פעילות†קהילה†תומכת†ומועדון†הגיל†השלישי
גליה†שלאין†††∞≤≠∂μ≤∞≥∏¥בבית†הועד¨†רח†ßהחלוץ†≥≥

‡ÌÈ‚Á‰†Â¯Ó‚Â†ıÈ˜‰†ÌÈÈ˙Ò‰˘†È¯Á
∫¯ÈÎÊ‰Ï†ÔÓÊ‰†‰Ê
˘„ÂÁÏ†Á¢˘†±≤∞ †¯ÈÁÓ‰
‡·ˆÂÚÓÂ†˘È„Á†ÌÏÂ
˙È·‰Ó†‰ÎÈÏ‰†˜Á¯Ó
ÌÈ¯·‚Â†ÌÈ˘Ï†‰Ï·‚‰†‡ÏÏ†ÌÈ¯ÂÚÈ˘†Ï˘†·Á¯†ÔÂÂ‚Ó

°˙Â¯ÚÏ† „ÁÂÈÓ·†ÌÈÙÒÂ†ÌÈ¯ÂÚ˘†˘„Á †ÂÈ˘ÎÚÂ

זה†הזמן†להרשם°
Ï‰ÈÓ‰†˙Â¯ÈÎÊÓ·Â†˜Â·ÒÈÈÙ·†¯˙‡·†ÌÈË¯Ù

אוקטובר≠בימי†שלישי
אוקטובר≠†בימי†ראשון†ורביעי
 †∞π∫±μטאי†צßי†≠†שמואל†מיקולינצר
התעמלות†בונה†עצם†≠†שלומית†גולן
∞ †≥Æ±בשעה†∞∞∫∞†±מועדון†הסרט†הטוב
החוג†לתנ¢ך†≠†יהודה†ארנן
∞ †±∑Æ±בשעה†∞∞∫∞†≠†±בסי†קולמן¨†הטייסת
החוג†לספרות†≠†נעמי†שוט
השחורה†הראשונה†≠†לאה†בן†ישי
החוג†לקולנוע†≠†רינת†ריבק
∞††≤¥Æ±טיול†לגליל†המערבי
כהן¨†מלך¨†נביא†≠†ד¢ר†חבצלת†לורברבוים
∞ †≥±Æ±תולדות†האמנות†≠†סבינה†שבייד
אוקטובר†בימי†רביעי†בשעה†∞∞∫∞±
∞ †±∏Æ±הטבק†והקפה†≠יורם†רוזנפלד
∞ ≤μÆ±שירה†וסיפורת†ישראלית≠†סימה†רווה

נובמבר†≠בימי†רביעי†בשעה†∞∞∫∞±
נובמבר≠†בימי†שלישי
 †±Æ±±מעדניה†מוזיקאלית≠†יוספה†ליטמן
 †∞π∫±μטאי†צßי†≠†שמואל†מיקולינצר
∞∞∫∞ †±תולדות†האמנות†≠†סבינה†שבייד  †±μÆ±±הבירה†והתה≠†יורם†רוזנפלד
 †≤≤Æ±±שירה†וסיפורת†ישראלית
¢ †≤πÆ±±קוגניציה†בעולם†בעלי††החיים¢
ד¢ר†דניאל†זלדס

טיול†לגליל†המערבי

אמנות
האוסף†של†ד¢ר†ברנס†בפילדלפיה
חגיגה†של†יצירות†מופת†מהפוסט†אימפרסיוניזם
והמודרניזם¨ †והמבנה †החדש †של †המוזיאוןÆ
המוזיאולוגית†מירב†לנסקי†שנהר
חוזרת†אלינו†בהרצאה
שתתקיים†ביום†חמישי†¨כ¢ז†תשרי†תשע¢ח¨†∑±∂Æ±±Æ±
בשעה†∞∞∫†¨±πבאולם†הכניסה
כרטיסים∫†∞≥†ש¢ח†במכירה†מוקדמת
∞†¥ש¢ח†בערב†ההרצאה
ניתן †לרכוש †כרטיסים †גם †באשראי †בטל† ∞≤≠μ∞≤∞∑≤±† ∫ßוגם †דרך †האתר

פסטיבל†רחוב†≥
התקיים†ברחבי†השכונה†בתאריכים†∑≤μÆπÆ±∑≠≤∑ÆπÆ±
היוזמה†מגיעה†משיתוף†פעולה†שנוצר†בוועדת†החינוך†והנוער†השכונתית
הכוללת†את††בתיה¢ס†בקהילה¨†&תנועות†&הנוער¨††מד¢צים†¨†רכזי†חוגים†ופעילים
חברתיים¨†ובעזרת†התמיכה†של†אגף†התרבות†בעיריית†ירושליםÆ

Ì¯Î‰†˙È·†È˙ÏÈ‰˜†ÊÎ¯Ó
Ò˜¯ÓÂ†ÂÈÊ†˘¢Ú

תודה†לנותני†החסות†לאירוע
בלעדיכם†לא†יכולנו†להצליח
Ì¯Î‰†˙È·†ÛÈÒ·†ÌÎÏ†ÌÈÎÁÓ
¯∏†¯‰ÂÊÈ·‡†ßÁ

אוקטובר†≠†נובמבר†∑≤∞±
תשרי†≠†חשון††תשע¢ח
ÌÈÏ˘Â¯È†‰Ò„‰Ï†‰ÏÏÎÓ ≠†¢ÈÏ‡È¯ÊÚ¢
עזריאלי†מכללה†אקדמית†להנדסה†ירושלים†מכשירה
מהנדסים†ברמה†אקדמית†גבוהה†ומעשית†לתעשייה.
∑†מחלקות†לימוד†לתואר†ראשון$B.Sc.$בהנדסה¨†תואר†שני$$M.Sc.$
ומגוון†מכינות†קדם†אקדמיות†ייעודיות†ללימודי†הנדסהÆ
למכללה†שיתופי†פעולה†פוריים†והדוקים†עם†תעשיות†ההיי≠טק

עקבו†אחר†העדכונים†השבועיים
שאנו†שולחים†אליכם††בדוא¢ל

יום†שלישי¨†∑†¨≤¥Æ±∞Æ≤∞±שעות†הטיול∫†∞∞∫∞≤≠∞∞∫∏∞
נבקר†בעכו†העתיקה¨†מסגד†אל†גßזר¨†השוק†הצבעוני¨†בית†הכנסת†הרמח¢ל¨
חאן†אל†עומדאן¨†נמל†עכו¨†תצפית†מחומת†עכוÆ
בית†העלמין†שבי†ציון¨†אנדרטת†שייטת†≥†¨±בית†הבד†גßהשאו†בכלניתÆ
מחיר∫†∞πש¢ח†כולל†הסעה¨†כניסה†לאתרים†והדרכה
ארוחת†צהריים†≠††∞∂†ש¢ח
לפרטים†והרשמה∫†גליה†שלאין≠†∞≤≠∂μ≤∞≥∏¥

Ì¯Î‰†˙È··†‰˜È˙ÂÂ‰†‰·È˙Î‰†È¯È˘ÎÓÂ†˙Â˙Ó‰†˙ÂÁ
ÌÈ‚ÁÏ†˙Â˙Ó†˘ÂÎ¯Ï†ÌÈÓÊÂÓ†ÌÏÂÎ
‡¯Æ‡ÒÙÂ˜†È˜Á˘ÓÂ†˙Â¯ÈÈÂ·Â·†¨È˘†˙ÂÊÈ
ÍÂ¯‡†ÏÂÂ¯˘†˙ÂˆÏÂÁ†ÂÚÈ‚‰†Ô·ÂÓÎÂ

פעילו

יות†וחוגים

תש
ע¢ח†∏≤∞±∑≠≤∞±

מיני†מחניודה†חדש†בבית†כרם
גם†לתושבי†בית†הכרם†מגיעה†חוויה†של†קניה
באיכות†ובשפע†פיצוחים†ממתקים†פירות†יבשים¨†בקרוב†בשד†ßהרצל†∞∞±

הרצאה†בנושא†אוסטאופורוזיס
מרצה†גב†ßאביטל†לרנר
ביום†חמישי¨†∑†¨≤Æ±±Æ±בשעה†∞∞∫†¨±πבבית†הועד†ברח†ßהחלוץ†≥≥
ללא†תשלום

ביג†אפל††פיצה†≠†בואו†להנות†מהפיצה†הכי†טעימה
רח†ßאביזוהר†±

צחוקים†שירים†וסיפורים†בצוותא
ער
ב†למבוגרים†בלבד†∫≠®
יום†חמישי†∑†±πÆ±∞Æ±בשעה†∞∞∫∞≤†במרכז†הקהילתי
לפרטים†נוספים∫†עקבו†אחר†הפרסומים

¢מועדון†מופת†≠¢לניצולי†שואה
פועל†בימים†ראשון¨†שלישי†וחמישי†בשעות†∞∞∫≥π∫∞∞≠±
מוזמנים†להצטרף∫††מאיר†∂∂∏∞μ¥≠¥∏≤π

לכל††המופעים†והארועים†ניתן†לברר†פרטים
†ולרכוש†כרטיסים†במזכירות†המינהל†במזומן¨†בהמחאות†ואשראי
וגם†דרך†האתר
http://www.hugim.org.il/beithakerem.htm

שדרות†הרצל†∑≥††††††††±טלפון∫†≤∞≤≠μ∞≤∞∑≤±Ø
betkerem@matnasim.org.il
www.beithakerem.org.il
www.facebook.com/minhatbk
http://www.hugim.org.il/beithakerem.htm

בשיתוף†עיריית†ירושלים†האגף†לתרבות

תיאטרון†הקרון†מציג∫
הצג
ל ה†קטנה†ויפה
גילאי†∑≠¥
שירי†ביאליק†הנשכחים†והמוכרים†מוצגים†באמצעות
תיאטרון¨†חפצים¨†בובות†ולחן.
מסע†הרפתקאות†בעקבות†השירים†והחפצים.

†¢מעבר†לים

¢

ההצגה†זכתה†בפרס†העיצוב†ובשבחי†הקהל†בפבטיבל
הבינלאומי†להצגות†ילדים†בחיפה†∏∞∞≤

יום†שלישי†¨†י¢א†חשון†תשע¢ח¨∑¨≥±Æ±∞Æ±
בשעה†∞∞∫∑†±באולם†הכניסה
כרטיסים†∫†∞≤†ש¢ח†לילד
††††††††††††††††††††∞†±ש¢ח†למלווה

פסטיבל†¢מנגינות†בגינות¢
תיאטרון†¢תמונע†¢מציגים∫
דרמה†מאת†אלדר†עיני¨†בימוי†מיקי†מבורך
שחקנים†יוצרים∫†תמרי†שחר†¨†עומרי†לוי¨††יאיר†נשרÆ
ההצגה†מתמקדת†בנערה†אבודה†הניצבת†מול†בחירה†הרת†גורל†וחשובהÆÆÆ
הצגה†שלוחצת†על†נקודות†רגישות†ובאותה†נשימה†בועטת†בהם†Æברגעים†שאתה
הכי†לא¢ÆÆÆמד†¢הוא†הנער†אותו†היא†פוגשת†בגינה†ובניהם†נרקמת†חברות†אמיתית¨
אנושית†ונוגעת†ללבÆ

מועדון†חובבי†היידיש†בבית†הכרם

ביום†שני¨†ג†ßחשון†תשע¢ח¨†∑†≤≥Æ±∞Æ±בשעות†∞≥∫∏±∂∫∞∞≠±
בגינה†הקהילתית†¢גן†שחר¢
נפגש†בגינה†לאירוע†חוויתי†של†מוסיקה†וקיימות
באירוע†יהיו†תחנות†בהן†ניתן†ללמוד††כיצד†לחיות†באופן†יותר†מקיים
†הכנת†פיתות†על†מדורה†והופעת†מוסיקה†משמחת

סיור†בעקבות†סופרי†היידיש†בירושלים†ויצירותיהם
יתקיים†ביום†חמישי¨†∑†¨±πÆ±∞Æ≤∞±כ¢ט††בתשרי††תשע¢ח¨†ויימשך†כ≠≥†שעות
נפגשים †בשעה †∞∞∫∂† ±בגן †הכנסת †≠ †גן †הסוס †≠ †במרכז †העיר
הסיור†בהדרכת†מר†יעד†בירן¨†דוקטורנט†לתרבות†יידיש¨†בשפה†העברית†עם
קטעי†קריאה†ביידישÆ
במסלול †שבין †אזור †מרכז †זßראר †בכר¨ †מרכז †כלל †ורחוב †הנביאיםÆ

אירוע†נוסף†יתקיים†ב¢גן†משה†רוזנבלט¢
ביום†חמישי¨†ו†ßחשוון†תשע¢ח¨†∑†≤∂Æ±∞Æ±בשעות†∞∞∫∏±∂∫≥∞≠±

עלות†הסיור∫†∞†¥ש¢ח†Æיש†להירשם†מראש†ולשלם†במזכירות†המינהל†הקהילתי
ניתן†לשלם††גם†באשראי†בטל†∞≤≠μ∞≤∞∑≤±†∫ßוגם†דרך†האתר

מפגש†ספרות†††עם†הגב†ßטובה†מרכוס
†יתקיים†ביום†שלישי¨†ג†ßכסלו†תשע¢ח¨†∑¨≤±Æ±±Æ±
בשעה†∞≥∫∑††¨±במרכז†הקהילתי

יום†שלישי†¨†י¢ח†חשון†תשע¢ח¨
∑†∑Æ±±Æ±בשעה†∞≥∫∞≤
באולם†הספורט

ההצגה†מתקיימת†הודות†לתרומתה†הנדיבה
של†הקרן†ע¢ש†רחל†בנין†ז¢ל
באמצעות†הקרן†לירושלים

הנושא∫†המשורר†רוני†סומק
קריאה†משיריו¨†שיחה†ודיון

כרטיסים†∫†∞≤†ש¢ח

תיאטרון†אורנה†פורת†מציג∫

עכבר†העיר†ועכבר†השדה
לגילאי†∑≠¥

הצגה†משעשעת†בעקבות†המשל†הידוע†של†איזופוס
על†שני†עכברים¨†והנמשל∫†צריך†לכבד†את†האחר
ולהישאר†חברים†טובים†לתמיד
יום†שלישי†¨†כ¢ה†חשון†תשע¢ח¨∑¨±¥Æ±±Æ±
בשעה†∞≥∫∑†±באולם†הספורט

חוגים†לילדים
גיטרה†קלאסית† טיסנאות
פלמנקו† ריקוד†לטיני≠זומבה
אילוף†כלבים

טיול†באזור†גוש†דן

לתושבים†בגיל†השלישי

בהנחיית†דלית†יששכר
בימי†חמישי
בתאריכים†∑†¨±∂Æ±±Æ±∑†¨†±πÆ±∞Æ±בשעה†∞≥∫∂±
בספריית†הרחוב†ברח†ßהחלוץ†≥≥

אנגלית†
קרמיקה† ציור†ורישום
גיטרה†קלאסית† פלמנקו

ההרשמה†בעיצומה†מומלץ†להזדרז†ולהירשם
פרטים†במזכירות∫†∞≤≠μ∞≤∞∑≤±

ביום†ראשון†ה≠∑†¨μÆ±±Æ±בהדרכתו†של†מורה†הדרך†צבי†פישÆ
יציאה∫††∑∫¥μחזרה†משוערת∫††∞≥∫∏±
מסלול†הטיול∫
נתחיל†בביקור†בפארק†אריאל††שרון¨
ונראה†איך†עשו†את†הקסם†מאשפה
©¢חירייה†¢לשעבר®†לפארק†יפה†וירוקÆ

ניתן†לרכוש†כרטיסים†להצגות††גם†באשראי†בטל†∞≤≠μ∞≤∞∑≤±†∫ßוגם†דרך†האתר

שעת†סיפור¨†יצירה†ותנועה†לילדים

חוגים†למבוגרים
תולדות†האמנות†©באנגלית®

נמשיך†בסיור†ביפו†העתיקה†והחדשה†Æנסקור†את†הדמויות†הרבות†שביקרו
בעיר†≠†תוך†הליכה†בנמל†יפו†ובעיר†העתיקה†Æנבקר†במרכז†המבקרים¨
ובשוק†הפשפשים¨†נפגש†עם†דמות†יפואית†מרתקת†שתספר†לנו†על†ילדותה
בשכונת†עגßמי†ועל†חיים†בעיר†מעורבתÆ
ניסע †לביקור †במרכז †המבקרים †של †איגודן †©שפדן †בראשון †לציון®Æ
עלות†הטיול∫††∞∂†ש¢ח†כולל†אוטובוס¨†מדריך†ארוחת†צהריים†וכניסה†לאתרים

שבתרבות
תתקיים†בשבת¨†א†ßחשון†תשע¢ח¨†∑≤±Æ±∞Æ±
בשעה†∞∞∫†±±בבית†הוועד†הישן†רח†ßהחלוץ†≥≥
עו¢ד††יחיאל†חיליק†גוטמן

סינמה†נפש
פותחים †שנה †רביעית †במתכונת †חדשה°
השנה†אנו†מעוניינים†להוסיף†הרצאות†איכותיות†ולשם†כך
דרושים††¥≠μמתנדבים†מהקהילה†שיהפכו†לחלק†מצוות
החשיבה†וההפעלה†של†הפרוייקט†הקהילתי†החשוב†הזה
לפרטים†נוספים∫†דנה†amitimbk@gmail.com†¨∞≤≠μ∞≤∞∑≥±

ביום †שני †האחרון †בחודש¨ †בשעה †∞≥∫† ±πבאולם †הכניסה

מחבר†הספר
¢ממשלות†ישראל††לדורותיהם≠†החלטות†חכמות†והחלטות†טיפשות¢
∞†כיצד†קרה†שגבולות†ירושלים†הורחבו†ושוב†הורחבו
ב≠†∑∂††±πובלעו†כפרים¨†מחנות†פליטים†ושדה†תעופהø

השגריר†בדימוס†מר††צבי†מזאל

†לשעבר†שגריר†ישראל†במצרים†ובשוודיה
∞†איך†עוצרים†את†האיסלם†הקיצוניø

נקרין†סרטים†העוסקים†בנפש†האדם†Æבסיום†הסרט†נקיים†דיוןØהרצאה†קצרה
התאריכים†הקרובים∫∑††≤∑Æ±±Æ±∑†¨≥∞Æ±∞Æ±שמות†הסרטים†יפורסמו†בהמשך
הזמרת††גßנט†יהודיאן≠רוטשטיין

∞†על†המופע†שלה†ל¢טהרן†באהבה¢
∞†איך†המוסיקה†מגשרת†בין†זרמים†בחברה†הישראלית

ציוד∫†מים¨†כובע¨†קרם†הגנה¨†נעלים†סגורות

ערב†שירה†בציבור
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