
        

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

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

19:00		ליאונרד	כהן	-	הכהן	הגדול	
מרצה:	גל	גרינברג

19:00	אישיותו	של	אלתרמן		
ע"פ	יצירתו	

מרצה:	טובה	מרכוס,		 	
דיירת	האחוזה

10:00	מדברים	יידיש	עם	פנינה	
בבית	הכנסת	 								

16:15 יציאה לתיאטרון ירושלים - מנויים
19:00	רסיטל	לפסנתר	וזמרת

עם	אסיה	לוקשין 	

	 10:30	כתיבה	יוצרת		
בהנחיית	דורית	לרמן,	קב'	ב'
16:30	ספרות	בהנחיית	דנה	אבידר:

		 ״שבועת	אמונים״	 	
מאת	דומיניק	סטרנונה 	

19:00	רופאים	שהטביעו	את		
חותמם	בא"י

מרצה:	אביבה	גרשלר 	

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

19:00	"אביב	הגיע	פסח	בא"
עם	הכנר	דמיטרי	גורמן 	

	 18:00	טריו	כלייזמרים		
בהנחיית	יעקב	יכנין

		 	 17:30	מדברים	לדינו	
עם	מטי	בר	שלום	

19:00	מסע	למצרים	העתיקה	-	
קטעים	נבחרים	מאופרה	ובלט

מרצה:	הלן	פסחוב 	

לוח פעילויות תרבות - אחוזת בית הכרם

07:30   יציאה לטיול
11:15	מדברים	צרפתית	בספרייה

16:45  יציאה לתיאטרון החאן - מנויים
17:00	תנ"ך	עם	מורדי	כהן,	קב'	א'

19:00	אדוארד	השמיני	ו-ווליס	
סימפסון	-	סיפור	האהבה	שסיים	מלוכה	

מרצה:	אייל	אופנבך
19:15  יציאה לפילהרמונית - מנויים

אפריל 2022

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

11:30	פרשת	השבוע	בביה"כ

20:00	מועדון	הסרט	הטוב,	בספריה	
)במקביל	בערוץ	900( 	 	 									

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

11:30	פרשת	השבוע	בביה"כ

20:00	מועדון	הסרט	הטוב,	בספריה	
)במקביל	בערוץ	900( 	 	 									

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

11:30	פרשת	השבוע	בביה"כ

20:00	מועדון	הסרט	הטוב,	בספריה	
)במקביל	בערוץ	900( 	 	 									

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

11:30	פרשת	השבוע	בביה"כ

20:00	מועדון	הסרט	הטוב,	בספריה	
)במקביל	בערוץ	900( 	 	 									

19:30	סעודת	ליל	שבת

		 18:30	קבלת	שבת
	עם	צמד	המיתרים

19:30	סעודת	ליל	שבת	

		 18:30	קבלת	שבת
	עם	עינת	בנימין

19:30	סעודת	ליל	שבת	

		 18:30	קבלת	שבת
	עם	בני	צרפתי

19:30	סעודת	ליל	שבת

10:00 קפהולדת לילידי החודש
10:00	מדברים	יידיש	עם	פנינה	

בבית	הכנסת
17:00	קטעי	חזנות	בהנחיית	חיים	

רשלבך	באולם	יהלום
19:00	אמנות	בשואה	ואחריה	

מרצה:	חדוה	אבו	חצירה	מרש 	

19:00	סרט	בספרייה
)במקביל	בערוץ	900( 	 	 								

19:00	סרט	בספרייה
)במקביל	בערוץ	900( 	 	 							

חמישי	כ׳	ניסן	|	21.4

חמישי	כ״ז	ניסן	|	28.4

ראשון	ב׳	ניסן		|	3.4

ראשון	ט׳	ניסן	|	10.4

ראשון	ט״ז	ניסן	|	17.4

ראשון	כ״ג	ניסן	|	24.4

שני	ג׳	ניסן	|	4.4

שני	י׳	ניסן	|	11.4

שני	י״ז	ניסן	|	18.4

שני	כ״ד	ניסן	|	25.4

שלישי	י״ח	ניסן	|	19.4

שלישי	כ״ה	ניסן	|	26.4

שלישי	ד׳	ניסן	|	5.4

שלישי	י״א	ניסן	|	12.4

רביעי	ה׳	ניסן		|	6.4

רביעי	י״ב	ניסן		|	13.4

רביעי	י״ט	ניסן		|	20.4

רביעי	כ״ו	ניסן		|	27.4

חמישי	ו׳	ניסן	|	7.4

חמישי	י״ג	ניסן	|	14.4

שבת	ח׳	ניסן	|	9.4

שבת	ט״ו	ניסן	|	16.4

שבת	כ״ב	ניסן	|	23.4

שבת	כ״ט	ניסן	|	30.4

שבת	א׳	ניסן	|	2.4 שישי	כ״ט	אדר	ב׳	|	1.4

שישי	ז׳	ניסן	|	8.4

שישי	י״ד	ניסן	|	15.4

שישי	כ״א	ניסן	|	22.4

שישי	כ״ח	ניסן	|	29.4
10:30	כתיבה	יוצרת	

בהנחיית	דורית	לרמן,	קב'	ב' 	
16:30	מדברים	ספרות	עם	טובה	

מרכוס,	קב'	א'
		 19:00	הוד	מלכותה	אליזבת:	

70	שנה	כמלכת	אנגליה
מרצה:	עמיחי	שטיין,	כתב	  

התחום	המדיני	של	כאן	11 חדש

18:00	"נוצץ	ומסוכן"	-	שחיתות	
וריגושים	במחזות	הזמר

	'קברט'	ו'שיקגו'. 	
מספר	ושר	איל	שרף	בליווי	 	

הפסנתרן	אלון	אביב

11:15	מדברים	צרפתית	עם	
מרגלית	ומרים	בספרייה

17:00	תנ"ך	עם	מורדי	כהן,	קב'	ב'
19:00	תובנות	חדשות	על	מרד		

גטו	ורשה
מרצה:	פרופ'	יהודה	באואר,	 	

דייר	האחוזה

מחוץ לבית
תיאטרון ירושלים

5.4      | יציאה	16:15	-	מנויים
תיאטרון החאן

11.4   | יציאה	16:45	-	מנויים
פילהרמונית

11.4   | יציאה	19:15	-	מנויים

טיול
| יציאה	07:30     11.4

טיול שזור בזמר בדרך  
בורמה בעקבות ימי תש"ח

פרטים	והרשמה	בקבלה 	

18:00	משה	ויציאת	מצרים		
בראי	האומנות

מרצה:	אמי	שקדי	חדש 	

10:30	כתיבה	יוצרת	
בהנחיית	דורית	לרמן,	קב'	א' 	
18:00	שירי	אביב	עם	עוזי	רוזנבלט	

ורויטל	קראוז	

חג שמחחג שמח

חג פסחערב פסח

אסרו חגשביעי של פסחה׳ דחוה״מד׳ דחוה״מג׳ דחוה״מב׳ דחוה״מא׳ דחוה״מ

19:50 טקס ערב יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

09:50   טקס פרח לניצול
19:00   מנגלה ושבעת הגמדים
מרצה: אילת נגב חדש  

ִשְמָחה ַרָבה, ִשְמָחה ַרָבה, ָאִביב ִהִגיַע, ֶפַסח ָבא!

 17:00
הרמת כוסית חגיגית 

לכבוד חג האביב 
בפטיו המרכזי 

מופע אקרובטיקה מרהיב עם 
הצמד "דואו לוקי"

12:30 ארוחת חג 19:30 ליל  הסדר

19:30 ארוחת חג

שימו לב לשעות הפעילויות!

לא	יתקיימו	חוגי	תרבות	בבוקר
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יוצאים ונהניםיוצאים ונהנים
11.4 | יום שני |  07:30

טיול שזור בזמר בדרך בורמה 
בעקבות ימי תש"ח

פרטים והרשמה בקבלה  

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

09:00-9:50		הליכה	נורדית	עם	טלי
09:00-13:00		פסיפס,	4	קבוצות

		 	 10:00-11:00		השאלת	ספרים,	
								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 	
צ׳י	קונג	על	כסאות	עם	ראובן 		11:30

קרמיקה	בהדרכת	נעמי,	2	קבוצות   16:00-18:00
תלמוד	עם	מורדי	כהן	בספריה 		17:45

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

טניס	שולחן	)ממ״ד	מרכזי	קומה	3( 		09:30
יוגה	עם	לוסי 		11:00

פילוסופיה	יהודית 		16:00
התעמלות	השרירים	הטבעתיים	עם	מירי 		16:00

16:30-18:30  ציור,	2	קבוצות

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

עם	חנה 	
	 משחקים	שחמט	בטרקלין	 		09:00

09:00-13:00		בובנאות	בהנחיית	טניה,	4	קבוצות
התעמלות	במים	עם	לני 		09:15

התעמלות	למניעת	בריחת	סידן	קב׳		ב׳	,	 		10:00
עם	חנה 	

		 11:00-13:00		מקהלת	הבית	"אחוזמר",	
        2	קבוצות	בניצוחה	של	רונית	בנית	

צ׳י	קונג	על	כסאות	עם	ראובן 		11:30
קרמיקה	בהדרכת	נעמי,	2	קבוצות   16:00-18:00

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

ציור,	2	קבוצות 		09:00-11:00
טאי	צ'י	עם	ז׳קלין 		10:00

ביליארד 		15:00
16:00-18:00		רקמה	יצירתית	בהנחיית	איריס,

          2	קבוצות

פלדנקרייז	עם	מיכל 		07:30
צ׳י	קונג	עם	ראובן 		08:45

09:00-11:00  שילוב	אומנויות	עם	נעמי,		2	קבוצות
09:00-11:00  ציור

משחקים	שש-בש	בטרקלין		 		09:00
התעמלות	מים	עם	לני 		09:30

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

התעמלות	עם	חנה 		10:00
להקת	״צעירים	לנצח״	עם	שי	לביא 		11:15

צ׳י	קונג	על	כסאות	עם	ראובן 		11:30
11:00-13:00  קרמיקה	בהדרכת	נעמי,		2	קבוצות
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 		18:00

סעודת	ליל	שבת 		19:00

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( 		20:00

איחולי בריאות, הנאה ועניין!

7.4 | יום ה׳| 17:00 
 בפטיו המרכזי

הרמת כוסית חגיגית הרמת כוסית חגיגית 
לכבוד חג האביבלכבוד חג האביב
מופע אקרובטיקה מרהיב עם 

הצמד "דואו לוקי"

בואו
בשמחה

כל אדם צריך מצרים | אמנון ריבק
ָּכל ָאָדם ָצִריך ֶׁשִתְהֶיה לֹו ֵאיזֹו ִמְצַרִים,

ִלְהיֹות מֶֹׁשה ַעְּצמֹו ִמּתֹוָכה
ְבָיד ֲחָזָקה, אֹו ַבֲחִריַקת ִׁשַּנִים.

ָּכל ָאָדם ָצִריך ֵאיָמה ַוֲחֵׁשָכה ְגדֹוָלה,
ּוְנָחָמה, וַהְבָטָחה, ְוַהָּצָלה,

ֶׁשֵּיַדע ָלֵשאת ֵעיָניו ֶאל ַהָּׁשַמִים.
ָּכל ָאָדם ָצִריך ְּתִפָּלה ַאַחת,

ְׁשֵתֵהא ְׁשגּוָרה ֶאְצלֹו ַעל ַהְּׂשָפַתִים.
ָאָדם ָצִריך ַפַעם ַאַחת ְלִהְתּכֹוֵפף -

ָּכל ָאָדם ָצִריך ָּכֵתף.

18.4 | ב' חוה"מ | 18:00
נוצץ ומסוכן

סיפורים	עסיסיים,	מצגת	עשירה,	קטעי	
סרטונים	מרתקים	וביצוע	חי	של	
שירים	מתוך	"קברט"	ו"שיקגו".	

נגלה	את	סוד	קסמן	של	שתי	היצירות	
ואת	הרלוונטיות	המתמשכת	שלהן.

מספר	ושר:	אייל שרף,	פסנתר:	אלון	אביב

24.4 | א' | 19:00
הוד	מלכותה	אליזבת:	70	שנות	מלוכה

מרצה:	עמיחי שטיין,	כתב	התחום	המדיני
	של	כאן	11

לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
25.4 | ב' | 19:00

תובנות	חדשות	על	מרד	גטו	ורשה
מרצה:	פרופ'	יהודה	באואר

26.4 | ג' | 19:00
אמנות	בתקופת	השואה	ולאחריה

מרצה:	חדוה	אבו	חצירה	מרש

27.4 | ד' | 19:50
טקס	ערב	יום	הזיכרון	לשואה	ולגבורה

28.4 | ה' 
09:50	טקס	פרח	לניצול

19:00	מנגלה	ושבעת	הגמדים	–	
סיפורה	של	משפחת	אוביץ

מרצה:	אילת	נגב

בחול המועד 
ובערב יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה 
לא יתקיימו 

חוגי תרבות אחה״צ
ב21/4	לא	יתקיימו	חוגי	תרבות	בבוקר


