מרכז קהילתי עמק חפר
אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 1202יאמ

פעילות

מחלקת ותיקים
מרכז קהילתי עמק חפר

תושבות ותושבים יקרים שלום רב,
בחודש מאי נחזור לשגרת פעילות הכוללת:
טיולים
מופעים
פעילות בזום

פעילות בזום:
שלישי בבוקר – התעמלות עם קרן אדלר וסדרת ראיונות חדשה עם ליאת רגב.
חמישי בבוקר – מכללזום – מפגשים עם מיטב המרצים.
מחיר למנוי חודשי | ₪ 90 :מחיר למפגש חד פעמי₪ 30 :
*הנרשמים לחודש מאי יוכלו להירשם בהמתנה לחוגי אנגלית וצילום.
נעים בשלישי :פעילות ספורטיבית ברחבי העמק -פירוט בחוברת
מופעים וטיולים :פירוט בחוברת

מאחלות לכולכם הנאה מרובה ובריאות איתנה.
נחמה כהן
מנהלת אגף קהילה וישובים

יונה טרגובניק
מנהלת מחלקת ותיקים

רלי גולדנברג וסיגל כספי
צוות המחלקה

בקרוב

שמרו את התאריכים
טיול לחיפה 30.5, 28.5 ,23.5
נופש מטייל בירושלים 6-8.7

חוגים
ימי ראשון | 11:00-12:00
חוג אנגלית  -לשיפור השפה האנגלית
מנחה :יונה דותן
רוצים לדבר אנגלית? לחזור לתרגל את השפה?
הוכח שלימוד שפה הוא הגירוי הכי חזק למוח
ומחדד את הזיכרון.
אור וצל ,צילום  :אפרים זהרי קיבוץ המעפיל
בואו הצטרפו ללימוד אנגלית ותהיו חלק מקהילה לומדת ,תוך כדי
אינטראקציה חברתית .
*נדרשת ידיעה של קריאה ושיחה ברמה של תיכון  -י"ב כיתות .

ימי שני | 08:30-10:00
חוג צילום בסמרטפון
פרויקט ייחודי באמצעות שפת הצילום
"תמונה היא קול" –.PHOTO VOIC
מנחת הפרויקט  :חגית פרנקל -
בוגרת בה"ס לצילום גליץ
ובעלת הכשרה להנחית קבוצות הגיל השלישי.
הפרויקט מיועד לאזרחים ותיקים בני  60ומעלה.
התכנית תימשך כ 12-מפגשים שבועיים,
ללא עלות מצד המשתתפים.
המפגשים המקוונים ייערכו באמצעים שונים:
זורמים עם הקורונה ,צילום:סימי בליטי ,בארותיים
, ZOOMווטצאפ )ופייסבוק ,במידת האפשר(.
הצילום ייעשה במכשירי הטלפון הנייד של המשתתפים.
התוצרים הנבחרים של המשתתפים יוצגו
בפלטפורמות השונות של .PHOTO IS;RAEL
ניתן להירשם בהמתנה.

יום שלישי | בשעה ' 10:30שיחה בשניים' -ליאת רגב
 08:30התעמלות עם קרן אדלר |  09:30הרצאה
 4.5.21רון בן ישי  -העיתונאי והשדר הותיק
לענייני צבא וביטחון שמדווח כבר יותר
מחמישים שנה משדות הקרב שלנו ושל אחרים
כיום פרשן לענייני בטחון של ynet
על ספרו "חי במלחמה -עיתונאי תחת אש".
 11.5.21ארז נבון  -בנם של נשיא המדינה ה 5-יצחק
נבון והפעילה החברתית אופירה נבון
על מורשת יצחק נבון ,במלאת  100שנה להולדתו.

 18.5.21רועי חן  -סופר ,מתרגם ,מחזאי הבית של
תיאטרון גשר ,ממחזותיו 'הרצל אמר'',הדיבוק'
)בהשראת אנסקי(,מסעות אודיסאוס ,דון קיחוטה
)בהשראת סרוונטס(
מאחורי הקלעים של הצגת תיאטרון ,השלבים,
התחקירים ,הכתיבה והבימוי.

 25.5.21דני אדינו אבבה  -מחבר הספר "המסע לא
תם"-סיפורו של הילד רועה הצאן ,שהפך לעיתונאי
יוצא אתיופיה הראשון בישראל.
במלאת  30שנה למבצע שלמה-עיתונאי ,ראש אגף
דוברות והסברה במשרד העלייה והקליטה.

יום חמישי | בשעה 09:30

מכללזום

6.5.21
דר' דורון לוריא  -מרצה ,אוצר וחוקר אומנות
ְתי אִם נו ֹעָדו?" – תהה הנביא עמוס.
ב ּל ִּ
ח ָד ּו ִ
שנ ַי ִם י ַ ְ
זוגיות באמנות" -הֲי ֵלְכו ּ ׁ ְ
נישואין זה רק סוג אחד של זוגיות ,וקיימים גם סוגים נוספים.
יש המכנים זאת "תנאים של חיבה".
כיצד מביעים זוגיות באמנות  -בציור ,פיסול ,צילום וקולנוע.
13.5.21
דר' אופיר יעקבסון  -חוקר תרבויות ,דתות ומיתוסים קדומים ,מרצה
ומדריך בארץ ובעולם
חג שבועות ומגילת רות -מקורותיו של החג בעל השמות המרובים ,הקשרו
לחג הפנטקוסט הנוצרי ולמגילת רות.
20.5.21
פרופ' עוזי רבי  -ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
באוניברסיטת תל אביב
ישראל והמזרח התיכון  - 2021משוואות משתנות -שנת  2021הביאה
בכנפיה שינוי מערכות במזרח התיכון .הרצאה זו תשרטט את שינוי כיווני
התנועה במזרח התיכון תוך היכרות עם הצמתים החדשים-איראן
ושלוחותיה ,טורקיה השאפתנית ,אך גם מדינות ערביות כמו איחוד
האמירויות הערביות ואחרות שהחליטו לכתוב פרק חדש בהיסטוריה
האזורית.
27.5.21
דר' אורית וולף  -פסנתרנית בינלאומית ,מלחינה ואשת חדשנות .נבחרה
לאחת ממאה הנשים המשפיעות של השנה ,זכתה בפרסים רבים בתחום
המוסיקה בעולם
להשאיר את החותם האישי  -כיצד להפוך משבר להזדמנות אמתית
לעשות דברים אחרת.

ריכוז פעילות זום  -חודש מאי 2021
תאריך יום

נושא

 4.5.21שלישי התעמלות עם קרן אדלר  +ליאת רגב מארחת את רון בן ישי
 6.5.21חמישי דר' דורון לוריא  -זוגיות באומנות
 11.5.21שלישי התעמלות עם קרן אדלר  +ליאת רגב מארחת את ארז נבון
 13.5.21חמישי דר' אופיר יעקבסון  -חג שבועות ומגילת רות
 18.5.21שלישי התעמלות עם קרן אדלר  +ליאת רגב מארחת את רועי חן
 20.5.21חמישי פרופ' עוזי רבי  -ישראל והמזרח התיכון  - 2021משוואות משתנות
 25.5.21שלישי התעמלות עם קרן אדלר  +ליאת רגב מארחת את דני אדינו אבבה
 27.5.21חמישי דר' אורית וולף ' -להשאיר את החותם האישי'

אפריל שהיה

09-8973321 | 09-8981634 מחלקת וותיקים
yonat@hefer.org.il | יונה טרגובניק
relig@hefer.org.il | רלי גולדנברג
sigalc@hefer.org.il | סיגל כספי

