
ZOOM

ZOOM

אז מה 
עושי� השבוע?

ותיקים
פילאטיס

מדריכה זהבה עבו
08:30 - 09:15

Meeting ID: 821 8272 9758
Password: 5F8vpw

ותיקים
ארכיטקטורה

מרצה אדריכל רן שהם
09:30 - 10:30

Meeting ID: 825 4786 8375
Password: 6fR4RR

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

11:00 - 12:00
Meeting ID: 871 4046 4720

Password: 9wmgkn

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

בדרכים שונות
16:00

מעברים בעמק
סשן אימון לתעסוקה וקריירה 

ביום שאחרי הקורונה
20:30

יום ב‘ 11.5.2020יום א‘ 10.5.2020
ZOOM ותיקים

יוגה
מדריכה גלית דגני

08:30 - 09:15
Meeting ID: 826 7641 6516

Password: 5AhUzq

ותיקים
היסטוריה ואקטואליה

מרצה עמוס דותן
09:30 - 10:30

Meeting ID: 864 2989 6065
Password: 1TrYUc

ותיקים
תיאוריות בקרימינולוגיה

מרצה דר' לימור יהודה
11:00 - 12:00

Meeting ID: 892 3510 0724
Password: 6WdL4G

ותיקים
בלב הקושי שוכנת הזדמנות חוסן 

אישי  ומשפחתי בימי הקורונה
יסכה שחר עו"ס, מטפלת זוגית 

(MSW) ומשפחתית מוסמכת
17:30-18:30

Meeting ID: 827 635 9145
Password: 332663

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

מוזמנים להתעדכן ביישובים. 
הפעילות מועברת בדרכים שונות

16:00

יום ג‘ 12.5.2020

ZOOM

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
08:00-08:45

Meeting ID: 889 2686 4408
Password: 0mZbzD

ותיקים
השואה בראי הסיפור האישי

מרצה עידית פרי
12:30-13:30

Meeting ID: 846 7293 0095
Password: 1Zr0Vt

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

בדרכים שונות
16:00

ZOOM

ZOOM

ZOOMZOOMZOOM

ותיקים
טאי צ'י

מדריך מיכאל בן נעים
08:30 - 08:45

Meeting ID: 816 0744 4844
Password: 5YdtS2

ותיקים
העולם החשאי מבט מבפנים

מרצה סער קדמון
  09:30 - 10:30

Meeting ID: 840 7868 5736
Password: 4nfiPZ

ותיקים
אקטואליה- מבט ביקורתי

מנחה עופר כרמל
11:00 - 12:00

Meeting ID: 827 2320 7178
Password: 9C2UjS

יום ה‘ 14.5.2020
ZOOM

ZOOM

ZOOM

כל הקישורים נמצאים גם 
באתר המועצה

www.eyz.org.il  
בדף הפייסבוק שלנו 

מועצה אזורית עמק יזרעאל
בטלגרם 

https://t.me/emekyizrael

ZOOM

יום ד‘ 13.5.2020
ותיקים

אלבאום
מדריכה גלי סלמון

08:30 - 09:15
Meeting ID: 843 7551 7404

Password: 6euZ6p

ותיקים
האומנים הגדולים בעולם

מרצה סיליה הראל
 09:30-10:30

Meeting ID: 824 2770 5279
Password: 4VN479

ותיקים
מוזיקה

מרצה ד"ר מוטי אדלר
 11:00-12:00

Meeting ID: 813 4677 9214
Password: 5vZTuB

ותיקים
סדרת מפגשים לליווי פעילים 

בקהילה בנושא מיקוד המשמעת 
למרחבי משמעות 

17:30-18:30
 Meeting ID: 84919112306

Password: 2CbCfv

ZOOM

ZOOM

ZOOM

שימו לב, הכניסה לקישורים מצריכה הזנת סיסמה

https://us02web.zoom.us/j/82182729758
https://us02web.zoom.us/j/82547868375
https://us02web.zoom.us/j/87140464720
https://us02web.zoom.us/j/82415168181?pwd=V244MUluNzBuekZEOGRtUUtRVXZidz09
https://us02web.zoom.us/j/82676416516
https://us02web.zoom.us/j/86429896065
https://us02web.zoom.us/j/89235100724
https://us04web.zoom.us/j/8276359145
https://us02web.zoom.us/j/88926864408
https://us02web.zoom.us/j/84672930095
https://us02web.zoom.us/j/84375517404
https://us02web.zoom.us/j/82427705279
https://us02web.zoom.us/j/81346779214
https://us02web.zoom.us/j/84919112306?pwd=MW5qYjBwcktaSC9BUnlSY2V4UVBkdz09
https://us02web.zoom.us/j/81607444844
https://us02web.zoom.us/j/84078685736
https://us02web.zoom.us/j/82723207178

