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20:00 האחוזה
צהלה ושמחה

לכבוד 15 שנה. לובי.
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ז‘ כסלו

כ“ט חשוון

ח‘ כסלו ו‘ כסלוג‘ כסלו ה‘ כסלו ד‘ כסלו

כ“ח חשוון כ“ז חשוון א‘ כסלוכ“ו חשוון

כ“ב כסלוכ“א כסלוכ‘ כסלו י“ט כסלו י“ח כסלוי“ז כסלו

כ“ו כסלוכ“ה כסלו כ“ד כסלו
הדלקת נר שלישיהדלקת נר שניהדלקת נר ראשון

ט“ז כסלו

כ“ג כסלו

ט‘ כסלו

ט“ו כסלו

ב‘ כסלו

י“א כסלו י“ד כסלוי“ג כסלוי‘ כסלו י“ב כסלו

16:45 "משוחחים באנגלית"
עם חוה הררי

ערב חנוכה

10:00 משוחחים באנגלית
עם חוה הררי. חדר הרצאות

12:00 תנ“ך עם ישראל פיבקו.
חדר הרצאות.

19:00 ”קולנוע בצהלה“
אולם.

10:00 משוחחים באנגלית
עם חוה הררי. חדר הרצאות

12:00 תנ“ך עם ישראל פיבקו.
חדר הרצאות.

18:00 הדלקת נר ראשון
עם רויטל קראוס

ועוזי רוזנבלט. לובי.

17:30 יידיש עם פנינה מלר.
חדר הרצאות.

19:00 ”קולנוע בצהלה“
אולם.

17:30 יידיש עם פנינה מלר.
חדר הרצאות.

19:00 ”קולנוע בצהלה“
אולם.

19:00 הרצאה "האם באמריקה 
תקום ציון? בין חלומות למעשים" 

עם ענת גואטה. אולם.

19:00 הרצאה "מזון מהונדס 
גנטית למה ומדוע?"

עם פרופ' ידידיה גפני. אולם.

19:00 הרצאה "מבט חדש על 
היקום: לקראת שיגור של 

טלסקופ החלל החדש של 
נאס"א" עם טל ענבר. אולם.

19:00 הרצאה "היכרות מחודשת 
עם המלך הורדוס - חלק ב' "

עם אורה רובינשטיין. אולם.

19:00 הרצאה "אנוסי משהד, 
סיפורה של קהילה יהודית שחיה 

במסווה במשך 120 שנה"
עם רות מרשנסקי. אולם.

20:00 הרצאה"קולו של הצ'לו - 
מיטב יצירות לצ'לו / גדולי 

הצ'לניות/ים – חלק א' " 
עם ירון קרשאי. אולם.

20:00 הרצאה  "ספרות צרפת 
הקלאסית מול צנזורה, ממוליאר 

לוולטייר עד אמיל זולא"
עם סביון יעקובוביץ. אולם.

20:00 הרצאה  "המגפיים של 
פוגי: להקת כוורת" עם ד"ר אסנת 

גולדפרב ארזואן. אולם.

20:00 הרצאה  "הלנה היפה/ 
אופנבך" עם מרב ברק. אולם.

18:45 יציאה להצגה ”עד קצה 8:30 יום בפארק
הקשת", הקאמרי. (הרשמה 

בקבלה)

20:00  הדלקת נר שני
והרצאה "דרך האלים: דת, 

אמונה ופולחנים ביפן"
עם פרופ' ניסים אוטמזגין. אולם.

8:00 טיול "חדשנות, היסטוריה 
ואומנות במישור החוף" בהדרכת 
לאה שץ סופר  (הרשמה בקבלה)

19:00 הרצאה  "בן גוריון - האיש 
ופועלו" עם יובל מלחי. אולם.

9:30 ריקודי עם עם אירית.
אולם התעמלות.

18:00 קבלת שבת. יוסי ארד
על הפרשה עמית פכלר. אולם.

9:30 ריקודי עם עם אירית.
אולם התעמלות.

18:00 קבלת שבת.
עם אודי מילוא. אולם

10:30
"קולנוע בצהלה". אולם.

 
 .‘Magic Violins' 19:00 טריו

אולם.

10:30
"קולנוע בצהלה". אולם.

 
19:00 "קולנוע בצהלה".

אולם.

10:30 שבתרבות:
"הטרור והשפעתו על מדינת 

ישראל" עם אבי אליהו ידיד 
המשפחה של חנה לוינגר. אולם

 
19:00 "קולנוע בצהלה".

אולם.

10:30
"קולנוע בצהלה". אולם.

 
19:00 מופע "רגעי קסם" עם 

לירן ספורטה ואיגור אוסטרובסקי. 
לובי.

9:30 ריקודי שורות
ומעגלים עם נעמן. אולם.

18:00 קבלת שבת
עם שחר שומן. אולם

9:30 ריקודי שורות
ומעגלים עם נעמן. אולם.

18:00 קבלת שבת
עם יוסי ארד. אולם

10:30 יציאה לתערוכה
"אהבה נזילה" מרכז התרבות תאו , 

הרצליה (הרשמה בקבלה)
12:00 חוג שחמט עם יהונתן שיף.

חדר ברידג'.
17:00 שיחת סלון , עם דביר קריב. אולם.

19:00 הרצאה "אהבה ותשוקה במוסיקה" 
עם נתן גרוס, חבר מקהלת רגבים. אולם. 

9:00-12:00 "הדים" בדיקות
שמיעה. חדר עריכה.

12:00 משחקי חשיבה עם ענת מייק.
חדר ברידג'.

16:15 יציאה למופע "הבוסתנאים במופע 
מלא נוסטלגיה והנאה" , אולם קלצ'קין, 

מוז"א. (הרשמה בקבלה)
19:30 הרצאה "הצהרת בלפור - בריטניה, 

צרפת, אסטרטגיה ופוליטיקה"
עם גרי פאל. אולם.

19:00 הרצאה 
"האימפרסיוניסטית ברט מוריזו 

לוכדת את הרגע החולף"
עם מירב לנסקי שנהר. אולם.

19:00 הרצאה "רחל- מאהובת 
יעקב לאם כל הבנים – חלק א'" 

עם אשר גניס. אולם.

19:00 הרצאה "סיפור על מטאטא 
- ספריו של לאוניד פקרובסקי". 

עם גלי צימרמן. אולם.
19:00 הרצאה "העתיד המיידי - 

חלק 3" עם דיויד ניסן. אולם.

יציאה לנופשון מלון חוף נחשולים
(הרשמה בקבלה)

18:15 הרצאה "סטיבן שפילברג" 
עם זיו אלכסנדרוני. אולם.

12:00 משחקי חשיבה
עם ענת מייק. חדר ברידג'.

12:00 חוג שחמט עם יהונתן שיף.
חדר ברידג'.

16:30 הדלקת נר שלישי
וקפהולדת עם מושיק בן צבי.

לובי.
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שבתשישיחמישי

12:00 7:00

13:00 7:00

08:05

08:50

09:00

09:45

10:30

11:00

16:30-18:30

19:00

12:00 7:00

13:00 7:00

07:15

08:30

09:00

09:30

10:15

11:00-12:30

11:00

12:00

16:30-18:30

12:00 7:00

 07:15

08:30

09:15

10:00

11:00

12:00

16:30-18:30

12:00 7:00
13:00 7:00
07:15

08:00

09:00

09:00

09:45

10:30
10:30-12:30

11:00
13:00 12:30
16:30-18:30

חדר כושר

בריכה

פלדנקרייז מזרן, קומות 1+2, אולם התעמלות

פלדנקרייז מזרן, קומות 0+3+4,

אולם התעמלות

פיסול, קבוצה 1, חדר קרמיקה

ציור, קבוצה 1, חדר אומנות

התעמלות כסאות

קומות 0+3+4, פטיו תחתון

התעמלות כסאות

קומות 1+2, פטיו תחתון

תשבצי הגיון, עם רות וולפוביץ, חדר ברידג'

פיסול קבוצה 2, חדר קרמיקה

ציור קבוצה 2, חדר אומנות

התעמלות במים, כלל הקומות

ברידג' מודרך, בינוני. חדר ברידג'

חזרת מקהלת "בקול צהלה", חדר הרצאות

חדר כושר
בריכה

צ'יקונג, כלל הקומות, 
 אולם התעמלות

אירובי מזרן, כלל הקומות,
פטיו תחתון

יוגה כסאות, קומות 1+2,
אולם התעמלות

תכשיטנות קבוצה 1,
חדר אומנות

יוגה כסאות, קומות 0+3+4,
אולם התעמלות

תכשיטנות קבוצה 2, חדר אומנות
 ברידג' מודרך, מתחילים.

חדר ברידג'
התעמלות במים כלל הקומות

הספריה פתוחה
ברידג' מודרך, בינוני. חדר ברידג' 

חדר כושר

בריכה

הליכה נורדית

טווחי תנועה וגמישות על מזרן,

אולם התעמלות

פיסול, קבוצה 1, חדר קרמיקה

תכשיטנות, קבוצה 1, אומנות

התעמלות כסאות,

קומות 1+2 , פטיו תחתון

התעמלות כסאות, קומות 0+3+4 ,

פטיו תחתון

הספריה פתוחה

פיסול, קבוצה 2, חדר קרמיקה

תכשיטנות, קבוצה 2, חדר אומנות 

טניס שולחן

ברידג' מודרך, מתקדמים. חדר ברידג'

חדר כושר

הליכה נורדית

פילאטיס מזרן,

כלל הקומות, אולם התעמלות

פילאטיס כסאות,

קומות 1+2, פטיו תחתון

פילאטיס כסאות,

קומות 0+3+4, פטיו תחתון

תשבצי הגיון, חדר ברידג'

דרמה, חדר הרצאות

טניס שולחן

תחרות ברידג', מתקדמים,

חדר ברידג'

12:00 7:00

12:00 7:00

08:15

09:00

09:30

09:50

חדר כושר

בריכה

אירובי כלל הקומות, פטיו תחתון

התעמלות כסאות,

קומות 1+2, חדר הרצאות

ריקודי שורות/ ריקודי עם,

אולם התעמלות

התעמלות כסאות

קומות 0+3+4, חדר הרצאות

בריכה07:00-13:00

12:00 7:00

13:00 7:00

07:15

08:05

08:30

08:50

09:45

10:30

11:00

11:00

חדר כושר
בריכה

צ'יקונג, כלל הקומות,
אולם התעמלות
פלדנקריז מזרן

קומות 0+3+4, אולם התעמלות
 יריד דוכנים, חדר אומנות

פלדנקריז מזרן
קומות 1+2, אולם התעמלות

התעמלות כסאות,
קומות 0+3+4, פטיו תחתון

התעמלות כסאות,
קומות 1+2, פטיו תחתון

התעמלות במים, כלל הקומות
חוג אומנות, חדר קרמיקה
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