יום שישי  6.9.19בין השעות :10:00-11:00מועדון הזהב – מחווה לחתן פרס ישראל נתן אלתרמן
דרך שירי ״שוק המציאות״ ( 1970מוקדש ליונה עטרי ז״ל) .נמנה עם גדולי המשוררים העברים ,התחיל
את דרכו בחבורת שלונסקי על סף שנות השלושים של המאה העשרים ,אך כבר אז פיתח נוסח שירי
משלו :במקום המטרופוליס המודרני נוסח שירי הכְּ רך של שלונסקי ,תיאר ספרו הראשון עיר קטנה
ונאיבית – על בארותיה ,כיכר השוק שלה והיונים שעל כרכובי בתיה – עיר העולה כאילו מבין דפיו של
ספר אגדה נושן .מרצה  :שומי שירן
שבת  7.9.19בין השעות  11:00-12:30בית יד לבנים – הסכסוך הישראלי פלסטיני מנקודת מבטו של
לוחם  -להכיר ולהבין את הסכסוך דרך שירות של  18שנים כלוחם ומפקד ביחידות מבצעיות והכרת
צדדים מעניינים בהוויה ובזיקות של מדינת ישראל ויהודה ושומרון לאורך תקופות שונות ובכלל זה•:
היכרות עם אזור יהודה ושומרון ומורכבותו •,מפעל ההתיישבות והיבטים אסטרטגיים • מדינת ישראל
בצל ההסכמים• מקומה של ירושלים בסכסוך• האם ישנו פתרון? מרצה :גיל רביבו
יום שישי  13.9.19בין השעות  10:00-11:30מועדון הזהב – יוסף באו – חלוץ האנימציה בארץ-
אנימציה קלאסית מאז קום המדינה דרך ספור חייו של יוסף באו שהיה אמן רב תחומי ,גרפיקאי ,צייר,
מעצב ,מאייר ,סופר ,משורר מו"ל ,בלשן ,פרסומאי ואיש סוד .נקרין את סרטו "מתנה" ו"הסבר פניך
לתייר" .לוחם חברתי ודרך סרטיו ואמנותו בכל התחומים העביר מסרים מאד חזקים .הוא עיצב את
הכותרות והאנימציה לרב הסרטים הישראלים מאז שנות החמישים .לכל סרט עיצב (פונט) גופן חדש.
האותיות שיקפו את אופי הסרט ,הומוריסטי או טרגי כך גם נראו הפונטים אותם עיצב .חלק
מהסרטים היו :סלאח שבתי ,סיניה ,כץ וקרסו ,שמונה בעקבות אחד ,דליה והמלחים ,לופו בניו יורק,
הם היו עשרה ,ניני ,חבורה שכזאת ועוד רבים אחרים .מרצות :בנותיו הדסה וצלילה
יום שבת  14.9.19בין השעות  11:00-12:30בית יד לבנים -שבתעיתון
יום שישי  20.9.19בין השעות  10:00-11:30מועדון הזהב – שקרים בירוק ובכחול  -מכירות המזון
האורגני שוברות שיאים בארץ ובעולם ובקבוקי מים מינרלים הם המוצר הנמכר ביותר בכל קיוסק
אבל מה באמת מוכרים לנו במדף ה"ירוק" בסופרמרקט ומה מסתתר בבקבוק הכחול? נבין מהו מזון
אורגני ונבחן האם באמת הוא בריא יותר לנו ולכדור הארץ? האם באמת מים בבקבוק נקיים יותר,
מה מגלה ומה מסתירה התווית שעל הבקבוק? ואיך הצליחו לשכנע אותנו לשלם על מוצר המוגש לנו
חינם? מרצה :דר' יורם שורק
יום שבת  21.9.19בין השעות  11:00-12:30בית יד לבנים -מוזיאון מהכורסא :מסע למוזיאון קהיר
החדש  -מוזיאון חדש זה שנבנה בעלות של  550מיליון דולר וישמש כבית ללמעלה ממאה אלף מוצגים
מצריים שנמצאים בחלקם במוזיאון קהיר המוכר ,העומד בכיכר תחריר ובמחסנים ברחבי מצרים.
"היהלום שבכתר" בין מוצגי המוזיאון הם ממצאי תכולת הקבר של המלך ּתּות עַ נ ְְּּח' ָאמֹון (1323 - 1341
לפנה"ס) .מרצה  :כנרת זוהר להב
יום שישי  27.9.19בין השעות  10:00-11:30מועדון הזהב  -אין הרצאה
יום שבת  28.9.19בין השעות  11:00-12:30בית יד לבנים .-ראש השנה  -אין הרצאה

• הכניסה לפעילות שישישבת גמלאים על בסיס מקום פנוי.

