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מאי
2022

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
ה‘ אייר ד‘ אייר ג‘ אייר ב‘ אייר

יום העצמאותיום הזכרוןערב יום הזכרון
א‘ אייר ל‘ ניסן

י“ב איירי“א אייר י‘ איירז‘ אייר ט‘ אייר ח‘ אייר

כ“ו איירכ“ה איירכ“ד אייר כ“ג אייר כ“ב איירכ“א אייר

א‘ סיווןכ“ט אייר כ“ח אייר

כ“ז אייר

י“ט אייר ט“ו אייר י“ח איירי“ז איירי“ד אייר ט“ז אייר

"משוחחים באנגלית" 16:45
עם חוה הררי

משוחחים 10:00
באנגלית קב‘ 1 עם חוה הררי.

חדר עריכה.
תנ“ך עם ישראל פיבקו. 12:00

חדר הרצאות.
משוחחים באנגלית 18:00

קב‘ 2 עם חוה הררי. חדר עריכה.
19:00 ”קולנוע בצהלה“. אולם.

משוחחים 10:00
באנגלית קב‘ 1 עם חוה הררי.

חדר עריכה.
תנ“ך עם ישראל פיבקו. 12:00

חדר הרצאות.
משוחחים באנגלית 18:00

קב‘ 2 עם חוה הררי. חדר עריכה.
19:00 ”קולנוע בצהלה“. אולם.

משוחחים 10:00
באנגלית קב‘ 1 עם חוה הררי.

חדר עריכה.
תנ“ך עם ישראל פיבקו. 12:00

חדר הרצאות.
משוחחים באנגלית 18:00

קב‘ 2 עם חוה הררי. חדר עריכה.
מופע לכבוד יום ירושלים. 19:00

9:30 ריקודי שורות
אולם. ומעגלים עם נעמן.

17:30 יידיש עם פנינה
מלר. חדר הרצאות.

20:15 חזרה פתוחה עם מקהלת 
רגבים ומקהלת דורות . אולם.

9:00-12:00 ”הדים“
בדיקות שמיעה. חדר עריכה.

9:30 ריקודי שורות
אולם. ומעגלים עם נעמן.
17:30 יידיש עם פנינה

מלר. חדר הרצאות.
19:00 "קולנוע בצהלה".

אולם.

הרצאה " בנימין מטודלה  19:00
ופתחיה מרגנשבורג מטיילים 
ומדווחים מארץ ישראל בשיא 

המאבק בין הצלבנים למוסלמים" 
עם ד"ר ענת גואטה. אולם.

הרצאה "מוסר ומצוות  19:00
ביהדות" עם עודד ציון. אולם.

הרצאה "נישואי פיגרו/  18:15
מוצרט" עם מירב ברק. אולם.

הרצאה "הדרך של ספורטאי  19:00
בענף הטיפוס וההתמודדות 

בתחרויות הנינג'ה" עם "אלוף הנינג'ה" 
יובל שמלא, נכדה של הדיירת אנט 

שוראקי. אולם. בני המשפחה מוזמנים 
(הרשמה בקבלה).

הרצאה "האביב  19:00
שבמוסיקה" עם טל בן אור. אולם.

הרצאה "תמול שלשום/  19:00
עגנון" עם גלי צימרמן. אולם.

הרצאה "מעקדת יצחק  17:00
לעקדות בנות זמננו"
עם אשר גניס. אולם.

10:00 טורניר ברידג'10:45 טקס יום הזיכרון. אולם. 
עם אסף לנגי. חדר ברידג'.

18:30 רצח אב ברוטאלי
ברוסיה  (הצארית!) - לא מה שחשבתם. 

ליהני (ד"ר צביה צפריר)  תרפרף על 
עלילת  'אחים קרמזוב'  לדוסטוייבסקי.

20:00  רסיטל מוסבר לפסנתר. בתכנית 
יצירות מאת רחמנינוב, צ'יקובסקי 

וסקריאבין עם ד"ר טל זילבר. אולם.

מופע "אפרוקובנה ".  19:00
אולם.

מופע "זמר עברי" 19:00
עם ישראל ויוליה. אולם.

הרצאה "העם האדיגי –  19:00
הצ'רקסים" עם אביגיל ברקוביץ. 

אולם.
הרצאה  "הבולרו של  20:00

ראוול"  עם סבין יעקובוביץ. אולם.

יציאה  "לילה לבן" 09:45
תיאטרון הקאמרי (הרשמה בקבלה)

יציאה  מוצרט גרופ – רביעיית  12:00
מיתרים ששוברת את כל החוקים 
בית האופרה   (הרשמה בקבלה).

הרצאה "100 שנה למצעד  19:00
על רומא – מוסוליני משתלט על 
איטליה" עם אלון קליבנוב. אולם.

טיול  "מהמאה 07:15
ה -  I  עד למאה ה- 20 – על 

גדות הכנרת" בהדרכת לאה שץ 
סופר (הרשמה בקבלה).

הרצאה  "מאחורי  19:00
הקלעים של עולם יחסי הציבור" 

עם יהודה שוייצר, איטם מדיה. 
אולם.

9:30 ריקודי עם עם אירית. אולם.

18:00 קבלת שבת
עם שחר שומן. אולם.

9:30 ריקודי עם עם אירית. אולם.

18:00 קבלת שבת
עם מזל וג'קי. אולם.

10:30
"קולנוע בצהלה". אולם.

מופע  "שירי משוררות  17:00
ומשוררים" עם סתו מרמור ותמר 

אבשלום. אולם.

10:30
"קולנוע בצהלה". אולם.

19:00 "החלון הרביעי, עמוס עוז" 
הקרנה ומפגש עם היוצר יאיר 

קדר. אולם.

10:30
"קולנוע בצהלה". אולם.

19:00 "קולנוע בצהלה".
אולם.

שבתרבות "מה מוסיפה  10:30
הפסיכולוגיה על נושא הקינאה?" 

עם ד"ר אבי ברמן, חתנה של 
הדיירת מרים חיגר. אולם.

19:00 "קולנוע בצהלה".
אולם.

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

18:00 קבלת שבת 
עם אודי מילוא. אולם.

הרצאה "מוזיאון פריק  19:00
מדיסון החדש בניו יורק"

עם מירב לנסקי שנהר. אולם.

הרצאה "מציורי קיר לכתב  19:00
העברי הקדום" עם דניאל וינברגר. 

אולם.

הרצאה "צ'יקובסקי,  19:00
הקונצרט לפסנתר" עם יעל לביא. 

אולם.

12:00 שחמט עם יהונתן שיף.
חדר ברידג'.

12:00 שחמט עם יהונתן שיף.
חדר ברידג'

12:00 שחמט עם יהונתן שיף.
חדר ברידג'.

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

17:00 "שיחת סלון",
עם דביר קריב. אולם.

קפהולדת 16:30
עם רחלי. לובי.

ל"ג בעומר
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מאי
2022

רביעישלישישניראשון
12:00 7:00

13:00 7:00

08:00

08:45

08:50

09:00

09:45

10:35

11:00

18:30 16:30

19:00

12:00 7:00

13:00 7:00

07:15

09:00

09:10

10:00

10:50

12:30 11:30

11:00

12:00

18:30 16:30

12:00 7:00

07:15

08:30

09:20

10:10

10:30

11:00

12:00

17:30 16:00

16:15

18:30 16:30

חדר כושר
בריכה

פלדנקרייז מזרן, קומות 1+2, אולם התעמלות
פטאנק, כניסה ראשית

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

חמישי
12:00 7:00
13:00 7:00
08:15

09:00

09:15

11:30 10:00

12:30 11:00

10:05

10:30
11:00
18:30 16:30
19:30 18:30

חדר כושר
בריכה

אירובי מזרן, כלל הקומות,
פטיו תחתון

אומנות קבוצה 1,
חדר אומנות

פלדנקרייז כסאות, קומות 1+2,
אולם התעמלות

ברידג' מודרך, מתחילים.
חדר הרצאות

ברידג' מודרך מתחילים "מבראשית".
חדר ברידג'

פלדנקרייז כסאות, קומות 0+3+4,
אולם התעמלות

אומנות קבוצה 2, חדר אומנות
התעמלות במים כלל הקומות

ברידג' מודרך, בינוני. חדר ברידג'
הספריה פתוחה

חדר כושר

בריכה

הליכה נורדית

פיסול, קבוצה 1, חדר קרמיקה

תכשיטנות, קבוצה 1, אומנות

טווחי תנועה וגמישות על מזרן,

אולם התעמלות

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

חוג תשבצי הגיון, חדר ברידג'

חוג דרמה, חדר הרצאות

טניס שולחן

משוחחים בצרפתית. חדר עריכה

אימון פונקציונלי, אולם התעמלות

תחרות ברידג', מתקדמים,

חדר ברידג'

שישי
12:00 7:00

12:00 7:00

09:00

09:30

09:50

חדר כושר

בריכה

התעמלות כסאות,

קומות 1+2, אולם התעמלות.

ריקודי שורות/ ריקודי עם,

אולם.

התעמלות כסאות

קומות 0+3+4, אולם התעמלות.

12:00 7:00

13:00 7:00

07:15

08:05

08:30

08:55

09:45

10:35

11:00

11:00

חדר כושר
בריכה

צ'יקונג, כלל הקומות,
אולם התעמלות
מזרן פלדנקריז

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

מזרן פלדנקריז
קומות 1+2, אולם התעמלות

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

התעמלות כסאות,
קומות 1+2, פטיו תחתון

התעמלות במים, כלל הקומות
תכשיטנות, חדר קרמיקה

שמרו את התאריכים
שבת

13:00 בריכה07:00

11:00 01.06
בראנצ' שבועות

17:00 יציאה למופע 14.06
"מעבר לקשת" בהשתתפות אלי 

גורנשטיין, אנה שפיץ ושירלי 
הוד. מוזיאון ת"א לאומנות

07:30 טיול לירושלים  15.06
בהדרכת לאה שץ סופר
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