
יום ד‘ 22.4.2020

אז מה 
עושי� השבוע?

ותיקים
פילאטיס

מדריכה זהבה עבו
09:45 - 09:00

Meeting ID: 420 857 5430
Password: 840172

ותיקים
ארכיטקטורה
מרצה רן שהם
11:00 - 10:00

Meeting ID:  920 3252 4778
Password: 002766

ותיקים
מהתנ"ך ועד הפלמ"ח
מרצה ד"ר חגי עמיצור

12:30 - 11:30

נוער
בכל יום מתקיימת פעילות של רכזי 
ורכזות הנוער בכל ישובי המועצה - 

מוזמנים להתעדכן ביישובים. 
הפעילות מועברת בדרכים שונות

16:00

יום ב‘ 20.4.2020יום א‘ 19.4.2020
ZOOM ותיקים

יוגה
מדריכה גלית דגני

09:45 - 09:00

ותיקים
היסטוריה ואקטואליה

מרצה עמוס דותן
11:00 - 10:00

ותיקים
תיאוריות בקרימינולוגיה

מרצה דר' לימור יהודה
12:30 - 11:30

נוער
בכל יום מתקיימת פעילות של רכזי 
ורכזות הנוער בכל ישובי המועצה - 

מוזמנים להתעדכן ביישובים. 
הפעילות מועברת בדרכים שונות

16:00

הורים 
התמודדות זוגית ומשפחתית 

ב"סיר הלחץ" בתקופת הקורונה
18:00

Meeting ID: 540-740-5250

יום ג‘ 21.4.2020

ZOOM

כל הקישורים נמצאים גם באתר 
www.eyz.org.il  המועצה

ובדף הפייסבוק שלנו מועצה 
אזורית עמק יזרעאל

ZOOM

ZOOM

חדר המצב במוקד המועצה, ממשיך לפעול 
במתכונת של 24 שעות, למתן מענה לתושבים 
וליישובים במגוון נושאים, בטלפון 04-6520100

ותיקים
טאי צ'י

מדריך מיכאל בן נעים
09:45 - 09:00

Meeting ID: 874 7658 1889
Password: 013823

ותיקים
מוסיקה קלאסית

נפתח את השיעור בעמידה 
משותפת בזמן הצפירה 

מרצה דר' מוטי אדלר
 11:00 - 10:00

Meeting ID: 885 0124 0379
Password: 357296

ותיקים
נכתב בספר 

עולם הגטאות במלחמת העולם 
השנייה

מרצה עידית פרי
12:30 - 11:30

נוער
בכל יום מתקיימת פעילות של 
רכזי ורכזות הנוער בכל ישובי 
המועצה - מוזמנים להתעדכן 
ביישובים. הפעילות מועברת 

בדרכים שונות
16:00

הורים
ערב הכוון להורי שכבת ו‘ 

מבתי הספר מרחבים ושגיא 
בהשתתפות צוות ״ויצו נהלל״ 

ופסיכולוגית מהשרות 
הפסיכולוגי

19:00
קישור ל-ZOOM יישלח להורים 

באמצעות מחנכי היסודי

ZOOM

ZOOM

ותיקים
טאי צ'י

מדריך מיכאל בן נעים
09:45 - 09:00

Meeting ID: 846 9715 1325
Password: 011876

ותיקים
העולם החשאי מבט מבפנים

מרצה סער קדמון
  11:00 - 10:00

ותיקים
אקטואליה- מבט ביקורתי

מנחה עופר כרמל
11:30
הורים

ערב הכוון להורי שכבת ו‘ 
מבית ספר יסודי נהלל

בהשתתפות צוות ״ויצו נהלל״ 
ופסיכולוגית מהשרות 

הפסיכולוגי
19:00

קישור ל-ZOOM יישלח להורים 
באמצעות מחנכי היסודי

יום ה‘ 23.4.2020

ZOOM

ZOOM

ZOOM

יו� השואה והגבורה

ZOOM

ותיקים
אלבאום

מדריכה גלי סלמון
09:45 - 09:00

ותיקים
קולנוע

מרצה רפי שרגאי
  11:00 - 10:00

ותיקים
האומנים הגדולים בעולם

מנחה סיליה הראל
   12:30 - 11:30

הורים
ערב הכוון להורי שכבת ו‘

מבית ספר יחד
בהשתתפות צוות ״ויצו נהלל״ 

ופסיכולוגית מהשרות הפסיכולוגי
19:00

קישור ל-ZOOM יישלח להורים 
באמצעות מחנכי היסודי

ZOOM

ZOOM

ZOOM

ZOOM

ZOOM

ZOOM

https://us04web.zoom.us/j/4208575430?pwd=dnhQdEc0bW1QT08yUWprZ1FnUFI0Zz09
https://zoom.us/j/6252182698
https://zoom.us/j/92032524778?pwd=UytMVnJkeWZMNWxUVkU3S05iaEg1UT09
https://zoom.us/j/2384522958
https://us02web.zoom.us/j/89286674362
https://us02web.zoom.us/j/87476581889?pwd=VVJjSWNGaDFxT3FKc1lXbWJPNnM1Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88501240379?pwd=cVhPbGVXa1FpUVRNV3ZsRFRvcjk0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/79255479214
https://us02web.zoom.us/j/4109443275
https://us02web.zoom.us/j/83926094081
https://us02web.zoom.us/j/81952856023
https://us02web.zoom.us/j/84697151325?pwd=cUNjZzd1UDVaSnVmWjhmWlNKYlV5QT09
https://us04web.zoom.us/j/76994233700
https://zoom.us/j/6589254235?pwd=MjZvT3BNVnFZQlN1SEJ6SklHTk0zZz09
https://us04web.zoom.us/j/5407405250
https://us04web.zoom.us/j/76931178505



