 

 , JKA ומתמחה בגישת
בוגרת הקורס של ג’רמי 

קראוס באוניברסיטת
תל אביב.

פלדנקרייז
שיפור והגמשת טווח התנועה של גופנו באמצעות הקשבה ומודעות 
הגוף  של  נכונה  הפעלה  התנועה,  ומרחב  הזרימה  שיפור  עצמית, 
ישיבה,  הליכה,  כמו  לפעולות  לב  שימת  ע”י  החיים,  איכות  ושיפור 

נשיאה, כיפוף ועוד.

יום ה’  |  17:30 - 16:30

עלות חודשית: 90 ₪

ד”ר אילן כץ
מורה מוסמך לשיטת 

פלדנקרייז. בעל ניסיון רב 
בהדרכה לגיל השלישי.

חדש!
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גילי גרתי לינב
מורה לחינוך גופני, בוגרת 

מכון וינגייט, מורה מוסמכת  
להתעמלות בונה עצם וליוגה.

רחל ישי
מורה מוסמכת לחינוך גופני. 
בוגרת מכון וינגייט, מתמחה 

בפילאטיס ומחה קבוצות.

בתנועה נמצא הפתרון
שיטה מתקדמת לשיפור היכולת האישית והגופנית בקרב מבוגרים. 
התרגילים מבוצעים על מזרן, תוך הקשבה לתהליכים המתרחשים 
בגוף, התאמת התנועה, שיפור התנועה וחיזוק השרירים וגמישותם. 
מוגבלויות  בעלי  ולאנשים  כאחד  ולגברים  לנשים  מתאים  החוג 

תנועה שונות.

יום ב’  |  11:30 - 10:30

עלות חודשית: 90 ₪

התעמלות כסאות                                                
השיעור מותאם לבני הגיל השלישי ומתבצע בישיבה על כסאות. 
בהארכת  העצם,  בחיזוק  המסייעים  מגוונים  באביזרים  נשתמש 
בואו לשפר  טווח התנועה.  והגדלת  השרירים, הגמשת המפרקים 
תפקוד  ליצור  כדי  והריכוז  הקואורדינציה,  המשקל,  שיווי  את 

יומיומי בריא ותקין.

יום א’  |  10:00 - 9:15 

עלות חודשית: 80 ₪

במרכז קהילתי אור

חדש!

טאי צ’י
הדרך הסינית העתיקה להשגת שיקוי החיים: כוונון ושליטה )קונג(על 
האנרגיה החיונית )צ’י(. במהלך החוג נתרגל קואורדינציה בין יציבה, 
תנועה, נשימה, שיווי משקל וקצב. החוג מתאים לכל גיל ואינו דורש 

מאמץ פיזי רב .

יום ב’  |  13:00 - 12:00

יום ה’  |  19:00 - 18:00

עלות חודשית: 90 ₪ לכל חוג

עודד אלוני
בוגר ווינגייט, מורה 
לצ’י-קונג ולטאי-צ’י.

זומבה גולד
פעילות מחולית ותנועתית לבני הגיל השלישי לשיפור הכושר הגופני 
יכולת  מבחינת  הבוגרת  לאוכלוסייה  מותאמים  השיעורים  הכללי. 
קואורדינטיבית ופיזית ומועברים בגישה תומכת ואישית. השיעורים 

מלווים במוזיקה מגוונת: סלסלה, מרנגה, טוויסט, רוקנרול ועוד.

יום ג’  |  11:30 - 10:30

הגר מנדלבאוםעלות חודשית: 90 ₪ 
בוגרת סמינר הקיבוצים, 

B.ED במחול ותנועה. 
רקדנית מחול אפריקאי 

ומדריכת אירובי, זומבה 
ויוגה מוסמכת. בעלת 

ותק בהוראה של למעלה 
מ- 10 שנים.
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גינת קליד
מנהלת האולפן למחול מנשה, 

מורה לפלמנקו, סולנית בלהקת 
הפלמנקו של סילביה דוראן. 

בוגרת אולפן למחול בת-דור, 
תל אביב.

אורה אמיתי

בוגרת מכון וינגייט להדרכה 
בריקודי עם, מדריכה 

מקצועית בחוגי ריקודים 
למבוגרים.

ריקודי עם למתחילים פלוס פלוס 
להפסיק  מתקשה  שמתחיל,  מי  ממכרת...  לפעילות  הפכו  עם  ריקודי 
לגוף  יתרונות  של  מושלם  שילוב  מציעים  עם  ריקודי  במקרה.  ולא   -

ולנשמה, בכל גיל.
והפגתם  מתחים  לשחרור  תורם   הגופני,  הכושר  את  משפר  הריקוד 

ומוסיף המון כיף והנאה  לחיי השגרה. .
החוג מיועד לבוגרי החוג למתחילים מהשנים הקודמות  ולכם, שרקדתם 
בעבר ומחפשים רק את ההזדמנות הנכונה, להצטרף למעגל הרוקדים... 

11:25 - 12:25  | יום א' 

עלות חודשית: 90 ₪ 

במרכז קהילתי אור

ריקודי עם למתקדמים
החוג הוותיק מיועד לכל מי שרקד בעבר ולכל מי שרוקד היום 

ומחפש מסגרת תומכת ונעימה. 

בואו לרקוד במעגל, בשורות ובזוגות, להרחיב את הרפרטואר 
ולשמור על הכושר הגופני תוך כדי הנאה! 

10:20 - 11:20  | יום א' 

עלות חודשית: 90 ₪

במרכז קהילתי אור

91 90

פלמנקו לגיל השלישי - למתחילים
גם אם אין לכם ניסיון או ידע מוקדם, אתם מוזמנים להצטרף אלינו. 

אנו פותחים קבוצת פלמנקו חדשה למתחילים.
חוויה קצבית וסוחפת לכל גיל.

הפלמנקו, סגנון המוסיקה הסוחף שהתפתח בדרום ספרד ומקורו בשירת
הרועים בהרים, ספג השפעות תרבותיות מהספרדים ומהצוענים ועכשיו

הוא עומד לרשותכם גם במרכז הפיס!

בואו לחוש את הקצב, להניע את הגוף ולרגש את הנפש בחוג המיועד לכל
גיל ולכל רמה ומבוסס על שיטת סילביה דוראן - חלוצת הפלמנקו בישראל.

יום א'  |  12:45 - 11:45

עלות חודשית : 90 ש"ח 

פלמנקו לגיל השלישי - למתקדמים
החוג הוותיק מיועד לבעלי רקע קודם בפלמנקו ולחברי החוג משנים קודמות. 

מחכים לכם גם השנה. 

יום ד’  |  11:30 - 10:30

עלות חודשית: 90 ₪

חדש!
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הליכה נורדית – מתקדמים
הצטרפו אלינו להליכה עם מקלות נורדיים.

 מתאים לבוגרי החוג ולכל מי שכבר הולך עם המקלות. 
 רוצה לשפר את הכושר הגופני ולחוות כייף והנאה יחד איתנו?

במהלך השנה נמשיך בהליכות חווייתיות ברחבי המושבה.

יום ב’  |  10:30  - 9:30

עלות חודשית: 90 ₪ 

פטאנק
בהנחיית נאמני הפטאנק חברי הנבחרת.

מתונה  גופנית  פעילות  לאוהדיו  המציע  תחרותי  כדורת  משחק 
כאחד.  וגברים  נשים   - המבוגרת  לאוכלוסייה  מאוד  המתאימה 
בחיק  מתקיים  והוא  וקואורדינציה  חשיבה  ריכוז,  דורש  המשחק 

הטבע - במגרשי הפטאנק בוואדי במרכז המושבה.
במסגרת החוג, חברי נבחרת הפטאנק של מרכז פיס לגיל הזהב, 
את  ידריכו  מרשימים,  בהישגים  זכו  ואף  בתחרויות  שהשתתפו 
ולהצלחה  להנאה  להצטרף  מוזמנים  אתם  החדשים.  המצטרפים 

של נבחרת הפטאנק שלנו.

ימים א’ עד ה’  |  10:00 - 8:00

איילה פישביין 
בוגרת וינגייט, בעלת 

תואר ראשון בחינוך גופני. 
מדריכה מוסמכת להליכה 

נורדית, עם ניסיון רב 
בהדרכה לגיל השלישי. 

תזונאית ומטפלת 
ברפואה סינית.

הליכה נורדית - מתחילים
ההליכה  את  שגילו  העולם,  ברחבי  האנשים  למיליוני  הצטרפו 
הנורדית, הנחשבת למתאימה ומומלצת לבני הגיל השלישי. בהליכה 
המשקל  שיווי  את   המשפרים  מקלות   2 ב-  משתמשים  נורדית 
התחתון. והגב  הקרסוליים  מהברכיים,  עומס  מורידים   בהליכה, 

במהלך ההליכה תיהנו ממגוון של יתרונות בריאותיים:
תפחיתו משקל עודף, תשפרו את שיווי המשקל וחשוב לא פחות 
נכונה  להליכה  הטכניקה  את  נלמד  בחוג  נהדר!  ותרגישו  תחייכו 
עם המקלות הנורדיים, ולאחר שנשלוט בה היטב, נמשיך בהליכות 

חווייתיות ברחבי המושבה לשיפור הכושר הגופני שלנו.

בוגרי החוג יוכלו להמשיך עם קבוצת המתקדמים.

רוצים להתנסות?

בואו למפגש חשיפה להליכה נורדית 

ביום ג׳ 4.9.18 בשעה 10:30 במרכז הפיס.

יש להצטייד בנעלי הליכה / ספורט ובכובע.

יום ב'  |  11:45 - 10:45

החל  ב- 8.10.18 ועד 25.2.19

עלות חודשית: 90 ₪
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שביל ישראל בקצב שלך
אוהבים לטייל בטבע? אתגרים לא מרתיעים אתכם? הצטרפו 
לפרויקט מלהיב, חוויתי ובעל ערך מוסף של הכרה מעמיקה 
עם הארץ. בואו ונצעד בשביל ישראל, במקטעים המותאמים 

לקבוצה שלנו.

שביל ישראל, שנבחר לאחד מ-20 שבילי ההליכה הטובים ביותר 
החושים.  וכל  הגוף  דרך  הארץ  את  לחוות  אתכם  מזמין  בעולם, 
בדרך תטעמו מכל טוב הארץ: הירוק והמים במקורות הירדן, הרי 
הגליל והכנרת. השביל הפך לנחלת הכלל ולאורכו פוגשים קבוצות, 
ייחודית  וחוויה  מפגש  מזמן  הוא  הגילאים.  מכל  וטיילים  בודדים 

שאין לה אח ורע.

בשנת תשע"ט נתחיל בנקודה הצפונית בגליל העליון, משמורת  דן  
לנחל עמוד. נלך בקטעים המותאמים לקבוצה, ברצף גיאוגרפי. 

הטיולים יתקיימו בימי שישי, בתאריכים :

,15.2.19  ,18.1.19  ,14.12.18  ,23.11.18  ,2.11.18

14.6.19  ,24.5.19  ,12.4.19  ,22.3.19

חזי שבתאי
היה מורה של"ח ורכז 

המקצוע בבי"ס החקלאי, 
מעל ל - 45 שנה.

מדריך טיולים ומלווה 
קבוצות בשביל ישראל.

ימי שישי
הסדרה כוללת 9 טיולים

עלות לטיול: 130 ₪

שימו לב!
הרוכשים את הסדרה 

כולה עד 31.10.18 
יקבלו טיול אחד ללא 

תשלום.

יום א׳ - 21.10.18 
המדבר של העיר הקדושה 

סיור בלב מדבר יהודה ברכב שטח )ספארי(
מדריך: אבנר גורן

נצא לנסיעת שטח בשבילי מדבר יהודה בספארי, אוטובוס מדברי גבוה ונוח 
לישיבה. נתחיל בביקור בג'אבל מונטר, שמקובל לזהותו עם צוק העזאזל - 
ממנו היו משליכים מדי שנה את השעיר לעזאזל ביום הכיפורים, על - מנת 
לכפר על עוונות עם ישראל. משם נמשיך לשרידים של מצודת הורקניה. 
נלמד על המערכת שסיפקה מים למצודה, הכוללת שתי אמות מים שמילאו 
עשרים ואחד בורות חצובים שכולם נשמרו היטב. נצפה ביפים שבמנזרי 
מוסא,  נבי  במסגד  נסיים  המרשים.  סבא  מר  מנזר  ביניהם  יהודה,  מדבר 

הצופה אל ים המלח וממלכת ירדן.

שימו לב! ההליכה בדרגת קושי קלה, אך העלייה לרכב השטח היא 
בעזרת סולם!

פתיחת הרישום: 1.8.2018

יום ג׳ - 20.11.18 
טיול לכוכב הירדן ולעמק בית שאן 

יום של מפגשים מכל קצווי הקשת
מדריכה: טל עופר

סחופת  ההר,  פסגת  על  כאן,  שהותירו  הצלבנים,  עם  במפגש  נתחיל 
הרוח, את אחד המבצרים הייחודיים, השלמים והיפים ביותר שנבנו על 
ויופיו  האסטרטגי   ערכו  בשל  זה  במיקום  בחרו  הם  ה-12.  במאה  ידם 
של הנוף הנשקף ממנו. ניפגש עם יגאל תומרקין, באמצעות פסליו רבי 
העוצמה, המוצגים בגן מסביב למצודה הצלבנית. סיגל הר ציון תפגיש 
אותנו עם חמּה - מאיר הר ציון, האייקון של הלוחם הישראלי שהפך את 
בטיולנו  האחרון  המפגש  שושנה.  אחוזת  מצודתו,   - לביתו  הירדן  כוכב 
יהיה עם הקהילה האתיופית. באמצעות סיפורה האישי של חווה אלמו 
שהקימה את מרכז גרמאצ'ין, בקיבוץ חפציבה. נלמד על המסע הארוך, 

פיזית ונפשית, שעברו יהודי אתיופיה בדרכם אל הארץ המובטחת.

דרגת קושי: קלה

פתיחת הרישום: 1.8.2018

חדש!

נחל קדרון -
עבר, הווה ועתיד

אבנר גורן
ממובילי צוות מיוחד 

שעוסק בבניית פתרון כולל 
לנחל קדרון, לסביבתו ולשוכניו.

יום ד’ 3.10.18
 9:45 - 10:15

נחל קדרון הוא מהיפים ביותר 
במדבר יהודה ומהמרשימים בו. 

הוא מילא תפקיד חשוב בהיסטוריה 
של האזור וגם בימינו. למרות זאת, 
הוא הוזנח מאוד בארבעים השנים 

האחרונות.

מציאת פתרון כולל לנחל וסביבתו 
הוא אתגר גדול לנוכח המורכבות 

של התנאים הגיאוגרפים 
והפוליטיים, יחד עם העושר 

במשאבי מורשת וטבע במקום. 

ההרצאה היא גם הכנה לקראת 
סיור המדבר של העיר הקדושה 

ב-23.10.18

עלות: כניסה בכרטיסייה או 40 ₪

הרצאת מבוא
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יום ב׳ - 17.12.18 
בעקבות הנבטים

טיול מרתק לשבטה והאזור
מדריך: יואב אבניאון

בשנת 505 לספירה, פרחה בנגב חקלאות משגשגת ויין מהמדבר שווק 
באגן הים התיכון, קשה להאמין! נרד לשבטה עיר הרפאים ונתחקה אחר 
כישרוני  עם  כאן  פעל  שנים  כאלף  הנבטי.  העם  של  המרתקים  קורותיו 
הנגב  התכסה  כיצד  להבין  ננסה  תדיר.  השתנו  ואמונתו  שפניו  ומיוחד, 
השחון במטעים, כרמים ושדות דגן, בתקופה ההיא. נעקוב אחרי התופעה 
אבנים  של  תלוליות  אלפי  תֶליָלאת-אל-ֶעַנּב,   - והייחודית  המסקרנת 
סדורות כחיילים, מה סיפורן? איזה משלל ההסברים לתופעה הוא הנכון? 
נראה מה קרה לנגב מאז ונראה כי תושביו הנוכחיים שבים ונוטעים כרמי 

ענבים וזיתים.
נספר את סיפור חיו של הבוטניקאי מיכאל אבן ארי ושל רעייתו הנמרצת 

ליזלטה ששחזרו חווה חקלאית קדומה.
לאחר ארוחת צהרים בפתחת ניצנה, נסייר בחמוקי ניצנה.

דרגת קושי: קלה

פתיחת הרישום: 21.10.18

יום ה׳ - 10.1.19  
יד ושם- מסע אל הזיכרון

מדריך: משה חרמץ

סיור במוזיאון החדש,  אחד המוזיאונים הגדולים בעולם למורשת השואה. 
בה  המרכזי  שהמבנה  מדהימה,  יצירה  התקבלה  עבודה  שנות  עשר  בתום 

חוצה את הר הזיכרון מצדו האחד אל צדו האחר. 
קולו  את  המביאים  אישיים,  פריטים  של  דופן  יוצא  אוסף  מוצג  במוזיאון 
הסימבוליים  הפרטים  וניתוח  וארכיטקטורה,  אמנות  באמצעות  היחיד.  של 
הסמויים מן העין, מתקבלת תחושה של מסע וירטואלי בדרכי פולין האבלות...

דרגת קושי: קלה

פתיחת הרישום: 20.11.18

יום ה׳ - 31.1.19 
ישן וגם חדש

אתרים בבקעת הירדן הצפונית
מדריך: יצחק )איני( עבאדי 

את סיורינו נתחיל בגשר הישנה, נלמד על סיפורה במלחמת העצמאות, 
נשמע על משטרת גשר, ונתוודע לסיפור צינור הנפט: כירכוכ )מוסול( – 
 – חיפה. משם נמשיך ל"שער הירדן": אזור תעשיה חדש בגבול ישראל 

ירדן, ונלמד על הכוונה להפעילו כאזור סחר חופשי.
נוף  בדרך  ניסע  הידרואלקטרי,  החשמל  במפעל  נסייר  בגלבוע:  נסיים 

הגלבוע ונעצור לתצפיות על עמק בית שאן ועמק יזרעאל.

דרגת קושי: קלה

פתיחת הרישום: 17.12.18

יום א׳ - 10.2.19
"המלך מתיא בארץ ישראל" -

בעקבות יאנוש קורצ'אק וביקוריו בארץ

מדריך: אוריאל פיינרמן

בשנות  בארץ  ביקר  אשר  פולני   - היהודי  הפדגוג  בעקבות  לסיור  נצא 
ה-30 של המאה הקודמת. נספר מה הביא אותו לעמק חרוד, איך התרשם 

מהמפעל הציוני ומהחינוך הקיבוצי והאם שקל לעלות ארצה.
נבקר בתל יזרעאל, בקיבוץ עין חרוד, בבית העלמין בגדעונה ובהר שאול.

דרגת קושי: קלה

פתיחת הרישום: 10.1.19
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יום ב׳ - 29.4.19  
נופים ואנשים, אמנות  וזיכרון -

סיור לגליל המערבי

מדריכה: אביבית ברוקשטיין  

של  והתיישבות  ציונות  סיפורי  בחובו  טומן  המערבי,  בגליל  החוף  אזור 
וגרמנים שהגיעו כדי לכפר על  ניצולי השואה  אנשי העלייה החמישית, 
עוונות הוריהם. את היום נפתח בביקור בעכו, במוזיאון אסירי המחתרות 
ואסירים  לגאליים  לפני משפט, מעפילים בלתי  נכלאו מאות עצורים  בו 
לוחמי האצ"ל,  בידי  לכלא  על הפריצה  נשמע  ויהודים.  ערבים  פליליים, 
שחלקם נהרגו במהלכה. נמשיך לשבי ציון, המושב שאפשר לקבור את 
לוחמי האצ"ל, שנהרגו בפריצה  לכלא עכו, לאחר שיישובים אחרים בארץ 
סירבו לקבלם לקבורה. כמו כן ניפגש ונכיר את אנשי הגליל המגוללים את 

סיפורם האישי והציוני.
הסיור כולל הליכה לאורך חוף הים.

דרגת קושי: קלה

פתיחת הרישום: 13.3.19

יום ב׳ - 13.5.19
"בעקבות סיפור ארץ ישראלי" –

חווה, מושבה וסיפור אהבה...
מדריכה: אסתר שמואלי

נתחיל את סיורנו  בבית הספר החקלאי "כדורי" – בו למדו יגאל אלון, יצחק 
החיים  הווי  ועל  הספר  בית  הוקם  כיצד  נספר  ואחרים.  צבי  בן  עלי  רבין, 
ע"י  שנתרם  בצריף  נבקר   – קשת  בית  לקיבוץ  נמשיך  בו.  שנרקם  המיוחד 
משפחת בן צבי, צריף שהיה למרכז המספר את סיפורו של עלי שנפל במרץ 
48 בבית קשת. נכיר את הסיפור על הקמת הקיבוץ  ב- 1944 – קיבוץ ראשון 
נבקר  מפקדם.  היה  שעלי  השבעה,  נפילת  על  הסיפור  ואת  הפלמ"ח  של 
בבית הקברות של בית קשת ונכיר את פסלה של בתיה לישנסקי לזכר אותם 
 - בין הטרשונים  ונלך במסלול הליכה קצר  בית קשת  ביער  נטייל  נופלים. 
הליכה של כארבעים דקות )2 ק"מ(. נהנה מתצפית נהדרת אל הנוף ומיופיו 

של האלון הקשיש...

דרגת קושי: קלה עד בינונית.

פתיחת הרישום: 31.3.19

יום ד׳ - 13.3.19 
בדרך העולה לירושלים

מדריך: אבשלום קאפח

נתחיל את הטיול במנזר לטרון, בפארק קנדה ובאתרים החבויים באזור.
העולה  לדרך  הצופה  מעגלי  במסלול  נלך  שם  המסרק  לשמורת  נמשיך 

לירושלים, ונספר על הקרבות שהתחוללו באזור.
במושב הציורי יד השמונה, הבנוי בתי עץ נבקר בגן התנכ״י שבמקום.

נסיים בביקור במצודת הקסטל שהייתה  לסמל הקרבות על פריצת הדרך 
לירושלים במלחמת העצמאות.

דרגת קושי: קלה

פתיחת הרישום: 31.1.19

יום א׳ - 31.3.19
פנינים בשרון 

היסטוריים-אנושיים  וסיפורים  מוכרות  לא  פינות  נכיר 
חבויים, בעמק חפר שבלב השרון.

מדריך: יואב אבניאון

פרטיזניות,  שתי  בשרון,  חמרה  גבעת  על  "ארמון"  שבנה  נבולסי  ר'אדי 
שלא נפרדו בחייהן ובמותן, "כלניות" בריטיות עם יד קלה על ההדק אל 
מול ילדת טהרן, צוואתו המרגשת של משה צווינגבלום - ה"טרומפלדור 
של קאקון", סלע שצורתו זנב מטוס המציין את אסון ילדי אוסלו, אברהם 
ג'ורי - נחלאי קומוניסט, שנפל ליד הגבול - אירוע ממנו נולד שיר ועוד.

היסטורית  בשרשרת  לפנינים  עלומות  פינות  שיהפכו  הסיפורים  אלה 
מרתקת - והכל "מתחת לאף".

דרגת קושי: קלה

םפתיחת הרישום: 10.2.19
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סיורי אמנות 
עכשווית  אמנות  אל  להתקרב  נהדרת  דרך  הם  הדרכה  בליווי  אמנות  סיורי 

ולהיחשף לסצנה האמנותית התוססת בארץ.
נצא לסיורים  במוזיאונים,  בגלריות  ובסדנאות אמנים, במקומות שונים בארץ. 
נלמד מושגים באמנות, נשכלל את  ביטוי,  ושונות של  ניחשף לדרכים רבות 

כושר ההתבוננות שלנו, נכיר  את העולם העשיר והצבעוני הזה ונחווה אותו.
תכנית מפורטת של הסיור תתפרסם חודש מראש.

סיור חורף 

הסיור יתקיים בשני מחזורים:

יום ג׳  22.1.19 – בהדרכת אביבית בלס ברנס

יום ד׳  23.1.19 - בהדרכת  הדר גד

פתיחת הרישום לסיורי החורף: 23.12.18

מוגבל ל- 25 משתתפים בסיור.

סיור קיץ

יום ד׳  5.6.19 

בהדרכת אביבית בלס ברנס והדר גד

פתיחת הרישום לסיור הקיץ: 5.5.19

מוגבל ל-50 משתתפים.

נופשונים -  שריינו לעצמכם את התאריכים

נופש במלון לוט ים המלח 
ימים א׳ - ה׳  21.2.19 - 17.2.19 

חצי פנסיון

400 מטר מתחת לפני הים על חוף ים המלח, במקום הנמוך ביותר בתבל, 
אל מול הרי אדום ועל גבול מדבר יהודה, שוכן מלון ספא לוט, נווה המדבר 

הפרטי שלכם.
מי ים המלח העשירים במינרלים ותנאי האקלים המיוחדים מאפשרים שיזוף 

בריא, מרפא ורוגע מימי קדם ועד היום...

מה בלוט ספא:
בריכת מי ים המלח מחוממת עם מיטות מנוחה הפונות אל חלונות ענק 

מהם נשקף נוף מרהיב ביופיו של ים המלח.

סאונה יבשה.	 

ג'קוזי.	 
חמאם תורכי )בתשלום(.	 

שתי ברכות גופרית )בתשלום(.	 

חדר כושר מצויד במיטב המכשירים.	 

מגוון טיפולי בריאות ויופי.	 

נופש בירושלים 
ימים ג׳ - ה׳  4.4.19 - 2.4.19

חצי פנסיון

של  והנסתרות  הקסומות  הפינות  בין  ייחודים  טיולים  של  ימים  שלושה 
העיר הקדושה בעמים.

במבנה  משואה,  גבעת  במורדות  הנמצא  הפסטורלי,  יהודה  במלון  לינה 
אבן יפהפה ובלב חורש ירושלמי שלו. 

פרטים מדויקים על הנופשונים, יפורסמו במהלך השנה.

חדש!
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תקנון טיולים
טיולים  תשעה  של  וסדרה  אמנות  בדגש  סיורים  שני  נקיים  תשע"ט,  בשנת 
בשביל ישראל בנוסף לעשרת הטיולים, במתכונת שהכרנו בשנים הקודמות. 
עלות הטיולים משתנה בהתאם למרחק הנסיעה, לעלות הכניסה לאתרים ועוד.
לנוחיותכם, נפרסם מידע מפורט על כל טיול וסיור כחודש לפני מועד היציאה.

רישום לטיולים
חדש! ניתן להירשם לטיולים דרך האינטרנט.

הקישור להרשמה ישלח אליכם בהודעת SMS ובמייל סופ"ש.

המעוניינים בכך מתבקשים לוודא שפרטיהם האישיים
)כולל מס' ת"ז של 9 ספרות( מעודכנים במשרד.

הרישום לטיול כרוך בתשלום של דמי רישום בסך 50 ₪ לכל טיול.	 
שמירת מקומכם בטיול אפשרית אך ורק כנגד הרשמה ותשלום של דמי הרישום.	 
לא ניתן להירשם לכל הטיולים מראש, למעט  סדרת הטיולים בשביל ישראל.	 
לנוחיותכם מצוין התאריך של תחילת הרישום לכל טיול.	 
מספר המשתתפים בכל טיול לא יעלה על 50. 	 
בסיורי החורף בדגש אמנות, מספר המשתתפים הוא 25 איש בכל סיור.	 

התשלום לטיול
התשלום המלא לטיול ייגבה עד 5 ימים לפני מועד הטיול.

נרשם שלא יסדיר את התשלום עד מועד זה, ייחשב כמי שביטל את הרשמתו 
ודמי הרישום בסך 50 ₪, לא יוחזרו לו.

ביטול השתתפות בטיול
ימים לפני הטיול 	  בהודעה על ביטול השתתפות בטיול שתינתן עד חמישה 

יוחזרו דמי הרישום.
נרשם שיודיע על ביטול השתתפותו, פחות מ-24 שעות ממועד היציאה, יחויב 	 

ב- 50% ממחיר הטיול. 
במקרה של אי הגעה או איחור להסעה ביום הטיול - הנרשם יחויב במחיר מלא.	 

הטיולים 	  בתאריכי  שינויים  לערוך  הזכות  את  לעצמו  שומר  הזהב  לגיל  פיס  מרכז 
ובמסלולם על פי תנאי מזג האוויר, התנאים בשטח, המלצות גורמי ביטחון ואילוצים 
נוספים. במקרה של שינוי בתכנית הטיול תינתן הודעה מסודרת מראש לכל משתתפיו. 

צוות מרכז פיס לגיל הזהב פרדס חנה-כרכור
מאחל לכם שנת טיולים מהנה ומעשירה!

מידע כללי
הפעילות של שנת תשע"ט תחל ביום א' 2.10.18 ועד 30.6.19.

חופשות וחגים

פסח  26.4.19 - 19.4.19, י"ד - כ"א בניסן תשע"ט

יום הזיכרון לחללי צה"ל  8.5.19, ג' באייר תשע"ט

יום העצמאות  9.5.19, ד' באייר תשע"ט

שבועות  9.6.19, ו' בסיון תשע"ט

שעות פעילות המשרדים |  ימים א'- ה'   | שעות 14:00 - 8:00

                                              | בימים ב' ו-ג' | השעות 16:00-18:30
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תקנון
צוות מרכז פיס לגיל הזהב רואה חשיבות עליונה במתן שירות לשביעות רצונכם המלאה.
תקנון זה נועד למנוע אי הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר.
ההרשמה תתקיים במהלך החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר, לאחר פרסום החוברת בדוא”ל.

חדש! ניתן להירשם לחלק מהפעילויות דרך האינטרנט בקישור שיישלח אליכם 
.sms במייל סופ"ש ובהודעת

המעוניינים בכך מתבקשים לוודא שפרטיהם האישיים
)כולל מס' ת"ז של 9 ספרות( מעודכנים במשרד.

כמו כן ניתן להירשם בטלפון:  04-6376440, 04-6230327 
 gilhzahav@gmail.com :בפקס: 04-6272029  |  בדוא”ל

או במשרדי מרכז פיס לגיל הזהב, רח' אחוזה 24 כרכור.

חדש! רכישת כרטיסיות כניסה לקורסי הידע 

לרשותכם כרטיסיות לשנת תשע"ט, שניתן לרכוש אותן לפי מספר ההרצאות הרצוי לכם.	 
הכרטיסיה מאפשרת כניסה לכל אחת מההרצאות בקורסי הידע, בהתאם להתעניינות	 

        שלכם ולזמנכם הפנוי.
ניתן לקבוע במדויק את מספר הכניסות המבוקש:	 
מחיר ל- 25 כניסות ומעלה - לפי 30 ₪ להרצאה «
מחיר ל- 3-24 כניסות - לפי 35 ₪ להרצאה «
כניסה חד פעמית - 40 ₪ להרצאה «

כל קנית כרטיסיה תעשה בנפרד ומחירה בהתאם למחירון שצוין למעלה.	 
הכרטיסיה היא  אישית ואינה ניתנת להעברה!	 
לא יינתן החזר כספי עבור כניסות שלא מומשו בשנת הפעילות תשע"ט.	 

חיסורים והיעדרויות
בהרשמה לחוגים, סדנאות או לפעילויות, המשתתף מקבל על עצמו את האחריות	 

להגיע לכל מועד, חוג או פעילות. לא יינתן זיכוי כספי עבור היעדרות ממפגשי החוג.
במקרה של היעדרות מחוגי האמנות והסדנאות ניתן להשלים את השיעור	 

החסר בכל חוג או הרצאה המופיעים בחוברת זו, על בסיס מקום פנוי בלבד.
האפשרות להשלמת שיעור תינתן לשיעור אחד בחודש בלבד ותישמר עד סוף 	 

חודש קלנדרי עוקב.

בכל השלמה יש להיכנס למשרד חצי שעה לפני תחילת השיעור לקבלת אישור בכתב.	 

לא תתאפשר כניסה לשיעור ללא האישור.	 

אין אפשרות להשלמת שיעורים בכל פעילות שאינה מופיעה בחוברת זו.	 

במקרה של היעדרות מחוגי הספורט ניתן להשלים את השיעור החסר בכל חוג ספורט	 

אחר על בסיס מקום פנוי עד חודש קלנדרי עוקב - ללא הגבלה למספר השיעורים.

לא ניתן להשלים שיעורים עקב היעדרות במהלך השנה בחודש יולי. 	 

היעדרות של חודש מלא, מזכה אתכם בהחזר כספי של 50% מהעלות החודשית של החוג.	 

תנאי התשלום

התשלום מתבצע עבור כל השנה מראש, בתשלומים חודשיים בכרטיס אשראי,	 
במזומן או בהמחאות.

כרטיסי אשראי: ויזה, לאומי קארד, ישראכרט - עד 9 תשלומים חודשיים.	 
המחאות: ניתן לשלם בהמחאות דחויות, עד 9 המחאות עוקבות לתאריך	 

25 לכל חודש. יש לרשום את ההמחאה לפקודת "העמותה למען הקשיש 
פרדס חנה - כרכור”.

ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד חינם בכל חוג. במידה ונרשמתם לחוג, התשלום	 
        יכלול את שיעור הניסיון.

הרישום לחוגי ספורט )למעט טאי צ'י, הליכה נורדית וחוגי המחול( -	 
       לתושבי פרדס חנה-כרכור בלבד.

ברישום לשאר החוגים  ולסדנאות, תושבי חוץ ירשמו על בסיס מקום פנוי החל	 
       ב- 2.9.18.

יולי 2019,  גם בחודש  וחוגי האמנות  יהיה להמשיך את חוגי הפעילות הגופנית  ניתן 
ויהיו לפחות 10 נרשמים בכל חוג. שימו לב: פעילות החוגים בחודש זה היא  במידה 

תוספת למעוניינים בלבד ולא יינתן החזר כספי במקרה של ביטול או היעדרות.

הרשמה לסדנאות, לחוגים ולפעילויות

פתיחת החוגים, הסדנאות והטיולים מותנית במספר מינימלי של משתתפים כפי	 
      שייקבע לכל פעילות בנפרד.

הרישום לחוגים מבוצע מדי שנה מחדש.	 

תינתן קדימות למשתתפי החוג מהשנה הקודמת )תשע"ח( עד 30.8.18 בלבד. 

mailto:gilhzahav@gmail.com
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ביטולים

במקרה של ביטול ההשתתפות בחוג, יש להודיע חודש מראש - בכתב.	 

לא יתקבלו הודעת הקפאה, דחייה או ביטול בטלפון.	 

המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרד.	 

כל ביטול חוג בתקופת הפעילות יחויב בעמלת טיפול בסך 25 ₪ לכל חוג.	 

ההחזר הכספי בגין הביטול, יינתן במהלך החודש העוקב למועד קבלת מכתב הביטול  במשרדנו.	 

לא יינתן החזר כספי )מלא או חלקי( על היעדרות בחודש יוני.

הנחות 

לנרשמים עד 1.11.18 בלבד תינתן הנחה של 10% עבור תשלום שנתי

הגדול מ- 3,000 ₪ ליחיד או 4,000 ₪ לזוג.

לנרשמים לשלושה חוגי ספורט ומעלה תינתן הנחה של 10%.

נהלים לאולם ההרצאות

הכניסה לאולם תתאפשר כ- 20 דקות לפני תחילת ההרצאה בהצגת כרטיסיה בלבד.	 

בסיום ההרצאה של הבוקר האנשים מתבקשים לפנות את האולם כדי לאפשר כניסה	 

מסודרת להרצאה הבאה.

אין שמירת מקומות באולם.	 

אין להזיז כיסאות ממקומם, חל איסור מוחלט לחסום את המעברים.	 

לרווחתכם קפה ועוגיות בפינת הקפה - אין להכניס אוכל ושתייה לאולם.	 

נא להקפיד על הטלפונים הניידים מכובים בזמן ההרצאות.	 

שימו לב: לא תתאפשר כניסה לאולם אחרי תחילת ההרצאה.	 
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מועדון מופת לניצולי שואה דוברי השפה הרוסית
רכזת: תמר זמט  |  טלפון: 077-4502943

המועדון יוצר כתובת למפגש חברתי, להרחבת הקשרים האישיים, להנאה 
מחשבים,  ספורט,  מחוגי  נהנים  הוותיקים  האזרחים  משותפות.  ולחוויה 

חבורת זמר ופעילויות נוספות. 
במועדון ניתנות ארוחות בוקר וצהריים ויש אליו הסעות מרחבי המושבה.

הכתובת: רחוב דרך למרחב 17 ,פרדס חנה                                                                         

שעות הפעילות: יום א' בין השעות 16:00-19:00

                            ימים ב' ו- ד' בין השעות 8:30-13:00

קפה אירופה - מועדון תרבותי חברתי לניצולי שואה
רכזת: עו“ס אורטל אתירם  |  טלפון: 077-9779425

מועדון "קפה אירופה" מספק לאורחיו סביבה חמה ואוהבת, משמש במה 
מקום  הוא  מאידך,  ולאקטואליה  מחד  המשותפים  ולזיכרונות  לתרבות 
אליו  ויש  קל  כיבוד  ניתן  במועדון  וטיולים.  מסיבות  להרצאות,  מפגש 

הסעות מרחבי המושבה.

ימי הפעילות: ביום ב' אחת לשבוע, בין השעות 10:00-12:00

)אולם הכנסים במרכז גריאטרי שהם(                                                  

ביום א', אחת לחודש, בין השעות 16:00-18:30 )מרכז פיס לגיל הזהב(

מועדון חברתי לחברי קהילה תומכת
רכזת: מירה דובין  |  טלפון: 077-4502943

במועדון ניתן כיבוד קל ויש אליו הסעות מרחבי המושבה.

הכתובת: רחוב דרך למרחב 17, פרדס-חנה

שעות פעילות: יום ה' אחת לשבועיים, בין השעות 16:00-19:00

מרכז קהילתי אור
רכזת: בת שבע שחף  |  טלפון: 077-5497387

פעילות  כוללת  אור,  קהילתי  במרכז  הפעילות  של  העשירה  התכנית 
במועדון  לבחירתכם.   - עם  וריקודי  הרצאות  יצירה,  חוגי  מגוון  גופנית, 

ניתנות ארוחות בוקר ויש אליו הסעות מרחבי המושבה.

הכתובת: רחוב אבן גבירול, שכונת הצפירה, פרדס חנה          

שעות הפעילות: ימים א', ב', ד', בין השעות  9:00-12:15    

מועדון מופת לבני העדה האתיופית
רכזת: אבטנש פרקר  |  טלפון: 077-5497387

הפעילות במועדון מתנהלת בשפה האמהרית וניתנות בו ארוחות בוקר 
וצהריים. יש אליו הסעות מרחבי המושבה.

הכתובת: מרכז קהילתי אור - רחוב אבן גבירול, שכונת הצפירה, פרדס חנה                                                          

שעות הפעילות: ימים ג' ו-ה' בין השעות 8:30-13:00                                          

מועדון מופת למרחב
רכזת: תמר זמט  |  טלפון: 077-4502943

מועדון הפועל 3 ימים בשבוע ומציע לאזרחים הוותיקים חוגי התעמלות, 
במועדון  ועוד.  מסיבות  טיולים,  תנ“ך,  חוג  שונים,  בנושאים  הרצאות 

ניתנות ארוחות בוקר וצהריים ויש אליו הסעות מרחבי המושבה.

הכתובת: רחוב דרך למרחב 17, פרדס חנה                                                                         

שעות הפעילות: ימים א', ג' ה', בין השעות 8:30-13:00  

מערך המועדונים 
חברתיים בפרדס 

חנה כרכור

המדור לאזרחים וותיקים 
בקהילה באגף לשרותיי רווחה 

וקהילה מעמיד לרשותכם, 
האזרחים הוותיקים, מספר 

מועדונים חברתיים - בנוסף 
למרכז פיס לגיל הזהב. 

מועדונים חברתיים אלו הם 
בית לפעילות פנאי ומפגש 

חברתי, ליצירת קשרים 
ותמיכה.

במועדונים החברתיים תמצאו 
מגוון רחב ועשיר של פעילויות 
המותאם לאוכלוסייה המגוונת 

והרב-תרבותית  במושבה שלנו, 
פרדס חנה - כרכור.

כאן תמצאו מעגל חברתי 
חם, ליווי צמוד של עובדות 

סוציאליות ומערך הסעות מטעם 
המועצה, המיועד למתקשים 

להגיע למועדונים בכוחות עצמם. 
הפעילות במועדונים כוללת גם 
טיולים בארץ, מסיבות והסעות 

מאורגנות לאירועי תרבות בישוב 
ומחוצה לו.
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פרויקט קהילה תומכת
פרויקט שמטרתו לאפשר לאדם המבוגר ליהנות בביתו ממגוון שירותים, 
המסייעים לשמור על איכות חיים עצמאית 24 שעות ביממה, שקט נפשי 

וביטחון אישי.

במסגרת הפרויקט זכאים החברים למערך שירותי נרחב בתחומים:
לחצן מצוקה המחובר למוקד 24 שעות ביממה.

שירותים רפואיים 24 שעות ביממה.	 

שירותי חירום.	 

סיורי ביטחון.	 

אם קהילה, המסייעת בפתרון בעיות שונות, כולל סיוע והכוונה מול 
גורמים בקהילה.

אב קהילה, המסייע בנושאים טכניים.

פעילות חברתית, המתקיימת פעם בשבועיים במועדון למרחב.

קהילה תומכת לניצולי שואה בעלות של 25 ₪ לחודש
ללא  לניצולי שואה,  ניתן לקבל הנחה בדמי המנוי של הקהילה התומכת 
המנוי  דמי  את  לשלם  המעוניינים  קהילה  חברי  ההכנסות.  ברמת  תלות 
המופחתים, מתבקשים להגיש לרכזת הקהילה מסמך רשמי: אישור, מכתב, 

או תעודה מכל סוג שהוא המעידים על היותם ניצולי שואה.

משרד הקהילה התומכת נמצא בבניין הרווחה, ברחוב שביל התלמיד
ניתן לתאם פגישה עם ארנה מרי-אש, אם הקהילה.

נייד: 050-8290659  טלפון: 077-9779416

חברים לרפואה
הסתכלו על חצי החפיסה המלאה, מישהו צריך אותה...                                                     

מרכז פיס לגיל הזהב הצטרף למיזם "חברים לרפואה" - איסוף תרופות 
עבור נזקקים. אנו קוראים לבאי מרכז הפיס לאסוף את התרופות שאין 
בהן צורך, כולל תרופות שפג תוקפן, ולהעבירן לקופסה מיוחדת הניצבת 

בכניסה למרכז.     

אנו נדאג להעבירן למוקד איסוף התרופות של חברים לרפואה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למתנדב המוביל את המיזם:      

יואב קליגר, נייד: 054-8086281

שירותים קהילתיים 
לאזרחים ותיקים

המדור לאזרחים ותיקים באגף 
לשירותי רווחה וקהילה בשיתוף 

פעולה עם העמותה למען הקשיש 
וועדת הגמלאים, פועלים במגוון 

דרכים לקידום תשתית, המותאמת 
לאורח החיים של אזרחים ותיקים  

ולפיתוחה בקהילה.  

בין השירותים העומדים לרשותכם:

שירותים פרטניים לגמלאים
אחראי  וקהילה,  רווחה  לשירותי  האגף  של  הבוגרת  לאוכלוסייה  המדור 
על מתן שירותים תומכים לאזרחים ותיקים, המתגוררים בקהילה ולבני 
מידע,  במתן  לשירותכם  עומדות  הסוציאליות  העובדות  משפחותיהם. 
יעוץ והכוונה, עזרה בטיפול ביתי לזכאים, התאמת סל שירותים לזכאי 

חוק סיעוד ועוד.

לקבלת ייעוץ ותמיכה בכל תחום הקשור לאיכות חייכם:

עו"ס אורטל אתירם  טלפון: 077-9779425

עו"ס ליאת אלבז       טלפון: 077-9779427

העמותה למען הקשיש של פרדס חנה - כרכור
עמותה, המפתחת ומפעילה פרויקטים קהילתיים ומעניקה מגוון שירותים 
עם  מלא  פעולה  בשיתוף  פועלת  המושבה,  תושבי  ותיקים  לאזרחים 

המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור.

לעמותה הנהלה ציבורית הפועלת בהתנדבות מלאה. כמו כן יש לעמותה 
אישור ניהול תקין מרשם העמותות ואישור 46 לצורך קבלת תרומות.

מדי רבעון, העמותה מפיצה עיתון לגמלאים "בניחותא" ובו היא מפרסמת 
את פעילותה וכתבות הנוגעות לעולם התוכן של הגיל השלישי.

השותפים של העמותה:

אגף לשרותיי רווחה וקהילה, המדור לגמלאים בקהילה והיחידה להתנדבות.	 

ועדת הגמלאים ברשות המקומית.	 

אשל מקבוצת ג'וינט ישראל.	 

מתנדבים בכל התחומים.	 

מעוניינים להצטרף לפעילות העמותה?                     
פנו ליו"ר העמותה אביבה תימור, נייד: 054-4946248
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"ביקור המלאך"
ביקור בית ידידותי אצל חברים ותיקים מהמושבה שלנו ליצירת קשר אישי, 

חברתי ותומך. 
כל מתנדב בהתאם ליכולתו. למתנדבים ניתנים מפגשי הדרכה קבועים על 

ידי יחידת ההתנדבות ועובדת סוציאלית.

"קו קשר" - אוזן קשבת
פרויקט קהילתי בו מתנדבים שומרים על קשר טלפוני עם גמלאים בודדים, 
מקשיבים להם, משוחחים עימם ומסייעים להם בנושאים שונים. ההתנדבות 

פעם בשבוע במסגרת מועדון חברתי "דרך למרחב".

פרויקט תיעוד סיפורי חיים
קבוצת מתנדבים, העוסקת בתיעוד של סיפורי חיים מפי גמלאים במושבה. 
פרויקט זה מחבר בין שתי קבוצות, קבוצת הגמלאים המספרת את סיפור 
חייהם וקבוצת המתנדבים, המתעדים את הסיפורים ויוצרים יחד תוצר מוגמר 
של חוברת עם סיפור החיים. ההתנדבות כרוכה בהשתתפות בקורס הכשרה, 

פגישות שוטפות וכן התחייבות להשתתפות במחזור תיעוד אחד, לפחות.

ש.י.ל - שירות ייעוץ לאזרח
התנדבות בסיוע למיצוי זכויות של כלל האוכלוסייה. הכשרה וליווי מקצועי 
מוסדות  צרכנות,  משפטיים,  תחומים  עם  להכרות  עדיפות  במקום.  ניתנים 

ובירוקרטיה.

"בניחותא" - בטאון גמלאי פרדס חנה כרכור
בענייני  כתבות  כולל  העיתון  לרבעון.  אחת  היוצא  ותיקים  לאזרחים  עיתון 
)כולל  בהתנדבות  כולו  מופק  זה  עיתון  ועוד.  היישוב  היסטוריית  גמלאים, 

עריכה(.

"זה"ב בגן"
גמלאים מבקרים אחת לשבוע בגן ילדים ביישוב ומשוחחים עם הילדים על 

נושא בטיחות וזהירות בדרכים ועוד.

לפרטים על פרויקטים נוספים ולהצטרפות לקהילת המתנדבים:
לימור אקהויז, רכזת יחידת התנדבות. טלפון: 077-9779417

e.limor@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא"ל

היחידה 
להתנדבות

ההתנדבות שומרת על רוח 
צעירה, נותנת משמעות 

ותורמת לבריאותו ורווחתו 
של המתנדב. 

צוות מרכז פיס לגיל הזהב 
עובד בשיתוף פעולה מלא 

עם היחידה להתנדבות באגף 
לשירותי רווחה וקהילה. 

באפשרותכם להתנדב 
בתחומים ובפרויקטים שונים, 

על פי תחומי העניין ורמת 
הזמינות שלכם.

תודה למתנדבים
שסייעו בהכנת החוברת:

עורכת לשונית:
דבורה מישאל

עזרה בעריכה והגהה:
גבי קרונמן

מתוך ערב הסיום של פרויקט 
תיעוד סיפורי חיים



ה’ד’ג’ב’א’

16:00 - 17:30
סדנת מחשבים למתחילים

אורלי אנגל
7.10.18 - 30.6.19

שנתי

17:00 - 18:30
צמתים היסטוריים בציונות

ד”ר יצחק נוי
8 הרצאות - אחת לחודש

15:30 -18:30
גינון ביתי למתחילים

שוקיי אסקין
12.3.19 - 28.5.19  

10 מפגשים

17:45 - 19:15
שימוש בטלפון החכם 

אורלי אנגל
7.10.18 - 18.11.18
20.1.19 - 3.3.19

12.5.19 - 30.6.19
סדנאות בנות 7 מפגשים

16:30 - 18:30
ברידג’ למתקדמים

ליאורה גרנס
2.10.18 - 25.6.19

שנתי

16:30 - 18:30
ברידג’ למתחילים

ליאורה גרנס
3.10.18 - 26.6.19

שנתי

17:45 - 19:15
דואר אלקטרוני ופייסבוק

אורלי אנגל
25.11.18 - 13.1.19

8 מפגשים

17:00 - 20:15
הכנה לפרישה

דליה נקר
13.11.18 - 18.12.18

6 מפגשים

17:45 - 19:15
עיצוב אלבום דיגיטאלי

אורלי אנגל
10.3.19 - 5.5.19

8 מפגשים

ה’ד’ג’ב’א’

9:15 - 10:45
סוגיות ביחסי ישראל ושכנ’

יצחק עבאדי )איני(
7.10.18 - 30.6.19

שנתי

9:15 - 10:45
תגליות וציוני דרך ברפואה

פרופ’ יהודה אסרף
8.10.18 - 4.2.19

8 הרצאות )אחת לשבועיים(

9:15 - 10:45
מסע בכורסה

מרצים מתחלפים
2.10.18 - 16.4.19

29 הרצאות

9:15 - 10:45
מאה אחר מאה - נצרות

יסכה הרני
24.10.18 - 5.12.18

7 הרצאות

8:30 - 9:30
אימון מוח פלוס מתחילים

דוידה לביא
4.10.18 - 27.6.19

שנתי

9:15 - 10:45
מסע עולמי בקולנוע

זיו אלכסנדרוני
15.10.18 - 21.1.19

8 הרצאות )אחת לשבועיים(

9:15 - 10:45
הציוויליזציה הסינית

גליה דור 
30.4.19 - 25.6.19

7 הרצאות

9:15 - 10:45
אסטרטגיות משתנות

פרופ’ עוזי רבי 
12.12.18 - 17.4.19

10 הרצאות )אחת לשבועיים(

9:45 -10:45
חדר כושר למוח למתקדמים

דוידה לביא
4.10.18 - 27.6.19

שנתי

9:15 - 10:45
מאורות הגולה
אוריאל פיינרמן

11.2.19 - 15.4.19
10 הרצאות

9:30 - 11:00
סדנת חשיבה הכרתית

אורנה שלמון
2.10.18 - 25.6.19 
 )מרכז’ קהילתי אור(

9:15 - 10:45
חברה וכלכלה על פרשת דרכים

מתן חודורוב
19.12.18 - 10.4.19

9 הרצאות )אחת לשבועיים(

8:15 - 9:45
צרפתית למתקדמים

דלפין וודה
4.10.18 - 27.6.19

 )מרכז קהילתי אור(

9:00 - 10:00
אנגלית למתחילים

אנאבל פרידמן
7.10.18 - 30.6.19

 )מרכז קהילתי אור(

9:15 - 10:45
סוגיות ביטחון -  1948-1956

משה חרמץ
29.4.19 - 24.6.19

8 הרצאות

9:00 - 12:00
יסודות הצילום בסמארטפון

תמר סצמסקי
9.10.18 - 11.12.18

10 מפגשים )מרכז קהילתי אור(

9:15 - 12:35
סופי הדרכים 

ד”ר נעמה אושרי 
22.5.19 - 26.6.19
6 מפגשים כפולים

10:00 -11:30
צרפתית למתחילים פלוס

דלפין וודה
4.10.18 - 27.6.19

 )מרכז’ קהילתי אור(

 11:05 - 12:35
יהודים בא”י במל”ע הראש’

ד”ר ענת גואטה
7.10.18 - 9.12.18

10 הרצאות

 11:05 - 12:35
פילוסופיה יהודית

ד”ר אריה דון
8.10.18 - 24.12.18

12 הרצאות

 11:05 - 12:35
ספרות עברית וכללית

יעל גורי
2.10.18 - 25.6.19

20 הרצאות )אחת לשבועיים(

 11:05 - 12:35
גנטיקה

אירית כינור
3.10.18 - 5.12.18  

10 הרצאות

11:45 -13:15
צרפתית למתחילים

דלפין וודה
4.10.18 - 27.6.19

 )מרכז’ קהילתי אור(

 11:05 - 12:35
אמנות בצו האימפריה

ד”ר נעמה וילוז’ני
16.12.18 - 17.2.19

10 הרצאות

 11:05 - 12:35
מיטב הדוקו הישראלי

ארי דוידוביץ’
31.12.18 - 8.4.19

8 הרצאות )אחת לשבועיים(

 11:05 - 12:35
עולם וערעורו

נדב איל
9.10.18 - 12.2.19

10 הרצאות )אחת לשבועיים(

11:05 - 12:35
קריאות חדשות במקרא

אבשלום קאפח
12.12.18 - 17.4.19

10 הרצאות )אחת לשבועיים(

 11:05 - 12:35
פסיכולוגיה חיובית

ענת זפרני
24.2.19 - 30.6.19

9 הרצאות )אחת לשבועיים(

 11:05 - 12:35
ההיסטוריה המרכז אירופית

דוד ויצטום
7.1.19 - 15.4.19

8 הרצאות )אחת לשבועיים(

 11:05 - 12:35
קלאסיקה בלתי נגמרת

ד”ר אורי לשמן
3.3.19 - 2.6.19

8 הרצאות )אחת לשבועיים(

 11:05 - 12:35
השמות הגדולים של עולם הג’אז

רז יצחקי
29.4.19 - 24.6.19

9 הרצאות

 11:05 - 12:35
החברות ששינו את העולם

אורן נהרי
26.2.19 - 18.6.19

8 הרצאות )אחת לשבועיים(

11:05 -12:35
כל מילה במקום משלה

ד”ר מרדכי יושקובסקי
19.12.18 - 13.3.19

7 הרצאות )אחת לשבועיים(

11:00 - 12:30
ערבית למתקדמים
יצחק עבאדי )איני(
7.10.18 - 30.6.19

 )מרכז קהילתי אור(

טבלה שבועית שנת תשע"ט  |  קורסי ידע וסדנאות  |  אחר הצהריים טבלה שבועית שנת תשע"ט  |  קורסי ידע וסדנאות  |  בוקר

ה’ד’ג’ב’א’

08:15 -11:00 
יסודות הציור

אביבית בלס ברנס
7.10.18 - 30.6.19

שנתי

 08:15 - 11:15
ויטראז’ מתקדמים

יעל בורוכוביץ
8.10.18 - 24.6.19

שנתי

08:30 - 12:00
קרמיקה 

אריאלה דישון
2.10.18 - 25.6.19

שנתי

 08:30 - 12:00
קרמיקה

אריאלה דישון
3.10.18 - 26.6.19

שנתי

09:00 - 12:00
ציור - כיתת אמן
אביבית בלס ברנס
4.10.18 - 27.6.19

שנתי

11:15 - 13:30
עיסת נייר 

ליאת בנימיני אריאל
7.10.18 - 30.6.19

שנתי

 11:30 - 14:30
ויטראז’ מתחילים

יעל בורוכוביץ
8.10.18 - 24.6.19

שנתי

9:30 - 11:30
תאטרון הבוקר

עדי שגב
2.10.18 - 25.6.19

שנתי )בנוה פרדסים(

16:00 - 19:30
סדנת פיסול בחמר

ליאוני בראל
8.10.18 - 24.6.19

שנתי

16:00 - 19:00
ציור ורישום

הדר גד
2.10.18 - 25.6.19

שנתי

 15:00 -18:00
שילובי טקסטיל

ניצה ליפשיץ
3.10.18 - 26.6.19

שנתי

17:00 - 19:00
תאטרון המטבח

עדי שגב
8.10.18 - 24.6.19

שנתי

16:30 -18:00
הקול זהב )חבורת הזמר(

נמרוד פז
3.10.18 - 26.6.19

שנתי

טבלה שבועית שנת תשע”ט  |  חוגי אומנות ויצירה



חוגי פעילות גופנית  |  שנת תשע”ט

ו’ה’ד’ג’ב’א’

08:10-09:10
התעמלות בונה עצם

גילי

08:10-09:10
יוגה תרפיה

גלית

07:15-08:15
פילאטיס

אליאור

09:15-10:00
התעמלות כיסאות

גילי )מרכז אור(

09:20-10:20
פילאטיס

אליאור

08:10-09:10
יוגה
גילי

08:10-09:10
התעמלות בונה עצם

גילי

08:30-09:30
פילאטיס

שירה

08:10-09:10
התעמלות בונה עצם

גילי

09:20-10:20
עיצוב וחיטוב

סופי

09:30-10:30
הליכה נורדית-מתקד’

אילה

09:20-10:20
פלדנקרייז

סיגל

09:20-10:20
התעמלות משולבת

חני

09:40-10:40
פלדנקרייז

סיגל

10:30-11:30
התעמלות בונה עצם

גילי

10:45-11:45
הליכה נורדית-מתח’

אילה

10:30-11:30
זומבה

הגר

10:30-11:30
פלמנקו למתקדמים

גינת

10:20-11:20
ריקודי עם-מתקדמים

אורה )מרכז אור(

10:30-11:30
בתנועה נמצא הפתרון

רחל 

11:45-12:45
שיטת אלכסנדר

שושנה

11:25-12:25
ריקודי עם-מתחילים +

אורה )מרכז אור(

12:00-13:00
טאי צ’י

עודד

11:45-12:45
פלמנקו למתחילים

גינת

16:30-17:30
פלדנקרייז

אילן

17:15-18:15
שיטת אלכסנדר

שושנה

17:45-18:45
התעמלות בונה עצם

גילי

18:30-19:30
פילאטיס

רחל

18:30-19:30
פילאטיס לנשים

רחל

18:00-19:00
פלדנקרייז

סיגל

18:00-19:00
טאי צי’

עודד

19:00-20:00
יוגה נשית

גילי
תאריך: _______/______/______                                                       חתימה: ____________________________

דף הרשמה לתשלום

שם: ........................................................................................    ת.ז. )9 ספרות(: ..............................................................

 .................................................................................................................................................................................. כתובת: 

 דוא”ל:  .........................................................................................@.....................................................................................

טלפון: ....................................................-..........................   טל’ נייד: ....................................................-..........................

מחיר הכרטיסיה25 כניסות ומעלה3-24 כניסותכרטיסיה להרצאות

X30 X 35מס כניסות מבוקש
₪

מחיר שנתי/ מחיר הסדנהמחיר לחודששם החוג/הסדנה

₪₪

₪₪

₪₪

₪₪

₪סכום שנתי כולל

10%₪ הנחה )לזכאים בלבד(*

₪סכום לתשלום

* לרוכשים בסכום כולל של ₪3,000/4,000 לזוג/יחיד בהתאמה, עד 1.11.2018 בלבד!

* לנרשמים לשלושה חוגי ספורט ומעלה תינתן הנחה של 10%

אמצעי תשלום

 כרטיס אשראי: )הקף בעיגול(         ויזה           לאומי קארד         ישראכרט	

מספר הכרטיס: ____________ - ______________ - ____________ - _____________

___________ cvv ____________________ .תאריך תפוגה: ______ / __________   ת.ז

מס תשלומים: _____________

 המחאות: מס תשלומים: ______________________	

קראתי את נהלי ההרשמה והתקנון המופיעים בחוברת הפעילות



חוברת הפעילות לשנת 2018-2019 תשע״ט
04-6230327  |  04-6376440  | gilhazahav@gmail.com
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