
לוח פעילויות
מרץ 2017

8:00 יציאה לבריכה
10:30 9:00 חוג קרמיקה עם עינת

תפילת מנחה בכניסת השבת בבית הכנסת
18:00 עונג שבת במסעדה

19:00 בלה וולדימיר – בפסנתר וקלרניט 
באודיטוריום  

20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-11:00 חדר כושר
8:00 יציאה לבריכה

9:00,9:45 התעמלות בונה עצם (כסאות)
10:00,11:30 רישום וציור עם רוח‘לה

10:30 טיפוח יציבה (מזרנים) עם סער
11:00 יציאה לביל"ו

16:00 קפיטריה
16:00 קאנסטה (משחק קלפים) עם רחל

אשכנזי במועדון הדיירים  
18:00 שרה רגב 

בעקבות דמותו של משה  
20:00 משחקי שולחן בלובי

שבת שלום

שבת שלום

8:00 שחרית שבת בבית הכנסת
11:00 בינגו 

16:00 קפיטריה
18:00 סרט: פרטים בלוחות המודעות

20:00 משחקי שולחן בלובי
 

7:00-11:00 חדר כושר
8:00 יציאה לבריכה

8:00,9:30,11:00 חוג קרמיקה עם עינת
8:00 יוגה על מזרנים עם אורית 

9:00,9:45 יוגה על כסאות עם אורית
11:00 חוג מחול מזרחי עם סוזאנה 

בחדר התעמלות  
11:00 יציאה לסופר אושר עד

16:00 קפיטריה
16:30 חוג מחשבת ישראל 

עם אורית ביבי באודיטוריום  
18:00 נתאלי כלפון – נוסטלגיה באהבה

להיטי שנות ה- 60  
20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-11:00 חדר כושר
8:00 יציאה לבריכה

8:00,9:30,11:00 חוג קרמיקה עם עינת
8:00 יוגה על מזרנים עם אורית 

9:00,9:45 יוגה על כסאות עם אורית
11:00 יציאה לסופר אושר עד

16:00 קפיטריה
16:30 חוג ריקודי עם עם אהרון ארזי

  בחדר התעמלות
18:00 אביבה תומר – אר-נובו – 

מסע צבעוני בעקבות גאודי וחברים
20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-10:30 חדר כושר 
8:00 יציאה לבריכה

8:00 יוגה על מזרנים עם אורית
9:45, 9:00 יוגה על כסאות עם אורית
10:00,11:30 רישום וציור עם רוח‘לה

10:15 פילאטיס על מזרנים
16:00 קפיטריה

16:30 חוג טריוויה עם אברהם בספריה
18:00 כפיר עוז – "יליד הארץ" – 

משירי אהוד מנור  
20:00 משחקי שולחן בלובי

8:00 יציאה לבריכה
10:30 9:00 חוג קרמיקה עם עינת

תפילת מנחה בכניסת השבת בבית הכנסת
18:00 עונג שבת במסעדה

19:00 רומן והכלייזמרים – בניגון ובריקוד
בלובי  

20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-11:00 חדר כושר
8:00 יציאה לבריכה

9:00,9:45 התעמלות בונה עצם (כסאות)
10:00,11:30 רישום וציור עם רוח‘לה

10:30 טיפוח יציבה (מזרנים) עם סער
11:00 יציאה לביל"ו

16:00 קפיטריה
16:00 קאנסטה (משחק קלפים) עם רחל

אשכנזי במועדון הדיירים  
18:00 טלי ואבי – "היו לילות" – 

משירי יעקב אורלנד ומרדכי זעירא
8:00 שחרית שבת בבית הכנסת20:00 משחקי שולחן בלובי

11:00 בינגו 
16:00 קפיטריה

18:00 סרט: פרטים בלוחות המודעות
20:00 משחקי שולחן בלובי

 

7:00-10:30 חדר כושר 
8:00 יציאה לבריכה

8:00 יוגה על מזרנים עם אורית
9:45, 9:00 יוגה על כסאות עם אורית
10:00,11:30 רישום וציור עם רוח‘לה

10:15 פילאטיס על מזרנים
16:00 קפיטריה

16:30 חוג טריוויה עם אברהם בספריה
18:00 עמי רוניס – 

זורבה היווני הוא אמן החיים  
20:00 משחקי שולחן בלובי

יריד דוכנים
7:00-11:00 חדר כושר

 7:45 ,8:30 ,9:15
פילאטיס כסאות עם תניא  

8:30 חוג דרמה א‘ עם גיא באודיטוריום
10:00 חוג דרמה ב‘ עם גיא באודיטוריום

10:00 הפרלמנט עם אהרון קוך
בחדר התעמלות  

10:00 סורגים עיניים עם טובה בלובי
10:30 מדברים לדינו עם חיה בספריה

11:30"זמרי הכפר" באודיטוריום 
16:00 קפיטריה

18:00 אהרון קוך – היבטים פוליטיים 
וחברתיים – יהודים ופולין  

20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-11:00 חדר כושר
 7:45 ,8:30 ,9:15

פילאטיס כסאות עם תניא  
8:30 חוג דרמה א‘ עם גיא באודיטוריום

10:00 חוג דרמה ב‘ עם גיא באודיטוריום
10:00 הפרלמנט עם אהרון קוך

בחדר התעמלות  
10:00 סורגים עיניים עם טובה בלובי

10:30 מדברים לדינו עם חיה בספריה
11:30"זמרי הכפר" באודיטוריום 

16:00 קפיטריה
18:00 ציפי גרינברג – מסע ההשרדות 

של שקלטון באנטארקטיקה   
20:00 משחקי שולחן בלובי

דוכן אופנת נשים
אתי לזר

        

מזל טוב לדיירים ילידי החודש

March

תאריך         שם הדייר/ת                        דירה

דבר מנהלת התרבות - מרץ 2017
חודש אדר הינו  חודש שמאפייניו הם שמחה, עליזות וצחוק,  המגיעים לשיאם באירועי חג הפורים.

מקור שם החודש ומשמעויותיו:  מקור השם בבלי ונתקבל על-ידי היהודים בגלות בבל. יש הטוענים כי מקור השם במילה האשורית, "אדרו", שפירושה  מעונן, קודר וגשום. זהו החודש האחרון בחודשי החורף, 
החודש שבא  אחריו הוא חודש ניסן המסמל את האביב.

מזל החודש: דגים, לפי שבחודש זה הדגים שבנהרות ובאגמים פרים ורבים. יש הסוברים כי זהו, רמז לשנה מעוברת שיש בה אדר א' ואדר ב' ולשניהם מזל אחד דגים.
החודש בטבע: בתקופה זו של השנה גם הטבע "מתחפש" ומתגנדר. השדות מכוסים בפרחי בר בצבעים מכל גווני הקשת, עצים רבים מלבלבים ופורחים ואצל בעלי חיים רבים מאופיינת תקופה זו ברבייה.

ואצלנו ?
נתחיל את שמחת ה"שישו ושמחו" ביום האישה בתאריך ה - 8.3 בבוקר שכולו אישה בשעה 8:30 – הזמנת נשות הבית – לכיבוד קל בפואייה

שעה 9:00 – התכנסות באודיטוריום – כולם מוזמנים !
- תצוגת אופנה אביב – קיץ 2017 – עם יגאל המעצב + 2 דוגמניות יחד עם דוגמניות הבית

- דוגמניות מקצועיות
- דוגמניות בית

- זוג רקדנים בקטעי ריקוד מרהיבים
- דוכני מכירה – אופנה / תכשיטים / קוסמטיקה

ובערב באודיטוריום – שעה 18:00 שירת נשים "השמיעיני את קולך" עם רחל ועפרה.
ואת חג הפורים נחוג ב- 13.3 כמו שנאמר – "משנכנס אדר מרבין בשמחה ושושנת יעקב צהלה ושמחה, וליהודים היתה אורה ושמחה וששון" במסיבת ריקודים, תחרות תחפושות, מופע היתולי של צוות הבית 

ובמופע להקה בשירים וריקודים איריים – פרטים מלאים ע"ג לוחות המודעות ובלוח זה אשר בידיכם.
שלכם,חג פורים שמח ומבדח !

לידה

7:00-11:00 חדר כושר
8:00 יציאה לבריכה

10:15, 8:30 אומנות משולבת עם נירה גל
8:30 ברידג' מתקדמים עם מיקי במועדון

9:00 אירובי (בעמידה) עם סער 
בחדר ההתעמלות  

9:45,10:30 התעמלות בונה עצם עם סער
10:15 ברידג‘ מתחילים עם מיקי במועדון

11:15 טיפוח יציבה (מזרנים) עם סער
16:00 קפיטריה

16:30 חוג אנגלית עם דבי במועדון
18:00 חיה מילר – רחבעם וירבעם

20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-11:00 חדר כושר
8:00 יציאה לבריכה

10:15, 8:30 אומנות משולבת עם נירה גל
8:30 ברידג' מתקדמים עם מיקי במועדון

9:00 אירובי (בעמידה) עם סער 
בחדר ההתעמלות  

9:45,10:30 התעמלות בונה עצם עם סער
10:15 ברידג‘ מתחילים עם מיקי במועדון

11:15 טיפוח יציבה (מזרנים) עם סער
16:00 קפיטריה

16:30 חוג אנגלית עם דבי במועדון
18:00 יוסי בן טולילה – חסדאי בן שפרוט

20:00 משחקי שולחן בלובי

20/03
20/03
24/03
25/03
28/03
29/03
30/03

ארגוב אורה
ארזי לאה
כץ עדינה
דורון יוחנן

גוטמן מרדכי
סורין דורה

לבקוניה אברהם

354
501
508
111
542
426
551
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8:00 שחרית שבת בבית הכנסת
11:00 בינגו 

16:00 קפיטריה
18:00 סרט: פרטים בלוחות המודעות

20:00 משחקי שולחן בלובי

8:00 יציאה לבריכה
9:00 חוג קרמיקה עם עינת 
10:30 חוג קרמיקה - מבוטל

תפילת מנחה בכניסת השבת בבית הכנסת
17:30 עונג שבת במסעדה
18:30 אולגה מלחובסקי – 

מוסיקה קלאסית באודיטוריום  
20:00 משחקי שולחן בלובי

8:00 יציאה לבריכה
10:30 9:00 חוג קרמיקה עם עינת

תפילת מנחה בכניסת השבת בבית הכנסת
17:30 עונג שבת במסעדה

18:30 דן חיימוב – שירים בטעם של פעם
בלובי  

20:00 משחקי שולחן בלובי

8:00 יציאה לבריכה
10:30 9:00 חוג קרמיקה עם עינת

תפילת מנחה בכניסת השבת בבית הכנסת
17:30 עונג שבת במסעדה

18:30 דפנה גור – מוסיקת ריקודים
שנות ה- 60 - בלובי  
20:00 משחקי שולחן בלובי

שבת שלום

שבת שלום

7:00-10:30 חדר כושר 
8:00 יציאה לבריכה

8:00 יוגה על מזרנים עם אורית
9:45, 9:00 יוגה על כסאות עם אורית
10:00,11:30 רישום וציור עם רוח‘לה

10:15 פילאטיס על מזרנים
16:00 קפיטריה

16:30 חוג טריוויה עם אברהם בספריה
18:00 ד"ר גלוריה מטוס – 

בחירתו של הובסון – חלק ב'  
20:00 משחקי שולחן בלובי

  

7:00-10:30 חדר כושר 
8:00 יציאה לבריכה

8:00 יוגה על מזרנים עם אורית
9:45, 9:00 יוגה על כסאות עם אורית
10:00,11:30 רישום וציור עם רוח‘לה

10:15 פילאטיס על מזרנים
16:00 קפיטריה

16:30 חוג טריוויה עם אברהם בספריה
18:00 לאה פופר – מכתבי האהבה 

ממשה דיין לרות דיין  
20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-10:30 חדר כושר 
8:00 יציאה לבריכה

8:00 יוגה על מזרנים עם אורית
9:45, 9:00 יוגה על כסאות עם אורית
10:00,11:30 רישום וציור עם רוח‘לה

10:15 פילאטיס על מזרנים
16:00 קפיטריה

16:30 חוג טריוויה עם אברהם בספריה
18:00 יניב שטרייפלר – 

"האוצר" מאת סומרסט מוהם  
20:00 משחקי שולחן בלובי

8:00 שחרית שבת בבית הכנסת
11:00 בינגו 

16:00 קפיטריה
18:00 סרט: פרטים בלוחות המודעות

20:00 משחקי שולחן בלובי

8:00 שחרית שבת בבית הכנסת
11:00 בינגו 

16:00 קפיטריה
18:00 סרט: פרטים בלוחות המודעות

20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-11:00 חדר כושר
8:00 יציאה לבריכה

9:00,9:45 התעמלות בונה עצם (כסאות)
10:00,11:30 רישום וציור עם רוח‘לה

10:30 טיפוח יציבה (מזרנים) עם סער
11:00 יציאה לביל"ו

16:00 קפיטריה
16:00 קאנסטה (משחק קלפים) עם רחל

אשכנזי במועדון הדיירים  
18:00 גדעון בן שי – אנדרי ריו – 

קונצרט בהולנד  
20:00 משחקי שולחן בלובי

שבת שלום

יריד דוכנים

7:00-11:00 חדר כושר 
8:00 יציאה לבריכה

8:00,9:30,11:00 חוג קרמיקה עם עינת
8:00 יוגה על מזרנים עם אורית 

9:00,9:45 יוגה על כסאות עם אורית
11:00 יציאה לסופר אושר עד

16:00 קפיטריה
16:30 חוג ריקודי עם עם אהרון ארזי

  בחדר התעמלות
18:00 רחל ספיר – הקרנבלים – 

"איים של רגעי קסם בים השגרה"
20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-11:00 חדר כושר
8:00 יציאה לבריכה

8:15 התעמלות על מזרנים עם סער
8:30 הזמנת נשות הבית לכיבוד 

"אישי-נשי" בפואייה  
9:00 תצוגת אופנה וריקודים – באודיטוריום – 

כולם מוזמנים!  
10:15,11:00 התעמלות בונה עצם 

(כסאות) סער  
10:00,11:30 רישום וציור עם רוח‘לה 

11:00 יציאה לביל"ו
16:00 קפיטריה

16:00 קאנסטה (משחק קלפים) 
עם רחל אשכנזי במועדון הדיירים

18:00 רחל ועפרה – 
"השמיעיני את קולך" – 

20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-11:00 חדר כושר
8:00 יציאה לבריכה

8:00,9:30,11:00 חוג קרמיקה עם עינת
8:00 יוגה על מזרנים עם אורית 

9:00,9:45 יוגה על כסאות עם אורית
11:00 חוג מחול מזרחי עם סוזאנה 

בחדר התעמלות  
11:00 יציאה לסופר אושר עד

16:00 קפיטריה
16:30 חוג מחשבת ישראל 

עם אורית ביבי באודיטוריום  
18:00 שלומית פאר – מוסיקה 

"מרינה ועד דינה" – נשים בשירים
20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-11:00 חדר כושר
 7:45 ,8:30 ,9:15

פילאטיס כסאות עם תניא  
8:30 חוג דרמה א‘ עם גיא באודיטוריום

10:00 חוג דרמה ב‘ עם גיא באודיטוריום
10:00 הפרלמנט עם אהרון קוך

בחדר התעמלות  
10:00 סורגים עיניים עם טובה בלובי

10:30 מדברים לדינו עם חיה בספריה
11:30"זמרי הכפר" באודיטוריום 

16:00 קפיטריה
18:00 מופע מקהלת "זמרי הכפר" – 

תרועת הפסטיבלים  
20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-11:00 חדר כושר
8:00 יציאה לבריכה

10:15, 8:30 אומנות משולבת עם נירה גל
8:30 ברידג' מתקדמים עם מיקי במועדון

9:00 אירובי (בעמידה) עם סער 
בחדר ההתעמלות  

9:45,10:30 התעמלות בונה עצם עם סער
10:15 ברידג‘ מתחילים עם מיקי במועדון

11:15 טיפוח יציבה (מזרנים) עם סער
16:00 קפיטריה

16:30 חוג אנגלית עם דבי במועדון
18:00 דן בילסקי - אקטואליה

20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-11:00 חדר כושר
8:00 יציאה לבריכה

9:00,9:45 התעמלות בונה עצם (כסאות)
10:00,11:30 רישום וציור עם רוח‘לה 

10:30 טיפוח יציבה (מזרנים) עם סער
11:00 יציאה לביל"ו

16:00 קפיטריה
16:00 קאנסטה (משחק קלפים) עם רחל

אשכנזי במועדון הדיירים  
18:00העיקר הבריאות – יאיר פראזין – 

מיתוסים ברפואה  
20:00 משחקי שולחן בלובי

        

מזל טוב לדיירים ילידי החודש

דוכן "שיבולים" 
אופנה

תאריך         שם הדייר/ת                        דירה

משנכנס אדר
מרבין בשמחה

פורים
שמח

 יום האישה 

7:00-11:00 חדר כושר
 7:45 ,8:30 ,9:15

פילאטיס כסאות עם תניא  
8:30 חוג דרמה א‘ עם גיא באודיטוריום

10:00 חוג דרמה ב‘ עם גיא באודיטוריום
10:00 הפרלמנט עם אהרון קוך

בחדר התעמלות  
10:00 סורגים עיניים עם טובה בלובי

10:30 מדברים לדינו עם חיה בספריה
11:30"זמרי הכפר" באודיטוריום 

16:00 קפיטריה
18:00 אירית בשן – 
על גורלות, כוכבים 

ומזלות מקבץ 
סיפורים ושירים

20:00 משחקי שולחן בלובי

7:00-11:00 חדר כושר
8:00 יציאה לבריכה

10:15, 8:30 אומנות משולבת עם נירה גל
8:30 ברידג' מתקדמים עם מיקי במועדון

9:00 אירובי (בעמידה) עם סער 
בחדר ההתעמלות  

9:45,10:30 התעמלות בונה עצם עם סער
10:15 ברידג‘ מתחילים עם מיקי במועדון

11:15 טיפוח יציבה (מזרנים) עם סער
14:00 מאפרת מקצועית + צילומי מגנטים 

בלובי (להגיע מחופשים)  
16:30 חוג אנגלית עם דבי מבוטל

16:00 מסיבת פורים – שירי פורים, מוסיקת 
           ריקודים ותחרות תחפושות במסעדה

Trikotera Show 18:00– מופע מוסיקה, 
שירה וריקוד בקצב האירי -   

יאיר פראזין - באודיטוריום  
20:00 משחקי שולחן בלובי

דוכן אופנה וטקסטיל 
יעקב טובול

 פורים

05/03
06/03
06/03
07/03
07/03
12/03
12/03
13/03
13/03
15/03
15/03
15/03
16/03
17/03

שמעוני צפרירה
גיברי קרולינה
יעקבזן יהודית

דורון ציפורה
שהם מרים

גונן יונה
עסיס אסתר

ארליך רות
הורוביץ יוספה

כהן צביה
סטילמן רחל
שטיינר צילה
יעקבסון נדיה

חנקין צביה

507
545
524
111
244
332
232
454
323
328
250
445
543
130

ושושן צהלה ושמחה


