
 מרצה חדשה אומן חדש

לוח פעילות תרבות, ספורט וקהילהלוח פעילות תרבות, ספורט וקהילה

תולדות

ויצא

7:00-12:00 חדר כושר
07:45 "ניה" רוקדים עם אילאיל
08:30 התעמלות לשיווי משקל

09:00 פיסול בחוטי ברזל בחדר אומנות
עם איציק קאלימי

09:00 יוגה בישיבה / דנה
09:30-12:00 שילוב אומנויות/ שלי

09:45 ברידג‘ מתקדמים / רויטל
English conversation 10:00 / נגה

10:00 מקהלת ראשונים / איציק ינקלביץ
10:00 יוגה  בישיבה / דנה
11:00 יוגה בשכיבה / דנה

11:00 עיצוב הגוף בישיבה
15:00 ציור/אורלי - מתחילים ומתקדמים

16:00 ברידג' בינוני / רויטל עסיס

17:45 ערבית מוסיקלית
עם מרקו בכר

18:45 קידוש וקבלת שבת
עם דויד רנד

17:45 ערבית מוסיקלית
עם לירן ספורטה

18:45 קידוש וקבלת שבת
בקפטריה עם אבי פרי

"האור"/אורי ניצב: האור הוא להבה של חיים וחיוניות/של השתלבות היצרים. מי ייתן ומבעד לנפתולי המחשבות ושברי המשפטים/נמצא את המשמעות האמתית,
היא הכישרון לחיים. האור הוא גפרור שנדלק בחדר חשוך/ וחושף את קווי המתאם של המציאות, את העובדות המוצקות. האור הוא אח מבוערת שבלב יער אפל ומפחיד/

מי ייתן לנו פנות ולב לחמם אח וחבר ושעות חסד להתכרבל באורו של אחר.

7:00-11:00 חדר כושר
7:00-13:00 בריכת שחיה

08:00 התעמלות מתקדמת
9:00 התעמלות מתקדמת

9:00 צרפתית/ברטינה
09:30 התעמלות במים / אלכס

10:00 התעמלות בריאותית
11:00 חיזוק וחיטוב

7:00-12:00 חדר כושר

7:00-13:00 בריכת שחיה

08:15 פילאטיס / עפרה
09:00 קרמיקה/שרה

9:00 ”ניה“. רוקדים עם אילאיל
09:30-12:30 שילוב אומנויות/דניאלה

9:30  התעמלות במים / אלחנדרו
09:45 תאטרון ודרמה

           עם עירית בן שלמה
10:00 "ניה" בישיבה עם אילאיל

11:00 התעמלות נעימה
11:00 קרמיקה עם שרה

11:00 "ראשונים על הבמה"/ שי לביא

7:00-12:00 חדר כושר
7:00-13:00 בריכת שחיה
08:20 התעמלות דינאמית

09:15 התעמלות בריאותית
09:00 חוג קרמיקה / שרה

9:30-12:30 שילוב אומנויות / דניאלה
09:30 התעמלות במים / אלחנדרו

10:00 התעמלות בריאותית
10:00  פלדרנקרייז בשכיבה / הדרה
11:00  פלדרנקרייז בישיבה / הדרה

11:00 חוג קרמיקה / שרה
16:30 פיסול בחוטי ברזל בחדר אומנות

(עד 4 דיירים)  עם איציק קאלימי

7:00-14:00 בריכת שחיה
10:30 "מועדון הסרט הטוב"
17:00 "מועדון הסרט הטוב"

7:00-12:00 חדר כושר
7:00-13:00 בריכת שחיה
08:15 התעמלות חיזוק גב

08:30 חוג פעמוני יד / רימה
09:00 חוג ריקודים / נעמן - מתחילים

09:30-11:00  תכשיטנות/ דניאלה
10:00 חוג ריקודים / נעמן - מתקדמים

10:00 יוגה בישיבה / יניב
10:00 תשבצי היגיון- מתחילים /

           טלי רובינשטיין
11:00 יוגה בישיבה / יניב

11:00 חוג תשבצי היגיון מתקדמים/ טלי
11:00 ספרייה עברית

11:00-12:30 שילוב אומנויות / דניאלה
12:00 ברידג' (מתחילים) עם רויטל

7:00-12:00 חדר כושר
7:00-13:00 בריכת שחיה

07:00 טאי צ‘י / מיכה
08:00 טאי צ‘י / מיכה

09:00 טאי צ‘י בישיבה / מיכה
9:00 ”ניה“. רוקדים עם אילאיל

9:30 התעמלות במים עם אלכס
9:30 ביליארד עם אלחנדרו

09:30-11:00  תכשיטנות/דניאלה
10:00 פלדנקרייז בשכיבה / הדרה
11:00 פלדנקרייז בשכיבה / הדרה

11:00 תנועה בכיף
11:00 ספרייה עברית / לועזית

11:00 תצוגת אופנה של בגדי עונת
הסתיו עם חברת "איריין ליין"

בהשתתפות דוגמניות, דיירות ועובדות. 
16:30 תנ"ך עם שרה רגב

20:00 רסיטל עם הפסנתרן המוכשר 
גבריאל פלצ'י. יצירות בסגנון לטיני, ג'אז, 

טנגו ועוד

20:00 ערב קהילה בהשתתפות
חברי חוג הדרמה: "תעלומת רצח",

בהנחיית אריקה שץ

16:30 ריקודי עם בהדרכת  
אירית

20:00 "סחר וסחורות בימי 
קדם", הרצאה עם הארכיאולוג 

דניאל וינברגר

 חג הסיגד

17:00 "מועדון שוחרי מוסיקה 
קלאסית" עם נתן אריאב

20:00 "דרך אל חזור" הרצאה - 
סיפורה האישי של שהין אליהקמל

(ראו פרסום)

א' בכסלו

20:00 "שירי אהבה וחיזור" ,
ערב מוסיקלי של  שירי אהבה 

וחיזור בכל הסגנונות החל 
מקלאסי ועד שירים פופולריים 

בעברית עם אירה בל

9:30 יציאה להצגה
"זאקפונה שלי",

תאטרון "הבימה" (ראו פרסום)

20:00 ”קללת חירם: לבנון ואנחנו -
משלמה המלך ועד נסראללה“

הרצאה עם שלמה טחן

16:00 מדרש עם פיבקו
18:00 "בשיר וזמר" עם זהרה

והפעם:  ”לך, לך למדבר" שירי הנגב 
והמדבר בזמר העברי ( ליום הזיכרון לדוד 

בן-גוריון)
20:00 "משפט פומבי" ע"פ סיפורם של 

חיים אבני ויעל דגן, בהשתתפות דיירים 
שחקנים, והפעם: "היש לחייב בחיסון?"

20:00 "ערב מקהלות" בהשתתפות 
"מקהלת ראשונים ", "הרכב כרמים" 

ומקהלות נוספות. ערב שכולו הצדעה 
לאהבת הזמר הישראלי

י' בכסלו,
 יום הזיכרון לדויד בן גוריון

11:00 פתיחת תערוכת האומנות 
השנתית של אומני הבית בסימן 

"25 שנה לאחוזת ראשונים"
20:00  "סינימה ראשונים" הקרנת 

סרט קולנוע

17:00 "מספרים סיפורים"
עם חיים אבני

20:00 "חוויה מהסרטים" - חברות 
מהסרטים- על חברות בקולנוע 

ובחיים, הרצאת קולנוע עם ענת 
שפרן-אור

20:00 "קונצרט מוצ"ש"
עם אלכס שולמן ואורחים

16:30 ספרות עם שרה רגב
17:00 מפגש עם מכון "הדים"
בנושא שמיעה בגיל השלישי

20:00 "על צלילים ואנשים"
עם רועי עלוני

11:00 משחקי חשיבה
עם טלי

16:30 תנ"ך עם שרה רגב
20:00 "ד"ר רב עזריאל קרליבך -

מצפונה של העיתונות",
הרצאה עם שמוליק איל

יום שני , 1.11 בשעה 11:00 
"מקבלים את הסתיו" תצוגת 

אופנה של בגדי הסתיו עם חברת 
"איריין ליין" בהשתתפות 

דוגמניות דיירות ועוד.  במהלך 
הבוקר יוצבו דוכני מכירה של 

בגדים וקוסמטיקה.
כולם מוזמנים!

יום שלישי, 2.11 
בשעה 20:00 

"תעלומת רצח"
 ערב קהילה מסתורי 

בהשתתפות חברי חוג 
הדרמה, בניצוחה של 
אריקה שץ. מוזמנים 

לפתור את החידה!

יום חמישי, 4.11 בשעה 20:00 "דרך אל חזור"
הרצאה - סיפורה האישי של שהין אליהקמל.  

בעיצומה של מהפכת חומייני ומלחמת 
איראן-עיראק, ובעקבות אירועים חמורים 

שהתרחשו במדינה, החליטו שהין ומשפחתה 
החלטה נועזת, וברחו דרך גבול ההררי והמסוכן של צפון 
מערב איראן, במטרה להגיע לשטחה של טורקיה ומשם 

לעלות לישראל. מוזמנים למפגש אישי ומרתק.

יום ראשון, 7.11 בשעה 9:30 ההצגה "זאקופנה שלי", תאטרון "הבימה" 
זאקופנה, עיירת מרפא קסומה, שרק מלשמוע את הצליל כבר הנפש 

מרגישה ששם יש אגמים, והרים, יערות וטיפולי פנים ובוקר אחד ־ גם 
שלוש נשים. ואף אחת לא ציפתה לראות שם את האחרת, ולא רק 

שלא ציפתה, גם הפתעות כאלו שיהיו לשונאים שלה. אלא שבינתיים, 
בין ואלסים זוהרים למכתבים הביתה לבעלים, נחשפים הסודות שאסור 

לגלות. כי באמת מה צריך סך הכול בנאדם חוץ ממה שחושבים עליו? שום דבר, ואם נדייק, 
ממש כלום.  הצגה משובחת בהשראת סיפורי שלום עליכם. פרטים והרשמה בקבלה.

יום שלישי, 9.11 בשעה 8:00
יציאה ליום ספורט המוני

לרגל 25 שנים לאחוזה,
בהשתתפות דיירים ועובדים.

הצטרפו אלינו לבוקר
גדוש פעילויות ספורט

וחברה, כיבוד והנאה!
פרטים והרשמה בקבלה.

יום שני, 8.11 בשעה 20:00 
"משפט פומבי" ע"פ 

סיפורם של חיים אבני ויעל 
דגן בהשתתפות דיירים 
שחקנים ובהנחיית דיון 
בתום המשפט, והפעם: 
"היש לחייב בחיסון?".

כולם מוזמנים!

8:00 יציאה ליום ספורט
המוני בפארק הירקון בת"א

(ראו פרסום)
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לוח פעילות תרבות, ספורט וקהילהלוח פעילות תרבות, ספורט וקהילה

 מרצה חדש

 מרצה חדש

7:00-14:00 בריכת שחיה
10:30 "מועדון הסרט הטוב"
17:00 "מועדון הסרט הטוב"

"האור"/אורי ניצב: האור הוא להבה של חיים וחיוניות/של השתלבות היצרים. מי ייתן ומבעד לנפתולי המחשבות ושברי המשפטים/נמצא את המשמעות האמתית,
היא הכישרון לחיים. האור הוא גפרור שנדלק בחדר חשוך/ וחושף את קווי המתאם של המציאות, את העובדות המוצקות. האור הוא אח מבוערת שבלב יער אפל ומפחיד/

מי ייתן לנו פנות ולב לחמם אח וחבר ושעות חסד להתכרבל באורו של אחר.

7:00-11:00 חדר כושר
7:00-13:00 בריכת שחיה

08:00 התעמלות מתקדמת
9:00 התעמלות מתקדמת

9:00 צרפתית/ברטינה
09:30 התעמלות במים / אלכס

10:00 התעמלות בריאותית
11:00 חיזוק וחיטוב

וישב

וישלח

7:00-12:00 חדר כושר
7:00-13:00 בריכת שחיה
08:15 התעמלות חיזוק גב

08:30 חוג פעמוני יד / רימה
09:00 חוג ריקודים / נעמן - מתחילים

09:30-11:00  תכשיטנות/ דניאלה
10:00 חוג ריקודים / נעמן - מתקדמים

10:00 יוגה בישיבה / יניב
10:00 תשבצי היגיון- מתחילים /

           טלי רובינשטיין
11:00 יוגה בישיבה / יניב

11:00 חוג תשבצי היגיון מתקדמים/ טלי
11:00 ספרייה עברית

11:00-12:30 שילוב אומנויות / דניאלה
12:00 ברידג' (מתחילים) עם רויטל

7:00-12:00 חדר כושר

7:00-13:00 בריכת שחיה

08:15 פילאטיס / עפרה
09:00 קרמיקה/שרה

9:00 ”ניה“. רוקדים עם אילאיל
09:30-12:30 שילוב אומנויות/דניאלה

9:30  התעמלות במים / אלחנדרו
09:45 תאטרון ודרמה

           עם עירית בן שלמה
10:00 "ניה" בישיבה עם אילאיל

11:00 התעמלות נעימה
11:00 קרמיקה עם שרה

11:00 "ראשונים על הבמה"/ שי לביא

7:00-12:00 חדר כושר
7:00-13:00 בריכת שחיה
08:20 התעמלות דינאמית

09:15 התעמלות בריאותית
09:00 חוג קרמיקה / שרה

9:30-12:30 שילוב אומנויות / דניאלה
09:30 התעמלות במים / אלחנדרו

10:00 התעמלות בריאותית
10:00  פלדרנקרייז בשכיבה / הדרה
11:00  פלדרנקרייז בישיבה / הדרה

11:00 חוג קרמיקה / שרה
16:30 פיסול בחוטי ברזל בחדר אומנות

(עד 4 דיירים)  עם איציק קאלימי

7:00-12:00 חדר כושר
07:45 "ניה" רוקדים עם אילאיל
08:30 התעמלות לשיווי משקל

09:00 פיסול בחוטי ברזל בחדר אומנות
עם איציק קאלימי

09:00 יוגה בישיבה / דנה
09:30-12:00 שילוב אומנויות/ שלי

09:45 ברידג‘ מתקדמים / רויטל
English conversation 10:00 / נגה

10:00 מקהלת ראשונים / איציק ינקלביץ
10:00 יוגה  בישיבה / דנה
11:00 יוגה בשכיבה / דנה

11:00 עיצוב הגוף בישיבה
15:00 ציור/אורלי - מתחילים ומתקדמים

16:00 ברידג' בינוני / רויטל עסיס

7:00-12:00 חדר כושר
7:00-13:00 בריכת שחיה

07:00 טאי צ‘י / מיכה
08:00 טאי צ‘י / מיכה

09:00 טאי צ‘י בישיבה / מיכה
9:00 ”ניה“. רוקדים עם אילאיל

9:30 התעמלות במים עם אלכס
9:30 ביליארד עם אלחנדרו

09:30-11:00  תכשיטנות/דניאלה
10:00 פלדנקרייז בשכיבה / הדרה
11:00 פלדנקרייז בשכיבה / הדרה

11:00 תנועה בכיף
11:00 ספרייה עברית / לועזית

17:45 ערבית מוסיקלית
עם אנה פישקיין

18:45 קידוש וקבלת שבת
עם אבנר צדוק

17:45 ערבית מוסיקלית
עם אילן דן

18:45 קידוש וקבלת שבת
בקפטריה  עם דויד רנד

20:00 "כיצד לשפר את הזיכרון 
ולצמצם חשיפה לדמנציה",  

מבוסס על מחקר זוכה פרס נובל 
לרפואה, הרצאה עם יואב יוכפז

16:30 ריקודי עם בהדרכת
עירית

20:00 סיור וירטואלי בבוקרשט
עם יעל פרי - חוויה מיוחדת

"און ליין"

9:00 אירוע לכבוד
יום הגבר הבינ"ל

17:00 "מועדון שוחרי מוסיקה
קלאסית" עם נתן אריאב

20:00 "התיק" מאת יצחק בשביס
זינגר, מפגש עם מספר הסיפורים

יניב שטרייפלר
20:00 ערב מוסיקלי עם הכנר
הווירטואוז ליאוניד רבינוביץ

17:00 "להבין את שפת החיים
סדרת מפגשים בנושאים ביולוגים 

ואקטואליים"  מפגש עם דגנית עצמון, 
בתם של ריבה ושלמה פרנקל

20:00 "אקטואליה מהחלל", הרצאה 
עם טל ענבר

16:00 מדרש  עם פיבקו
18:00 "בשיר וזמר" עם זהרה 
והפעם: "האמיני יום יבוא" - 

מהצהרת בלפור לכ"ט בנובמבר.

20:00 הרצאה עם פיבקו

20:00 "חלף עם הרוח - סיפורו של
הסרט המפורסם בתולדות הוליווד

הקלאסית", הרצאת קולנוע
עם איריס לקנר

16:00 "קפהולדת" לילידי חודש
נובמבר בהנחיית נציגות הדיירים

20:00 הרצאה עם איל אופנבך

11:00 "שיח דיירים"
עם טלי

17:00 "מספרים סיפורים"
עם שלום שרגא

19:00 בינגו עם יוסי טל

20:00 "פותחים את השבוע
עם ארז שמואלי בשירי

נוסטלגיה נפלאים
כ"ד בכסלו, ערב חנוכה,

נר ראשון של חנוכה
16:00 "קפה בין דורי של חנוכה" 

בהשתתפות תלמידי מקיף י'
20:00 הדלקת נר ראשון של חנוכה 

והמופע  "מהלהקה הצבאית - ביחד!"  
דורית ראובני ויענקל'ה מנדל - 

בהופעה! (ראו פרסום)

נר שני של חנוכה
19:00 יציאה להצגה

"עוד חוזר הניגון"
20:00 הדלקת נר שני והמופע 

משירי משוררים ומשוררות  
בביצועי גיטרה ושירה אינטימיים 

עם תמר אבשלום וסתו מרמור

נר שלישי של חנוכה

19:45 הדלקת נר שלישי של
חנוכה  וערב "קפהתרבות"

בהנחיית שרה וונדרובניק וקריינים
והפעם: "אוהלי הפלמ"ח"

יום רביעי, 10.11 בשעה 11:00 פתיחת 
תערוכת האומנות השנתית של אומני 

הבית.  מוזמנים להציג, להתרשם ולפרגן 
לאומני הבית - דיירים ועובדים בתחומי 

האומנות השונים: ציור, פיסול, קרמיקה, שילב 
אומנויות, תכשיטנות ועוד. אוצרת: דניאלה . התערוכה בסימן 
"25 שנה לאחוזת ראשונים" ותעמוד פתוחה עד ליום ראשון, 

14.11. הזמינו אורחים ומבקרים בשעות הפתיחה המפורסמות 
על הדלת ואל תשכחו לכתוב רשמים ב"ספר האורחים"! 

 מזל ורק טוב לילידי חודש נובמבר: יעקב שולמית, נבון שולמית, אנטוניר בינה, מדן ורדה, בן שמואל שולה, ציפר בנימין, ברקן תמר, לוי שרה, קוזי גאולה, ארליך לאה, אבן יהודית, כהנא רות, אלבוים נורית, פשדדבורסקי אמה, הרשקו יצחק, מינצר-מורגנשטיין לאוני, מהטובו שרה, שטראוס אילנה, כהן רבקה, גרוס נילי

יום רביעי, 17.11 בשעה 20:00
"סיור וירטואלי
און ליין" בעיר

בוקרשט עם
יעל פרי.

מוזמנים לצעוד יחד ברחובות העיר, 
באתריה השונים בהדרכה וליווי.

חוויה ייחודית.

יום שני 29.11 
בשעה 19:00 

יציאה להצגה 
"עוד חוזר הניגון" 

תיאט‘ הבימה.
המחזה המוסיקלי משלב את 

שירים של נתן אלתרמן ושיריה 
של בתו תרצה אתר

יום ראשון, 28.11, נר ראשון של חנוכה, בשעה 20:00  הדלקת נר והמופע "מהלהקה 
הצבאית - ביחד!" עם דורית ראובני ויענק'לה מנדל.  אחרי הרבה שנים ביחד יוצאים 

יענקל'ה ודורית במופע זוגי וחושפים את הטיפים הקטנים והגדולים לזוגיות 
אמנותית ובימתית. סיפורים על האהבות בלהקה הצבאית, על הכותבים והמלחינים 
של הזמר הישראלי ועוד.מופע הומור מוסיקלי ומרגש על פעם והיום היום... מופע 

עם השירים הידועים: "היום היום", "האיש מן הבקעה", "מסביב למדורה" ועוד רבים 
וטובים בשיתוף הקהל וכמובן סיפורים, בדיחות והומור. משתתפים: דורית ראובני 

מנדל - שירה וגיטרה,יענקל'ה מנדל - שירה והומור, אסי מנדל - שירה וקלידים

יום שני, 29.11 בשעה 
20:00 הדלקת נר שני 

של חנוכה  ומופע משירי 
משוררים ומשוררות  
בביצועי גיטרה ושירה 

אינטימיים עם תמר 
אבשלום וסתו מרמור

יום שלישי, 30.1 
בשעה 19:45, הדלקת 
נר שלישי של חנוכה 
וערב "קפהתרבות" 

בנושא "אוהלי 
הפלמ"ח", בהנחיית 

שרה וונדרובניק 
וקריינים. 

נובמבר 2021

בסימן "אור ותקווה" 

יום חמישי 18.11 בשעה 9:00 
יום הגבר הבינ"ל באחוזה

עם מוריה, עו"סית.
גם השנה נציין את
"יום הגבר הבינ"ל"

באירוע המדגיש
את כוחם ותרומתם
של הגברים בבית.

פרטים בהמשך.

-•••• 

-
I 
~ 


