
לוח פעילות תרבות¨ ספורט וקהילהלוח פעילות תרבות¨ ספורט וקהילה

ואתחנן

עקב

ראה

π∫±µ± ¢קידוש¢
וקבלת שבת בקפטריה

עם החזן דוד רנד

π∫±µ± ¢קידוש¢
וקבלת שבת בקפטריה

עם החזן דוד רנד

∞∞∫¥±≠∞∞∫∑ בריכת שחיה ∞∞∫≥±≠∞∞∫∑ חדר כושר
µ¥∫∑∞ ¢ניה¢ עם אילאיל

∞≤∫∏∞ התעמלות לשיווי משקל
∞≤∫∏∞ פיסול בחוטי ברזל Ø קאלימי

∞∞∫π∞ יוגה בישיבה Ø דנה
π∫¥µ∞ ברידג‘ מתקדמים Ø רויטל

∞∞∫∞± Ø English conversation נגה
∞∞∫∞± יוגה  בישיבה Ø דנה

∞∞∫∞± מקהלת ראשונים Ø איציק ינקלביץ
∞∞∫≥±≠∞∞∫∞± שילוב אומנויותØ שלי

∞∞∫±± יוגה בשכיבה Ø דנה
∞∞∫±± עיצוב הגוף בישיבה

∞∞∫≥±≠∞∞∫∑ חדר כושר
∞∞∫≤±≠∞∞∫∑ בריכת שחיה

∞∞∫∏∞ פילאטיס
∞∞∫π∞ פילאטיס

∞∞∫π∞ התעמלות בריאותית
∞∞∫π∞ חוג קרמיקה Ø שרה

∞≤∫≥±≠∞≤∫π שילוב אומנויות Ø דניאלה
∞≤∫π∞ התעמלות במים

∞∞∫∞± התעמלות בריאותית
∞∞∫∞±  פלדרנקרייז בשכיבה Ø הדרה
∞∞∫±±  פלדרנקרייז בישיבה Ø הדרה

∞∞∫±± חוג קרמיקה Ø שרה

∞∞∫≥±≠∞∞∫∑ חדר כושר
∞∞∫≤±≠∞∞∫∑ בריכת שחיה

∞∞∫∏∞ התעמלות חיזוק גב
∞≤∫∏∞ חוג פעמוני יד Ø רימה

∞∞∫π∞ חוג ריקודים Ø נעמן ≠ מתחילים
∞∞∫±±≠∞≤∫π∞  תכשיטנותØ דניאלה

∞∞∫∞± חוג ריקודים Ø נעמן ≠ מתקדמים
∞∞∫∞± יוגה בישיבה Ø יניב

Ø תשבצי היגיון≠ מתחילים ±∞∫∞∞
           טלי רובינשטיין

∞∞∫±± יוגה בישיבה Ø יניב
∞∞∫±± הת‘ למניעת ייתר לחץ דם

∞∞∫±± חוג תשבצי היגיון Ø טלי
∞∞∫±± ספרייה עברית

∞≤∫≥±≠∞∞∫±± שילוב אומנויות Ø דניאלה

∞∞∫≥±≠∞∞∫∑ חדר כושר
∞∞∫≤±≠∞∞∫∑ בריכת שחיה
∞∞∫∏∞ התעמלות מתקדמת

∞∞∫π∞ צרפתית Ø ברטינה
∞≤∫π∞ התעמלות במים

∞∞∫∞± התעמלות בריאותית

∞∞∫≥±≠∞∞∫∑ חדר כושר
∞∞∫≤±≠∞∞∫∑ בריכת שחיה

∞∞∫∏ התעמלות פונקציונלית וחיזוק
         רצפת אגן

∞∞∫π∞ קרמיקהØשרה
∞∞∫±± ראשונים על הבמה

∞≤∫≥±≠∞≤∫π∞ שילוב אומנויותØדניאלה
∞≤∫π∞ התעמלות במים

π∫¥µ∞ חוג דרמה ותאטרון Ø מיכל נדב
∞∞∫∞± ¢ניה¢ בישיבה

∞∞∫±± התעמלות נעימה
∞∞∫±± קרמיקה עם שרה

∞∞∫µ± ציורØאורלי ≠ מתחילים ומתקדמים

∞∞∫≥±≠∞∞∫∑ חדר כושר
∞∞∫≤±≠∞∞∫∑ בריכת שחיה

∞∞∫∑∞ טאי צ‘י Ø מיכה
∞∞∫∏∞ טאי צ‘י Ø מיכה

∞∞∫π∞ טאי צ‘י בישיבה Ø מיכה
∞∞∫π ניה

∞≤∫π∞ התעמלות במים עם אלכס
           בהרשמה מראש

∞∞∫±±≠∞≤∫π∞  תכשיטנותØדניאלה
∞∞∫∞± פלדנקרייז בשכיבה Ø הדרה
∞∞∫±± פלדנקרייז בשכיבה Ø הדרה

∞∞∫±± תנועה בכיף
∞∞∫±± ספרייה עברית Ø לועזית

בחוגי התעמלות בישיבה¨ כמות מותרת∫ בחדר כנסים ≠ ∞≥ איש ˇ בחדר הרצאות ≠ µ≥ איש ˇ בחדר כושר ≠ µ± איש
Æאיש ±µ בחוגי התעמלות  בשכיבה כמות מותרת¨ עד

"אם ניסית ולא הצלחת, עדיין הצלחת יותר מכל מי שלא ניסה"

∞∞∫∑± ספרות עם שרה רגב
בחדר האוכל

∞∞∫∑± תנ¢ך עם שרה רגב
בחדר האוכל

∞∞∫∞≥ ¢שרים ורוקדים
עם עופר ורונן¢ עופר אלמוג

ורונן אסף בשירים ישראליים
מכל הזמנים במקצבים מגוונים

Æמופע לכבוד ט¢ו באב¨ יום האהבה
©קומות ∑¨∂¨¥¨≥® בחצר הצפונית

∞∞∫∞≥ ¢שרים ורוקדים
עם עופר ורונן¢ עופר אלמוג

ורונן אסף בשירים ישראליים
מכל הזמנים במקצבים מגוונים

Æמופע לכבוד ט¢ו באב¨ יום האהבה
©קומות ∞¨ גן¨מכבי¨µ¨≤¨±® בחצר הצפונית

∞∞∫∑± ¢מספרים סיפורים¢
עם שלום שרגא¨ בחדר האוכל

∞∞∫∑± ¢קוראים שירה“
עם אהובה שולמן

∞∞∫∞≥ ¢סיפורי חיים¢ בהנחיית 
דויד לביאÆ אורחים∫ שף קובי 

חיות ורינה הררי ©מועד ראשון 
לקומות ∑¨µ¨¥¨±® בחדר האוכל

∞∞∫∞≥ ¢בשיר וזמר¢ עם זהרה 
בחצר הצפונית¨ והפעם∫

¢קסם על ים כנרת¢
שירי כנרת בזמר העברי

∞∞∫∞≥ ¢סינימה ראשונים¢
בחצר הצפונית

∞∞∫∑± ¢מספרים סיפורים¢
עם חיים אבני בחדר האוכל

∞∞∫∏± בינגו עם יוסי טל
חדר אוכל

∞∞∫∞≥ ¢ערב שירי אהבה וקיץ¢
מופע עם הזמרת אילנה כץ¨

בחצר הצפונית

∞∞∫∞≥ פרטים בהמשך

∞∞∫∞± משחקי חשיבה
עם טלי

Æסיפורי חיים¢ בהנחיית דויד לביא¢
אורחים∫ שף קובי חיות ורינה הררי∫

הערב יתקיים פעמיים בחלוקה לפי קומות∫
±¨¥¨µ¨∑ קומות ≤∞∫∞∞ πÆ∏

∏Æ∂±  ∞∞∫∞≥ קומות ∞¨גן¨מכבי¨∂¨≤¨≥
מוזמנים לשמוע°

עד
ששמנו את כל ליבנו

בידו.

¥≠µÆ∏ ¨ימי שלישי ורביעי
ערב ט¢ו באב¨

מציינים את יום האהבה
בערב מלא אהבה עם צמד

הנגנים עפר אלמוג ורונן אסף¨
בחצר הצפונית

כל מי שאנחנו אוהבים
היה פעם

זר לנו

לא הרגשנו בחסרונו
ויתכן שהיינו עוברים

על ידו
בלי לשים לב

ט¢ו באבערב ט¢ו באב

כל מי שאנחנו אוהבים/עומר פוליצר
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כי תצא

שופטים

π∫±µ± ¢קידוש¢
וקבלת שבת בקפטריה

עם החזן דוד רנד

π∫±µ± ¢קידוש¢
וקבלת שבת בקפטריה

עם החזן דוד רנד

לוח פעילות תרבות¨ ספורט וקהילהלוח פעילות תרבות¨ ספורט וקהילה

∞∞∫≥±≠∞∞∫∑ חדר כושר
µ¥∫∑∞ ¢ניה¢ עם אילאיל

∞≤∫∏∞ התעמלות לשיווי משקל
∞≤∫∏∞ פיסול בחוטי ברזל Ø קאלימי

∞∞∫π∞ יוגה בישיבה Ø דנה
π∫¥µ∞ ברידג‘ מתקדמים Ø רויטל

∞∞∫∞± Ø English conversation נגה
∞∞∫∞± יוגה  בישיבה Ø דנה

∞∞∫∞± מקהלת ראשונים Ø איציק ינקלביץ
∞∞∫≥±≠∞∞∫∞± שילוב אומנויותØ שלי

∞∞∫±± יוגה בשכיבה Ø דנה
∞∞∫±± עיצוב הגוף בישיבה

∞∞∫≥±≠∞∞∫∑ חדר כושר
∞∞∫≤±≠∞∞∫∑ בריכת שחיה

∞∞∫∏∞ פילאטיס
∞∞∫π∞ פילאטיס

∞∞∫π∞ התעמלות בריאותית
∞∞∫π∞ חוג קרמיקה Ø שרה

∞≤∫≥±≠∞≤∫π שילוב אומנויות Ø דניאלה
∞≤∫π∞ התעמלות במים

∞∞∫∞± התעמלות בריאותית
∞∞∫∞±  פלדרנקרייז בשכיבה Ø הדרה
∞∞∫±±  פלדרנקרייז בישיבה Ø הדרה

∞∞∫±± חוג קרמיקה Ø שרה

∞∞∫≥±≠∞∞∫∑ חדר כושר
∞∞∫≤±≠∞∞∫∑ בריכת שחיה

∞∞∫∏∞ התעמלות חיזוק גב
∞≤∫∏∞ חוג פעמוני יד Ø רימה

∞∞∫π∞ חוג ריקודים Ø נעמן ≠ מתחילים
∞∞∫±±≠∞≤∫π∞  תכשיטנותØ דניאלה

∞∞∫∞± חוג ריקודים Ø נעמן ≠ מתקדמים
∞∞∫∞± יוגה בישיבה Ø יניב

Ø תשבצי היגיון≠ מתחילים ±∞∫∞∞
           טלי רובינשטיין

∞∞∫±± יוגה בישיבה Ø יניב
∞∞∫±± הת‘ למניעת ייתר לחץ דם

∞∞∫±± חוג תשבצי היגיון Ø טלי
∞∞∫±± ספרייה עברית

∞≤∫≥±≠∞∞∫±± שילוב אומנויות Ø דניאלה

∞∞∫≥±≠∞∞∫∑ חדר כושר
∞∞∫≤±≠∞∞∫∑ בריכת שחיה
∞∞∫∏∞ התעמלות מתקדמת

∞∞∫π∞ צרפתית Ø ברטינה
∞≤∫π∞ התעמלות במים

∞∞∫∞± התעמלות בריאותית

∞∞∫≥±≠∞∞∫∑ חדר כושר
∞∞∫≤±≠∞∞∫∑ בריכת שחיה

∞∞∫∏ התעמלות פונקציונלית וחיזוק
         רצפת אגן

∞∞∫π∞ קרמיקהØשרה
∞≤∫≥±≠∞≤∫π∞ שילוב אומנויותØדניאלה

∞≤∫π∞ התעמלות במים
π∫¥µ∞ חוג דרמה ותאטרון Ø מיכל נדב

∞∞∫∞± ¢ניה¢ בישיבה
∞∞∫±± התעמלות נעימה
∞∞∫±± קרמיקה עם שרה

∞∞∫µ± ציורØאורלי ≠ מתחילים ומתקדמים

∞∞∫≥±≠∞∞∫∑ חדר כושר
∞∞∫≤±≠∞∞∫∑ בריכת שחיה

∞∞∫∑∞ טאי צ‘י Ø מיכה
∞∞∫∏∞ טאי צ‘י Ø מיכה

∞∞∫π∞ טאי צ‘י בישיבה Ø מיכה
∞∞∫π ניה

∞≤∫π∞ התעמלות במים עם אלכס
           בהרשמה מראש

∞∞∫±±≠∞≤∫π∞  תכשיטנותØדניאלה
∞∞∫∞± פלדנקרייז בשכיבה Ø הדרה
∞∞∫±± פלדנקרייז בשכיבה Ø הדרה

∞∞∫±± תנועה בכיף
∞∞∫±± ספרייה עברית Ø לועזית

∞∞∫¥±≠∞∞∫∑ בריכת שחיה

בחוגי התעמלות בישיבה¨ כמות מותרת∫ בחדר כנסים ≠ ∞≥ איש ˇ בחדר הרצאות ≠ µ≥ איש ˇ בחדר כושר ≠ µ± איש
Æאיש ±µ בחוגי התעמלות  בשכיבה כמות מותרת¨ עד

"אם ניסית ולא הצלחת, עדיין הצלחת יותר מכל מי שלא ניסה"

∞∞∫∞≥ ¢סיפורי חיים¢ בהנחיית
דויד לביאÆ אורחים∫ שף קובי חיות
ורינה הררי ©מועד שני לקומות גן¨

∞¨מכבי¨ ∂¨≤¨≥®Æ בחדר אוכל

∞∞∫∞≥ ¢אהבה זה קול הסיפור¢ 
הזמרת סטלה יודקו במופע 

מוסיקלי נוסטלגי¨ חוויתי ומרגש של 
שירי אהבה בלתי נשכחים משנות 

השישים¨ השבעים והשמונים¨ 
בחצר הצפונית

∞∞∫∞≥  הרצאה עם איל אופנבך
בחצר הצפונית

∞∞∫∏± ¢פיאנו בר¢ עם הלל יגל
בחצר הבריכה

לß באב¨ ראש חודש

∞∞∫∞≥ ¢מופעי תרבות ומוסיקה¢
עם נתן אריאב בחדר האוכל

אß באלול ¨ ראש חודש

∞∞∫∑± ”קוראים שירה“
עם אהובה שולמן

∞∞∫∞≥ פרטים בהמשך

∞∞∫π± ¢מחבקים מרחוק¢
ערב משגע

עם מחלקת ספורטקייר
בחצר הצפונית

∞∞∫∞≥ ¢בשיר וזמר עם זהרה¢
והפעם∫ ¢שנות ילדות¢

שירים אידיים בלבוש עברי
בחצר הצפונית

∞∞∫∏± הרצאה עם פיבקו
בחדר האוכל

∞∞∫∞≥ ¢המסע האנטארקטי
האבוד של שקלטון¢ ≠  סיפורו

של מסע שהיה אמור לחצות את 
אנטארקטיקה ברגל ¨אבל הפך למסע 

בניסיון לחלץ את המשלחת חזרה 
לאנגליה¨ הרצאה עם דניאל זלדס

בחצר הצפונית

∞∞∫∞≥ ¢שואו מוזיקלי
תיאטרלי נפלא¢ עם להקת

¢מיוזיקייט¢¨ מופע מענג של
מוזיקה¨ ריקודים ושירה סביב

Æהעולם בשלל תלבושות
בחצר הצפונית

∞∞∫∑± ספרות עם שרה רגב
בחדר האוכל

∞∞∫∞≥  ערב מבדר עם שומי שירן
בחצר הצפונית

∞∞∫∞± משחקי חשיבה עם טלי

±µÆ∏ ¨מוצ¢ש
בשעה ∞∞∫∞≥

¢ערב שירי
אהבה וקיץ¢

עם הזמרת
אילנה כץ

±π∫∞∞ בשעה ≤≥Æ∏ ¨יום ראשון
¢מחבקים מרחוק¢
ערב ¢תוצרת בית¢¨

עם מחלקת ספורטקייר∫
הפעלות¨ מוסיקה¨ תנועה

ובעיקר אווירה נהדרת°

 ¢Bobe¢≠¢אפליקציית ¢בובה
אנחנו¨ בית הדיור המוגן הראשון בארץ אשר מתנסה
בהכנסת  אפליקציה טכנולוגית חדשה לביתנו אשר

תקל ותעשיר את חיינוÆ כרגע מתנסה בה קבוצת
דיירים בתקופת ניסיון¨ ולאחריה כלל דיירי הבית

ÆÆÆÆהישארו מחוברים Æיחוברו

ערוץ ∞∞π  ≠ מוזמנים להתעדכן בערוץ 
∞∞π בהודעות¨ תמונות ועדכוניםÆ עוד 

בערוץ תכניות מגוונות¨ שיעורי 
התעמלות מדי יום ב∞∞∫π ועודÆ עקבו 

Æאחר לוח השידורים

∞∞∫∞± משחקי חשיבה
עם טלי
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