
        

ראשון ג׳ כסלו | 7.11

ראשון י׳ כסלו  |14.11

ראשון י״ז כסלו | 21.11

ראשון כ״ד כסלו | 28.11

שני ד׳ כסלו | 8.11

שני כ״ו חשון | 1.11

שני י״א כסלו | 15.11

שני י״ח כסלו | 22.11

שני כ״ה כסלו | 29.11

שלישי ה׳ כסלו | 9.11

שלישי כ״ז חשון | 2.11

שלישי כ״ו כסלו | 30.11

שלישי י״ב כסלו | 16.11

שלישי י״ט כסלו | 23.11

רביעי ו׳ כסלו | 10.11

רביעי כ״ח חשון | 3.11

רביעי י״ג כסלו  | 17.11

רביעי כ׳ כסלו  | 24.11

חמישי ז׳ כסלו | 11.11

חמישי כ״ט חשון | 4.11

חמישי י״ד כסלו | 18.11

חמישי כ״א כסלו | 25.11

שבת ב׳ כסלו | 6.11

שבת ט״ז כסלו | 20.11

שבת כ״ג כסלו | 27.11

שבת ט׳ כסלו | 13.11 שישי ח׳ כסלו | 12.11

שישי א׳ כסלו | 5.11

שישי ט״ו כסלו | 19.11

שישי כ״ב כסלו | 26.11

מכירת נעליים - אבי   9:00
10:30 כתיבה יוצרת בהנחיית 

דורית לרמן, קב' א'            
16:30 מדברים ספרות עם טובה
      מרכוס קב' א', בספריה  

19:00 "קולו של הצ'לו"- היצירות 
הגדולות לצ'לו, חלק א' 

       מרצה: ירון קרשאי

יציאה לסיור במוזיאון    9:45
העיצוב, חולון  

11:15 מדברים צרפתית עם 
מרגלית ומרים 

16:30 ריקודי עמים עם שלום גיאת 
17:00 תנ"ך עם מורדי כהן, קב' ב'  

19:00 ירושלים בספרות העברית
מרצה: ד"ר מלכה שקד        

10:00-12:00 מכירת תוצרי   
החוג לסריגה, בלובי

18:00 מועדון אקטואליה 
אורח: ד״ר חיים אסא, היועץ              

האסטרטגי של יצחק רבין ז״ל 
19:00 חגיגת טעמים בטרקלין 

10:30 כתיבה יוצרת בהנחיית 
דורית לרמן, קב' ב'   

16:30 ספרות בהנחיית דנה 
אבידר: סילביה פלאת' -  

"פעמון הזכוכית"
19:00 נס, אור וגבורה –  

שירים וסיפורים לקראת           
חנוכה עם נאוה שפיצר 

19:15 יציאה לפילהרמונית - מנויים  

18:00 המופע "שירים שנשארים" 
עם הזמרת תירי עין דור

11:00 פתיחת תערוכת יצירות  
חוגי האמנות

17:30 מדברים לדינו   
עם מטי בר שלום 

19:00 "השיעה" – האחות הקטנה 
            שעלתה לגדולה

מרצה: אבי צפדיה      

17:30 מדברים לדינו    
עם מטי בר שלום 

19:00 קולות וצלילים מארץ 
הקיסרים

מרצה: הלן פסחוב       

מכירת בגדים  - פאולינה   9:00

19:00 נשים באמנות: הילמה 
אף קלינט, ג'ורג'יה אוקיף 

וגבריאל מונטר  
מרצה: אביבה תומר   

17:30 מדברים ספרות עם 
טובה מרכוס, קב' ב', בספריה             

19:00 דואט מוסיקלי 
עם דורה פיינמן            

16:00 סבתא סורגת 
17:30 מוסיקה חובקת עולם 

בהנחיית לין לביא          
19:00 מופע: מיטב השירים

עם יעל ברונשטיין ומתן שני  

19:00 רציחות פוליטיות בקולנוע
מרצה: רון פוגל      

19:00 תרמילאות אחרי גיל 70: 
בורמה

מרצה: אביגדור ספיר        

לוח פעילויות תרבות - אחוזת בית הכרם

17:00 תנ"ך בהנחיית מורדי כהן 
           קב' א'

19:00 קירגיזסטן והרי פמיר 
שבמרכז אסיה - חלק א'            

מרצה: איתן סימן אור  

07:30 יציאה לטיול באזור השרון
11:15 מדברים צרפתית עם 

מרגלית ומרים 
16:30 ריקודי עמים עם שלום גיאת 

17:00 תנ"ך עם מורדי, קב' ב' 
עולם הפטריות הסבוך   19:00

מרצה: דניאל זלדס          

מכירת בגדים – ריצ'מונד   9:00

17:00 תנ"ך עם מורדי כהן, קב' א' 
 

19:00 60 שנה למשפט אייכמן - 
האומנם נקודת מפנה?  

מרצה: פרופ' חנה יבלונקה       
חדש  

10:00  מדברים  יידיש עם פנינה 
בבית הכנסת             

   
16:15 יציאה לתיאטרון ירושלים-מנויים

17:30 היכרות מחודשת עם המלך 
הורדוס - חלק ב' 

מרצה: אורה רובינשטיין        

17:30 היכרות מחודשת עם המלך 
הורדוס - חלק א' 

מרצה: אורה רובינשטיין     
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10:00 מועדון הסרט הטוב, בספריה

)במקביל בערוץ 900(           
11:30 פרשת השבוע בביה"כ

19:30 מועדון הסרט הטוב, בספריה 
)במקביל בערוץ 900(            

10:00 מועדון הסרט הטוב, בספריה
)במקביל בערוץ 900(           

11:30 פרשת השבוע בביה"כ

19:30 מועדון הסרט הטוב, בספריה 
)במקביל בערוץ 900(            

10:00 מועדון הסרט הטוב, בספריה
)במקביל בערוץ 900(           

11:30 פרשת השבוע בביה"כ

19:30 מועדון הסרט הטוב, בספריה 
)במקביל בערוץ 900(            

10:00 מועדון הסרט הטוב, בספריה
)במקביל בערוץ 900(           

11:30 פרשת השבוע בביה"כ

19:30 מועדון הסרט הטוב, בספריה 
)במקביל בערוץ 900(            

18:00 קבלת שבת 
עם פול קוגן            

19:00 סעודת ליל שבת  

18:00 קבלת שבת 
עם עינת בנימין               
19:00 סעודת ליל שבת  

18:00 קבלת שבת 
עם בני צרפתי               

19:00 סעודת ליל שבת  

18:00 קבלת שבת 
עם אלכס והחצוצרה               

19:00 סעודת ליל שבת  

10:00 קפהולדת לילידי החודש

10:30 כתיבה יוצרת, בהנחיית 
דורית לרמן, קב' ב'            

16:30 ספרות בהנחיית 
דנה אבידר - אשכול נבו:   

״גבר נכנס בפרדס״  
19:00  נא לא להפריע - 

מנהגי חיזור בטבע   
מרצה: גל גרינברג - חדש          

10:00 מדברים יידיש עם פנינה 
            בבית הכנסת 

17:00 קטעי חזנות בהנחיית 
חיים רשלבך, בספריה       

19:00 מסע במוסיקה, סיפורים וצלילים
בהנחיית אינה נרססוב      

16:00 סבתא סורגת 
17:30 מוסיקה חובקת עולם 

בהנחיית לין לביא             
19:00 רצח הארכידוכס, יורש העצר 

של אוסטריה 
מרצה: אורי קציר       

10:30 כתיבה יוצרת 
בהנחיית דורית לרמן, קב' א'         

18:00 ערב שירה חיוכים וריקודים 
עם מושיקו כהן             

11:15 מדברים צרפתית עם 
מרגלית ומרים 

18:00 מופע בידור "החיים יפים"
עם הקומיקאי             

חיים דרעי -  חדש   

"כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן" )שרה לוי תנאי, "באנו חושך לגרש"(

מחוץ לבית
טיול

1.11    | יציאה 07:30 לטיול באזור השרון

מוזיאון
15.11 | יציאה 09:45 לסיור במוזיאון העיצוב, חולון

פרטים והרשמה בקבלה

 הדלקת נר שלישי הדלקת נר שניערב חנוכה  - הדלקת נר ראשון

חג
שמח

תאטרון ירושלים
9.11    | יציאה 16:15 מנויים

פילהרמונית
21.11    | יציאה 19:15 מנויים
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"המדליק 
נר מנר, 
זה דולק 

וזה אינו חסר"  
)במדבר רבה, פרשה י''ג(

יוצאים ונהניםיוצאים ונהנים
15.11  |  יום ב׳  |  9:45

יציאה לסיור מודרך בתערוכת "הנשף" 
במוזיאון העיצוב בחולון
פרטים והרשמה בקבלה 

)מי שכבר נרשם לסיור שנדחה לא צריך להירשם שוב(

7.11 | יום ב׳ | 19:00
נא לא להפריע - מנהגי חיזור והזדווגות 

אצל בעלי חיים בטבע
מרצה: גל גרינברג

מועדון אקטואליה
בהנחיית העיתונאי אליהוא בן און
16.11 | יום ג' | 18:00

אורח: ד״ר חיים אסא
היועץ לביטחון לאומי והיועץ האסטרטגי 

של יצחק רבין ז״ל

22.11 | יום ב׳ | 19:00
60 שנה למשפט אייכמן - האמנם נקודת מפנה?

מרצה: פרופ' חנה יבלונקה

יום שבת  

שבת שלום

שבוע טוב
אלעד רוזנבלום - מנהל מח׳ ספורט: 02-6407721 | מיכל לקס - מנהלת מחלקת תרבות: 02-6407716/37

יום ראשון  

יום רביעי  

יום שלישי  

יום שישי  

יום שני  

יום חמישי  

חוגי ספורט ותרבות - פעילויות קבועות
פלדנקרייז עם מיכל קב׳ א׳   08:00

התעמלות במים עם לני   08:15
פלדנקרייז עם מיכל קב׳ ב׳   09:00
פסיפס, בהנחיית סבטלנה   09:00

השאלת ספרים,       10:00-11:00
רעיה הרניק ודורה עופר  

התעמלות למניעת בריחת סידן קב׳  א׳ עם אתי   10:00
התעמלות למניעת בריחת סידן   11:00

קב׳ ב׳, עם אתי, באולם יהלום  
פסיפס, בהנחיית סבטלנה   11:00

צ׳י קונג על כסאות עם ראובן   11:30
קרמיקה בהדרכת נעמי   16:00

תלמוד עם מורדי כהן בספריה   17:45

פלדנקרייז עם מיכל   08:00
התעמלות עם טלי   09:00

טניס שולחן עם אלכס )ממ״ד מרכזי קומה 3(   09:30
התעמלות השרירים הטבעתיים עם מירי   10:00

יוגה עם לוסי   11:00
פילוסופיה יהודית עם ישראל פיבקו   16:00

ציור   16:30

פילאטיס עם שושנה   08:00
התעמלות למניעת בריחת סידן קב׳  א׳ ,    09:00

עם חנה  
משחקים שחמט בטרקלין,      09:00

בהנחיית דניאל אבירם
בובנאות קבוצה א׳, בהנחיית טניה   09:00

התעמלות במים עם לני   09:15
התעמלות למניעת בריחת סידן קב׳  ב׳ ,    10:00

עם חנה  
בובנאות קבוצה ב׳, בהנחיית טניה   11:00

מקהלת הבית "אחוזמר"    11:15
בניצוחה של רונית בנית   

צ׳י קונג על כסאות עם ראובן   11:30
קרמיקה בהדרכת נעמי   16:00

צ׳י קונג עם ראובן   08:00
התעמלות עם טלי   09:00

ציור   09:00
טאי צ'י עם ז׳קלין   10:00

ביליארד, בהדרכת דניאל אבירם   15:00
רקמה יצירתית בהנחיית איריס   16:00

פלדנקרייז עם מיכל   07:30
צ׳י קונג עם ראובן   09:00

שילוב אומנויות עם נעמי   09:00
ציור   09:00

משחקים שש-בש בטרקלין,     09:00
בהנחיית דניאל אבירם

התעמלות מים עם לני   09:30
השאלת ספרים,       10:00-11:00

רעיה הרניק ודורה עופר  
התעמלות עם חנה   10:00

קרמיקה בהדרכת נעמי   11:00
להקת ״צעירים לנצח״ עם שי לביא   11:15

צ׳י קונג על כסאות עם ראובן   11:30
ברידג׳ מתקדמים עם עירית, קבוצה א׳   16:00
ברידג׳ מתקדמים עם עירית, קבוצה ב׳   17:00

פילאטיס עם שושנה קב׳ א׳   08:00
פילאטיס עם שושנה קב׳ ב׳   09:00

פלדנקרייז עם עמי   10:00
קבלת שבת   18:30

סעודת ליל שבת   19:30

מועדון הסרט הטוב בספריה )ובמקביל בערוץ 900(   10:00
פרשת השבוע בביה"כ   11:30

ארוחת צהריים   12:30
מועדון הסרט הטוב בספריה )ובמקביל בערוץ 900(   20:30

איחולי בריאות, הנאה ועניין!

שימו לב לשעות הפעילויות!

28.11 | יום א׳ | 18:00
הדלקת נר ראשון של חנוכה

ערב שירה, חיוכים וריקודים עם 
מושיקו כהן

29.11 | יום ב׳ | 18:00
הדלקת נר שני של חנוכה

מופע בידור "החיים יפים" עם 
הקומיקאי חיים דרעי

29.11 | יום ג׳ | 18:00
הדלקת נר שלישי של חנוכה

המופע "שירים שנשארים" 
עם הזמרת תירי עין דור

חג
שמח


