לוח פעילות לחודש ינואר  2020טבת-שבט תש"פ
ד טבת יום רביעי 01/01

ברכה לשנה אזרחית חדשה
בכל פעם כששנה יוצאת,
שנה אחרת ישר נכנסת.
לפעמים ללא מחשבה נוספת,
אנחנו נותנים לשנה סתם ככה ללכת.

נברך את כולם שהשנה תהייה
מלאה בכל טוב ואהבה,
שנמצא את הרוגע והשלווה.
שיהיה שלום ושקט עם כולם,
ושמחר נקום לעולם מושלם.

חמישי שוק -ביום חמישי
 16/01/20לא יתקיים שוק
מכירת אוכל בחדר הרצאות.
מכירת נעליים -לבקשת
דיירים רבים ,ביום ראשון
 26/01/20תתקיים מכירת
נעליים עם אבי ,קולקציה של
נעלי חורף – נעלי נוחות.
כולכם מוזמנים

ח טבת יום ראשון 05/01

ט טבת יום שני 06/01

י טבת יום שלישי 07/01

 09:00התעמלות עם גילה
 10:00קבוצת סריגה
בהדרכת מלכה
 11:00חוג ברידג' עם מיקי

 – 09:15פלדנקרייז עם
דפנה – ישיבה
 – 10:00חוג יצירה עם
מוניקה

 – 09:15התעמלות עם
יונית
 10:00-11:15חוג יצירה
עם זיוה {קבוצה }1
 11:30-12:45חוג יצירה
עם זיוה {קבוצה }2
" 16:30מפגש ספרות
וקריאה" אידה {צ}

" 16:30ספרות"
בוניטה פוזן {א}
" 18:00אימון לאורח
חיים בריא"
"בריאים יותר שמחים
יותר"
טלי מחלב – נטורופטית
{ע}
טו טבת יום ראשון 12/01
 09:00התעמלות עם גילה
 10:00קבוצת סריגה בהדרכת
מלכה
 11:00חוג ברידג' עם מיקי
" 16:30מפגש ספרות
וקריאה" אידה {צ}

" 16:30וייטנאם" ישן וחדש
בהרמוניה מופלאה" חלק א
משה פוייסטרו {א}
" 18:00ויינטנאם" ישן וחדש
בהרמוניה מופלאה" חלק א
משה פוייסטרו {ע}

16:30
"סדנא וכלים לשיפור
הזיכרון"
לימור זילברמן {א}
18:00

סדנא וכלים לשיפור
הזיכרון"
לימור זילברמן {ע}
טז טבת יום שני 13/01

 – 09:15פלדנקרייז עם
דפנה – ישיבה
– 10:00
חוג יצירה עם מוניקה

16:30
"יום הולדת שמח -
בטהובן"
הרווי בורדוביץ {א}
18:00

"תריסר הטנורים"
הרווי בורדוביץ {ע}

 – 09:15התעמלות למניעת
נפילות ושיווי משקל עם מורן
 10:30שיעור עברית עם
שושנה מאור
" 10:00-11:30מועדון
המתכון הביתי" מפגש של
זיכרונות ,טעמים וריחות
בהנחיית דניאלה

 - 17:00מפגש דיירים
בלובי "קפה ומאפה"

 - 18:00ריקודי עם,
ריקודי שורות וריקודים
סלוניים עם נועם יערי
יא טבת יום רביעי 08/01
 – 09:15התעמלות למניעת
נפילות ושיווי משקל עם מורן
 10:30שיעור עברית עם
שושנה מאור
" 10:15-11:30מועדון
המתכון הביתי" מפגש של
זיכרונות ,טעמים וריחות
בהנחיית דניאלה

 - 17:00מפגש דיירים

" 18:00איסאק באבל"
משדה הכבוד לחיל
הפרשים
שלומית נאמן {ע}
 19:30משחקי חברה
בלובי

 - 18:00ריקודי עם,
ריקודי שורות וריקודים
סלוניים עם נועם יערי

יז טבת יום שלישי 14/01
 – 09:15התעמלות עם יונית
 10:00-11:15חוג יצירה
עם זיוה {קבוצה }1
 11:30-12:45חוג יצירה עם
זיוה {קבוצה } 2

יח טבת יום רביעי 15/01
 – 09:15התעמלות למניעת
נפילות ושיווי משקל עם מורן
 10:30שיעור עברית עם
שושנה מאור
" 10:15-11:30מועדון המתכון

16:30

"חוג לשיפור הזיכרון"
סמנטה בן סימון {צ}

" 18:00תולדות האמנות
והאדריכלות "
"האדם החושב -הפיסול של
אוגוסט רודן"  -אליס לוי {ע}
 19:30בינגו בהנחיית
ירדנה

בלובי "קפה ומאפה"

ן טבת יום שישי 03/01

ז טבת יום שבת 04/01

 – 09:15התעמלות בונה
עצם עם נופר יערי
 – 10:00משחקי אתגר
וחשיבה בהנחיית בטי

 – 09:00יוגה עם אלנה
 – 10:30שיעור ציור עם
ולדימיר

פרשת ויגש

ה טבת יום חמישי 02/01

" 16:30מפגש ספרות
וקריאה" אידה {צ}
" 16:30בלט"

18:00

"דון קישוט"
גיא באום {א}

17:45

"בלט"

"הנערה הסוררת"
הבלט הקלאסי הצבעוני
הוירטואוזי
גיא באום {ע}

יב טבת יום חמישי 09/01

שבת שלום!

קונצרט עם

רפי וזינה
יציאת שבת17:29 :

שבוע טוב!

 – 09:15התעמלות בונה
עצם עם נופר יערי
 – 10:00משחקי אתגר
וחשיבה בהנחיית בטי

יג טבת יום שישי 10/01

 – 09:00יוגה עם אלנה
 – 10:30שיעור ציור עם
ולדימיר

פרשת ויחי

16:30

18:00
קבלת שבת עם
חזי לוי

"חוג לשיפור הזכרון"
סמנטה בן סימון {צ}
" 16:30שיח דיירים"
כרמל בלום {א}
18:00
"שידוכים במקרא"
חיים נתנאל {ע}

10:00
"מועדון הסרט הטוב"

17:30
משחקי חברה בלובי
19:00
קונצרט עם
יבגני ליסגורסקי

מועד הדלקת נרות16:32 :

שבת שלום!

יציאת שבת17:34 :

שבוע טוב!

יט טבת יום חמישי 16/01

כ טבת יום שישי 17/01

כא טבת יום שבת 18/01

 – 09:15התעמלות בונה
עצם עם נופר יערי
 – 10:00משחקי אתגר
וחשיבה בהנחיית בטי

 – 09:00יוגה עם אלנה
 – 10:30שיעור ציור עם
ולדימיר

פרשת שמות

16:30

הביתי" מפגש של זיכרונות,
טעמים וריחות בהנחיית דניאלה

 - 17:00מפגש דיירים

18:00

 - 18:00ריקודי עם,
ריקודי שורות וריקודים
סלוניים עם נועם יערי

מועד הדלקת נרות16:26 :

17:30
משחקי חברה בלובי
19:00

יד טבת יום שבת 11/01

"אקטואליה"

בלובי "קפה ומאפה"

קבלת שבת עם
יעל לוגסי

"– 11:00שיח ספרות"
"שירת ספרד:אבן עזרא ,אבן
גבירול ,יהודה הלוי ועוד..
ריקי אלמוג {ע}

18:00

ד"ר דן ביילסקי {א}

קבלת שבת עם
אשר לוי

"אקטואליה"
ד"ר דן ביילסקי {ע}

מועד הדלקת נרות16:36 :

שבת שלום!

10:00
"מועדון הסרט הטוב"

17:30
משחקי חברה בלובי

19:00
קונצרט עם לאוניד ונדוף
ורומן קייסרמן
רפרטואר מכלייזמר

יציאת שבת17:40 :

שבוע טוב

כב טבת יום ראשון 19/01
 09:00התעמלות עם גילה
 10:00קבוצת סריגה
בהדרכת מלכה
 11:00חוג ברידג' עם מיקי

16:30
"שפת גוף בחיי היום יום"
ד"ר אבי זלבה {א}

18:00
"שפת גוף בחיי היום יום"
ד"ר אבי זלבה {ע}

כט טבת יום ראשון 26/01
 09:00התעמלות עם גילה
 10:00קבוצת סריגה
בהדרכת מלכה

 10:00מכירת נעלים
נעלי נוחות  -אבי
 11:00חוג ברידג' עם מיקי
|17:00
"הבולרו של ראוול ,הימנון
האנושות"
סבין יעקובוביץ {צ}
18:15
"הבולרו של ראוול ,הימנון
האנושות"
סבין יעקובוביץ {ע}

כג טבת יום שני 20/01
 – 09:15פלדנקרייז עם
דפנה – ישיבה
 – 10:00חוג יצירה עם
מוניקה

17:00
"הקונצרט המסופר
והמוסבר"
על יצירות המופת
אליהו סמדג'ה {צ}

18:00

"הקונצרט המסופר
והמוסבר"
על יצירות המופת
הגדולות
אליהו סמדז'ה {ע}
א שבט יום שני 27/01
יום השואה הבינלאומי
 – 09:15פלדנקרייז עם
דפנה – ישיבה
10:00
מוניקה בחופש!

" 16:30אנטישמיות"
היתה ונישארה
עדינה בנבנישתי {א}
" 18:00אנטישמיות"
היתה ונישארה
עדינה בנבנישתי {ע}

כד טבת יום שלישי 21/01
 – 09:15התעמלות עם
יונית
 10:00-11:15חוג יצירה
עם זיוה {קבוצה }1
 11:30-12:45חוג יצירה
עם זיוה {קבוצה 2

16:30

"חוג לשיפור הזכרון"

סמנטה בן סימון {צ}
" – 18:00נפלאות
התבונה המקראית"
"רבקה האם – שני גויים –
בכורה ובחירה"
רבקה חגג {ע}

כה טבת יום רביעי 22/01
 – 09:15התעמלות למניעת
נפילות ושיווי משקל עם מורן
 10:30שיעור עברית עם
שושנה מאור
" 10:15-11:30מועדון
המתכון הביתי" מפגש של
זיכרונות ,טעמים וריחות
בהנחיית דניאלה

 - 17:00מפגש דיירים
בלובי "קפה ומאפה"

 - 18:00ריקודי עם,
ריקודי שורות וריקודים
סלוניים עם נועם יערי

כו טבת יום חמישי 23/01
 – 09:15התעמלות בונה
עצם עם נופר יערי
 – 10:00משחקי אתגר
וחשיבה בהנחיית בטי

16:30

"הרווחה בישראל"
איציק רייכר {א}
18:00

"הרווחה בישראל"
איציק רייכר {ע}

כז טבת יום שישי 24/01
 – 09:00יוגה עם אלנה
 – 10:30שיעור ציור עם
ולדימיר

18:00

קבלת שבת עם
לירן ספורטה

מועד הדלקת נרות16:45 :

שבת שלום!

ב שבט יום שלישי 28/01

ג שבט יום רביעי 29/01

 – 09:15התעמלות עם
יונית
 10:00-11:15חוג יצירה
עם זיוה {קבוצה }1
 11:30-12:45חוג יצירה
עם זיוה {קבוצה }2

 19:30משחקי חברה בלובי

קונצרט עם
אסיה לוקשין
ונגן הצ'לו
ולדימיר גייסמן
יציאת שבת17:46 :

שבוע טוב!
 – 09:15התעמלות למניעת
נפילות ושיווי משקל עם מורן
 10:30שיעור עברית עם
שושנה מאור
" 10:15-11:30מועדון
המתכון הביתי" מפגש של
זיכרונות ,טעמים וריחות
בהנחיית דניאלה

- 17:30

פרשת וארא
" 11:00קידוש לשבת"
עם גב' רבקה רוזנברג
{א}
17:30
משחקי חברה בלובי

19:00

 19:30משחקי חברה בלובי

ערב שירה בציבור עם
הקרנת שיקופיות על
מסך בנושא :שירי
נוסטלגיה ועוד עם
ארז שמואלי

כח טבת יום שבת 25/01

 - 17:00מפגש דיירים
בלובי "קפה ומאפה"

 - 18:00ריקודי עם,
ריקודי שורות וריקודים
סלוניים עם נועם יערי

ד שבט יום חמישי 30/01
 – 09:15התעמלות בונה
עצם עם נופר יערי
 – 10:00משחקי אתגר
וחשיבה בהנחיית בטי

ה שבט יום שישי 31/01
 – 09:00יוגה עם אלנה
 – 10:30שיעור ציור עם
ולדימיר

" 16:30מפגש ספרות
וקריאה" אידה {צ}

18:00

16:30
"אל תיגע בזמיר"
עמי רוניס {א}
18:00
"אל תיגע בזמיר"
עמי רוניס {ע}

קבלת שבת עם
דפנה גור
מועד הדלקת נרות16:48 :

שבת שלום!

