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18:00 ״קוקטייל שישי״ 
לאוניד רבינוביץ – כינור ושירה 

רימה רבינוביץ – קלידים 
במועדון דיירים

18:00 ״קוקטייל שישי״ 
עם אירה גרייבר והקסילפון

במועדון דיירים

18:00 ״קוקטייל שישי״ 
יעקב יכנין – כינור

טניה אמסטלבסקי – פסנתר
אוקסנה דורפמן – זמרת 

במועדון דיירים

18:00 ״קוקטייל שישי״ 
עם יוסי כנר
במועדון דיירים

18:00 ״קוקטייל שישי״ 
שישי עם ויטוריו 

"שירים שמחים בהמון שפות"  
במועדון דיירים

מסיבת יום הולדת  10:30
לילדי החודש, באולם

הבית הבית שכייף לחיות בושכייף לחיות בו

יום הזיכרון ליצחק רבין 

יום שלישי 
19:00  | 12.10

ההצגה "סבא-בא" 
במסגרת "תיאטרון בסלון" 

באחוזה. קומדיה אנושית על 
סבא, נכדה בוגרת ומה שבינהם

באולם

יום חמישי 
19:00  | 14.10

יציאה להצגה
״גדר חיה״

בקאמרי

יום חמישי 
07:00  | 7.10

יציאה לטיול
״אל מול ארץ 

חיזבאללה״
מדריך: יריב פלד

יום רביעי 
09:30  | 20.10

הבזאר של
אחוזת פולג
ברחבת הבריכה

יום שני 
20:00  | 18.10
יום הזכרון
ליצחק רבין

"הרציחות הפוליטיות 
ששינו את העולם – ואלה 

שמניעתן שינתה את 
העולם מרצה: אורן נהרי

19:00  הסרט: "עליה דה דה"
על עליית יהודי רומניה.    
עם הדיירת חנה בנימיני   

20:00  "מאחורי הקלעים של
הסכם השלום עם   

  מצריים"
מרצה: שמואל אייל  

20:00  "האם יש סיכוי   
לתהליך מדיני"  

מרצה: דן ביילסקי  

19:00 קונצרט "שלישית תמר"
ברט ברמן  - פסנתר

איציק שגב דייר האחוזה – כינור
אליעזר רואן – צ'לו  

19:00 בינגו באולם, עם רחל סידון   
           ואריה איתני דיירי האחוזה  

 

20:00 "קהילות מאריכות חיים
- גנטיקה וסביבה"  

מרצה: עתר מילוא    

20:00 "אופרה פוליטיקה  
  ואקטואלי"

מרצה: מירב ברק  

20:00 "הבלט 'דון קישוט'   
בביצוע תיאטרון     

הבלט האמריקאי   
בכיכובו של מיכאיל     

ברישניקוב"   
מרצה: גיא באום   

11:15 חוג רעיוני עם יריב פלד 

19:00 "הרופאים שהטביעו
חותם ביישוב היהודי בא"י"   
מרצה: אביבה גרשלר   

19:00 "היכרות מחודשת עם
  המלך הורדוס – חלק א"

מרצה: אורה רובינשטיין    

19:00 ערב מוזיקלי עם   
הדיירת חנה בוקצ'ין  

19:00 "אילו אבנים    
יכלו לדבר" במסגרת  

הסדרה "מסתורין    
על כדה"א  

מרצה: סימה שילה   

20:00 "הרציחות 
הפוליטיות ששינו את 

העולם – ואלה שמניעתן 
שינתה את העולם״

מרצה: אורן נהרי 

19:00 "שנה להסכמי אברהם  
- אתגר הנורמליזציה"  

מרצה: יריב פלד   

23.10יום שבת

30.10יום שבת

16.10יום שבת
19:00 מופע ארנונה
"ספרי איילת אהבים": 

מיטב שירי הזמר 
היווני שהפכו 

לנכסי צאן ברזל 
בזמר הישראלי 

20:00 סרט קולנוע באולם,   
קומה 2  

20:00 שירים אהובים עם הלל
  והפסנתר"  - 

ערב זמר עם הלל יגל   

20:00 סרט קולנוע באולם,   
קומה 2  

18:15 פתיחת תערוכת 
ציורים של הדיירת 

אורה ונטורה

19:00 "הפסנתרן גלן גולד"
מרצה: רועי עלוני   

 16:00-09:30
"הבזאר של אחוזת פולג" 

            ברחבת הבריכה

20:00 מופע "בלה איטליה" 
עם פיליפ ביסמוט ויוליה סוקולוב  

19:00 ההצגה: "סבא-בא״ – 
הצגה בשניים על סבא, נכדה 

בוגרת ומה שבינהם )אולם( 

19:00 יציאה להצגה  
"גדר חיה" בקאמרי

19:00 אלישע הנביא    
והאישה השונמית"  
מרצה: אשר גניס   

07:00 יציאה לטיול  
"אל מול ארץ חיזבאללה"  

מדריך יריב פלד

19:00 "עולם הפיטריות"
מרצה: ד"ר דניאל זלדס

20:00 פאב – טברנה יוונית  
)רחבת הבריכה( 

עם יהודה ושרי ברק 
בוזוקי – יהודה אלאל  

מומלץ

מומלץ

מומלץמומלץ

מומלץמומלץ
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מחלקת תרבות: 09-8647765/6                                                                    אוקטובר
2021

יום חמישי  

הבריכה פתוחה בימם ובשעות הבאים:

שידורים קבועים בערוץ 900 של הוט: בימים א׳+ב׳+ד׳

יום שני  

חדר הכושר ימים א׳-ה׳ 13:30-06:30 ו-22:00-16:00, שישי 17:00-07:00, בשבת 18:00-08:00
אנא עקבו אחר הפרסומים התעדכנו בלוחות המודעותהבריכה יום א׳ 22:00-14:00, ב׳-ה׳ 13:30-06:00 ו- 22:00-16:00, שישי 17:00-06:00, שבת 18:00-06:30

| בחוגי הספורט - התוכנית כפופה לשינויים.

מחשבת הגוף/איילה סטודיו                                                      08:00
ציור על פורצלן/רויטל, חדר יצירה                                              09:00

ברידג׳ מתחילים, מיקי, חדר ברדיג׳   09:00
מחשבת הגוף/איילה סטודיו   09:00

תשבצי היגיון/טלי, בית כנסת                                                   10:00
ציור על פורצלן/רויטל, חדר יצירה   10:00

תשבצי היגיון מתקדמים/טלי, בית הכנסת                                11:00
ציור על פורצלן/רויטל, חדר יצירה   11:00

יוגה כסאות/ מיכל, סטודיו                                                        12:00
קרמיקה/טלי, חדר יצירה                                                           16:00

סמרטפון מתחילים/ אילנה ומנדי, חדר מחשבים )החל מ-17.10(                                           16:30
צילום/אביטל, בית כנסת                                                          17:00

משוחחים ביידיש/ חיה נאור, דיירת, ספריה )3.10, 17.10, 31.10(   17:00
סמרטפון מתקדמים/ אילנה ומנדי, חדר מחשבים )החל מ-17.10(                                           17:15

07:30 הליכה נורדית/ אורה, התכנסות רחבת הבריכה              
07:45  פלדנקרייז/רות סטודיו                                                   

פטאנק                                                                            08:30
טכניקות בצבע ובחומרים/רויטל, חדר יצירה                    09:00

ספרדית מתחילים/אליזבת, בית כנסת   09:00
ספרדית בינוניים/אליזבת, בית כנסת   09:45

טכניקות בצבע ובחומרים/רויטל, חדר יצירה   10:00
שחמט/לירון שגיא, חדר מחשבים   10:30

ספרדית מתקדמים/אליזבת, בית כנסת   10:30
10:00  פלדנקרייז/רות סטודיו                                                 

טכניקות בצבע ובחומרים/רויטל, חדר יצירה                    11:00
12:00 פלדנקרייז כסאות/ רות סטודיו                                      
מחשבים מתחילים/אילנה,                                               16:30

חדר מחשבים )החל מ-20.10(           
נומרולוגיה/ עטרה בן עקיבא, דיירת האחוזה, חדר ציור   17:00

מקהלה   17:00
מחשבים מתקדמים/אילנה, חדר מחשבים )החל מ-20.10(   17:15

17:30 טאי צ׳י/ליילו, אולם או בחוץ                                      
    

פילאטיס/גלית, סטודיו. יש להביא מזרונים אישיים   07:00

פטאנק                                                                               08:30

מחשבת הגוף/איילה, סטודיו, יש להביא מזרונים אישיים   12:10

צ׳י-קונג/ליילו, אולם או בחוץ   07:30
גילוף בעץ/אלכס, חדר יצירה                                                 08:00

התעמלות במים/סמדר, רמה מתקדמת                   08:00
גילוף בעץ/אלכס, חדר יצירה                                                 09:30

התעמלות במים/סמדר, רמה מתונה                   09:00

צרפתית מתחילם/מאיה, בית הכנסת                                     10:00
ברידג׳/אורית, חדר ברידג׳   10:30

טיפוח היציבה/טלי, סטודיו   10:30
גילוף בעץ/אלכס, חדר יצירה                                                 11:00

צרפתית מתקדמים/מאיה, בית הכנסת   11:00
11:15 יוגה כסאות/ רונית, סטודיו                                                  

יוגה כסאות/רונית, סטודיו                                                      12:05
קרמיקה/טלי, חדר יצירה                                            16:00

ברידג׳/אורית, חדר ברדיג׳   16:45
טניס שולחן/מיכאל מאיר )דייר(, בית הכנסת                                             17:00

08:00-10:00 התעמלות 
17:00    התעמלות

18:00-20:00 הרצאות/ מופעים/ סרטים ועוד

*השתתפות בכל החוגים מותנית ברישום ובתיאום מראש
מחלקת תרבות -  7765, 7766

מחלקת ספורט - 7070  א' - ה' 08:00 - 13:00,  16:00 - 19:00 ביום ו' 08:00 - 13:00 
ובאפליקציה הייעודית

שימור מסת עצם/מיכל, סטודיו   07:30

תפירה/נעמי נדף, חדר יצירה                                       09:00
מעגלי NLP/מינה בירן, חדר ציור   09:00

פלדנקרייז/ נינה, סטודיו                                               10:20
תאטרון/גדי קבייטק, בית כנסת                                 10:30

מעגלי NLP/מינה בירן, חדר ציור                                   11:30

התעמלות כסאות/טלי, סטודיו                                           12:00

כתיבה יוצרת/נתנאלה, בית הכנסת )4.10, 18.10(        16:30
ברידג׳ תחרות/ישראל, חדר ברידג׳   16:30

מחשבים מתחילים/אילנה,    16:30
חדר מחשבים )החל מ-18.10(      

משוחחים בערבית/חווה וניצה, ספריה )11.10, 25.10(    17:00
מחשבים מתקדמים/אילנה,         17:15

חדר מחשבים )החל מ-18.10(    
                             

                                  
                                      

התעמלות במים/סמדר, רמה מתקדמת                    08:00

פסיפס/רויטל, חדר יצירה                                          09:00
התעמלות במים/סמדר, רמה מתונה    09:00

פסיפס/רויטל, חדר יצירה                                          10:00
ציור/לנה, חדר ציור                                                             10:00

ערבית/עזרא בן יעקוב, בספריה                                11:00
פסיפס/רויטל, חדר יצירה   11:00
חוג רעיוני/יריב פלד )9.9(   11:15

התעמלות כסאות/יעל, סטודיו   11:20

יציבה ושיווי משקל/יעל, סטודיו                                 12:15

נומרולוגיה/עטרה בן עקיבא, דיירת האחוזה,             17:00
חדר ציור )ברישום מראש(  

חכמת ההזדקנות/ רחל שקדי, בספריה   17:30
)ברישום מראש(  

בחוגי הספורט 
אנא עדכנו במידה 

ואינכם יכולים 
להגיע

 בטלפון:
7070 חוגי תרבות          חוגי ספורט      

10:00 מחשבת הגוף/ איילה סטודיו

חדש

חדש

חדש

חדש


