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 תיקיםובית שמש מצדיעה לאזרחיה הו
 אנו רוצים לפגוש אתכם בפעילות המגוונת! היום יותר מתמיד

 
 הרצאות בזום:

 
 "הסיפור של כולנו –"בני משפחה מטפלים 

ההרצאה תתייחס למורכבות והשלכות תפקיד בן המשפחה המטפל, לאתגרים 

דרכי התמודדות  רווחים שניתן למצוא בתקופה זו של חיינו.לצד ההעומדים בפניו 

 ישראל  CareGiversומידע על מרכז המידע של 

   ישראל  CareGivers  -נורית עוזרי, עו"ס מרצה: 

 18:30בשעה  24.11.2020

 מראשנדרשת הרשמה 
 
 " עוברים לגיל השלישי -יחד"

הרצאה המיועדת לבני הגיל השלישי/רביעי ובני משפחותיהם וחושפת את 
המשתתפים לתוכנית הגישור הבין דורי וחשיבותה , המאפשרת לקבל ולקדם 

החלטות המאפיינות את גיל הזקנה בשיתוף בני המשפחה תוך בניית הסכמות ,כמו 
 כן מסייעת לפתור קונפליקטים קיימים לחיזוק הקשר והטיפול. 

 : לימור אטון, מגשרת ומנהלת התוכנית בעמותת "מוזאיקה" מרצה
 . 18:30בשעה  22.12.2020

 נדרשת הרשמה מראש
 

 סדנאות:
 "הקורונה תקופת את בהצלחה עוברים"

עם אתגרי תקופת הקורונה והבידוד  להתמודד ותיקים לאזרחים סדנא המסייעת 
 אחרים לשתף ,אפקטיבית להתמודדות כלים לקבל ,מיטבית בצורה החברתי

 המאתגרת התקופה את לעבור איך וללמוד מועילות עצות לשמוע ,ידם על ולהתחזק
 .ומוצלחת בריאה בצורה הזו

 21.12.20, 14.12.20, 30.11.20, 23.11.20תאריכי המפגשים:  ,מפגשים 4סדנא בת 
 . 10.00בשעה 
 סוציאלית עובדת - מרדכי ריקי: מנחה

  
יש צורך ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. המפגש יתקיים בכפוף להנחיות 

 משרד הבריאות. אם לא ניתן יהיה לקיים מפגש פרונטאלי הסדנא תועבר בזום. 
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 נכדיהםול הזהב גיל לבני מוזיקלי דיאלוג
 מפגש בין דורי מרגש שלמפגשים  10סדנא בת  -קהילתי וחוסן חיבור ,כבוד ,הקשבה

 
יש צורך ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. המפגש יתקיים בכפוף להנחיות 

 משרד הבריאות. אם לא ניתן יהיה לקיים מפגש פרונטאלי הסדנא תועבר בזום. 
  שקלים. 70עלות  19:00-17:30בשעות  22.11.20ימי ראשון  

 זוגות  7+, 15גילאי הנכדים 
 

 אפשר לעשות רשימת המתנה
 

 –ית לגיל השלישי הדרכה דיגיטאל
 

רשתות חברתיות וכן צרכים  :מפגשים בשימוש במכשיר נייד חכם 3הדרכה בת 
 קביעת תור לרופא, חשבון בנק ועוד.  :ם כגוןפינוס

, 
, רחוב המים גדלבמרכז להב"ה במ( 7-10)הסדנאות יתקיימו בקבוצות קטנות מאוד 

  19גולן 
   :שתי קבוצותויתחלקו ל באמצע נובמבר

  9:00-10:30קבוצה אחת בשעות 
 11:00-12:30קבוצה שנייה בשעות 

 בתאריכים 
 לחודש בנובמבר 24,25,26

 
 יש להירשם מראש! מספר המקומות מוגבל!

 
 גם דוברי אנגלית יכולים להירשם פשוט קבוצה נפרדת אפשר לעשות רשימת המתנה

 
 
 

 סיורים: 
 

הראשון, תערוכה מימי  סיור בביה"כ -המעברה לעיר מ - 10.00בשעה  25.11.2020
 המעברה, סרטון עם ג'קי לוי. 

 . 24, רח' שביל האש"ל ניפגש במדרשת בית שמש
 

הקרב על המשלט המשותף, תצפית על  -בזכות אותם זמנים  - 10.00בשעה  2.12.200
 בית ג'מאל. 

  12, רחוב המשלט המשותףניפגש במשלט 
 

 סטוריה ואומנות.בית שמש, הי -ן הפסלים ג - 10.00בשעה  9.12.20
 60שביל האשל   רחוב ,ניפגש בגן הפסלים

 
 אפשר לעשות רשימת המתנה
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 הסיורים באנגלית ועברית
 משתתפים בכל סיור 20
 
 

  -בית מדרש לנשים  רמה א'
 
תפות כשבוע לפני תיימסר למש מקום 12:00-9:00מפגשים בחודש דצמבר  שעות  4

 הפתיחה. 
 

 דוברי עברית
 
 

 אפשר לעשות רשימת המתנה
 

 נשים  10כרגע לעשות לפי 


