
לוח פעילות תרבות, ספורט וקהילהלוח פעילות תרבות, ספורט וקהילה

בהר

אמור

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 / נגה conversation 10:00

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

11:00 עיצוב הגוף בישיבה
16:00 ברידג' בינוני / רויטל עסיס

18:00 ערבית מוסיקלית
עם  ליאוניד רבינוביץ

19:00 קידוש וקבלת שבת
 עם דויד רנד

18:00 ערבית מוסיקלית
עם אילן דן

19:00 קידוש וקבלת שבת
עם אבי פרי

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
08:20 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
12:00 ברידג' (מתחילים) עם רויטל

16:30 פיסול בחוטי ברזל בחדר אומנות
(עד 4 דיירים)  עם איציק קאלימי
16:30 ריקודי עם בהדרכת אירית

7:00-14:00 בריכת שחיה

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- בינוניים /

           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 תשבצי היגיון/מתחילים

           עם טלי רובינשטיין

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 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

7:00-12:00 חדר כושר

7:00-13:00 בריכת שחיה

08:10 פילאטיס / עפרה

09:00 קרמיקה/שרה

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

15:00 ציור/אורלי - מתחילים ומתקדמים

"מדינת ישראל אמנם קטנה וגודלה על המפה עולמית כראש סיכה, אך היא מכילה בתוכה חדשנות, טכנולוגיה, ערכים, התפתחות, 
נורמות ושלל פרטים אשר הופכים אותה לאחת המדינות המפותחות בעולם למרות גודלה".  מזל טוב, ישראל חוגגת 74 שנות עצמאות!
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16:30 ספרות עם שרה רגב

20:00 "המשבר הקשה בלבנון,
וההתקרבות להסכם הגרעין

בין ארה"ב לאיראן",
הרצאה עם המזרחן אבי צפדיה

א' באייר
10:00 משחקי חשיבה

עם טלי
16:30 תנ"ך עם שרה רגב

20:00 "מאורעות  36-39",
הרצאה עם שמוליק איל

ב' באייר, ערב יום הזיכרון לחללי
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה,

תשפ"ב

ג' באייר, יום הזיכרון לחללי צה"ל
ונפגעי פעולות האיבה, תשפ"ב

17:00 טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל
ונפגעי פעולות האיבה

21:00 'ערב שירי לוחמים' בשיתוף
שכונת נווה ים

20:00 צפייה משותפת בטקס
הדלקת המשואות מהר הרצל.
לאחר הטקס תתקיים פעילות

והרמת כוסית עם נציגות
הדיירים ואילאיל.

ה' באייר יום העצמאות

20:00 "המנגינה היא שקובעת"
מופע  נוסטלגי מצחיק ומרגש המבוסס 
על מיטב השירים של שלישיית 'הגשש 

החיוור' .עיבודים וניהול מוזיקלי ־ אפי 
שושני , שירים וקטעי המשחק: עידו 

ביאליק, מרווה קלצ'קו ואביתר בר דוד.
20:00 "שירים שעלו מרוסיה"

עם  הצמד "טלי ואבי"

20:00 "על צלילים ואנשים",
הרצאה עם רועי עלוני

8:00 יציאה ליום ספורט
בחיק הטבע עם מחלקת 

ספורטקייר
16:00 מדרש עם פיבקו

20:00 "מסתורין על כדור הארץ"- 
"ענקים על כדור הארץ - היו או לא 

היו", הרצאה עם סימה שילה

17:00 הרצאה עם נציגי
"מהלב" אודות שמיעה ואביזרי 

שמיעה בגיל השלישי
20:00 "נורבגיה - טרולים, 

פיורדים ומה שביניהם", הרצאה 
עם משה פויסטרו

20:00 "עץ המרד - שורשי המהפכה
האמריקאית",

הרצאה עם עו"ד גרי פאל

17:00 "מספרים סיפורים"
עם חיים אבני

20:00 בינגו עם יוסי טל

20:00 "שירי  מחתרות ועצמאות
ישראל", שרים עם הזמרת

ענת סגל

16:30 ספרות עם שרה רגב

19:00 יציאה להצגה "הנוקמים",
הבימה

20:00 פרטים בהמשך 

ב' באייר, יום שלישי, 3.5
בשעה 17:00 טקס יום 

הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל תשפ"ב, בשעה 

21:00  "ערב שירי לוחמים" 
בשיתוף שכונת נווה ים. אנא 

בואו לבושים לבן. 

ב' באייר, יום שלישי, 3.5
בשעה 17:00 טקס יום 

הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל תשפ"ב, בשעה 

21:00  "ערב שירי לוחמים" 
בשיתוף שכונת נווה ים. אנא 

בואו לבושים לבן. 

יום רביעי, 4.5 בשעה 20:00
צפייה משותפת בטקס 
הדלקת המשואות מהר 

הרצל והרמת כוסית עם 
נציגות הדיירים לכבודה של 
עצמאות ישראל! בהנחיית 

נציגות הדיירים ואילאיל

יום חמישי 5.5 בשעה 
20:00  "המנגינה היא 

שקובעת" ־ מופע 
נוסטלגי, ססגוני 

המשלב את שירי 
'הגשש החיוור'. 

מפיקה : נורית בנט

יום שני, 9.5 בשעה 8:00  
יציאה לבוקר ספורטיבי 

מהנה עם מחלקת 
ספורטקייר, בחיק הטבע. 

פעילות גופנית, גיבוש והנאה 
מובטחים. פרטים על לוח 

המודעות והרשמה בקבלה.

יום שלשי, 10.5
בשעה 17:00 הרצאה 

והדגמות עם נציגי 
חברת "מהלב" 

אודות ירידה 
בשמיעה ואביזרי 

עזר. כולם מוזמנים.

יום רביעי, 18.5
בשעה 19:00 חגיגת 

ל"ג בעומר בחצר 
הבריכה. מוזמנים 

לחגיגה שמחה של  
ריקודים, שירים, דוכני מזון ישראלי 

והכול - מסביב למדורה!

19:00 יום ראשון 15.5
יציאה להצגה "הנוקמים",
הבימה. דרמה המבוססת

על סיפורי אמת.
פרטים

והרשמה
בקבלה
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10:00 משחקי חשיבה
עם טלי

16:30 תנ"ך עם שרה רגב

20:00 "לנשום את הרגע"
הצגת יחיד עם סנדרין מואטי.

ראו פרסום

לוח פעילות תרבות, ספורט וקהילהלוח פעילות תרבות, ספורט וקהילה

7:00-14:00 בריכת שחיה

17:00 "מועדון הסרט הטוב"

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

במדבר

18:00 ערבית מוסיקלית
 עם מוטי יעקובי

19:00 קידוש וקבלת שבת
עם דויד רנד

18:00 ערבית מוסיקלית
 עם לירן ספורטה

19:00 קידוש וקבלת שבת
עם דויד רנד

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 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

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 / נגה conversation 10:00

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

11:00 עיצוב הגוף בישיבה
16:00 ברידג' בינוני / רויטל עסיס

7:00-12:00 חדר כושר

7:00-13:00 בריכת שחיה

08:10 פילאטיס / עפרה

09:00 קרמיקה/שרה

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

15:00 ציור/אורלי - מתחילים ומתקדמים

מזל ורק טוב לילידי חודש מאי:
פז מרים קיכלר, חנה תמר, פרגר פנינה, עזרא יוסף, 
וינר דבורה, פורר לאה, שושני, מטי (מזל), סימון יונה, 
שפיר רבקה, קצנגולד זלמה (סימה), ליבקוביץ דן, 

מלצר רוחמה, ברקוביץ רחל, רוזמרין אבי , שדה יהודית 
(יוטה), יחיאלי מרים, שמעוני חנן, ואגנר אליעזר, 
וירז'בה דב, ישלח אביבה, רוזנקרנץ פרנצ'סקה

"קפהולדת" 
לילידי חודש 

מאי יתקיים 
ביום רביעי, 25.5

בשעה 16:00
בהנחיית נציגות 

הדיירים

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
12:00 ברידג' (מתחילים) עם רויטל

16:30 פיסול בחוטי ברזל בחדר אומנות
(עד 4 דיירים)  עם איציק קאלימי
16:30 ריקודי עם בהדרכת אירית

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- בינוניים /

           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 תשבצי היגיון/מתחילים

           עם טלי רובינשטיין

בחוקותי

"מדינת ישראל אמנם קטנה וגודלה על המפה עולמית כראש סיכה, אך היא מכילה בתוכה חדשנות, טכנולוגיה, ערכים, התפתחות, 
נורמות ושלל פרטים אשר הופכים אותה לאחת המדינות המפותחות בעולם למרות גודלה".  מזל טוב, ישראל חוגגת 74 שנות עצמאות!
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20:00 מפגש עם הסופר אלעד
וינגרד, לכבוד שבוע הספר

ל"ג בעומרערב ל"ג בעומר

19:00 חגיגת ל"ג בעומר עם הרכב
מוסיקלי נפלא, דוכני אוכל ישראלי,

שירים וריקודים
20:00 מופע מוסיקלי עם הכנר

הווירטואוז אריאל בוכריס

20:00 הצטרפו לפסנתרן
הארגנטינאי גבריאל פלאצי'
למסע מוסיקלי של מוסיקה

לטינית, ג'אז וטנגו

16:30 להוסיף ספרות
עם שרה רגב

20:00 "בין השורות - תרבות
ואקטואליה",הרצאה

עם שלמה טחן

16:00 מדרש עם פיבקו

20:00 "לגלות את פורמוזה
טאיוואן", הרצאה עם סמדר מויסה

20:00 "משפט ציבורי" ע"פ סיפורם 
של יעל דגן וחיים אבני 

בהשתתפות דיירים שחקנים.
בתום המשפט ייערך דיון בקהל, 

והפעם: "הוצאת צו מניעה".

16:00 "קפהולדת" לילידי 
חודש אפריל

20:00 "מפגשים עם התנ"ך", 
הרצאה עם אשר גניס

11:00 "שיח דיירים " עם טלי
17:00 "מספרים סיפורים" עם 

חיים אבני
20:00 ”המודיעין הישראלי, מבצע 

"מה לך ילדה": בזכות ילדה בת 5
נשבר המחבל הבכיר בחקירה“ 

הרצאה עם איציק עזרא

19:00 "שנסונים ועוד"  -
מופע מוסיקלי עם אירה בל

כ"ח באייר, יום ירושלים

9:30 יציאה למופע המוסיקלי
"ינטל", תאטרון בית צבי

16:00 "קפה ירושלמי" בהנחיית
ועדת תרבות

20:00 "המסע שלי אל הקניבלים האחרונים 
של פפואה", הרצאה עם דני ינאי

10:00 משחקי חשיבה
עם טלי

16:30 תנ"ך עם שרה רגב

20:00 קונצרט מיוחד וחגיגי
עם דורה פיינמן ואורחים

20:00 "לילות לבנים" מפגש
קולנועי של עולם הבלט והסטפס,

הרצאה עם גיא באום

20:00 בשעה   24.5 שלישי,  יום 
"משפט פומבי" ע"פ סיפורים של 
יעל דגן וחיים אבני , בהשתתפות 
המשפט  בתום  שחקנים.  דיירים 
ורה  בהנחיית  בקהל  דיון  ייערך 
דיני  "הפרת  והפעם:  אברמוביץ. 

עבודה". 

כ"ח באייר,  29.5
יום ירושלים,

בשעה 16:00 "קפה 
ירושלמי" בחדר 
האוכל בהנחיית 

ועדת תרבות.  
כולם מוזמנים.

16.5 בשעה 20:00 "לנשום את הרגע"
מונודרמה בביצוע סנדרין מואטי.  כשבתה 

של סנדרין מואטי הלוקה בשיתוק מוחין 
עברה ניתוח מורכב שנכשל, סנדרין 

נקלעה למשבר עמוק ונחלצה ממנו רק בזכות השיתוף. 
היא הפכה את ההתמודדות הקשה להצגת יחיד, "לנשום 
את הרגע", שנוגעת בליבו של כל הורה לילד עם צרכים 

מיוחדים. לאחר ההצגה ייערך דיון בקהל.

9:30 יום ראשון 29.5
יציאה למופע המוסיקלי

"ינטל", תאטרון בית צבי
פרטים

והרשמה
בקבלה
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