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פורט על הבוקר
עושים ס

לצייר בסגנונות חדשים...

לבלות עם חברים

המועדון שלנו

 חם - מובטח!לנצח בטורניר הברידג'...
חיבוק

אזרחים ותיקים יקרים,

פרדס חנה - כרכור היא מושבה חיה ותוססת, הפועלת לרווחת תושביה 
הצעירים והמבוגרים כאחד.

לצד השקעות רבות במתקני ציבור, תרבות, חינוך וספורט לכלל התושבים, 
משקיעה המועצה משאבים רבים בטיפוח ובשיפור איכות החיים שלכם – 

4,500 גמלאי הישוב.

את  המשקפת  יישובית,  אב  תוכנית  גיבוש  על  שוקדים  אנו  זו,  במסגרת 
החזון שלנו בכל הנוגע לצרכי האזרחים הוותיקים ב-10 השנים הקרובות - 
אוכלוסיה איכותית, פעילה, תורמת ומוערכת שעל פי כל התחזיות, תמנה 

בשנת 2025 כ-10,000 תושבים!

פרויקט ההתחדשות המקיף לו זכה מרכז פיס לגיל הזהב הוא חלק מחזון 
זה ובעקבותיו, יבואו פרויקטים רבים נוספים. 

בפרויקט, בו הושקעו כ-2 מיליון ₪, נוספו מגוון חדרים ואולמות מאובזרים, 
אשר יעמדו לרשותכם החל משנה זו וישמשו לקיום חוגים והרצאות    

וכמקום מפגש חברתי שוקק חיים.
 

ועניין במרכז הפיס לגיל  אני מאחל לכולכם שנת פעילות מלאת סיפוק 
הזהב המחודש.

חיים געש
ראש מועצת פרדס חנה - כרכור
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מידע כללי ותקנון

הרשמה לחוגים ולפעילויות

• ההרשמה תתקיים במהלך החודשים יולי ואוגוסט, לאחר קבלת החוברת במייל.  
בטלפון: 04-6376440,  04-6230327

בפקס: 04-6272029
gilhzahav@gmail.com :באימייל

באופן אישי: במשרדי מרכז פיס לגיל הזהב רח' אחוזה 30 כרכור.
שעות פעילות המשרדים: ימים א'- ה'  08:00-14:00 

ובימי ג' גם בשעות 16:00-19:00.
•  פתיחת הקורסים, השיעורים והטיולים מותנית במספר מינימאלי של

   משתתפים, כפי שייקבע לכל קורס ולכל פעילות בנפרד.
• ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד חינם בכל קורס. במידה ונרשמתם לקורס,

   התשלום יכלול את שיעור הניסיון.

תנאי התשלום

הרישום לחוגים יתבצע לאחר מילוי טופס הרשמה חתום ומאושר.
התשלום מתבצע עבור כל השנה מראש, בתשלומים חודשיים בכרטיס אשראי, 

במזומן או בהמחאות. 
כרטיסי אשראי: )ויזה, לאומי קארד, ישראכרט(  עד 10 תשלומים חודשיים.

המחאות: ניתן לשלם בהמחאות דחויות, עד 10 המחאות עוקבות לתאריך 25 
לכל חודש. יש לרשום את ההמחאה לפקודת "העמותה למען הקשיש פרדס 

חנה כרכור".

חברים יקרים, היה שווה לחכות!
בתום שנים של ציפייה, אנו שמחות לחנוך את מרכז פיס לגיל הזהב, אשר 

עבר מתיחת פנים משמעותית ומאפשר לנו ליהנות ממרחבים חדשים. 

ולפעילויות ספורט, אולם  ליצירה  יעמדו לרשותנו חללים חדשים  השנה 
ולהרצאות,  לאירועים  להופעות,  סאונד  ומערכת  בתאורה  מאובזר  חדש 
מקום למפגשים חברתיים, בית קפה בו תוכלו לבלות עם חברים והכל כדי 
לתת לכם את המרחב לזמן איכות, פתיחות ללמידה, מרחבים לעשייה, 

אפשרויות ליצירה ולהגשמת חלומות קטנים וגדולים. 

כחלק מהתהליך אותו אנו עוברים, תוכנית הפעילות המופיעה בחוברת זו 
היא רק ההתחלה... 

במהלך השנה נפתיע אתכם עם הרצאות ופעילויות נוספות ולכן, הקפידו 
אותם  ובעלונים  במיילים  המודעות,  לוחות  גבי  על  במתרחש  להתעדכן 

אנחנו מפרסמים.

מובן  דבר  אינן  ומגוונת,  עשירה  בפעילות  המלווה  ההתחדשות  תנופת 
מאליו ולכן בהזדמנות זו, ברצוננו להודות לראש המועצה מר חיים געש, 
ליו"ר  ברששת,  תמי  הגברת  וקהילה  רווחה  לשרותיי  האגף  למנהלת 
אביבה תימור, לחברי הנהלת העמותה  העמותה למען הקשיש הגברת 
ולחברי וועדת הגמלאים וכמובן לכל המתנדבים שלנו, המשקיעים לילות 

כימים למען כולנו!

ולכם, החברים הותיקים והמצטרפים החדשים, 
אנו מאחלות שנת פעילות פורייה ומהנה!

חיה בן צבי
חברת מועצה

ענת פרסמן
מנהלת מדור 

לגמלאים בקהילה  



תקופת הפעילות
שנת הפעילות נפתחת ביום א' 31.8.14 ומסתיימת ביום ג'  30.6.15

למעט חוגי הפעילות הגופנית הממשיכים עד חודש יולי, במידה ויהיו 
מספיק נרשמים )מינימום 10 נרשמים(.

חופשות
התשלום לחוגים כולל חגים וחופשות ומתחשב במועדי ישראל בהם לא 

יתקיימו לימודים:
24.09.14-25.09.14 - ראש השנה          כט' באלול – א' בתשרי תשע"ה 

08.10.14-16.10.14 – סוכות          יד' - כב' בתשרי תשע"ה 
05.03.15 – פורים                     יד' באדר תשע"ה 

03.04.15 – פסח          יד' - כ' בניסן תשע"ה  - 09.04.15
22.04.15 – יום הזיכרון           ג' בניסן תשע"ה 
23.04.15 – יום העצמאות           ד' בניסן תשע"ה 

25.05.15 - 24.05.15 – שבועות          ו' בניסן תשע"ה

ביטולים חיסורים והיעדרויות
• במקרה של היעדרות, ניתן להשלים את השיעור החסר בכל חוג אחר

   על בסיס מקום פנוי )למעט חוגים מלאים(.
• יש להודיע במשרד על הגעה לשיעור חלופי.

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

•  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.  )ניתן להמשיך להשתתף בחוג במהלך החודש(.
•  כל ביטול חוג בתקופת הלימודים יחויב בעמלת טיפול בסך 25 ₪ לכל חוג.

•  לא יינתן החזר כספי )מלא או חלקי(  על היעדרות בחודש יוני.
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מידע כללי ותקנון

עלויות 

•  קורסי ידע: 25 ₪ לכל מפגש, כפול מספר המפגשים שנקבעו לאותו קורס.
    חוגי ידע שנתיים: 100 ₪ לחודש.   

    ניתן להשתתף בהרצאה בודדת בעלות 35 ₪ למפגש. 
    )יש להירשם במשרד לפני תחילת השיעור(

•  ברידג': 100 ₪ לחודש.
•  סדנאות זיכרון :100 ₪ לחודש.
•  קריאת מחזות: 180 ₪ לחודש.

•  קורס צרפתית: 120 ₪ לחודש. 
•  חוגי פעילות גופנית: 90 ₪ לחודש. 

•  עיצוב תכשיטים בחרוזים: 140 ₪ לחודש.
•  ציור מתחילים: 175 ₪ לחודש.

•  ציור מתקדמים )כיתת אמן(: 230 ₪ לחודש. 
•  פיסול ועיצוב:  175 ₪ לחודש.*

)*בנוסף, קניה מרוכזת וחד פעמית בסך 250 ₪ לחומרים לכל השנה (       
•  סדנת תיאטרון : 180 ₪ לחודש. 

•  חבורת הזמר "הקול זהב":  120 ₪ לחודש.

*   בחוגי היצירה המחירים אינם כוללים עלות חומרים, אותם יש לרכוש בנפרד
     על פי הנחיות המנחה. )למעט חוג הפיסול(
** לנרשמים ל-3 חוגים ומעלה  - 10% הנחה. 

     ההנחה ניתנת לחוגים שנתיים בלבד.
***התשלום עבור טיולים, פעילויות מיוחדות ועוד, ייקבע בנפרד.

מידע כללי ותקנון



יצירות המופת 
של המוסיקה האמנותית 

המסרים הגלויים והחבויים ביצירות שכולנו אוהבים
בהנחיית: ד"ר איתן אור-נוי

כנר, חוקר ומרצה למוסיקה מהידועים בישראל.

יום א'  |  08:30-10:00 | 24 מפגשים | החל מ- 19.10.14 ועד 29.3.15 

אנו  לכל:  ומוכרות  ידועות  במערב  האמנותית  המוסיקה  של  המופת  יצירות 
אלא  הנייד.  שבטלפון  ברינגטונים  ואפילו  הקונצרטים  באולמות  אותן  שומעים 
שעם כל ההנאה שאנו חווים בשמיעתן, רק היכרות מעמיקה עם שפת המוסיקה 
עשויה לגלות את צפונותיהן. מדוע עשה המלחין שימוש באלמנט כזה או אחר- 

מה הוא בא לייצג ומדוע?  

בקורס זה, המיועד למאזינים ותיקים וחדשים כאחד, נצא למסע מרתק בו נתוודע 
ויצירות  סוגות  וצפייה במבחר  האזנה  לשפת המוסיקה האמנותית. באמצעות 
ונתעמק  המוסיקלית  השפה  רכיבי  את  נכיר  השנים,  במהלך  שנכתבו  מופת 

במסרים הגלויים והחבויים שבכל אחת מן היצירות. 

19.10.14 הסימפוניה התשיעית - בטהובן |  26.10.14 מאדאם בטרפליי – פוצ'יני 
| 2.11.14 מאדאם בטרפליי חלק ב' – ביצוע קולנועי | 9.11.14 דבוג'אק | 16.11.14 
| 30.11.14 ג'אז יהודי – רפסודיה  | 23.11.14 אייבס וקופלנד  דבוג'אק חלק ב' 
בכחול – גרשווין | 7.12.14 גרשווין חלק ב' – אמריקאי בפריז | 14.12.14 כרמן 
– ביזה | 21.12.14 כרמן חלק ב' | 28.12.14 חלום ליל קיץ, שיר גונדולה ונציאני 
– מנדלסון | 4.1.15 צלילי המוסיקה – ריצ'רד רוג'רס | 11.1.15 צלילי המוסיקה 
חלק ב' | 18.1.15 פנטזיה 2000, שוליית הקוסם – דיסני | 25.1.15 ציפור האש 
– סטרווינסקי | 1.2.15 אותלו – ורדי | 8.2.15 אותלו – חלק ב' | 15.2.15 פטר 
 1.3.15  | ב'  חלק   – פרוקופייב   22.2.15  | פרוקופייב   – נוספות  ויצירות  והזאב 
| 15.3.15 צ'ייקובסקי  | 8.3.15 המיסה בסי מינור – באך  מתאוס פסיון – באך 
צ'ייקובסקי.   – היפהפייה הנרדמת   29.3.15  | ב'  – חלק  צ'ייקובסקי   22.3.15  |

*ייתכנו שינויים בסדר היצירות
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האיסלאם - דת, תרבות והוויה.
 

הגורמים שעיצבו את האיסלאם והשפעתו על ישראל
בהנחיית: יצחק עבאדי )איני(

מזרחן, חבר קיבוץ דגניה א', אל"מ בצה"ל. שירת כמפקד וכמושל ברצועת 
עזה והיה בשליחות המוסד בעירק. מלמד במכללות ובקורסים למורי דרך של 

משרד התיירות. מורה במכינות קדם צבאיות.

יום א'  |  10:45-12:15 | 24 מפגשים | החל מ- 19.10.14 ועד 29.03.15  

•   המקורות היהודיים והנוצריים שהשפיעו על עיצוב האיסלאם.
•   השפעות האיסלאם על היהדות בימי הביניים.

•   התהליך בו הפכו בני ישראל מ"בניו האהובים של האלוהים" ל"שנואי האל".
•   סוגיות שונות בכתבי הקודש של היהדות והאיסלאם המשמשות את האיסלאם

     הרדיקאלי כיום ליצירת דה-לגיטימציה לישראל.
•   הפילוגים באיסלאם, יצירת ה"סונה" וה"שיעה" ומערכות היחסים ביניהן.

•   פרשות דרכים בהיסטוריה ובתרבות הערבית/המוסלמית.
•   אורח החיים של המוסלמים במזרח התיכון.

*במסגרת הקורס תינתן למשתתפים חוברת עזר.
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ימי הבית השני 
בין היסטוריה לאקטואליה

"בימים ההם ובזמן הזה?"
בהנחיית: אוריאל פיינרמן

מרצה בכיר בקורסים להכשרת מדריכים ובמכללות ומדריך טיולים ותיק.
לשעבר מנהל בית-ספר שדה כפר עציון.

יום א'  | 08:45-10:15 | 11 מפגשים | החל מ- 12.04.15 ועד 28.6.15 

ביותר  המרתקים  הפרקים  אחד  את  מהווים  בארץ-ישראל  השני  הבית  ימי 
בתולדות העם היהודי. בתקופה זו, ידעה הארץ תהפוכות גורליות, אשר אילצו 
חברתיים  תרבותיים,  דתיים,  אתגרים  עם  להתמודד  הזמנים  אותם  יהודי  את 

ופוליטיים. 
במהלך סדרת ההרצאות, נספר על הדרמות שהתרחשו באותה התקופה, תוך 
כדי ביקורים וירטואליים באתרים הארכיאולוגיים הרלוונטיים ונגלה כי כל פרק 

היסטורי טומן בחובו גרעין רלוונטי לדורות... 

הרצאות

12.4.15 ימי שיבת ציון בין חלום ושברו | 19.4.15 האתגר של ההלניזם | 26.4.15 
של  פועלו   10.5.15  | השני  הבית  בימי  הכיתתיות   3.5.15  | המקבים  מלחמות 
מיתוס   31.5.15  | פלביוס  ליוספוס  יוסף מתתיהו  בין   17.5.15  | הורדוס  המלך 
מצדה | 7.6.15 כיצד שיקם העם היהודי את עצמו לאחר החורבן? |  14.6.15 מה 
קרה במרד בר- כוכבא? |  21.6.15 בעקבות נדודי הסנהדרין | 28.6.15 המרכז 

היהודי בדרום הר חברון.

ג'אז

מהפכנים חסרי מנוח בעולם הג'אז  
בהנחיית: רז יצחקי

M.Ed, מוסיקאי, עוסק במחקר ובחינוך ומרצה במכללת לוינסקי 
ובאוניברסיטת בר אילן.

יום א'  |  10:45-12:15 | 11 מפגשים | החל מ- 12.04.15 ועד 28.6.15  

אמני הג'אז שאפו, מאז ומעולם, לבטא את טבעם של החיים האמיתיים באופן 
ישיר וללא מסיכות: 

תרבות הג'אז טיפחה את האמירה האישית הייחודית לאמנים ומרדה במוסכמות 
השמרניות. בג'אז היה יסוד מהפכני – אנטי ממסדי, אשר דגל בחופש, בתעוזה 

ובשבירת מסגרות. 
סגנונות  תתי  של  ענפים  הצמיחה  דרך,  פורצי  מהפכנים  טיפחה  המרדנות 
מפתיעים ולמרבית האירוניה,  אף אומצה על ידי הממסד עצמו כסמל לחדשנות.     

ססגונית,  תמונה  ומספקת  המוסיקה  לחובבי  מיועדת  הג'אז  הרצאות  סדרת 
מרתקת ומחכימה על מהפכנים ומהפכניות נועזים ומעוררי השראה ועל שילובים 

מוסיקליים יוצאי דופן שהצמיח הג'אז. 

ההרצאות מלוות במצגות מרהיבות ובקטעי וידאו מעוררי השראה.

12.4.15 משירת העבדים לאמנות גבוהה | 19.4.15 מהפיכות חברתיות ופריצת 
הגבולות | 26.4.15 האלכימאים |  3.5.15 שנות השבעים בג'אז |  10.5.15 הנון 
 – Let’s talk about your sax life 17.5.15 | '90 -קונפורמיסטים  של שנות ה-80' וה
הסקסופוניסטים | 31.5.15 נשים בג'אז |  7.6.15 מיילס דיוויס – הזיקית | 14.6.15 
חוצים גבולות – ג'אז וקלאסי |  21.6.15 אקשן! ג'אז מהסרטים | 28.6.15 ג'אז 

כאן ועכשיו.
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סיפור המעשה – קוראים מחזות   
מסע בין דמויות ומילים במחזות אהובים

בהנחיית: עדי שגב

מחזאית ובמאית תיאטרון, מרצה במכללות ובאוניברסיטה העברית, מפתחת 
שיטת "הקול קורא" )שיטת טיפול לשיפור הקריאה(.

על  לסין  בית  בתיאטרון  במה"  "פותחים  בפסטיבל  רבינוביץ  קרן  פרס  זוכת 
כתיבת המחזה "בבושקה".

יום ב'  |  08:45-10:15 | 19 מפגשים | החל מ- 20.10.14  ועד 23.2.15  

בדמויות,  נעמיק  מודרניים.  קלאסיים  מחזות  של  קריאה  מעגלי  נפתח  השנה 
נגלה יחסים, ננסה להבין את המתח בין הסמוי לגלוי, נקרא את המילים שאינן 

כתובות ונחשוף את המילים שנשארות מתחת לטקסט. 
נלמד על פעולות דרמתיות, נרכיב ונפרק את הכוונות של דמויות, נבדוק רבדים 
ומימדים נוספים ביצירה הכתובה: הוראות בימוי, תפאורה, תאורה ועל התנועה 

הבימתית. 
נטייל בין מחזות מגוונים, נחדד אינטונציות וניתן לדמויות פרשנות ועומק מתוך 

ניסיון חיינו. 

בין המחזות שנקרא: 

•  חשמלית ושמה תשוקה - טנסי ויליאמס 
    )*יש לרכוש את המחזה הנ"ל למפגש הראשון(

•  השחף- צ'כוב
•  מחכים לגודו - סמואל בקט
•  מנהל הבית - הרולד פינטר

חדש!
סודות המוח האנושי    

מסע אל נבכי המוח  
בהנחיית: ד"ר נצח גורן

פסיכולוג ומדען בכיר. מומחה בתחום הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי בהפרעות 
חרדה ודיכאון. מנחה קבוצות לטיפול בכאב כרוני.

יום ב'  |  10:45-12:15 | 10 מפגשים | החל מ- 20.10.14 ועד 22.12.14  

עושים  בגוף האדם, למרות שרובנו  ביותר  המוח הוא מהאיברים המסתוריים 
הצליחו מספר מחקרים חדשניים  בשנים האחרונות,  רק  יומיומי...  שימוש  בו 

לשפוך מעט אור על התהליכים המתרחשים במוח. 
את  יותר  טוב  ונבין  מוחנו  אל  יחד  ניכנס  המוח"  "חקר  ההרצאות  בסדרת 

המתרחש בתוכו.
 

נוירופסיכולוגיה מהי? – מסע מרתק בעקבות התפקודים         -  20.10.14
הנוירופסיכולוגיים של המוח.                   

כשהמחשבה מתעתעת במוח.   -  27.10.14
השפעתן של התערבויות לא פולשניות על המוח.  -  03.11.14

כשהזיכרון מתפוגג.  -  10.11.14
חקר החלום והשינה - כשהמדע פוגש את עולם הפנטזיה.   -  17.11.14

האזורים הרגשיים של המוח.   -  24.11.14
משתגעים? על ההבדלים בין פסיכוזה, סכיזופרניה ופרנויה.  -  01.12.14

מה באמת קורה שם?                    
התמודדות עם כאב כרוני – כיצד המוח מפרש כאב?  -   08.12.14

מוח ותודעה: האם חקר פיזיקלי של התודעה אפשרי?   -   15.12.14
על חומרים וסמים משני התודעה.  -   22.12.14

חדש!
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צימוקים ושקדים   

מבחר נושאים ויצירות מתוך ספרות יידיש

בהנחיית: ד"ר בלהה רובינשטיין

חוקרת ספרות ומתרגמת.

יום ב'  |  10:45-12:15 | 10 מפגשים | החל מ- 29.12.14 ועד 02.03.15  

יידיש )"יהודית"( - השפה בה דיברו רבים מיהודי אירופה במשך כאלף שנים, 
בעברית.  וביטויים  מילים  בה  ושילבה  הגרמנית  לשפה  במקביל  התפתחה 

והתוצאה: שפה עשירה המכילה אלפי ביטויים ופתגמים עסיסיים.
ההנאה מובטחת גם למשתתפים שאינם דוברי יידיש.

 
• יידיש ועברית – אחיות אוהבות או יריבות? הצגת הנושא בשלושה היבטים: אישי,
   היסטורי וספרותי. )איציק מאנגר, יעקב גלדשטיין, לוין קיפניס, אברהם סוצקבר( 

• געגועים לארץ ישראל - "מסעות בנימין השלישי" מאת מנדלי מוכר ספרים
   בהשוואה לסיפור "לארץ  ישראל" מאת יצחק בשביס-זינגר.

• סופרים חילוניים בעקבות הסיפור החסידי - סיפור אחד או שניים מאת י.ל.פרץ
   בהשוואה לסיפורים מאת יצחק בשביס-זינגר.

• בצחוק ובדמע - קטעים נבחרים מתוך יצירתו של שלום עליכם.

• גורלו של סופר גדול שנרצח וכמעט נשכח - אלתר קציזנה )הרומן "חזקים
   וחלשים" ועוד(

• "עולם חדש נקימה" - יהודים והמהפכה הבולשביקית במבט כפול. 
   )שני רומנים מאותה תקופה: "חזקים וחלשים" מאת אלתר קציזנה ו"לפני

   המבול" מאת שלום אש(.

• "מים גנובים ימתקו" - אהבה אסורה. הרומן "המשומדת" מאת זלמן שניאור
   בהשוואה לסיפור "מאחורי הגדר" מאת ח.נ. ביאליק.

• "השחיטה הגדולה" - אירועי ת"ח ות"ט ביצירת בשביס-זינגר )"השטן בגוריי" ו"העבד"(.

• עולם תחתון ברחוב היהודי - הרומן "יארמה וקיילה" והסיפור "חזקלה, רייצלה 
   ואיצ'ה העיוור" מאת יצחק בשביס-זינגר.

• "על אנשים ועל שדים"- היסוד הדמונולוגי ביצירת יצחק בשביס-זינגר.

נכון לעכשיו    
נושאים בוערים באקטואליה המדינית והביטחונית

בהנחיית: יריב פלד

בעל תואר שני בלימודי ביטחון ואסטרטגיה מאוניברסיטת ת"א.
מרצה ומנחה במוסדות וארגונים במגזר הממלכתי, הציבורי והפרטי.  

יום ב'  |  10:45-12:15 | 16 מפגשים | החל מ- 09.03.15 ועד 29.6.15  

אוהבים אקטואליה?
המדיניות  ההתרחשויות  מאחורי  העומדים  הכוחות  את  ולהבין  להכיר  בואו 

והביטחוניות עליהן אתם שומעים בחדשות.

אקטואליות  סוגיות  מגוון  ננתח  לעכשיו",  "נכון  המרתקת  המפגשים  בסדרת 
היבטים  על  בדגש  ישראל,  של  המדיני-בטחוני  היום  סדר  על  העומדות 

אסטרטגיים, בילטראליים )דו-צדדיים( ואזוריים. 

חדש!
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חוק ומשפט    

 הצצה לעולם המשפט בישראל 

בהנחיית: עו”ד עופר יחיאל 

מרצה בכיר למשפטים.

יום ב'  |  17:00-18:30 | 9 מפגשים  - אחת לחודש | החל מ- 20.10.14

אנו ממשיכים בסדרת ההרצאות המרתקות של עו"ד עופר יחיאל בנושא חוק 
ומשפט במדינת ישראל, המאפשר מבט אקטואלי על סוגיות משפטיות שונות 

הרלוונטיות לחיי היום יום במדינתנו – מתוך נקודות מבט ביקורתיות.

בעולם בו אנו חיים, על כל אחד מאיתנו להכיר את זכויותיו )וחובותיו( ולהיות
מודע לחוקים המכתיבים את אורח חייו.

הקורס החווייתי אותו מגיש לכם בכישרון רב עו”ד עופר יחיאל,
הוא מופע תיאטרלי מרתק ומענג, החושף בפניכם את עולם המשפט הישראלי

על מורכבותו הרבה ועונה על שאלות מהותיות הנוצרות
במציאות היום יומית בה אנו חיים.

במסגרת הקורס נעסוק במושגי יסוד מתחום החוק וההלכה הפסוקה, נכיר את
אבני הדרך בתחומי המשפט השונים ונדון בנושאים רבים ומגוונים.

תאריכי ההרצאות : 

20.10.14
17.11.14
22.12.14
19.01.15
23.02.15
23.03.15
20.04.15
18.05.15
22.06.15

 

מקרא  
יציאת מצרים באמונה המקראית

בהנחיית: ד"ר שמאי גלנדר

מרצה בכיר )בדימוס( בחוגים למקרא של אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל 
אביב ומכללת אורנים. מחבר ספרי מחקר בתחום המקרא. 

יום ג'  |  08:45-10:15 | קורס שנתי - 36 מפגשים | החל מ- 21.10.14  

סיפור יציאת מצרים, בו אנו עוסקים בכל ליל סדר, הפך לסמל אוניברסלי של 
מאבק בני אדם בשעבוד וביציאתם אל החירות. בקורס מרתק זה, ננתח את 

סיפור יציאת מצרים ונבחן אותו מנקודות מבט מקראיות והיסטוריות:

•   העיצוב האמנותי ומשמעותם הסמלית של הסיפורים.
•   אגדה, מיתוס והיסטוריה. 

•   האל המשחרר, אדון ההיסטוריה והאל הבורא, השולט ביקום.
•   ניסים ומשמעותם.

•   התהוותו של עם בהשקפת המקרא. 
•   חוקי המקרא כאמירות עקרוניות וכביטוי לערכים. 

•   יציאת מצרים בספרי הנביאים. 
•   דמותו של משה. 

•   בין ספר דברים לספרי שמות ובמדבר. 
•   על ספר ויקרא ומקומו של הפולחן בדת.

•   "תורת הכוהנים" מהי?
•   אמנות הסיפור ורמזים היסטוריים ב"סיפורי התלונות".
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שיפור הזיכרון   

אימון מוח פלוס למתחילים

בהנחיית: דוידה לביא    

ומעגלי  מוסמכת  קבוצות  מנחת  הזיכרון,  בשיפור  מומחית   ,RGRM מאמנת 
הקשבה .B.A. וניסיון של 24 שנות הוראה. 

יום ג'  | 08:30-09:30 |  קורס שנתי | החל מ- 02.09.14   

זיכרון טוב הוא נכס חשוב ויקר ביותר. 
על מנת שנוכל לשמור על המוח, על רעננותו, על כושרו המנטלי ועל זיכרון 

פעיל, אנחנו מחויבים לאתגר את המוח, להפתיע אותו ולעבוד איתו כל הזמן!

במהלך הקורס החווייתי והמעשי, ניישם את עקרונות שיטת RGRM - שיטה 
לאתגור והמרצת המוח, המשלבת תנועות גוף והפעלת מס' חושים בו זמנית, 

בדרך חווייתית, המלווה במוסיקה ותנועה: 

 RGRM נרכוש את יסודות שיטת  •
    ) 9 תנועות הראשונות(. דגש על תרגילי קואורדינציה, תרגילי קצב, זיהוי

    מקצבים שונים, שילוב תנועות השיטה בריקודי שורות.

•   נתנסה במגוון תרגילים וטכניקות לשיפור הזיכרון ולפיתוח יכולות קוגניטיביות
    גבוהות: התאמה וזכירה בין שמות אנשים ופניהם, איתור מידע ודרכים

    לקידודו, שיפור שליפת מידע מן הזיכרון, מיון, זיהוי עיקר וטפל, בניית תבניות
    לוגיות יצירתיות להגברת הזיכרון, יצירתיות במספר תחומים ועוד.

•  ניתן דגש על חשיבות הנשימה וההרפיה בהקשר של המוח.

במועדון קהילתי אור 
מי מפחד משירה עברית? 

שירה כמראה המשקפת את פני החברה

בהנחיית: יעל גורי

בעלת תואר שני בספרות השוואתית מהאוניברסיטה העברית ומרצה לספרות 
במכון אבשלום בתל אביב. 

יום ג'  |  10:45-12:15 | קורס שנתי | החל מ- 21.10.14 

עיון ביצירות משוררים
העברית,  השירה  של  והמורכבים  היפים  פניה  עם  חווייתיים  מפגשים  סדרת 
שהיא גם מראה המשקפת את פני החברה הישראלית. במהלך המפגשים נכיר 

מקרוב משוררים עבריים ותיקים וצעירים ונעיין בשירתם. 
אברהם חלפי | ביאליק | אלתרמן | לאה גולדברג | חיים גורי | רחל | דליה רביקוביץ' 
קוסמן עדמיאל   | משעול  אגי   | וולך  יונה   | זלדה   | עמיחי  יהודה   | אתר  תרצה   |

קשרי משפחה והשתקפותם בספרות העברית והכללית
•   יצירותיהם של לאה גולדברג, נתן אלתרמן, יהודה עמיחי, ארז ביטון ואחרים

•   יחסי הורים בנים ובנות באגדות עמים 
•   המחזות מאת חנוך לוין, עדנה מזי"א, שמואל הספרי, שולמית לפיד 

•   ספרות שכתבו בניהם ובנותיהם של ניצולי שואה
•   משפחה וזוגיות בסיפורו של ש"י עגנון "בדמי ימיה"

•   עיון בשינויים בעיצוב המשפחה בספרות ילדים עברית

מקומות בארץ, הנצחתם האוהבת בשירה העברית
דמותה של ארץ ישראל בשירה העברית, השינויים שחלו בה והיותם בבואת התמורות בנו: 
קסמה המורכב של ירושלים | המדבר בשירה העברית | תל אביב | שירים מהפריפריה | 
הים | הקיבוץ | ישו והנצרות בספרות העברית | ערביי ארץ ישראל | שירת ארץ ישראל 

הנכתבת ביהודה ושומרון

מפגש עם שירת העולם
ויסלבה שימבורסקה | ברטולד ברכט | רוברט פרוסט | ט.ס. אליוט | וולט וויטמן | אמילי 

דיקנסון | אברהם סוצקובר | אידה פינק

פגישה מחודשת עם סופרים עבריים נפלאים 
י.ח. ברנר - "המוצא" | דבורה בארון - "פראדל" | דן צלקה – "אחרון הסטודנטים הנצחיים", 
"גן החיות התנכ"י", "ילדי השמש" | יצחק בן נר "קולנוע", "שקיעה כפרית"| אידה פינק – 
שישה סיפורים קצרים | יעקב שבתאי - "הסתלקות" | יהושע קנז  - "מומנט מוסיקלי"  

* ייתכנו שינויים קלים בבחירת המחזות והיצירות. 



שיפור הזיכרון   

אימון מוח פלוס למתקדמים

בהנחיית: דוידה לביא    

ומעגלי  מוסמכת  קבוצות  מנחת  הזיכרון,  בשיפור  מומחית   ,RGRM מאמנת 
הקשבה .B.A. וניסיון של 24 שנות הוראה. 

יום ג'  | 10:00-11:00 |  קורס שנתי |  החל מ- 02.09.14 

קורס המשלב ידע תיאורטי והתנסות חווייתית, בו נעמיק את הידע 
שרכשנו בקורס שיפור הזיכרון למתחילים: 

•   נלמד 9 תנועות נוספות.
•   נעמיק ונרחיב בתרגילי קואורדינציה וקצב.

•   נחשף לידע תיאורטי אודות המוח והפלסטיות שלו ועל האפשרויות הרבות
    העומדות לרשותנו, לשיפור תפקודו התקין של המוח.

•   נרכוש כלים בהתאם לחומר הנלמד, אותם נוכל ליישם בחיי היומיום: שיפור
     התמצאות מרחבית, הגברת הריכוז והמיקוד, פיתוח קשב בין אישי ותוך   

     אישי, הרגעת המערכת העצבית והורדת מתח ולחץ ועוד.
•   בקורס משולב ידע תיאורטי והתנסות חווייתית מעשית.

במועדון קהילתי אור 
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ברידג' 

לבעלי ידע בסיסי ולשחקנים המעוניינים לדעת יותר.

בהנחיית: ליאורה גרנס

מורה מוסמכת להוראת הברידג' בשיטה חדשנית ומלהיבה.

יום ג'  |  16:30-18:30 | קורס שנתי | החל מ- 02.09.14 

הוא בשפה  והמתוחכם,  – משחק הקלפים החברתי  הברידג'  מקור שמו של 
ושלוש  - היד הפתוחה  "ביר-אוץ'", שמשמעותו הוא "אחת-שלוש"  הטורקית 

הידיים הסגורות במשחק הברידג'.

הברידג' הוא מהמשחקים הבודדים בהם לגיל אין כל משמעות והוא מומלץ על 
ידי מומחים לחיזוק החשיבה, הזיכרון והכישורים הקוגניטיביים בגיל המבוגר.

את  לשפר  המעוניינים  ולשחקנים  בסיסי  ידע  לבעלי  המיועד  הברידג',  בקורס 
ידיעותיהם ברזי המשחק, נתמקד במשחק היד וההגנה וסימונים ואיתותים בהגנה.

לפני כל מפגש, תעמוד לרשות השחקנים בעלי הידע הבסיסי, חצי שעה לצורך 
חזרה על החומר, חיזוק הידע והשתלבות בקבוצה.

נשמח למצטרפים חדשים וותיקים!

למי שאוהב אתגרים...



תולדות יהודי אשכנז   

במאות ה-18 וה-19 באירופה ובצפון אמריקה

בהנחיית: ד"ר ענת גואטה 

היסטוריונית, מומחית לתולדות עם ישראל.

יום ד'  |  08:45-10:15 | 19 מפגשים | החל מ- 22.10.14 ועד 25.02.15  

"על חורבות עולם ישן, עולם חדש נקימה" 
סדרת הרצאות העוסקת בתולדות יהודי אשכנז במאות ה- 18' וה- 19'  
וקורותיהם של היהודים על רקע השינויים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים 

באירופה ובצפון אמריקה.

•   מהפכת הדפוס. 
•   הישוב היהודי המתחדש במערב אירופה - קהילות הולנד, גרמניה ואנגליה. 

•   יהודי פרוסיה במאה ה-18.
•   נאורות, השכלה ורפורמות בדת – משה מנדלסון.

•   עידן המהפכות האטלנטיות -  יצירת הפדרציה בצפון אמריקה.
•   יסוד הישוב היהודי בארה"ב.

•   המהפכה הצרפתית א'.

•   המהפכה הצרפתית ב'.
•   מסע נפוליאון לארץ ישראל.

•   התפתחות מעמד בעלי הון יהודים באירופה.
•   הרוטשילדים א'.
•   הרוטשילדים ב'.

•   ההגירה היהודית הגרמנית לארה"ב.
•   הישוב היהודי בפולין במאה ה-18.

•   הישוב היהודי ברוסיה בשלהי המאה ה-18.
•   מלחמת קרים: סיבות, מהלכים, תוצאות.

•   המזרח התיכון וא"י כבסיס למחקר הארכיאולוגי המודרני.
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פסיכולוגיה כגישה אופטימית לחיים   

סיור מודרך בנפש הבריות

בהנחיית: ד"ר יפתח טרגרמן

PHD בפסיכולוגיה - אוניברסיטת תל - אביב.
מנכ"ל מכון צוות - מכון להדרכה ולפיתוח משאבי אנוש.

יום ד'  |  10:45-12:15 | 18 מפגשים | החל מ- 22.10.14 ועד 25.02.15  

בו נלמד את המניעים להתנהגות  קורס המהווה סיור מודרך בנפש הבריות, 
הפתולוגיות  באדם,  השולטים  הדחפים  הביולוגיה,  של  המסתורין  האנושית, 

וגדולת רוח האדם. 
את הסיור נתבל במעט היסטוריה, פילוסופיה, הלכה יהודית ונעיף מבט חטוף 
בתולדות  דרך  ציון  המהווים  סרטים  בקטעי  נצפה  כן,  כמו  העולם.  בספרות 

הקולנוע ונוגעים בנושאי הקורס.

•    פסיכולוגיה מהי? מקורות וגישות.
•    בריאות הנפש מול פתולוגיות.

•    משפחה / הורות / סבתאות.
•    המוח שלו / המוח שלה.

•    זוגיות / אהבה / התאהבות.
•    קינאה / כעסים.

•    התמודדות עם לחץ, מתח ושחיקה. 
•    להתבגר עם חיוך.

•    האושר: מהו? ואיך הוא? כיצד להגביר אותו?

חדש!



מזון למחשבה    

על תזונה, גיל שלישי ובריאות בימינו

בהנחיית: רננה רוטין

דיאטנית קלינית וגרונטולוגית

יום ד'  |  10:45-12:15 | 10 מפגשים | החל מ- 11.03.15 ועד 20.5.15

סדרת מפגשים העוסקת בתזונה על היבטיה השונים: הבריאותי, התרבותי, החברתי. 
במפגשים, נבחן את המגמות העכשוויות והשיח הציבורי העוסק בתזונה, ננתח 

מיתוסים בתזונה ונטפל בנושאים ייעודיים לגיל השלישי. 
במפגשים נשלב ידע מעולם הגרונטולוגיה – חקר הזקנה מההיבטים החברתיים, 

הפסיכולוגיים והביולוגיים.

•   תזונה מותאמת גיל - גורמים המשפיעים על אכילה, תפקיד התזונה במניעת
    מחלות או בטיפול במצבי חולי, תוחלת חיים מול תוחלת חיים בריאה. 

•   תזונה בריאה והזדקנות בריאה - כיצד אכילה יכולה לסייע להגעה לגילאים
     מבוגרים במצב בריאותי, קוגניטיבי ותפקודי טוב יותר.

•    התזונה הים תיכונית - מדוע היא נחשבת לתזונה הבריאה ביותר וכיצד
     מסגלים לעצמנו תזונה כזו?

•   פעילות גופנית – בגיל השלישי, לפעילות הגופנית יתרונות בריאותיים
     מפתיעים שיגרמו לכם להתחיל לנוע...

•   דיאטות ומשקל גוף - לגילאי 65 ומעלה.
•  תזונה ותפקוד המוח - כיצד פועל המוח? האם וכיצד תזונה יכולה להשפיע

    על זיכרון ותפקוד קוגניטיבי?
•   צמחונות וטבעונות בגיל השלישי – מה הם יתרונות הצמחונות והטבעונות?

•   מערכת העיכול - מבנה, הפרעות נפוצות וטיפול תזונתי בבעיות נפוצות.
•   בדיקות דם והפענוח שלהן - הסבר ופענוח בדיקות דם נפוצות. )להרצאה זו

     מומלץ להביא תוצאות בדיקות דם לעיון אישי תוך כדי ההרצאה(
•   מיתוסים בתזונה - האם ביצה עם אומגה 3 בריאה יותר? האם צריך לשתות

    כוס מים לצד כל כוס קפה? אכילת לחם לפני השינה תורמת להשמנה?
     האם אין הבדל בין תפוח חמוץ לתפוח מתוק? בהרצאה זו נבדוק את נכונותם

     של מיתוסים נפוצים.

חדש!
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צרפתית למתקדמים   

לבוגרי קורס צרפתית למתחילים ולבעלי ידע בצרפתית

בהנחיית: דלפין וודה

ילידת צרפת. מורה מנוסה לצרפתית כשפה זרה. 
בעלת תואר שני מאוניברסיטת ניס )צרפת(.

יום ה'  |  08:30-10:00 | קורס שנתי | החל מ- 04.09.14 

ממשיכים לשנה שלישית של לימוד צרפתית, באווירה נעימה, 
בהנאה ובקצב שלכם.

בקורס תוכלו לחזק ולהעמיק את יסודות השפה. השנה נתמקד בשיפור השטף 
והדיוק בשפה, נרחיב את אוצר המילים שלנו ונחזק את הדקדוק.

במהלך הקורס נעשה שימוש בחומרים מקוריים בשפה הצרפתית כגון כתבות, 
שירים, שיחות בין דוברי צרפתית ועוד.

 
למי מיועד הקורס?

הקורס המיועד לתלמידים בוגרי קורס צרפתית למתחילים ולתלמידים עם ידע 
קודם בצרפתית.

הידע הדרוש הוא:

•    הטיית פעלים בהווה, עבר ועתיד.
•    דקדוק כללי )שמות תואר, שלילה, שייכות, שאלה(. 

•    אוצר מילים כללי. 
•    יכולת לנהל שיחה בנושאים שונים הקשורים לחיי היום יום.

מעוניינים לדעת אם הידע שלכם עומד בדרישות הקורס?
אתם מוזמנים לפגוש את דלפין לפני הרישום.

במועדון קהילתי אור 



 התעמלות בונה עצם

בהנחיית : גילי גרתי לינב

יום א' | 08:00-09:00  
יום ד' | 08:00-09:00  
יום ה' | 18:00-19:00  

מוסמכת  מורה  וינגייט,  בוגרת  גופני,  לחינוך  מורה 
להתעמלות בונה עצם וליוגה.

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

תרגילי נשימה | שיפור הקואורדינציה.

החוג מומלץ לגברים ולנשים.

התעמלות בריאותית 

בהנחיית: אלה צוקרמן רונן 

יום א' | 09:15-10:15     

בוגרת סמינר הקיבוצים עם התמחות בתנועה בריאותית 
למבוגרים, בוגרת מכללת מדיסין בשיאצו.

מוסמכת בהידרותרפיה, מדיטציה ובשיטות הרפיה. 

פעילות גופנית הוליסטית המותאמת לצורכי בני הגיל 
השלישי: חיזוק העצם ועמוד השדרה למניעת בריחת 
סידן | שיפור היציבה ושיווי המשקל | גמישות והארכת 
נכון  שימוש   | לב-ריאה  סיבולת  פיתוח   | השרירים 

בנשימות והרפיה.
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התעמלות נשית
בונה עצם

בהנחיית : גילי גרתי לינב

יום ג' |  18:00-19:00  

מוסמכת  מורה  וינגייט,  בוגרת  גופני,  לחינוך  מורה 
להתעמלות בונה עצם וליוגה.

תוך  נתחזק  במהלכו  לנשים.  חוויתי  התעמלות  חוג 
הקשבה לצרכים שלנו, נשפר את שיווי המשקל, נחזק 
את השלד לעיכוב ומניעה של בריחת סידן, נגדיל את 

טווח התנועה ונתרגל את שרירי קרקעית האגן.
 

יוגה תראפיה 

בהנחיית אלינה צ'רני

יום ב' | 08:00-09:00 

וינגייט.  מכללת  מטעם  ליוגה  מוסמכת  בכירה  מורה 
מתמחה ביוגה תראפיה )יוגה טיפולית(. בעלת ניסיון של 

10 שנים בעבודה עם אוכלוסיות מגוונות.
 

שיטה עתיקה המשלבת בין תנועה לנשימה ומכניסה 
במיוחד  מתאימים  השיעורים  לחיים.  ושמחה  איזון 
לגיל השלישי וכוללים תרגילי תנועה ונשימה לחיזוק 
רגשיים  מצבים  עם  להתמודדות  הגוף,  והגמשת 

ולשיפור מצב הרוח ויכולת הריכוז והזיכרון. 

חדש!



יוגה 

בהנחיית גילי גרתי לינב

יום ג' | 9:00 – 8:00 

מוסמכת  מורה  וינגייט,  בוגרת  גופני,  לחינוך  מורה 
להתעמלות בונה עצם,  יוגה , יוגה נשית ופלדנקרייז.

היציבה  תנועה,  טווח  לשיפור  רגועה  גופנית  פעילות 
מעולם  ותרגילים  בטכניקות  שימוש  תוך  והגמישות, 
והנפשי  הגופני  המצב  בשיפור  המסייעים  היוגה, 

ובפיתוח המודעות העצמית.

יוגה נשית  

בהנחיית גילי גרתי לינב

יום ה' | 20:10 – 19:10 

מוסמכת  מורה  וינגייט,  בוגרת  גופני,  לחינוך  מורה 
להתעמלות בונה עצם, יוגה,  יוגה נשית ופלדנקרייז. 

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

הגיל השלישי.
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עיצוב ופילאטיס      

בהנחיית: ליטל בהרב

יום ב'  | 09:15-10:15 

בוגרת מכון וינגייט לאימון אירובי, התעמלות מבוגרים 
ותנועה משקמת.

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

הפעילות מיועדת ומומלצת לכל הגילאים! 

 

פילאטיס
פעילות גופנית מתונה 

בהנחיית: רחל ישי

יום א' | 19:30 – 18:30 

ווינגייט,  מכון  בוגרת  גופני  לחינוך  מוסמכת  מורה 
מתמחה בפילאטיס ומנחת קבוצות.

 
חוג המבוסס על שיטת התעמלות הוליסטית הנקראת
"התעמלות משולבת” המותאמת לכל הגילאים ופועלת 
שיפור  השריר,  הגמשת  שלמה:  כחטיבה  הגוף  על 

הקואורדינציה והיציבה ונשימה נכונה.

חדש!



פילאטיס   

בהנחיית: שירה פייביש

יום ד' | 10:15 – 9:15 
יום ה' | 10:15 – 9:15 

בוגרת וינגייט. מתמחה בפעילות גופנית למבוגרים. 
מוסמכת לפילאטיס.

כאל  הגוף  אל  המתייחסת  נינוחה,  גופנית  פעילות 
יחידה שלמה: חיזוק והארכת השרירים, הגדלת טווח 
התנועה של המפרקים, שיפור הקואורדינציה והיציבה 

ותרגול נשימה נכונה תוך כדי תנועה.

בתנועה נמצא הפתרון   

בהנחיית: רחל ישי

יום ג' | 10:30-11:15                            

ווינגייט,  מכון  בוגרת  גופני  לחינוך  מוסמכת  מורה 
מתמחה בפילאטיס ומנחת קבוצות.

והגופנית  האישית  היכולת  לשיפור  מתקדמת  שיטה 
תוך  מזרן,  על  מבוצעים  התרגילים  מבוגרים.  בקרב 
התאמת  בגוף,  המתרחשים  לתהליכים  הקשבה 
התנועה, שיפור התנועה וחיזוק השרירים וגמישותם. 

בעלי  ולאנשים  כאחד  ולגברים  לנשים  החוג מתאים 
מגבלות תנועה שונות.

חדש!
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פלדנקרייז 

בהנחיית: ד"ר אילן כץ

יום א'  | 16:30-17:30  
יום ה'  | 16:30-17:30  

רב  ניסיון  בעל  פלדנקרייז.  לשיטת  מוסמך  מורה 
בהדרכה לגיל השלישי.

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

כיפוף ועוד.

פלדנקרייז 
 

בהנחיית: סיגל אביטל

יום ג'   | 09:15-10:15 
יום ד'   | 18:00-19:00 
יום ה'  | 08:00-09:00 

סינית.  ברפואה  פלדנקרייז בעלת רקע  מורה לשיטת 
עוסקת בתנועה ואימפרוביזציה.  

בוגרת הקורס של ג’רמי קראוס - אוניברסיטת ת”א.

בחוג נרכוש מיומנויות לארגון הגוף, נשפר את מרחב 
בארגון  שמקורם  ומגבלות  כאבים  על  נקל  התנועה, 
לקוי של התנועה ושל הגוף ונהנה מתחושה טובה יותר.



טאי צ'י   

בהנחיית: עודד אלוני 

יום ב'  | 16:30-17:30 
יום ה'  | 18:00-19:00 

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

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

מאמץ פיזי רב .

ריקודי עם  למתקדמים    

בהנחיית: אורה אמיתי

יום א' | 10:30-11:30 

בוגרת וינגייט להדרכה בריקודי עם, מדריכה מקצועית 
בחוגי ריקודים למבוגרים.

עם  ריקודי  קורס  לבוגרי  מיועד  עם  ריקודי  חוג 
שרוקד  מי  ולכל  בעבר  שרקד  מי  לכל  למתחילים, 
גם  מיועד  החוג  ונעימה.  תומכת  מסגרת  ומחפש 
למעגל  להצטרף  המעוניינים  חדשים  לרקדנים 

הריקודים, לריקודי שורות וזוגות.
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זומבה גולד
מסיבת ריקודים לטינית       

בהנחיית: הילה ורד

יום ב'  | 10:30-11:30 
    

למאמנים  ביה"ס  בוגרת  מוסמכת,  זומבה  מדריכת 
ופילאטיס במכון וינגייט. 

ובכיף"  מהר  "לזוז  קולומביאני:  בסלנג  "זומבה" 
גולד!  הזומבה  בחוג  לכם  שמצפה  מה  בדיוק  וזה 
מסיבת ריקודים לטינית מותאמת לגילאי 60 ומעלה, 
המשפרת את סיבולת הלב-ריאה, את הקואורדינציה 

ואת הגמישות של גופכם. 
אין צורך בניסיון בריקוד או כושר גופני יוצא דופן.

פטאנק
בהנחיית נאמני הפטאנק 

חברי הנבחרת

ימים א', ג' ו-ה'
 8:00 – 10:00

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

במסגרת החוג, חברי נבחרת הפטאנק של מרכז פיס 
בהישגים  זכו  ואף  בתחרויות  )שהשתתפו  הזהב  גיל 

מרשימים(, ידריכו את המצטרפים החדשים.

אתם מוזמנים להצטרף להנאה ולהצלחה של נבחרת 
הפטאנק שלנו!

חדש!



פלמנקו לגיל השלישי
חוויה קצבית וסוחפת לכל גיל!

בהנחיית: גינת קליד

יום ד' | 10:30-11:30 

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

הוא עומד לרשותכם גם בפרדס חנה – כרכור! 

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

בישראל.

•   נפתח את יכולת ההבעה בתנועה. 
•   נבנה יציבה נכונה.

•   נחזק את הגוף ואת הקואורדינציה.
•   נלמד טכניקות ידיים ורגליים.

•   נכיר מקצבים וסגנונות פלמנקו שונים.
•   נרקוד עם חצאיות, מניפות, שאלים וקסטנייטות.

ועוד!

שיעור ראשון להתנסות - ללא התחייבות.

*החוג יפתח אחרי החגים 
בתאריך 22.10.14

חדש!
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רישום וציור למתחילים 

בואו להגשים חלום: ללמוד לצייר!

בהנחיית: אביבית בלס ברנס

.VIII אמנית בוגרת המדרשה לאמנות, תואר שני באמנות – אוניברסיטת פריז

  31.8.14 09:00-11:00 | קורס שנתי | החל מ-  יום א'  | 

כלים  מגוון  בעזרת  ומעשיר  חוויתי  ציור  בקורס  הצייר שבכם  לגלות את  בואו 
וטכניקות יצירתיות.

במהלך הקורס, נעסוק בנושאים הבאים:

•   היכרות עם חומרי הציור וסביבת העבודה.

•   הקניית מושגי יסוד בתחומי הדו-ממד: קו, כתם, צבע, צורה, נפח, קומפוזיציה, 
     דימוי, חלל ציורי, נושא ציורי ועוד.

•   היכרות ולמידת טכניקות מגוונות בציור וברישום: עפרונות, פחם, פסטל יבש
     ושמן, אקריליק, אקוורל.

•   פיתוח היכולת לבטא רעיונות ורגשות באמצעים אמנותיים.

•  במהלך הקורס תיחשפו לעבודות של אמנים וזרמים אמנותיים באמנות
    הישראלית והבינלאומית ותיהנו מהנחייה ומליווי אישיים במהלך עבודתכם.

יצירותיכם יוצגו לאורך השנה במועדון ובסיומה, תתקיים תערוכה חגיגית.
פריחה יצירתית אישית מובטחת!

אין צורך בידע קודם ברישום או בציור.



דרמה מהסרטים

תיאטרון הגמלאים שלנו

בהנחיית: עדי שגב

מחזאית ובימאית. בין המחזות שביימה וכתבה: "המורה למשחק" ,"גיבורים בעל 
כורחם" ,"ערבים רוקדים" ועוד, בתיאטרון חיפה ובתיאטרון ערבי-עברי ביפו.

יום ב'  |  17:30-19:30 | קורס שנתי | החל מ- 01.09.14  

מרכז פיס לגיל הזהב המחודש מספק במה חדשה ורחבה מתמיד 
לתיאטרון הגמלאים של כולנו.

יש תאורה, יש חללי עבודה, מה צריך יותר? פשוט להיות כל דבר שאנחנו רוצים 
להיות: מרלין מונרו, גרטה גרבו, מרלין דיטריך, מרלון ברנדו, קלינט איסטוווד, 
ג'ק ניקולסון, אווה גרדנר, מרלין סטריפ, פול ניומן, רוברט דה נירו, אל פאצ'ינו, 

צ'ארלי צ'אפלין ועוד.

השנה נגלם דמויות, נעבד יצירות ונעלה קטעים מהסרטים. במהלך השנה נפגש 
עם הקהל באולם החדש על במה פתוחה, נעלה אימפרוביזציות מהחיים ונזמין 

אתכם להיות חלק מאיתנו. כי כולנו שחקנים של החיים.

מעוניינים להצטרף לתיאטרון הגמלאים?
אתם מוזמנים לראיון אישי עם הבמאית בתאריך 19.8.14 בשעה 10:30

מספר המקומות מוגבל. 
אנא הירשמו בזמן ואל תפחדו לקפוץ למים!
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סדנת פיסול ועיצוב
יצירה אמנותית אישית - חוויה גשמית ורוחנית 

למתחילים ולמתקדמים
.בהנחיית: אביבית בלס ברנס

.VIII אמנית בוגרת המדרשה לאמנות, תואר שני באמנות – אוניברסיטת פריז

יום ג'  |  09:00-11:00 | קורס שנתי | החל מ- 03.09.14

בואו לגלות את היצירתיות הטמונה בכם וליצור במו ידיכם עולמות מרתקים של 
פסלים משלל חומרים זמינים, עם מגוון כלים וטכניקות מרתקות. 

חומרים,  בחירה של  תיהנו מחופש  ולמתקדמים,  בקורס, המיועד למתחילים 
טכניקות ואמצעי מדיה, תוך הדרכה אישית והתנסות בחומרים שונים.

עיצוב ופיסול בעיסת נייר 
נלמד להכין עיסת נייר וליצור באמצעותה פסלים וחפצים דקורטיביים. נשלב 

בה חומרים נוספים כגון: אבנים, חרוזים, מראות, צבעים, נוצות ועוד. 

פיסול אקולוגי - מ"פסולת" ל"פסל"
מפלסטיק  כלים  נייר,  קרטון,  קופסאות  כגון  קיימים,  חפצים  בעזרת  ניצור 

ומזכוכית, חול, נסורת, עיתונים, גרוטאות, בדים, חומרי טבע ועוד.

תנועה מפוסלת 
נבנה "שלדים" של דמויות, חיות, בובות, יצורים דמיוניים וחפצים. נעבוד עם חוטי 

ברזל, רשתות, תחבושות גבס, נייר, דבק, עיסת נייר וצבע.

פיסול בחמר ובגבס 
תבליט ופיסול בחמר של ראשים, דמויות, חיות, יצורי דמיון ועוד ויציקתם בגבס.

פיסול רך
נלמד לפסל ולעצב מבדים ומחומרי מילוי ונשלב רקמה ותפירה בתהליך היצירה.

ישראלים  ומעצבים  פסלים  של  עבודות  בפניכם  נחשוף  הסדנה,  במהלך 
ובינלאומיים  ובסוף השנה תתקיים תערוכה חגיגית של יצירותיכם.

ההשתתפות כרוכה בתשלום נוסף וחד פעמי של 250 ₪ 
לצורך רכישה מרוכזת של חומרי גלם. 



נפגשים לחרוזים 
יצירת תכשיטים מחרוזים 

נפתחת קבוצה חדשה למתחילות.
בהנחיית טל שטמפר

מעצבת תכשיטים, בעלת "נפגשים לחרוזים" – סדנאות יצירת תכשיטים 
באווירה ביתית.

יום ג'  |  10:00-12:00 | קורס שנתי | החל מ- 02.09.14

אתן מוזמנות להיכנס לעולם הקסום של עיצוב תכשיטים מחרוזים.
אין צורך בידע או בניסיון קודם.

לעיצוב תכשיטים מחרוזים, יתרונות רבים: 
פעולת החריזה משפרת את המוטוריקה העדינה, מחזקת מיומנויות קשר עין-יד 

ודורשת תכנון תנועה, עם יכולות מניפולציה תוך ידנית. 
ועוד לא דיברנו על החוויה החברתית המעשירה, על תחושת הסיפוק העצומה 

ועל המחמאות המגיעות מכל עבר...

נושאי החוג:
יסודות העיצוב בחרוזים

טכניקות בסיסיות באומנות עיצוב תכשיטים בחרוזים.
הכרת כלי העבודה השונים ואופן השימוש בהם.

לימוד סוגי "סגירות" לתכשיטים.

טכניקות מתקדמות
נלמד מגוון עשיר של טכניקות ייחודיות לעיצובים בחרוזים -

עבודה עם חוט ומחט, שזירה יפנית, סריגה ועוד.

בסיום החוג, תעמוד לרשותכן קולקציית תכשיטים מרהיבה, מעשה ידיכן!

במועדון קהילתי אור חדש!
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אוהבים לשיר? 

מוזמנים להצטרף !

"הקול זהב"
חבורת הזמר של מרכז פיס לגיל הזהב 

פרדס חנה –כרכור.
ניהול מוסיקלי: 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.

יום ד'  |  16:30-18:00 | קורס שנתי | החל מ-  03.09.14 

אם יש לכם תשוקה לשיר ולזמר ואם אתם חושבים ששירה בצוותא היא חגיגה 
אמיתית לקול ולנשמה, אתם מוזמנים לעלות על הבמה ולהיות חלק מחבורת 
הזמר האיכותית "הקול זהב" – חבורת הזמר של מרכז פיס לגיל הזהב פרדס 

חנה – כרכור.

חבורת הזמר "הקול זהב "מציגה עולם שופע קולות וצלילים, תחושות וזיכרונות, 
באמצעות  רפרטואר מוסיקלי עשיר מכל התקופות: החל מהתרפקות נוסטלגית 

על קלאסיקות  בזמר העברי ועד עיבודים קלילים, רעננים ועדכניים.

פרגנו לעצמכם, פעם בשבוע, פסק זמן מהשגרה ותגלו ש...הקול זהב!

אין צורך בניסיון קודם.



ציור למתקדמים - כיתת אמן
לבוגרי חוג ציור למתחילים ולבעלי ניסיון 

בהנחיית: אביבית בלס ברנס

.VIII אמנית בוגרת המדרשה לאמנות, תואר שני באמנות – אוניברסיטת פריז

יום ה'  |  09:00-12:00 | קורס שנתי | החל מ- 04.09.14

הציור  קורס  של  העקרונות  הם  מתמשכת,  מעשית  ועבודה  מעשית  התנסות 
למתקדמים, מכיוון שמעשה היצירה הוא המחולל הבנה אומנותית.

בעולמנו  התבוננות  על  שיתבסס  אישי  יצירה  תהליך  נחווה  הקורס  במסגרת 
הפנימי ועל איסוף ובחירה של חומרים המעניינים כל אחד מאיתנו - תוך הנחייה 

וליווי אישי.
 

במהלך העבודה:

•   נלמד להגדיר רעיון מנחה לעבודה. 
•   נאפיין סגנון אישי ונגלה את השפה האמנותית הייחודית לכל אחד מהמשתתפים.

•   נלמד לתכנן את היצירה בשילוב של מחשבה ורגש.
•   נעמיק את הידע בתחום הצבע, הקומפוזיציה, הפרספקטיבה.

•   נלמד טכניקות אמנותיות חדשות.
•   נכיר עבודות של אמנים וזרמים אמנותיים באמנות הישראלית והבינלאומית.

היצירות יוצגו לאורך השנה במועדון ובסיומה, תתקיים תערוכה חגיגית.
חוויית יצירה אמנותית אישית מובטחת!

.

נפגשים לחרוזים 
יצירת תכשיטים מחרוזים - מתקדמות

בהנחיית טל שטמפר

מעצבת תכשיטים, בעלת "נפגשים לחרוזים" – סדנאות יצירת תכשיטים 
באווירה ביתית.

יום ה'  |  10:00-12:00 | קורס שנתי | אחת לשבועיים | החל מ- 04.09.14  

בעיצוב  רב  וניסיון  ידע  שצברו  למשתתפות  מחרוזים  תכשיטים  יצירת  קורס 
תכשיטים מחרוזים ומוכנות למגוון אתגרים חדשים ומרתקים.

במהלך הקורס תעמיקו את הידע שרכשתן בקורסים קודמים, תלמדו לפענח 
תרשימים מורכבים ותיצרו מגוון דגמים חדשים ומאתגרים בטכניקות מתקדמות.

במועדון קהילתי אור 
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גוף בריא, נפש בריאה!

ה לנו טוב 
הציור עוש

בנשמה!

להגשים חלום ולהופיע...

ליצור בעצמך את התכשיט 

מיד חלמת עליו...
שת
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תקנון טיולים

בשנת הפעילות תשע"ה )ספטמבר 2014 עד יוני 2015( נקיים טיול אחת לחודש.
עלות הטיולים משתנה בהתאם למרחק הנסיעה, לעלות הכניסה לאתרים ועוד.

לנוחותכם, נפרסם מידע מפורט על כל טיול כחודש לפני מועד היציאה לטיול.

דמי רישום
•   הרישום לטיול כרוך בתשלום דמי רישום בסך 50 ש”ח לכל טיול.

•   שמירת מקום לטיול אפשרית אך ורק כנגד הרשמה ותשלום דמי רישום מראש.
•   ניתן להירשם מראש ל -2 טיולים לכל היותר ומספר המשתתפים בכל טיול לא

     יעלה על 50.

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
•   הודעה על ביטול השתתפות בטיול שתינתן עד חמישה ימים לפני הטיול יוחזרו

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

     ב -50% ממחיר הטיול במידה ולא נמצא לו מחליף.
•   במקרה של אי הגעה או איחור להסעה ביום הטיול - הנרשם יחויב במחיר מלא.

מרכז פיס שומר לעצמנו את הזכות לעשות שינויים בתאריכים ובמסלולי הטיולים 
על פי תנאי מזג האוויר, התנאים בשטח, המלצות גורמי ביטחון ואילוצים נוספים.

במקרה של שינוי בתכנית הטיול תינתן הודעה מסודרת מראש לכל משתתפי 
הטיול. 

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



סדרת טיולים שנתית 
התחילו לארוז, כי השנה מצפה לכם סדרת טיולים עשירה ומרתקת 

בכל רחבי הארץ, בליווי צוות מדריכים מומחים בתחומם. החוויה מובטחת!

1. פקיעין והר מירון
יום ד' ן 3.9.14  
מדריך: ניר קינן

סיור מרתק בכפר הציורי פקיעין, במערת הרשב"י, במעיין הכפר, ברובע היהודי ובבית 
הכנסת. משם נמשיך אל הגן הלאומי ברעם, נבקר בבית הכנסת העתיק ובשרידי הכפר 
"פרשת  המכונה  ובפרשה  בגליל  היהודי  הישוב  של  בקדמותו  ניגע  בירעם.  המארוני 

עקורי איקרית ובירעם".
נסיים את היום במפגש עם נציג העדה המרונית מהכפר ג'יש )גוש חלב(, אשר יספר על 
העדה, על שאיפתם להחיות את השפה הארמית העתיקה ועל רצונם של חלק מבני 

העדה להתגייס לצה"ל ככל ישראלי אחר.

2. מובלעת הר הצופים בין 1949-1967
יום ד' ן  22.10.14 

מדריכה: עמליה בירמן
בטיול זה נספר את סיפור מובלעת הר הצופים, ששימש כמוצב בעל חשיבות מודיעינית 
ואסטרטגית חשוב ביותר, השייך למדינת ישראל בתוך שטח האויב הירדני.  נעקוב אחר 
יחידת מצוף - "מלך ההר ונעריו" ששרתה באופן קבוע על ההר. נבקר באוניברסיטה 
העברית בהר הצופים ונכיר את המבנים הראשונים שלה, נבקר במכון לארכיאולוגיה, 

הפקולטה למתמטיקה, הספרייה והאמפיתאטרון. 
נסיים בגן הבוטני ובמערת "ניקנור" – מערת קבורה יהודית עתיקה שאמורה היתה להפוך 

לפנתיאון הלאומי.
 

שתמיד חלמת לראות...לראות את הנופים 

לטייל ולהכיר חברים חדשים בדרך...

כיר את הטבע
לה

 מיוחדת
בדרך

טיול באווירה לילית...
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3. ממכמנים לטוקיו ובחזרה
יום ב' ן 17.11.14  
מדריך: דודו קצין

הדרך המפותלת והיפהפייה בהר כמון תוביל אותנו לישוב מכמנים, בו ממוקם ביתה של 
טאיקו אליאש - אמנית ציור על הקימונו היפני, המביאה את נינוח האניס והאסתטיקה 

היפניים לישראל. נבקר בביתה, נחווה טקס תה על פי המסורת והתרבות היפנית.
בהמשך, נקיים תצפיות מפסגת ההר לעבר מרחבי הגליל, נטייל בפארק הגליל בעיר 

כרמיאל ונראה את שיקומן הנפלא של מחצבות בניין העיר. 
אם הזמן יאפשר זאת, נבקר בכפר הדרוזי בית ג'אן השוכן מעל בקעת בית הכרם וניהנה 

מתצפיות מרהיבות מהר הארי והאתר הקדוש לעדה הדרוזית "בהאא א-דין".

4. בעקבות ארון הברית
יום ב' ן 2.12.14  

מדריך: אוריאל פיינרמן
נבקר בתל שילה שהיה המרכז הרוחני של בני ישראל עם הכניסה לארץ. נשחזר את 
קרב אבן העזר ב"עזבת צרטא", בו הפלישתים לקחו בשבי את ארון הברית. בהמשך 
נגיע לקריית יערים ונתאר את ניסיונותיו של דוד להעלות את הארון לירושלים. טיולנו 

יסתיים בכנסיית "גבירתנו של ארון הברית" באבו גוש.

5. מי רצח את ארלוזורוב?
יום ג' ן 13.1.15  

מדריך: אוריאל פיינרמן
במהלך  היישוב.  בתולדות  הסוערות  התעלומות  אחת  היום  עד  נותר  ארלוזורוב  רצח 
הסיור נשחזר בשטח את שאירע באותו הלילה ונציג תיאוריות שונות אודות הרוצחים. 
בשעות אחר הצהרים נבקר ב"בית העדות" שבמושב ניר גלים ובו תערוכה חדשה על 

"בית הזכוכית" - מעשה ההצלה הגדול ביותר בשואה. 
המסלול - בית העלמין טרומפלדור, גן לונדון, הטיילת בחוף תל אביב, אנדרטה לזכר 

ארלוזורוב, מקום רצח קסטנר, בית העדות בניר גלים.

סדרת טיולים שנתית 
התחילו לארוז, כי השנה מצפה לכם סדרת טיולים עשירה ומרתקת 

בכל רחבי הארץ, בליווי צוות מדריכים מומחים בתחומם. החוויה מובטחת!
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6. פיתחת ניצנה
יום ב' ן 16.2.15  

מדריכה: עמליה בידרמן
נתחיל את ביקורנו בעיר הנבטית "שבטה" ונעסוק בהיסטוריה המפוארת של הנבטים. 

נבקר בחוות בודדים הנמצאת ליד שבטה וניפגש עם בעלי המקום. 
נגיע לקהילה החינוכית בניצנה שהוקמה על ידי לובה אליאב. נסייר במקום ונכיר את 
הפרויקטים החינוכיים שנעשים שם. נשקיף על מעבר הגבול בניצנה ועל הגדר ונדון 

בעיות הביטחון באזור. נבקר גם במיזמים חקלאיים באזור כמו: "בית הדבש". 
 

7. ואדי עארה מזווית אחרת - מפגש בין נוף, אומניות ותרבויות
יום ג' ן 12.3.15  
מדריכה: טל רז

במהלך הטיול נכיר את המארג הישובי של ואדי עארה, התהוות הגבולות באזור, הקו 
וסיפורה של העיר חריש.  נסייר במשק העיזים של שחר מול  הירוק, גדר ההפרדה 
ממוצרי  מעדנים  לעצמנו  לרכוש  נוכל  וגם  מהגבינות  נטעם  ריחן,  אום  יער  שמורת 
המשק. נצפה בפריחת התורמוסים ונבקר בכפר קרע אצל אמנה כנענה, אשר תסביר 

על המלבושים המסורתיים, על המנהגים ועל הנשים בחברה הערבית.
לסיום, ניפגש לקפה ועוגה בביתה המיוחד של המדריכה - "בית מעל הוואדי". בית עץ 
ייחודי במרומי הר אמיר בישוב קציר, המשמש כאבן שואבת לאמנים ומעצבים ומהווה 
לשלב  המבקש  ולכל  אקולוגיות  ליוזמות  עארה,  בוואדי  משותף  קיום  למפגשי  מקום 

חיבור אנושי, סביבה ויצירתיות בחייו. 



8. מורשת קרב והנצחה בחורפיש
יום ג' ן 14.4.15  

מדריך:  יריב פלד
פגישה עם ראש המועצה לשעבר ויו"ר ועד ראשי המועצות הדרוזיות והבדואיות, אל"מ 
במיל' מופיד עמאר שיסקור בפנינו את תהליך השתלבותם ותרומתם של חיילי העדה 
עמאר  אל"מ  של  האישי  האוספים  לחדר  נכנס  הביטחון.  ולמערכת  לצה"ל  הדרוזית 

ונשמע סיפורים מרתקים על עברו הצבאי המפואר.
נבקר בנבי סבלאן - המקום השני בחשיבותו לדרוזים בארץ, אחרי קבר נבי שועייב 

ונקיים תצפית מרהיבה לעבר גבול לבנון.
נבקר בחדר ההנצחה לזכרו של אל"מ נבי מרעי, שנפל ברצועת עזה בשנת 1996

ונתארח במעבדה לפיתוח תרופות ומוצרי טיפוח של ד"ר דבור )הרוקח הראשי לשעבר 
של צה"ל(, השוכנת בבית ג'אן.

9. יום אייכמן בירושלים
יום ג' ן 12.5.15  

מדריך: אוריאל פיינרמן
לשואה:  ביחסה  הישראלית  החברה  סערה  אייכמן,  למשפט  ועד  המדינה  מהקמת 
נתאר את  ועוד. במהלך הסיור  פולמוס השילומים, פרשת קסטנר, משפטי הקאפוס 
הפולמוסים השונים ונשחזר את תקופת משפט אייכמן, אשר היווה נקודת מפנה ביחס 
החברה לשואה ולניצולים. המסלול - רמת רחל, הר ציון )מרתף השואה וקבר אוסקר 

שינדלר(, כיכר ציון, הכנסת הישנה, מרכז ג'רר בכר.

סדרת טיולים שנתית 
התחילו לארוז, כי השנה מצפה לכם סדרת טיולים עשירה ומרתקת 

בכל רחבי הארץ, בליווי צוות מדריכים מומחים בתחומם. החוויה מובטחת!
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10. "העיניים של המדינה" – סיור חוויתי בחרמון
יום ג' ן 10.6.15  
מדריך: ניר קינן

סיור חווייתי במרומי החרמון, ההר הגבוה במדינה שזכה לכינוי "העיניים של המדינה". 
במהלך  רק  אליו  מגיע  שהאביב  ההר  של  הייחודי  הצומח  את  נכיר  הסיור  במהלך 
החודשים מאי יוני, נבקר בגבעות הקרב הצופות אל מרחבי רמת הגולן ונעסוק בסיפור 

הקרב הקשה שניהלו לוחמי גולני לכיבושו מחדש של החרמון, במלחמת יום כיפור.
בסיום הסיור בחרמון נרד אל הכפר הדרוזי מג'דל שמס ונתארח בבית משפחה דרוזית. 
והקרע  סוריה  עם  היחסים  בעניין  בגולן,  הדרוזית  האוכלוסייה  של  בסיפורה  נעסוק 
הפנימי באשר לשייכות ולנאמנות אתו מתמודדת אוכלוסייה זו. נקנח את היום בסיור 

היסטורי מעניין ביותר במצודת נמרוד.



המדור לאוכלוסיה המבוגרת של האגף לשרותי רווחה וקהילה בשת”פ עם העמותה 
למען הקשיש וועדת הגמלאים, פועלים במגוון דרכים לקידום ופיתוח תשתית המותאמת 

לאורח החיים שלכם, הגמלאים בקהילה.
בין השירותים העומדים לרשותכם:

שירותים פרטניים לגמלאים
המדור לאוכלוסייה הבוגרת של האגף לשירותי רווחה וקהילה, אחראי על מתן שירותים 

תומכים לגמלאים המתגוררים בקהילה ולבני משפחותיהם.

העובדות הסוציאליות עומדות לשירותכם במתן מידע, יעוץ והכוונה, עזרה בטיפול ביתי 
לזכאים, התאמת סל שירותים לזכאי חוק סיעוד ועוד.

לקבלת ייעוץ ותמיכה בכל תחום הקשור לאיכות חייכם, פנו אל:
 077 9779427 עו"ס הילה דהן -

עו"ס אורטל ג'רפי – 077-9779425

פרויקט קהילה תומכת 
המסייעים  שירותים  ממגוון  בביתו  ליהנות  המבוגר  לאדם  לאפשר  שמטרתו  פרויקט 

לשמור על איכות חיים עצמאית 24 שעות ביממה.

במסגרת הפרויקט זכאים החברים למערך שירותי נרחב בתחומים:
•  מוקד סיוע – בעזרת לחצן מצוקה.

•  שירותי רפואת חרום.
•  שיחת ייעוץ רפואי.

 • סיור ביטחון.
•  אם קהילה מסייעת בפתרון בעיות שונות כולל סיוע והכוונה מול גורמים בקהילה.

•  אב קהילה מסייע בנושאים טכניים.
•  פעילות חברתית המתקיימת פעם בשבועיים במועדון למרחב.

חברים רבים הצטרפו לתוכנית.
אנחנו מזמינות גם אותך להצטרף וליהנות מקבלת מגוון שירותים ואוזן קשבת מצוות 

קהילה תומכת.
לפרטים, פנו לרכזת הפרויקט:

רבקה, אם קהילה תומכת 050-8290659 
rivkaliv@walla.com :מייל

שירותים קהילתיים 
לקהילת הגימלאים

מועדונים חברתיים

בפרדס חנה כרכור מתגוררים כ- 4500 גמלאים. מתוכם, כ-1500 נוטלים חלק בפעילות 
הקהילתית במועדונים החברתיים הפועלים ברחבי הישוב.

המועצה המקומית, באמצעות המדור לגמלאי באגף לשירותי רווחה וקהילה והעמותה 
למען הקשיש, עושים הכל על מנת להגדיל את מעגל המשתתפים בפעילויות השונות, 
בחוגים, בהרצאות ובטיולים המתקיימים בכל אחד מהמועדונים וזאת על מנת ולהעשיר 

את גמלאי המושבה בתכנים חדשים וחוויות מרתקות.

בנוסף לפעילות הקהילתית המתקיימת במרכז פיס לגיל הזהב, עומדים לרשות גמלאי 
פרדס חנה כרכור  שני מועדונים חברתיים נוספים: מרכז קהילתי אור ומועדון למרחב. 
מועדונים אלו מעמידים לרשות גמלאי המושבה סל פעילות רחב העונה על צורכיהם המגוונים. 

לרשות גמלאים המתקשים להגיע למועדון בכוחות עצמם, 
עומד מערך הסעות מטעם המועצה.

מרכז קהילתי אור
רחוב אבן גבירול )שכונת הצפירה( פרדס חנה

המרכז מציע חוגי התעמלות, חוגי ציור, חוגי יצירה, חוג ריקודי עם, הרצאות בתחומים 
שונים, טיולים, מסיבות ועוד.

שעות פעילות:
ימים א', ב', ד'

בין השעות 9:00 – 12:00 
אחראית: בת שבע שחף

רכזת: מילי רוזנברג
טלפון:  077-5497387

מועדון למרחב
רחוב דרך למרחב 17 פרדס-חנה

המועדון מציע חוגי התעמלות, הרצאות בנושאים שונים, חוג תנ”ך, טיולים, מסיבות ועוד.
שעות פעילות:

ימים א', ג'  בשעות  9:00-12:00
רכזת: תמר זמט

טלפון  077-4502943 
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למתקשים להגיע.אפשרות להסעות 

יועץ לספנות ולתובלה בינלאומית. לשעבר, נשיא לשכת הספנות הישראלית.

יום ב'  |  10:00-12:00   
במועדון למרחב - רח' דרך למרחב 17 פרדס חנה.

מקורו של "קפה אירופה" הוא בעיר מאלמו שבשבדיה. לבית קפה זה היו נוהגים להגיע 
יהודים ששרדו את המחנות באירופה, כדי לאתר קרובי  משפחה. 

בהשראת אותו מועדון, הוקמו מועדונים דומים ברחבי אירופה וכך גם אצלנו, בפרדס 
חנה - כרכור. 

מועדון קפה אירופה לניצולי שואה תושבי פרדס חנה - כרכור, הפך בשנים האחרונות 
למקום מפגש אהוד במיוחד ושיעור המשתתפים בו גדל משנה לשנה - ולא במקרה.

המועדון  חיים.  מועדון תרבותי-חברתי שוקק  הוא  כרכור   - חנה  פרדס  אירופה  קפה 
מספק לאורחיו סביבה חמה ואוהבת, משמש במה לתרבות ולזיכרונות המשותפים מחד 

ולאקטואליה מאידך ומהווה מקום מפגש להרצאות, מסיבות וטיולים.

לקראת שנת הפעילות החדשה, העשרנו את תוכנית הפעילות של המועדון במרצים 
חדשים ולרשותכם ממשיך לעמוד מערך היסעים נוח ויעיל. 

נשמח לראותכם!

לפרטים ולהצטרפות:
עו”ס אורטל ג’רפי

רכזת פרויקט קפה אירופה
077-9779425

 

קפה אירופה
מועדון תרבותי חברתי לניצולי שואה

תושבי פרדס חנה - כרכור.

בהנחיית: נחום גנצרסקי
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התנדבות

לאפשר  למטרה  לה  ששמה  מתנדבים  יחידת  מפעיל  וקהילה  רווחה  לשירותי  האגף 
לפורשים ממעגל העבודה להשתלב במגוון תחומי עשייה בקהילה.

במסגרת המדור לגמלאים והעמותה למען הקשיש פועלים כיום כ-120 מתנדבים בתחומים 
שונים ונשמח להצטרפות חברים חדשים ולהרחבה נוספת של מעגל המתנדבים.

ניתן להתנדב בתחומים שונים על פי תחומי עניין ורמת הזמינות.
גמלאים המחפשים פעילות מספקת וחיבור לקהילה, מוזמנים לפנות ליחידה להתנדבות.

1. " קו קשר" – אוזן קשבת
פרויקט קהילתי בו מתנדבות שומרות על קשר טלפוני עם גמלאים בודדים, מקשיבות 

להם, משוחחות עימם ומסייעות להם בנושאים שונים.
המעוניינות להתנדב יוכשרו לתפקיד בקורס מיוחד.

2. "ביקור המלאך"
פרויקט בו מכשירים מתנדבים לקיים ביקורי בית ידידותיים.

אישי,  ליצירת קשר  ותיקים מהמושבה שלנו  ידידותי אצל חברים  בית  ביקור  המטרה: 
חברתי ותומך. כל מתנדב בהתאם ליכולתו. 

  למתנדבים ניתנים מפגשי הדרכה קבועים על ידי עובדת סוציאלית .
3. פרויקט תיעוד סיפורי חיים

הוכשרה קבוצת מתנדבים לתיעוד סיפורי חיים של גמלאים במושבה.
פרויקט זה מחבר בין שתי קבוצות האחת קבוצת גמלאים המספרת את סיפור חייהם 
והשנייה,  מתנדבים  המתעדים את הסיפורים ויוצרים תוצר מוגמר של חוברת סיפור חיים 

לכל אחד מהגמלאים.
גמלאים המעוניינים בחוברת תיעוד מוזמנים לפנות למשרד במרכז פיס לגיל הזהב.

4. גימלאון
היסטוריית  גמלאים,  בענייני  כתבות  ישנן  בעיתון  לרבעון,  אחת  שיוצא  לגמלאים  עיתון 

היישוב ועוד. עיתון זה מופק כולו בהתנדבות )כולל עריכה(.

5. חונכות לניצולי שואה
תלמידים מביה"ס שחונכים כ- 17 ניצולי שואה. הפגישות מתקיימות בבתי הניצולים 

אחת לשבוע. 
הפרויקט מלווה ע"י איש מקצוע מטעם הרווחה.



6.   זה"ב בגן 
 גמלאים מתנדבים בגני ילדים ברחבי המועצה, בשיתוף מחלקת גנים במועצה המקומית.

7.   פרויקט "פוש" להצלחה
פוש היא עמותה ארצית התנדבותית, המעניקה שיעורי עזר ללא תשלום לתלמידים 
ושיפור  לקידום  ופועלת  בלימודים  לעזרה  הזקוקים  מוחלש,  סוציו-אקונומי  מרקע 

סיכוייהם לסיים את בית הספר בהצלחה. 
דרושים מתנדבים שיעזרו לתלמידים בבית ספר, מיסודי ועד תיכון, בהכנת שיעורי בית 
וצמצום פערים בהבנת חומר הלימוד.  התנדבות קבועה של אחת לשבוע למשך כשעה 

וחצי. אין צורך בידע קודם בהוראה.

8.   סיירת תיקונים
האגף לשירותי רווחה וקהילה מפעיל מתנדבים לביצוע תיקונים קלים בבתים של פונים 
ונזקקים ברחבי המושבה. דרושים לנו בעלי ידיים טובות ובעלי מקצוע לסיוע בעבודות 

של תחזוקה ואחזקה למי שאינו יכול לדאוג לכך בעצמו.

9.   חנויות יד 2 ביגוד / לבית ולטף 
וקהילה. מתנדבים  רווחה  ואגף לשירותי  ע"י העמותה למען הקשיש  חנויות המנוהלות 
בחנות דואגים למיון וסידור התרומות, מכירה או מסירה לנזקקים ושיווק החנויות בקרב 
הקהילה. רווחי החנויות מופנים חזרה לנזקקים בקהילה, דרך פרויקטים קהילתיים כגון 
"קמחא דפסחא" ו"סיירת תיקונים". החנויות פתוחות בימים ב' וד' בין השעות 9:00-12:00.

10. חונכויות אישיות / מועדוניות
ליווי חברתי, אישי או קבוצתי של ילד/ה  או מתבגר/ת אשר משפחתו מטופלת באגף 

לשירותי רווחה וקהילה. בליווי צמוד של עובדת סוציאלית ובהנחייתה.

11. קליניקה משפטית
בימים אלו אנו שוקדים על הקמת קליניקה משפטית ללא עלות לכל נזקק. אנו נשמח 

לקבל לשורותינו בעלי ידע משפטי בתחומי משפחה/ הוצל"פ/ עבודה/ ביטוח לאומי.

12. "בית הראשונים" 
התנדבות בעמותה לשימור תולדות פרדס חנה –כרכור.  

13. משק לשעת חירום )מל"ח(
אנו קוראים לכם, נשים וגברים כאחד, הרואים עצמם מתאימים, לקחת חלק במערך 

ולהתנדב למען הצלת חיים בשעת חירום.

התפקידים הדרושים הם:

•   איוש מוקדי מידע או תרגום בשטח בשפה העברית, הרוסית והאמהרית. 
•   סיוע בפינוי וחילוץ מקומי.

•   מתן מענה ראשוני לאוכלוסיות מיוחדות במוסדות, קשישים בקהילה ונכים, סיוע וארגון
     במרכזי קליטה. 

•   חלוקת מים.
•   חלוקת מזון ומוצרים בסיסיים.

•   סיוע במיגון והכנת מרחבים מוגנים.
•   בעלי תפקידים – רופא / אח / חובש / עו"ס / פסיכולוג / נהג/ מפעיל צמ"ה.

לפרטים נוספים ולהצטרפות לקהילת המתנדבים:
לימור אקהויז, רכזת יחידת התנדבות:  077-9779417
e.limor@pardes-hanna-karkur.muni.il :מייל
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התנדבות התנדבות



פיקניק בטבע

ליצור עם כל הלב

57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  56

קר בחוץ וחם בלב!

הכי כיף לטייל ביחד

מרכז פיס לגיל הזהב
דף הרשמה לתשלום

שם: ____________________________________________
כתובת : ______________________________________
דוא"ל : ______________________________________
טלפון : _________________________________________
טלפון נייד : ______________________________________

תאריך לידה : _____________________________________

        מחיר לשנה      מחיר לחודש         שם החוג

סכום כולל :  
10% הנחה )לשלושה חוגים שנתיים( :
סה"כ לתשלום :   

אמצעי תשלום:
1.   כרטיס אשראי:

סוג הכרטיס : )הקף בעיגול(  ויזה,  ויזה לאומי קארד,  ישראכרט
 

מספר כרטיס -   _________  - _________ - _________ - _________
________ cvv___________________ תאריך תפוגה   ____/ _____  ת.ז

מספר תשלומים:  _______ 
2.   המחאות: 

מספר תשלומים:__________
    

*  קראתי את נהלי ההרשמה המופיעים בחוברת הפעילות 

                                       תאריך ____________      חתימה : _________________     



יום ד'          יום ה'    יום ג'         

08:30-10:00
צרפתית מתקדמים

דלפין וודה
קורס שנתי

8:30-9:30
סדנת זיכרון מתחילים

דוידה לביא
קורס שנתי

החל מ- 2.9.14

10:00-12:00
"נפגשים לחרוזים"

למתקדמות
טל שטמפר   

10:00-11:00
סדנת זיכרון מתקדמים

דוידה לביא
קורס שנתי

החל מ- 2.9.14

10:00-12:00
"נפגשים לחרוזים"

למתחילות
טל שטמפר   

יום ה'         יום ד'         יום ג'         יום ב'         יום א'         

09:00-12:00
ציור למתקדמים 

"כיתת אמן"
אביבית בלס 

ברנס

09:00-11:00
סדנת פיסול 

ועיצוב 
אביבית בלס 

ברנס

09:00-11:00
רישום וציור 

למתחילים
אביבית בלס 

ברנס

16:30-18:00
"הקול זהב"
חבורת זמר

נמרוד פז

17:30-19:30
חוג תיאטרון

"דרמה מהסרטים"
עדי שגב
 תיאטרון

במרכז פיס גיל הזהב

חדש!

חדש!

חדש!

טבלה שבועית - שנת תשע"ה
חוגי ידע ויצירה 
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במרכז קהילתי אור

ליצור את התכשיט שתמיד רצית...
להפגש וליצור עם חברות...

לקרוא עיתון בשקט...



יום ה יום ד'       יום ג'       יום ב'       יום א'       

08:00-09:00
פלדנקרייז

סיגל 

08:00-09:00
התעמלות
בונה עצם

גילי

08:00-09:00
יוגה

גילי   

08:00-09:00
יוגה תראפיה

אלינה  

08:00-09:00
התעמלות
 בונה עצם

גילי 

09:15-10:15
פילאטיס

שירה 

09:15-10:15
פילאטיס

שירה

09:15-10:15
פלדנקרייז
סיגל    

09:15-10:15
עיצוב ופילאטיס

ליטל 

09:15-10:15
התעמלות       

בריאותית
אלה 

10:30-11:30
פלמנקו

גינת 

10:30-11:15
בתנועה נמצא 

הפתרון
רחל     

10:30-11:30
זומבה
הילה 

 10:30-11:30
ריקודי עם

אורה 

 16:30-17:30
פלדנקרייז

אילן

16:30-17:30
טאי צ'י
עודד  

 16:30-17:30
פלדנקרייז

אילן 

18:00-19:00
התעמלות נשית  

בונה עצם
גילי     

18:00-19:00
פלדנקרייז
סיגל      

18:00-19:00
התעמלות נשית  

בונה עצם
גילי      

 18:30-19:30
פילאטיס. 

פעילות גופנית 
מתונה
רחל 

18:00-19:00
טאי צ'י

עודד     

19:10-20:10
יוגה נשית
גילי     

טבלה שבועית - שנת תשע"ה
קורסי פעילות גופנית 

חדש!

חדש!חדש!חדש!

חדש!

יום ד'        יום ג'        יום ב'        יום א'        

08:45-10:15
תולדות יהודי אשכנז 
במאות ה-'18 וה-'19

ד"ר ענת גואטה 
19 מפגשים

08:45-10:15
מקרא

יציאת מצרים 
באמונה המקראית
ד"ר שמאי גלנדר

קורס שנתי החל מ- 21.10.14

08:45-10:15
סיפור המעשה 

קוראים מחזות   

עדי שגב 
19 מפגשים

08:30-10:00
מוסיקה: יצירות 

המופת של המוסיקה 
האמנותית

ד"ר איתן אור נוי
24 מפגשים 

08:45-10:15
ימי הבית השני  

בין היסטוריה 
לאקטואליה

אוריאל פיינרמן 
11 מפגשים

10:45-12:15
פסיכולוגיה  

ד"ר יפתח טרגרמן     
18 מפגשים

10:45-12:15
ספרות 

יעל גורי   
קורס שנתי החל מ- 21.10.14

10:45-12:15
סודות המח האנושי

מסע אל נבכי המוח 
ד"ר נצח גורן  

10 מפגשים

10:45-12:15
האיסלאם

דת, תרבות והוויה
איני עבאדי 

24 מפגשים

10:45-12:15
מזון למחשבה   

רננה רוטין  
10 מפגשים

10:45-12:15
"צימוקים ושקדים" 

ספרות יידיש  
ד"ר בלהה רובינשטיין 

10 מפגשים

10:45-12:15
מוסיקה:

מהפכנים חסרי מנוח 
בעולם הג'אז  

רז יצחקי 
11 מפגשים

10:45-12:15
נכון לעכשיו

נושאים בוערים 
באקטואליה המדינית 

והביטחונית  
יריב פלד 
16 מפגשים

16:30-18:30
ברידג'

ליאורה גרנס  
חוג שנתי 

17:00-18:30
חוק ומשפט   
עו"ד עופר יחיאל  

9 מפגשים, אחת לחודש 

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

טבלה שבועית - שנת תשע"ה
חוגי ידע 
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מרכז פיס לגיל הזהב
רחוב אחוזה 30 
פרדס חנה כרכור
04-6230327
04-6377440
gilhzahav@gmail.com
חפשו אותנו ב-        מרכז פיס לגיל הזהב פרדס חנה-כרכור


