טיולים באמצע החיים

כיתת ותיקים  -דרך אבות

QUALITY TIME
Tuesday evenings, every other week
18:30 Different Lectures
Birds and Birding in Israel - Jonathan Meyrav
Great Jewish Writers: From Rabbi Nachman to World War 2 /
Dr. Shana Rosenblatt Mauer
History of Gush Etzion - Aryeh Rutenberg

19:45 Light refreshments
20:00

טקס פתיחת השנה ה 6-יתקיים ביום שני ,ב’ באלול ,02.09.19 ,בשעה 10:00
במעמד גב’ מיכל אורבך  -אלמנתו של אורי ז”ל ,הוגה ויוזם פרוייקט כיתות הוותיקים,
שהיתה לו זיקה מיוחדת לכיתת הותיקים באפרת.

ימי שני ,8:30-13:30 ,בתיכון דרך אבות (תאנה).
אבירם שולחני

צפייה ביקורתית ברפרטואר רחב של סרטי קולנוע

הרב ראובן אוריה הכהן

המדריך לחיים טובים  -עיונים בספר קהלת

הרבנית אמירה רענן

‘אמירה בעלמא’ על ענייני דיומא ועניינים קיומיים

צבי עמוסי

מחשבים וכלכלה

נעמה פז

* קסם האומנות

*לשיעור זה נדרשת תוספת תשלום עבור חומרים
מחיר  ₪ 90 :לחודש (בהרשמה מוקדמת)**.

לפרטים ,רכז הכיתה  :אביחי פואה .0528693115
**הרשמה מאוחרת :החל מ ₪ 100 – 8.9.2019-לחודש.
החל מ ₪ 110 – 30.10.2019-לחודש.

Armchair Traveling with Menahem Fogel
The Beat Goes On - Popular Music Of the 50's, 60's & 70's / Howie Kahn

Seniors Class - Orot Etzion

)Price : 110 Nis Per month (Seniors) / 150 Nis Per month (Full price
)One time entry ( 18:30 or 20:00 )- 40 NIS (Seniors) / 50 NIS (full price

)Meetings will take place in the Zayit Matnas (Orot Etzion Girls School

ארועי תרבות
קפה תרבות נהנים מהרצאה איכותית
וארוחת ערב

סרטים מהסיפורים

בספריה הציבורית אפרת (ימי חמישי בערב)
טיולים באמצע החיים פרטים בעמוד הבא
סדנאות בינדוריות פרטים בהמשך
לפרטים והרשמה :מתנ"ס אפרת | efrat.matnas@gmail.com | 02-9932936
www.efratmatnas.com

Monday morning, 8:30-13:30, at Orot Etzion Girls school (Zayit).
*Art Workshop

Pirchit Sokol

8:30-10:00

The Rambam's Mishne Torah

Aviva Stern

10:15

Tehillim

Rabbi Moshe Stavsky

11:00

Practical Halakha

Rabbi Reuven Rosenstark

12:00

Parashat HaShavua  

Yehudit Efrati

12:45

מועדון שיינפלד
תאריך

סגנון

תאור

מדריך

ח’-י’ אלול התשע”ט | 8-10.9.2019

נופשון

פרטים פורסמו בנפרד

מדרשת הגולן

ט”ז אלול התשע”ט | 16.9.2019

טיולי עדות ועמים

על כנפי נשרים -העליה התימנית
לראש העין ,מבצר אנטיפטרוס
ומקורות הירקון

אסתר וינשטיין

י”ט אלול התשע”ט | 19.9.2019

טיולי סבבה
(סבים ונכדים)

אל גג העולם (גוש עציון)

ביס”ש כפר עציון

כ”ג תשרי (אסרו חג) | 22.10.2019

טיולי סבבה
(סבים ונכדים)

שמורת המסרק

ביס”ש כפר עציון

ל’ תשרי התש”פ | 29.10.2019

טיולי עדות ועמים

 100שנות פיתוח המושבות
מראשון לציון לרמלה

אסתר וינשטיין

כ”ח חשוון התש”פ | 26.11.2019

טיול על רמה

הוי לכיש לכישה

אביחי ברג

י”ב כסלו התש”פ | 10.12.2019

טיולי עדות ועמים

הפרחת הנגב  -ירוחם ,מרחב עם

אסתר וינשטיין

כ״ו כסלו התש”פ | 24.12.2019

טיול על רמה

אשקלון – הפתעות וחידושים

עדנה אשד

כ”ט טבת התש”פ | 29.12.2019

טיולי סבבה
(סבים ונכדים)

פארק קנדה

ביס”ש כפר עציון

ט’ טבת התש”פ | 6.1.2020

טיולי עדות ועמים

משואה לתקומה
ניר גלים ,נתיבות ,גבולות

אסתר וינשטיין

כ”ז טבת התש”פ | 17.1.2020

טיול על רמה

סיור צפרות -שפלת יהודה

יונתן מרב

כ”ד טבת התש”פ | 21.1.2010

טיול על רמה

חולמים במדבר יריחו וסביבותיה

אפרת נתן

ט”ז שבט התש”פ | 11.2.2020

טיולי עדות ועמים

פרוזדור ירושלים הנסתר
טלזסטון ,בית זית ,בית דויד ילין

אסתר וינשטיין

כ”ח שבט-א’ אדר התש”פ | 23-
26/2/2019

נופשון

*][ Not including materials for Art workshop
For details : Aviva Stern - 058-4297393 astern@orotetzion.org.il
**Late registration :
From 8.9.2019 – 100 Nis per month
From 30.10.2019 – 110 Nis per month

הצטרפו לבוקר של פעילות במרכז שיינפלד בימים ראשון ,שלישי וחמישי.
הפעילות כוללת הרצאות ,שיעורים תורניים ,חוגים והתעמלות נשים וגברים עם מיטב המורים.
מספר המקומות מוגבל .ההרשמה ל 12-חודשים.
לפרטים נוספים :באתר מתנ"ס אפרת או אצל מיה מאירסון

תכניות מבוגרים לכל הגילאים

מועדון ותיקים אפרת וגוש עציון
המועדון משרת את האוכלוסייה המבוגרת בגילאי  ,+70דוברי עברית ואנגלית.
ימים :שני ,שלישי ,רביעי | שעות  8:30עד .13:30
חברי המועדון נהנים מאווירה חמה ,שיעורים מגוונים עם מורים ברמה גבוהה,
כגון :התעמלות ,שעורי תורה ,האזנה למוסיקה ,ספרות ,תולדות האומנות ,ציור וחוג קרמיקה.
הפעילות כוללת ארוחת צהריים חמה.
הגעה למועדון בהסעות מאורגנות.
לפרטים והרשמה :דליה אורלב 050-7449867

שנת תש״פ

הקתדרה של אפרת

מרכז יום אפרת

פרטים בהמשך

כ”א אדר התש”פ | 17.3.2020

טיולי עדות ועמים

אסתר וינשטיין

א’ ניסן התש”פ | 19.3.2020

טיולי סבבה
(סבים ונכדים)

עין מטע

ביס”ש כפר עציון

כ”ב ניסן (אסרו חג) | 16.4.2020

טיולי סבבה
(סבים ונכדים)

נחל המערה תחתון

ביס”ש כפר עציון

י”א אייר\י”ח אייר\כ”ה אייר |
5.5/12.5/19.5

טיול על רמה
(אחה”צ בלבד)

ירושלים  -אל ליבה של העיר

הרב יצחק לוי

י”ח אייר (ל”ג בעומר) | 12.5.2020

טיולי סבבה
(סבים ונכדים)

נחל המערה עליון

ביס”ש כפר עציון

הגרים באפרת ,יישובי גוש עציון ,ביתר עילית והסביבה.
פועל  5ימים בשבוע (ראשון-חמישי) מ 8:30-עד .13:30
השירות כולל הסעות ,ארוחת בוקר וצהרים ,פעילות חברתית ותעסוקתית ,אווירה ביתית
וצוות מקצועי .מוכר על ידי משרד הרווחה .ניתן להמיר שעות חוק סיעוד של המוסד לביטוח
לאומי או לשלם באופן פרטי.
לפרטים נוספים והרשמה :גב’ עדינה הבר ,מנהלת מרכז יום אפרת.
mercazyom.efrat@gmail.com | 02-9903596

שיעורים תורניים

EFRAT ENGLISH KOLEL

Every morning at the Geffen Synagogue,
Rabbi’s give shiurim
For details : Bruce 05-46599722

מחירון טיולים (בהרשמה מוקדמת):
לפרטים והרשמה :מתנ"ס אפרת | efrat.matnas@gmail.com | 02-9932936
www.efratmatnas.com

חדש!

מרכז יום אפרת מיועד לאנשים עם ירידה קוגניטיבית (דמנציה ,וכו’)

שיקום הכרמל
זכרון ,אפולוניה ופריחה

*Additional fee for materials
**)Price : 90 NIS a month (Early registration

מועדוני וותיקים

טיולים על רמה  ₪ 140 :טיולי סבבה  ₪ 40 :טיולי עדות ועמים  | ₪ 125סדרת טיולי עדות ועמים ( 6טיולים) ₪ 650 :

לפרטים והרשמה :מתנ"ס אפרת | efrat.matnas@gmail.com | 02-9932936
www.efratmatnas.com

מגוון טיולים מרשים הנחות לבני הזוג

חוגים חדשים זמן קתדרה

מחירים מפתיעים

טבלת חוגים
תושבים יקרים,

ברת התכניות לקתדרה באפרת!
את חו

מתכבדים וגאים להציג בפניכם
אנו
דש באפשרויות מגוונות ומעניינות,
אנו עולים קומה ומבקשים להתח
בכל שנה מחדש,
שאנו מקבלים מכם במהלך השנה.
כם -מהרעיונות ,ההצעות וההערות
שרובן צומחות מ
מענה בתחומים משלימים לאלו
לפתוח קתדרה באפרת ,שתיתן
בשנה זו ,הוחלט
שעות הפעילות יורחבו גם לערב,
אום עם הקתדרה של גוש עציון.
הקיימים כבר ,בת
ספר תכניות בשכונת הזית ,מכיוון
לאנשים שעדיין עובדים .יתקיימו מ
ע”מ להתאים
לא רק על הצעירים ,ואנו רואים
פרת לשכונות הצפוניות משפיעה
שההתרחבות של א
ענה חשוב זה גם עבור המבוגרים.
שיש צורך במ
רת ,אך אני סומך עליכם שתדעו
ניות המוצעות הבחירה היא מאתג
בתוך שפע התכ
למצוא את מה שמתאים לכם.
שיה ,בלמידה ובהתפתחות אישית.
אחל לכולם שנה פוריה ומלאה בע
מ

שלכם

חדש!

עודד רביבי

 ₪ 150לחודש ( 10חודשים)
 ₪ 110לחודש ( 10חודשים)

אזרחים וותיקים **
 ₪ 110לחודש ( 10חודשים)
 ₪ 90לחודש ( 10חודשים)

*בחוגים שלא מצוין בהם מחיר מיוחד
** מגיל פרישה ( ,)62\67בהצגת תעודת אזרח ותיק

יום פעילות בשיינפלד
יומיים פעילות בשיינפלד
 3ימי פעילות בשיינפלד
כיתת ותיקים (בהרשמה מוקדמת)

בוקר בריאות ומחשבה

כיתת ותיקים

בוקר של אמנות

9:00-12:30
מרכז שיינפלד

8:30-13:30
דרך אבות
)פירוט בעמוד הבא(

8:45-12:15

בוקר בריאות גוף ונפש
8:15-11:30
מרכז שיינפלד

פלדנקרייז Feldenkrais

שיטת ימימה

עבודת טלאים Quilting
אורה ינאי
 | 12:30תאנה
 ₪ 35לחודש

מדיניות הרשמה וביטולים:

בהתאם למדיניות המתנ"ס ,וכפי שמופיע באתר האינטרנט של המתנ"ס תחת לשונית 'מבוגרים'
לפרטים והרשמה :מתנ"ס אפרת | efrat.matnas@gmail.com | 02-9932936
www.efratmatnas.com

Orot Etzion, Zayit | 8:30-13:30
)(Details below
תמר רונד
 | 8:45-10:15מרכז שיינפלד
 ₪ 160לחודש (לכל הרמות)

ליאור אל-על
 | 18:00-19:00אולם רקפת בגפן

חדש! מרכז העצמה גוף ונפש
מרצים מתחלפים (עברית)
 | 19:30מרכז ותיקים ברימון

*רישום וציור (לכל הרמות)
Drawing & Sketching
שרה בלוך
 | 19:30-21:30חדר אמנות בגפן
 ₪ 200לחודש

כושר גברים Men's Fitness
יואב שוגרמן
 | 21:30-22:30מתנ”ס בגפן
 ₪ 125לחודש

יערה דבש
 | 8:30-9:30חדר בלט בגפן
 ₪ 140לחודש

חדש! ספינינג
Spinning in the Zayit
יעל בלייברג
 | 9:45-10.30מתחם ספינינג בזית
 ₪ 160לחודש

לאה גוטסמן
 | 16:00-17:00מרכז שיינפלד
 ₪ 35לחודש

חדש! כתיבה יוצרת
שרה קרש
 | 17:30-19:00מרכז שיינפלד

חדש!
* נגרות Carpentry
יוסף פרבוב
 | 18:00-20:00חדר נגרות בגפן
 ₪ 240לחודש

חדש!
Wellness Center

פטאנק Petanque
אשר בן טולילה
 | 16:00מרכז שיינפלד
 ₪ 35לחודש

חדש!
גולדן אירובי Golden Aerobics
יעל קלר
 | 17:30-18:20מתנ״ס זית

!!New

Different Lectures
Seniors Club, Rimon | 19:30

Quality Time
English Enriched Program

ספרדית Spanish

Matnas Zayit | 18:30-21:15
)(Bi-weekly
Details to follow

רחל קונבלוך
 | 19:30-21:00מתנ״ס זית
יוגה גברים
אביתר קנטופסקי
 | 20:00מרכז שיינפלד
 ₪ 180לחודש

ד

מרכז שיינפלד

חדש! שיח באנגלית
Spoken English

Intermediate Hebrew Improvement
חיזוק עברית רמה ב’
דינה אגסי
 | 16:00-17:00מרכז שיינפלד

חדש!

 ₪ 90לחודש ( 12חודשים)
 ₪ 160לחודש ( 12חודשים)
 ₪ 210לחודש ( 12חודשים)
 ₪ 90לחודש ( 10חודשים)

Seniors Class
English Morning Classes

חדש! * ציור בשמן Oil Painting

חדש! טניס שולחן Table Tennis

מחיר מלא
חוג בודד ( 32מפגשים(*
*כל חוג נוסף \ בן זוג

א

ב

ג

Beginners Hebrew Improvement
חיזוק עברית רמה א’
דינה אגסי
 | 17:00-18:00מרכז שיינפלד

מחירון חוגים

מוזיקה למבוגרים Music Lessons

חדש! זמן קתדרה
הרצאות מתחלפות
 | 18:30-21:15מתנ״ס זית
פעם בשבועיים פרטים בעמוד הבא

הסבר מפורט על כל חוג מופיע באתר המתנ"ס | הנחה למתנדבי מטה ותיקים
* המחיר לא כולל חומרים

ה

לילך נעמן
 | 9:00-10:30מרכז שיינפלד
 ₪ 200לחודש

שיעור תרגול
 | 17.00-18.00אצל רנה וטרמן

הליכה נורדית Nordic Walking
אלכס
 | 17:00-18:15רחבה מרכז שיינפלד

חדש! שחמט מתקדמים
מטיאס פטשני

Advanced Chess
 | 17:30-18:30מתנ"ס זית

חדש! שחמט מתחילים
Beginners Chess

לפרטים והרשמה:

אבי רודןavirodan7@gmail.com 058-6313418 -

טניס -משחק חופשי

זמן קתדרה

ברידג' מתחילים Bridge Practice

יערה דבש
 | 18:00-19:00מרכז שיינפלד

מגוון צורות לימוד :שיעור פרטי \ פרטי עד הבית \ קבוצתי \ סדנת כתיבה יוצרת והלחנת
שירים \ סדנת הרכבים מוסיקליים

חדש!

חדש!

פלדנקרייז Feldenkrais

בית הספר למוסיקה באפרת מזמין אתכם ללמוד מגוון כלי נגינה :גיטרה ,פסנתר ,חליל צד,
סקסופון ועוד ...חדש!!! לימודי נגינה במרכז שיינפלד.

מנוי שנתי  ₪ +25( .₪ 150 :פיקדון) לפרטים והרשמה  :ג'יי מרכוס 054-7242182

Beginners Hebrew Improvement
חיזוק עברית רמה א’
דינה אגסי
 | 17:00-18:00מרכז שיינפלד

חדש!

יוזמות והתנדבויות

בואו למלא את אמצע השבוע בזמן איכות!

ימי שלישי בערב ,פעם בשבועיים ,תכנית ייחודית ומרתקת:
חדש!

ברידג' מתקדמים
Advanced Bridge
ברי אבנר
 | 16:30-19:15מרכז שיינפלד

חדש!
ברידג' מתחילים שנה ב'
Beginners Bridge
ברי אבנר
 | 17:00-18:30מרכז שיינפלד

מטיאס פטשני
 | 18:30-19:30מתנ"ס זית

מקהלת נשים

* קרמיקה Ceramics

דליה אוריה הכהן
 | 20:00-21:30מתנ"ס זית

עדי בן אהרון
 | 19:45-21:00חדר קרמיקה בזית
 ₪ 250לחודש

של”מ בחינוך התנדבות במוסדות החינוך
בבתי הספר  -סיוע פרטני או קריאה בקבוצות קטנות
אנגלית מדוברת  -שיחות ומשחקים באנגלית בקבוצות קטנות

Volunteers for improving schoolchildren’s English
זהב בגן  -התנדבות בגני ילדים ,סבא/סבתא גן

לפרטים והצטרפות :חגית הומינר 052-8625442

ערבות הדדית

מענה לצרכים שונים בקהילה ,מתוך הכוחות של חברי הקהילה עצמה.
תחומי הסיוע יהיו  -ביקור חולים ,הסעות ,ארוחות ,בקורי בית ובירוקרטיה מול רשויות.
לפרטים והצטרפות :אריאל למברגר 054-5733995

בני משפחה המטפלים ביקיריהם
מטה ותיקים בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים יוצא בסדרת מפגשים
המיועדים לתת כלים לסיוע ,מידע וזכויות ,בנוגע לטיפול בבן משפחה.
פרטים בהמשך

תכנית ‘עצמאים בגיל’

ביטוח מסובסד ביוזמת מחלקת הרווחה ,המספק בטחון אישי ורפואי למבוגרים.
שירות רפואי בשעת חירום  24שעות ביממה בעזרת לחצן מצוקה ,סבסוד
פעילות חברתית ,קשר אישי וסיוע במיצוי זכויות.
לפרטים והרשמה :משה ולטמן 050-2208809

חוברת זו הופקה במקצועיות ואהבה ע"י צוות מטה ותיקים ,במרכז קהילתי אפרת:
מנהלת המתנ"ס שושי בוגוש ,מנהל מטה ותיקים אריאל למברגר וצוות המטה – מיה מאירסון וחגית
הומינר ,ותוך התייעצות עם תושבי אפרת רבים .הערכה ותודה גדולה לכל העוסקים במלאכה.

 18:30סדרת הרצאות מתחלפות:
על ציפורים וצפרות בישראל \ יהונתן מירב
"אלו ואלו" – קובץ סיפורים קצרים ,ש"י עגנון \ הרב יוסף סאקס

 19:45הפסקה קפה ועוגה
 20:00מסע קולנועי – עם אבירם שולחני
ניתוח מגמות ותהליכים חברתיים באמצעות צפיה ביקורתית בסרטים

מחיר  ₪ 110 :לחודש בלבד! (לוותיקים) \  150ש"ח לחודש (מחיר מלא)
כניסה חד פעמית (להרצאה\מסע קולנועי) ( ₪ 40 :לוותיקים) \ ( ₪ 50מחיר מלא).
המפגשים יתקיימו בשלוחת המתנ"ס בזית

צוות מטה ותיקים ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ,בקשה או צורך:
אריאל למברגר

מנהל מטה ותיקים ,אפרת

054-5733995

vatikim@efratmatnas.co.il

מיה מאירסון

מנהלת מרכז שיינפלד
ורכזת תחום מבוגרים

052-6483563

mevugarim@efratmatnas.co.il

חגית הומינר

רכזת פרויקטים

052-8625442

vatikimp@efratmatnas.co.il

דליה אורלב

מנהלת מועדון ותיקים

050-7449867

daliaorlev@gmail.com

עדינה הבר

מנהלת מרכז יום

054-4993510

mercazyom.efrat@gmail.com

משה ולטמן

רכז תכנית ‘עצמאים בגיל’

050-2208809

moshwel@gmail.com

סוזן גינזבורג

עו”ס קשישים (המחלקה
לשרותים חברתיים)

052-6071798

suzan@efrat.muni.il

לפרטים והרשמה :מתנ"ס אפרת | efrat.matnas@gmail.com | 02-9932936
www.efratmatnas.com

