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תושבים יקרים!
מינהל קהילתי גינות העיר פרוס במרחב שכונות הליבה של ירושלים, ועוסק בקשת רחבה של נושאים אורבניים, תרבותיים, קהילתיים

וסביבתיים. כקהילה חזקה ומובילה בעיר, אנו מחויבים לפיתוח הקהילה והחברה האזרחית בירושלים ולביסוס מרקם החיים המשותפים 
בעיר מרובת הגוונים.

תוכניות המבוגרים של המינהל הקהילתי הם בליבת העשייה שלנו. תוכנית הדגל הינה תוכנית "אל-גיל" – תכנית ייחודית להשכלה,
העשרה וידע רב תחומי עם מרצים מקצועיים, בעלי ניסיון עשיר ומובילים בתחומם. התוכנית פועלת בהצלחה רבה ב"בית יהודית“
המבנה המרכזי של המינהל הקהילתי במושבה. בנוסף מפעיל המינהל פעילות לדוברי אנגלית, תוכנית קפה אירופה לניצולי שואה

בשיתוף לשכת רווחה דרום ופעילות קהילה תומכת – תוכנית המאפשרת איכות חיים לאזרחים וותיקים בביתם.
תוכניות המבוגרים במינהל קהילתי גינות העיר מהווים אבן שואבת למשתתפים מכל קצוות העיר ומנוף לפיתוח רשת חברתית

וקהילתית. אני מזמין גם אתכם/ן להצטרף להצלחה החברתית, התרבותית והקהילתית!!!
          בברכה,

שלום רב!
שמחה ומברכת על פעילות ענפה לבני 60+ במינהל קהילתי גינות העיר בכלל ועל תוכנית אל-גיל 

בפרט. מדובר בתוכנית איכותית ומקצועית המציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים 
ומשלבת חוויית למידה יחד עם תחושת שייכות וקשר חברתי ועולה בקנה אחד עם חזון ומטרות 

המחלקה לגיל השלישי. חזון המחלקה מתבסס על מפת המדדים להזדקנות מיטבית בישראל של 
הג'וינט, שאושרה ע"י ממשלת ישראל ביולי 2020, והינו "הזדקנות מיטבית לכלל תושבי העיר 

ירושלים, מקסום העצמאות, האוטונומיה וההתפתחות של האדם תוך מתן משמעות, שייכות וחוסן 
כלכלי בתהליך ההזדקנות, וחיזוק התושבים הוותיקים כשותפים ובעלי השפעה לתועלת החברה 
והקהילה". מפת המדדים מדברת על שלושה מדדים שמשפיעים על הזדקנות מיטבית: שייכות 
חברתית, בריאות וחוסן כלכלי. בנוסף, יש את נושא האוריינות הדיגיטלית שנמצא כגורם מנבא 
מכפיל כוח רוחבי המשפיע על כל המדדים. במחלקה הוספנו מדד נוסף, רביעי, מדד התרבות 

שאנו רואים בו כחמצן לנשמה ומאוד מתבקש בעיר ירושלים המשופעת במוסדות תרבות.
חשוב לנו במחלקה לגיל השלישי שכל פעילות, תוכנית או מייזם שפועל בשטח יהיה מחובר לחזון 

ולמדדים, יחד נצליח כולנו לשפר את איכות חייהם של בני הגיל השלישי ולהאריך את משך השנים 
בהם הם חיים בבריאות טובה, בעצמאות ובתחושת משמעות.

שייקה אל עמי
 מנהל מינהל קהילתי

גינות העיר

נטלי פיקהולץ
מנהלת מתנ“ס גינות העיר

סגנית מנהל המינהל

הדס עפרת
 יו“ר הנהלת מינהל קהילתי

גינות העיר

בברכה,
עדנה דרנל

ממונה על המחלקה לגיל השלישי
אגף חברה, עיריית ירושלים
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שלום רב!
כמנהלת מנהל בית יהודית ומנהלת תוכנית אל גיל גאה לשתף אותכם/ן בתוכנית "אל גיל" ובכל הפעילויות

למבוגרים שמתקיימות אצלנו. תוכניות/קורסים אלו מוגשים אליכם אחרי בדיקה יסודית וחתומים במקצועיות, 
בגוון עשיר, עם מורים מספר אחת בתחומם, מבטיחים חוויה והעשרה בכל הקורסים. 

תוכנית זו גם פותחת בפניכן/ם את ההזדמנות למפגשים מרגשים, לחברויות וקשרים חדשים
ובעיקר לתחושה שאתם חלק ממשפחת בית יהודית.

כחלק מתוכנית "אל-גיל" פועלת תוכנית Use Your Ivrit הכוללת קורסים בעברית קלה לדוברי אנגלית המעוניינים
לתרגל את העברית שלהם. תוכניות הלימוד מותאמות לכל גיל, גם לאנשים עובדים. כל חבר בונה לעצמו תוכנית

אישית לפי הצורך והפניות. ניתן לשלב בין התוכניות. בתקופת הקורונה גם אנחנו אותגרנו אך למדנו להתמקצע
וללמד בזום/פרונטלי לפי הדרישה.

כולי תקוה שהמצב יאפשר ונחזור כולנו ללמוד תוך כדי מפגש פרונטלי.
שמחה לקבל מכם/ן משובים חיוביים וגם הצעות לשיפור. מבטיחה להיות קשובה.

מזמינה כל אחד/ת מכם/ן להצטרף לתוכנית.

"Use Your Ivrit" program
The program offers courses, at Beith Yehudith and on Zoom, on different topics, 
taught in easy Hebrew for non-native Hebrew speakers wishing to improve and 
practice their Hebrew. 
For details about these courses You can look for English spoken courses on our
different branches of Ginot Ha'ir.
Michal Brunschwig, Coordinator of English speaking Seniors
seniors@ginothair.org.il 

בברכה
מיקי (מיכל) אברהם

מנהלת בית יהודית ותוכנית ’אל גיל‘



תוכנית אל גיל
פעילות גופנית

יהדות, היסטוריה, ספרות ושירה
שפות

אמנות, מוזיקה ותיאטרון
גוף - נפש ורוח

העשרה וחשיבה
'Use Your Ivrit' תוכנית

מערכת שעות 'אל גיל'
מערכת שעות 'לומדים מרחוק'

אודות המורים
תוכניות נוספות

שירותים שכדאי להכיר
נהלי רישום

חופשות ומחירים

4
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10
12
15
18
19

21
26
27
28
29
30
31
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מתנשפים כשעולים מדרגות?
מרגישים שהגוף כבר לא מה שהיה פעם?

מעוניינים לעשות כושר בכיף והנאה?
מזמינים אתכם להצטרף אלינו למגוון חוגי הספורט עם מיטב המורים בעיר לחיזוק הגוף.

התעמלות אנטי אייג'ינג לפנים / אוריה שוחט 
התעמלות פנים היא הזדמנות לשקם ולבנות מחדש את שרירי פנייך.

תהליך אימון השרירים מזרים דם לפנים, מגדיל את מסת השריר, 
ממלא ומעצב את הפנים ומחזיר חיוניות למראה פנייך.

ימי ה' 9:00-10:00

ריקודי בטן / אוריה שוהט 
במהלך השיעורים נרקוד ריקודים אוריינטליים מזרחיים, ובנוסף ניגע מעט גם בסגנון הודי

וסלסה. ריקודי הבטן מחזקים את הגוף ומגמישים את השרירים, מפחיתים משמעותית כאבי גב
וכך בנוסף להנאה הרבה מדובר גם בפעילות גופנית לכל דבר!

בשיעורים נשלב תרגילים לשפור היציבה ולריפוי יחסי שריר/שלד בטכניקה משולבת ייחודית.

ימי א' 10:30-11:30

זומבה גולד / אנה מלכה
שילוב של מקצבים לטיניים וצעדי ריקוד פשוטים היוצרים יחד אימון ייחודי, אנרגטי ומלהיב.

שיטה הכוללת עבודת אגן, בטן וידיים ושריפת קלוריות תוך כדי הנאה מריקוד סוחף.
ימי ב' 9:00-10:00
ימי ג' 9:00-10:00
ימי ה' 9:00-10:00

שיווי משקל / דבורה ליטווין
בשיעור נתמקד בשיפור שיווי המשקל בכל ההיבטים, החל מחיזוק שרירי פלג גוף התחתון

ועד לשיפור היציבה והקואורדינציה.  השיעור ברובו בעמידה וחלקו בישיבה על כסא והאימון
על פיתה, אביזר המיועד לאימון שיווי משקל.

ימי ה' 10:55-11:40
בזום

התעמלות למניעת אוסטאופורוזיס / דבורה ליטווין
בשיעור נתמקד בחיזוק העצם, מניעת דלדול ואובדן המסה הגרמית. השיעור ברובו על כסא

וכולל גם תרגילים לשרירים המייצבים, החשובים למניעת נפילות ושברים הנגרמים מהן.
ימי ה' 11:45-12:40 

בזום
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התעמלות בריאותית על כיסאות / תמר בנטל 
בשיעור נניע את כל המפרקים בגוף. נחזק את השרירים במגוון דרכים. נתרגל מתיחות, נשימה

והרפיה. התרגול מתבצע בישיבה על כיסא ובעמידה. השיעורים מותאמים לכל הגילאים
ומאפשרים תנועה וחיזוק בצורה בטוחה ויחד עם זאת מאתגרת ומהנה.

ימי א' 12:00-12:45
ימי ד' 12:00-12:45

זום ופרונטלי יחד

התעמלות על כסאות / אוריה שוהט
התעמלות בעזרת כסאות עם יחס אישי ומקצועי וחוויתי לגוף ולנפש. בליווי מוסיקה במקצבים

שונים וברמות קושי שונות המותאמות ליכולת המשתתף. בשיעורים נשים דגש על בניית עצם,
יציבה, עיצוב גוף ועבודה עם מכשירים שונים כגון: גומיות, כדורים ומשקולות. 

ימי א' 8:00-8:45
ימי ד' 8:15-9:00

אירובי ועיצוב הגוף / גליה כהן
שיעור דינאמי הכולל חימום קל וקצבי, עבודת כוח על כל הגוף עם דגש על תרגילים לבניית עצם,

מתיחות והרפיה.
ימי  ג' 9:00-10:00

פילאטיס / גליה כהן
שיטה לאימון גופני שנועדה לשפר את היציבה ואת התפקוד היומיומי של הגוף. שיטת הפילאטיס
מדגישה את הנשימה, הריכוז, חיזוק וייצוב מרכז הגוף, שליטה בתנועה, דיוק וזרימה. התרגילים

מתבצעים על מזרן בסיוע אביזרים שונים ונועדו להפעיל את השרירים המייצבים את הגוף.

ימי  ג' 10:30-11:30 

פלדנקרייז / סנדי קסלר 
שיטה שפותחה בישראל בשנות ה-50 והיום נלמדת בכל העולם. עקרונות השיטה מלמדות

כיצד לזוז ביעילות ומסייעת לשיקום פציעות ישנות ומניעתן בעתיד.
יום ב' 12:45-12:00

בזום 
יום ד' 10:30-11:15 

משולב עם באזז 

באזז- התעמלות לבניית העצם / סנדי קסלר
השיטה מבוססת על שיטת פלדנקרייז ומלווה במוזיקה. האימון מעודד ריכוז, משפר את הדיוק,

את האוריינטציה במרחב ואת ההקשבה. השיטה משלבת תנועתיות וגמישות בתוספת וויברציות
ומגע ברור עם הרצפה וגורמת לתחושה של "מסג'" עצמי ואנרגיה הזורמת

בעמוד השדרה מכפות הרגליים ועד הקודקוד. 

יום ב' 11:00-11:45
בזום

פילאטיס / חיה שטראוס
שיעור התעמלות לשיפור הכושר הגופני שלנו. במהלך השנה נחזק את השרירים של כל הגוף.

נשים דגש על יציבה נכונה ושיווי משקל. חיזוק רצפת האגן וגם נעשה מתיחות שיהפכו אותנו
לגמישים יותר. יינתנו התאמות לתרגילים. כך שהשיעור מתאים גם למתחילים וגם למתקדמים.

ימי א' 12:00-13:00
ימי ד' 12:00-13:00

הליכה נורדית / אלכס פריסורביץ 
הליכה נורדית היא שיטת אימון ספורטיבית כלל גופנית בה משתמשים בשתי מקלות שעוצבו
במיוחד לעבודה עם פלג הגוף העליון בזמן ההליכה.  שימוש במוטות בכל צעד, משחרר לחץ

ומתח בכתפיים ובעורף ובמקביל בונה שרירים בפלג גוף עליון ותחתון, מפחיתה את העומס על
המפרקים, משפרת יציבות, קואורדינציה ושיווי משקל ומאפשרת פעילות בחיק הטבע.

ימי א' 7:30-8:30
ימי ג' 7:30-8:30
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צ'י גונג ומדיטציה / ענת אראל

יוגה / תמר בנטל
שיעורי יוגה רכה, תנועתיות וחיזוק, נשימה והרפיה. יוגה קלאסית מותאמת לגיל הזהב.

טניס שולחן (מתחילים) / משה גרשון

תרגול סיני עתיק המשלב תנועה, נשימה וכוונה ומטרתו שיפור הבריאות והיכולות הטבעיות
של האדם. בשיעור נתרגל סדרות שונות של צ'י גונג ומדיטציה בישיבה, עמידה ותנועה.

ענף ספורט עממי משפחתי שמתאים לכל אחד, ללא מגבלת גיל או גובה. במהלך משחק טניס
שולחן, השחקן מפתח את הקואורדינציה, יכולת הריכוז והכושר הגופני. המשתתפים ילמדו את

חוקי המשחק ויכירו את הסגנונות השונים, יתרגלו הגשה וקבלה של מגוון חבטות פתיחה וכן
משחק התקפי והגנתי וישתתפו מעת לעת בתחרויות וטורנירים.

* האימונים של יום ב' מתקיימים בקבוצות קטנות, ומחושבים כשני חוגים לצורך גביה 
* הצטרפות מותנת במבחן התאמה לרמה

ימי א' 10:30-11:30
ימי ג' 8:00-9:00

ימי ד' 10:30-11:30
זום ופרונטלי יחד

ימי א' 11:50-12:50
פרונטלי וזום בו זמנית

ימי ג' 13:00-14:30

טניס שולחן (מתקדמים) / שמוליק ויסמן
ענף ספורט עממי משפחתי שמתאים לכל אחד, ללא מגבלת גיל או גובה. במהלך משחק טניס
שולחן, השחקן מפתח את הקואורדינציה, יכולת הריכוז והכושר הגופני. המשתתפים ילמדו את

חוקי המשחק ויכירו את הסגנונות השונים, יתרגלו הגשה וקבלה של מגוון חבטות פתיחה וכן
משחק התקפי והגנתי וישתתפו מעת לעת בתחרויות וטורנירים.

ימי ב' - 12:00-13:30
13:30-15:00

* הצטרפות מותנת במבחן התאמה לרמה
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רוצים ללמוד יהדות מזווית אחרת? מתעניינים בספרות ושירה?
אוהבים להתפלפל ולפלפל? מרגישים צימאון לידע אין סופי?

אתם מוזמנים להתחבר לקורסים ולמרצים המרתקים שלנו ולגלות עולמות חדשים 

אלתרמן שירתו והטור השביעי / ד"ר ניר ארגוב
'זמר הפלוגות', 'עוד חוזר הניגון', 'מגש הכסף', 'מסביב למדורה', ורבים אחרים, שמים את

שירת אלתרמן בפסגת היצירה ועיצוב התרבות והשיח העברי  1934 -1970.
נהנה מיצירתו ארוכת השנים של נתן אלתרמן, שלוותה את היישוב היהודי בארץ,

בימיו הקשים והיפים. 

ימי רביעי 9:00-10:15

"אם נשים את כל אמצעי החינוך של חיבת ציון בכף אחת, ואת השיר בכף השנייה- יכריע
הוא את כולם" (ד"ר בן יהודה)  השירים העבריים המולחנים, שעיצבו וביטאו את רוח היישוב

העברי מראשית הציונות, ונסיבות כתיבתם

ימי רביעי 10:30-11:45 
השירים העבריים והתנועה ציונית /ד"ר ניר ארגוב

פרושי התנ"ך בראייה יהודית נוצרית / תמר אברהם 
הקורס יפרוס בפנינו את ארץ ישראל בעיניים נוצריות – מהאתרים הקדושים סביב לכנרת,ימי א' 13:30-14:45

נצרת והר תבור, דרך ערי מישור החוף ושלל האתרים בירושלים וסביבתה ועד לשרידים
המרשימים של חיים נוצריים בנגב. ההיכרות עם האתרים תלווה בלימוד הטקסטים

הרלוונטיים מהברית החדשה והצגת הרקע המקראי העומד מאחוריהם.

רודנים, מלחמות ואירועים ששינו את פני ההיסטוריה / נעמי יאנוש
ימי ה' 13:30-14:45

בזום
בקורס נעלה לדיון כמה מן המלחמות שהכתיבו את מהלך ההיסטוריה בתקופתן, נעסוק
באירועים היסטוריים שעיצבו את פניה של המאה ה- 20 ונפגש עם כמה רודנים אכזריים

שנשמרו בזכרון הקולקטיבי של החברה האנושית.

ירושלים לדורותיה / גדי וקסלר
תולדות ירושלים לאורך כל התקופות מן האלף השני לפנה"ס עד ימינו (המאה ה-21) עםימי ג' 9:00-10:15

שפע תמונות ומפות על פי סדר התקופות (ולעיתים בהשוואות לערים היסטוריות נוספות
בארץ בתקופות מקבילות) .
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אתרים ומקומות ברחבי הארץ / גדי וקסלר
בקורס אנו עוברים באמצעות שפע של תמונות על אתרים ומקומות בכל הארץ בסדרימי ג' 10:30-11:45

גיאוגרפי מצפון לדרום, מן החרמון ועד אילת. תאור קצר של כל אתר, תולדותיו על מאפייניו
ומקומו בתולדות הארץ.

929 – לומדים תנ"ך ביחד/ דניאל שרשבסקי
ימי ב' 10:30-11:45

זום ופרונטלי יחד
בלימוד אנו נצטרף לקצב של 929 וננסה להפגיש בינינו, בני המאה ה – 21, לספר התנ"ך.

כך נפגוש את האדם החרד והחשוף בתהלים, את איוב הדורש משפט צדק, את שירת
האהבה בשיר השירים ועוד. לצד העמקה בפרקי התנ"ך ננסה למצוא את נקודת החיבור

בין התנ"ך לבין התרבות הישראלית על פניה השונות.

התנ"ך בראי הספרות / שרה שויקה
נצעד בעקבות אישים ומאורעות מהתנ"ך כפי שהם נתפשים בפרשנות המסורתית ובמדרשימי ב' 9:00-10:15

ונבדוק כיצד הם משתקפים בעיני פרשנים, הוגים, סופרים ומשוררים בני זמננו, שלוקחים
אותם למחוזות חדשים, הנטועים באורחות החיים המודרניים. 

הנשיקה מבעד למטפחת - סדנה לכתיבת שירים / מיכאל אדם
כיצד "מתרגמים" רגשות ומחשבות לשפה שירית? מהי עשיה משוכללת ומרגשת בחומריימי א' 10:30-11:45    

הלשון? מהם האמצעים האמנותיים כמו דימוי ומטפורה, אנפורה ואפיפורה (נכיר ונתרגל עוד
100 אמצעים אמנותיים, כולל חדשים הייחודיים לסדנה), מהו מתח פואטי? ועוד הרבה

נושאים שונים ומגוונים – רתומים לדרורים יפים וזריזים. כל משתתף יפתח את שירתו,
יקבל התייחסות אישית, ויהיה מודע לפואטיקה שלו.

עיון בסיפורים קצרים / מיכאל אדם
קריאה מונחית בסיפורים קצרים וגילויים שהם מעבר לקריאה תמימה... הקריאה המונחיתימי א' 12:00-13:15

פותחת בפני המשתתפים עולם חדש, מעמיקה את חוויית הקריאה, פותחת את הקורא
לתובנות חדשות, וחושפת בפניו מציאות שלא דמיין, מחברת אותו לחייו ומאירה את דרכו.

התבונה המקראית / מיכאל אדם 
ימי ה'  12:00-13:15

בזום
המאפיין המרכזי של הלימוד הוא התקרבות לטקסט המקראי, שימת לב לפרטים הקטנים,

לביטויים, למצבים, למה שנאמר ולמה שהוסתר או הוצנע או נעלם. בכל שיעור נתייחס
לתבונה הגלומה בטקסט. נושא השנה יהיה שמואל ב' ומלכים א'.

סיפורי חיים וכתיבה יצירתית / מיכאל אדם
אנשים אוהבים לכתוב ומנסים את כוחם בכתיבה בצורות שונות: בכתיבת סיפורם האישיימי ה' 9:00-10:15 בזום

או המשפחתי, בכתיבת סיפורים קצרים וארוכים, בכתיבת משלים המכילים חכמת חיים ועוד.
הקורס יציג דרכים רבות ומגוונות לביטוי הדרך הייחודית של כל משתתף. 

משוררים ושירה / מיכאל אדם
ימי ה' 10:30-11:45

בזום
נפגוש שירים וננתח אותם, נתקרב לשירה, ננסה להבין משוררים ונראה, כיצד השירה
מכנסת את קוראיה ושומעיה למקום אינטימי ומעוררת שיחה פתוחה אישית וציבורית.

נעסוק במיטב השירה הישראלית.



10

hello
לוםأهال
ש

BONJOUR

CIAO

רוצים לטייל בחו"ל ולדבר בשפת המקומיים? חולמים בספרדית?
רוצים להבין לעומק את השיר ביידיש שאמא שרה לכם בילדותכם? 

זה הזמן להירשם לקורס בכל שפה שתבחרו ולפתוח דלת לעולם חדש. 
*חלוקה לרמות מתבצעת ע"י המרצים של הקורסים.

ימי ד' 12:00-13:15 
מתקדמים 1

ימי ד' 10:30-11:45
מתקדמים 2

שיעור מגוון שבו נלמד את כל מיומנויות השפה: קריאה וכתיבה, דקדוק ושיחה בהתאם
לרמת הכיתה. בנוסף לספר הלימוד הבסיסי נעבוד על מגוון רחב של חומרים,

שירים וסרטונים.

אנגלית / מיכל צוקרמן

ימי א'  10:30-11:45
מתחילים 

ימי ב'  13:45-15:00
רמה 2 

ימי ב' 10:30-11:45
רמה 4 

ימי א'  13:45-16:00
רמה 6

ימי ב' 12:00-13:15
רמה 7 

ימי א' 12:00-13:15
רמה 8

התכנית כוללת לימוד קריאה, כתיבה ודגש על דיבור. נשלב  קריאה של יצירות ספרותיות –
מעובדות ומקוריות - לרמת הביניים, למתקדמים ולמשתלמים. נלמד ניבים ופתגמים,

נקיים דיונים ושיחות בין הסטודנטים וניהנה משירה בציבור.
*בנוסף פועל מועדון שוחרי היידיש של גינות העיר המספק נגיעה מהנה בתרבות ופולקלור היידיש

הכוללת מוזיקה, הרצאות, הצגות וסיורים. המועדון מתקיים בימי חמישי אחת לחודש. תוכנית שנתית ניתן לקבל במזכירות

יידיש / לאה סקיבא

נלמד את יסודות השפה והמבנים הדקדוקיים שיאפשרו לנו לתקשר בצורה בסיסית
מהשלבים הראשונים של הקורס. השיעורים מתנהלים בצורה אינטראקטיבית עם דגש על

השפה המדוברת יחד עם מושגים מהתרבות הצרפתית. 

ימי ה' 15:00-16:15
מתחילים

ימי ה' 13:30-14:45 
מתקדמים 1

צרפתית / דניאל לונדר

ערבית / אלי ניסן
ימי ב' 9:00-10:15

מתקדמים 
ימי ב' 10:30-11:45

רמה 2 

נלמד מיומנויות לניהול שיחה בחיי היום יום באמצעות לימוד תבניות דקדוקיות. נכיר
מקרוב את תרבות החברה הערבית בישראל דרך פתגמים, שירים וסיפורים.

שיטת הלימוד של הקורס מאפשרת ללומד לדבר ערבית כבר מן השיעור הראשון והיא
מבוססת על הדמיון הרב עם השפה העברית. 
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מטרת הקורס למתקדמים:  ניהול שיחות ממגוון מצבים יומיומיים באמצעות משפטים
מלאים ולא רק מילים בודדות. להבין תוכניות טלוויזיה, שירים ושיחות ברמה גבוה. 

שיפור יכולת ההגייה על המלים שמצריכות תירגול רב יותר.
בקורס למתחילים נלמד כתיבה/ קריאה הגייה ובסוף נקיים שיח בספרדית.

איטלקית / ד"ר לארה בן-דוד- בזום
ימי ה' 10:30-11:45 

מתחילים
ימי ה' 12:00-13:15

מתקדמים ב'
ימי ב' 10:30-11:45 

מתקדמים ג'
ימי ב' 12:00-13:15

מתקדמים ד'
ימי ד' 10:30-11:45

מתקדמים ד'
ימי ד' 12:00-13:15

דוברים

נלמד את השפה ברמות ידע שונות מיסודותיה עד הרמה הספרותית. נעסוק בקריאה,
כתיבה, דקדוק, דיבור ותרבות באווירה נעימה נשלב  שירים, טקסטים קצרים מקוריים

וקטעים מעיתונים.

ספרדית / מריסול הלפרן 
ימי ד' 16:00-17:15

מתחילים 
ימי ג' 16:00-17:15 

מתקדמים 

לפי דרישה יפתחו 
אופן חריג -

ימי ו' 8:00-9:15
מתחילים 

ימי ו' 9:30-10:45
מתקדמים 

ערבית - רמה 2 / הדיל עבאדין
ימי א' 10:30-11:45
ימי א' 12:00-13:15
ימי ה' 10:30-11:45

מתחילים
ימי ה' 12:00-13:15

מתקדמים

בקורס זה אנו לומדים את השפה הערבית המדוברת. לומדים קריאה כתיבה ושיח. 
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תמיד הסתכלתם על העולם קצת אחרת? הדמיון שלכם עובד שעות נוספות?
יש לכם רצון עז להבעה, ליצירה, לעבודה עם הראש והידיים? נהנים להאזין למוזיקה? אוהבים לשיר? 

אתם מוזמנים להתחבר למגוון קורסים מרתקים וסוחפים מתחומי האומנות והמוזיקה.

יהדות ויהודים בקולנוע / עמנואל כהן
ימי ד' 11:00-12:15

בזום
במהלך השיעורים נתמקד בביטויים הרבים והמרתקים של דמותם של היהודים ושל

היהדות באמנות הסרט. כל שבוע יישלח קישור לסרט, אותו ננתח בשיעורים. 
*הדיונים יתקיימו באנגלית, אם כי ברוב הסרטים יש כתוביות בעברית.

ימי ג' 12:00-13:15
רוסיה על קצה המזלג / אלה צ'רניאק

מה משותף ל"מפוזר מכפר אז"ר", חברת "תה ויסוצקי" ותיאטרון "הבימה"? נכון, שלושתם
נולדו ברוסיה. בקורס תחשפו למגוון נושאי הדגל של התרבות הרוסית וקשריה עם

הישראליות. הקורס מקנה: הרחבת ידע אודות הקלאסיקות העולמיות בתחומי מוסיקה,
אומנות, אדריכלות, צילום, עיצוב, ספרות, קולנוע, ריקוד וקולינריה; "טיול מהכורסה" לאחד

היעדים האקזוטיים והמגוונים בעולם; מכינה לקראת היציאה לטיול לרוסיה; כולל יציאה
לסיור וסדנת טעימות\בישול.  הקורס הוא הראשון והיחיד מסוגו בארץ. 

*הקורס לא מקנה ידע בשפה הרוסית.

כל הזרמים של האמנות המודרנית: מהאסלה במוזיאון ועד לאמנות אקולוגית / אלה צ'רניאק
האם עמדתם פעם במוזיאון מול יצירת אמנות (כך לפחות היה כתוב בתווית שעל הקירימי ג' 13:30-14:45

לידה) וחשבתם: "מה זה לעזאזל?" אם המשכתם לעמוד ולתהות הרבה זמן - סימן שהאמן
עשה עבודה טובה. מהותה של האמנות המודרנית והעכשווית היא לגרום לנו לשאול שאלות

ולחשוב על מהות האמנות, על עצמנו ועל עולמנו. הקורס מציע כלים להיכרות עם השפות
הרבות בהם מדברת האמנות המודרנית והעכשווית. מתאים לכל מי שאוהב, מסתקרן

ורוצה להבין וליהנות מאמנות רבת הפנים.

לפצח את קוד הרנסנס / אלה צ'רניאק
למה עדיין עובד עלינו הקסם של יצירות האמנות שנוצרו לפני 600 שנים? איך משתמשיםימי ב' 13:30-14:45

בקוד הרנסנס אמנים, מעצבים, צלמים, אדריכלים ואפילו קולנוענים בתקופתנו ולמה לא
ניתן להבין את היצירות של האמנות המודרנית והעכשווית בלי להכיר את אמנות הרנסנס?

שאלות אלו עומדות במרכזו של הקורס אשר בנוי ממגוון נושאים קצרים ומרכזיים להבנת
האמנות הרנסנסית. נלמד יצירות אלו על רקע תרבותי-היסטורי של התקופה, נעקוב אחרי

קשריהם עם האמנות המודרנית. הקורס מקנה כלים ל"קריאה" עצמאית של יצירות אמנות
ומפתח את הרגישות החזותית, כושר התבוננות והמיקוד. הקורס כולל סיור אמנות.
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איטליה על קצה המזלג / אלה צ'רניאק

חדש

ימי ב' 17:00-18:15
בזום

טעימות של התרבות האיטלקית. נכיר יצירות מופת ספרותיות, מוסיקליות, אמנותיות,
Amazzacaffé קולנועיות, אדריכליות וקולינריות; מושגי תרבות חשובים כמו

ו- ;Campanilismo"נטייל" ברומה, פירנצה, מילאנו וגם בערים הסמויות מעניי התיירים.
הקורס מהווה מכינה לקראת טיול באיטליה.

הוא יכלול סיור איטלקי בירושלים וסדנת טעימות\בישול.

נכיר אמנים אגדיים שהניחו את היסודות של האמנות הישראלית ואלה שפועלים בסצינת
המקומית היום. נכיר מוסדות, מוזיאונים, גלריות ואספים שכדאי לבקר בהם ושמייצגים
תפיסות אוצרותיות שונות. נגלה את הסיפורים שמאחורי פסלי חוצות המושרשים בנוף
המקומי ויצירות מופת של אדריכלות ישראלית. נראה איך תולדותיה של מדינת ישראל

משתקפים באמנות. הקורס כולל סיורים.

סיפור מקומי: סצינת האמנות הישראלית / אלה צ'רניאק
ימי ב' 10:30-11:45

חדש

רישום וציור / ג'פרי אלון 
נלמד לפתח את היכולת לאייר ולצייר בעיפרון, בפחם ובצבעי שמן. נצייר טבע דומם ונשפר

את כישורי הדיוקנאות שלנו ואת הציור ממודל לבוש והכל תוך ליווי והדרכה של המורה.
הקורס מחושב כשני חוגים לצורך גביה.

*לקורסי המתקדמים תידרש תוספת של 17 ש"ח לחודש עבור מודל.

ימי ב' 9:00-12:00
מתחילים

ימי ב' 12:30-15:30 
מתחילים

ימי ה' 9:00-12:00
מתקדמים* 

ימי ה' 12:30-15:30
מתקדמים*

רישום וציור למתקדמים (לבעלי רקע משמעותי בציור) / שולמית ניר
נעמיק את הידע הטכני והמעשי בציור שמן, נוציא לפועל רעיונות ציוריים אישיים. נחזקימי ג'  12:30-16:00

ונאתגר את העולם הפנימי והיכולת האישית.  הלימוד הינו פרטני ומלווה בשיח אישי.
*הקורס מחושב כשלושה חוגים לצורך גביה.

חוג מתקדמים המתנהל מזה 12 שנה עם קבוצה קבועה של תלמידים. 
הקבלה מותנית במקום פנוי ובראיון עם שולמית.

קומיקס תיאטרון בובות ומה שביניהם / נועה שטריכמן
אמנות ההנפשה - האנימציה שלפני עידן המחשב - אמנים חיפשו דרכים להפיח חייםימי ד' 12:00-14:00

בחומרים דוממים לכל אורך ההיסטוריה, הרבה לפני עידן הדיגיטל והאנימציה הממוחשבת.
בחוג, נתנסה בטכניקת ההנפשה, דרך תיאטרון בובות, תיאטרון חפצים וציור קומיקס.

העבודה בחוג משלבת אמנות פלסטית, ציור, בניית בובות תיאטרון, עבודה עם חומרים
ממוחזרים, ואמנות הסיפור (בניית דמויות, עלילה וסצנות, הצגה מול קהל).

*קורס מחושב כשני שיעורים לצורך גביה

מלאכת יד / מיה ינקוביץ-שנצר
ימי ד' 10:30-12:45
ימי ד' 12:45-15:15

נלמד מגוון טכניקות ומימדים אמנותיים, כולל טקסטיל, אריגה, חימר, עיסת נייר, הדפסה
ועוד. נכין פריטים שימושיים ואמנותיים שתיהנו להכין ולהתבונן בביתכם. כל אחת יכולה!

אין צורך בניסיון אמנותי הקודם
*הקורס מחושב כשני חוגים לצורך גביה

חדש
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רקמה חופשית ויצירתית / רפא לסר
נלמד לרקום תכים שונים, נרקום תמונות נוף או תמונות מופשטות עם דגש על הצבעוניותימי א'  13:30-16:00 

שלהן. כל אחת תוכל להתאים את הנלמד לרצונות ולפרויקטים האישיים שלה. 
*הקורס מחושב כשני חוגים לצורך גביה

צוללים אל הצלילים- מבוא לתולדות המוזיקה והאזנה מודרכת / נורית קרטין 
ימי א' 12:00-13:15
ימי ד' 12:00-13:15

הקורס משלב זמר עברי, מוזיקת עולם, טעימות מהמזרח ובעיקר מוזיקה קלאסית של
גדולי המלחינים. נציג את הקשר בין המוזיקה לאומנויות אחרות כגון: ציור, פיסול, ספרות,

ארכיטקטורה, פילוסופיה ודת ונצביע על יחסי הגומלין בינם לבין המוזיקה שצמחה באותה
עת. נתייחס למוזיקה אקטואלית בהתאם למעגל השנה ולימים וציוני דרך מיוחדים. טעימה

מן העושר והנכס התרבותי הזה, מרחיבה את הדעת ומעשירה את הנפש בכל גיל. השנה
הדגש יהיה על מבוא לתולדות המוזיקה ומושגים בשפה המוזיקלית, תוך כדי מיקוד

בתקופה הקלאסית.
*ההרצאות מלוות במצגות, בהקלטות אודיו/וידיאו ובהדגמות לעיתים על קלידים.

קלאסיקות של המוזיקה מכל העולם / נורית קרטין
ימי ג' 12:00-13:15

בזום
האזנה ולימוד של יצירות מופת, שירים וקומפוזיציות קלאסיות המתייחסות לתקופות שונות

ולאירועים עכשוויים. ההרצאות מלוות במצגות, בשילוב הקלטות שמע / וידאו.
הקורס מועבר בעברית קלה.

זמר עברי/ נורית קרטין 
ימי ג' 10:30-11:45

בזום
"אין לי ארץ אחרת...רק מילה בעברית"...  מפגשי האזנה חווייתיים ומשמעותיים על שירים

וזמר עברי וישראלי במעגל השנה היהודי והישראלי ועוד מיני הפתעות במוזיקה ומילים. 
ההרצאות מלוות במצגות מושקעות. הקורס מועבר בעברית קלה.

מקהלת גינות העיר / טליה קירש
המקהלה תשמח לקבל לשורותיה  חובבי שירה ומוסיקה. חזרות המקהלה מתקיימותימי ג' 9:15-11:45

באווירה חברית נעימה ומפרגנת, ובהן נעבוד על פיתוח קול ,פיתוח שמיעה ועל שירה
בהרמוניה בליווי וב- א-קפלה. רפרטואר המקהלה עשיר ומגוון: שירי ארץ ישראל, קלאסיקל,

שירי עמים ועוד ועוד....
מקהלת גינות העיר פועלת מזה  8 שנים ומשתבחת כמו יין טוב. מופיעה ברחבי הארץ 

קוצרת שבחים רבים.
ההשתתפות במקהלה מותנית בראיון קבלה.

*הקורס מחושב כשני חוגים לצורך גביה.

מוזמנים לשעה של שירה בכיף בה נשיר משיריה האהובים של  ארץ ישראל מאז ועד
היום: שירי הטבע הפורח, שירי משוררים, שירי להקות ויוצרים  ידועים ועוד...

השירה בליווי נגינה ומצגת. 

שירה בציבור / טליה קירש
ימי ג' 12:00-13:15
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תמיד האמנתם שיש דברים שהם מעבר לעין?
יש לכם מחשבות על הקשר בין אמונה, מחשבה ובריאות הגוף והנפש?

עכשיו זו ההזדמנות שלכם לפתוח חלון לכל הנושאים המרתקים הללו עם מגוון קורסים
העוסקים בחקר הנפש, ברפואת הגוף ובכל מה שמסתורי ומסקרן

שיטת ימימה - כלים לחשיבה הכרתית לנשים עפ"י ימימה אביטל ע"ה / דורית דרורי 
במפגשים נקבל כלים העוסקים בהתפתחות אישית וצמיחה רוחנית קבלה עצמיתימי ד' 9:00-10:15

והתקרבות להסכים למי שאני מתוך רגש טוב לקיום הכרת האני המורכב מחלקים.
יצירת סדר והפרדה המביאים לאיזון יציבות ושמחה.

רפואה ותזונה טבעית / אביבה דיוורולי 
במסגרת הקורס נערוך הכירות עם עולם הרפואה הטבעית על גווניה.ימי ב' 9:00-10:15

נדבר על תזונה כפי שהטבע מגישה אותה אלינו, על צמחי מרפא, ושלל כלים פשוטים
שתורמים לבריאות ולאורח החיים שלנו.

חקר החלומות / זוהרית רובין
ודאי חלמתם וסיקרן אתכם להבין את משמעות החלום.ימי ה' 12:00-13:15

מוזמנים לקורס מרתק שיעניק לכם כלים להבנת עולם החלומות ועולמכם הפנימי,
לתועלת בכל תחומי החיים.

רוחניות מעשית / זוהרית רובין 
כלים מעשיים להתפתחות רוחנית בחיי היומיום. חלומות, תקשור, מדיטציות ושיטותימי ה' 10:30-11:45

לריפוי עצמי.
קבוצה מתקדמת מזה ארבע שנים.

צוחקים ברצינות- הומור כדרך חיים / נעמי יאנוש 
הומור הינו חוש נוסף לחושים בהם רובינו זכינו בחיינו. יש מי שנולד עם החוש, יש המאמץימי ג' 10:30-11:45

אותו בלמידה, תוך הבנת תרומתו לתהליך השתנות וקבלת עצמו באור בריא. אדם היודע
לצחוק על עצמו הינו אדם בעל הערכה עצמית גבוהה, היודע לצאת ממחסומים רגשיים

ביצירתיות ובאהבת הזולת. בקורס נגלה שהומור הוא כלי לפיתוח מצויינות ויצירתיות.
נלמד על עקרונות ההומור וסוגיו, נרתם לפעילויות ולמטלות וניקח בהן חלק פעיל.

מבוא לקרימינולוגיה / נעמי יאנוש  
קורס תיאורטי מחקרי, באמצעותו נבין מהי סטייה חברתית והתנהגות פלילית,ימי ג' 12:00-13:15 

מהן הסיבות ומאפייניהן ואת יחסי הגומלין בין הקרימינל לבין הסביבה.
נלמד אסכולות תיאורטיות שונות שיעזרו למשתתפי הקורס להבין מהי נפשו של הקרימינל.
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שפת הגוף היא חלק בלתי נפרד מהתקשורת האנושית ומתרחשת באופן קבוע לאורך כל
מפגש אנושי ומשפיעה על התייחסות הסביבה אלינו ושלנו לסביבתנו. במהלך הקורס נלמד

לקרוא מסרים בלתי מילוליים משפת גופו של האחר ונבין כי תכונות אופי שונות מבוטאות
על ידי שפת הגוף כמו מבט לא ממוקד, הליכה מהירה ועוד. 

שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית / נעמי יאנוש 
ימי ד' 9:00-10:15

אימון בסיסי-קאוצ'ינג / נעמי יאנוש
קורס אימון אישי - הכשרת מאמנים. הקורס יקנה כלים ייחודיים ומתודולוגיות מוכחות ימי ד' 10:30-11:45

ומעשיות לליווי והובלה של אנשים בשיטה פשוטה ליישום , כיצד להוביל אנשים להישגים
בחיים בכל התחומים.

עד קצה האושר – עיון פילוסופי ופסיכולוגי ברגשות / מיכאל אדם
הייתכן שהאושר נמצא מתחת לאף? מבט פילוסופי ופסיכולוגי על הרגשות המבוקשיםימי א' 9:00-10:15

ביותר: שמחה ואושר, סיפוק והנאה, החופש לאהוב ולהשאיר חותם.
בואו לאכול ארוחות בוקר עשירות בחלבון פילוסופי עם מיטב ההוגים.

בודהיזם וטאו, מדיטציות וזן / מיכאל אדם 
מהו סוד הצלחתו של הבודהיזם בישראל? הקורס פותח צוהר לעולמם של כמה גישותימי ג' 10:30-11:45

רוחניות, אשר זוכות לפופולריות רבה בישראל ובעולם. מה יש בגישות האלה, אשר מצליחות
לעזור לאדם בן ימינו - המחפש משמעות לחייו – להנות מחכמה עתיקה, שכבר שנים

מעניקה שקט ויציבות תודעתית, ובפרט מפתחת יכולת להכיל מציאות מורכבת.
NLP-הדיאלוג בין המודע לתת המודע / מיכאל אדם

Neuro Linguistic Programming = NLP ימי ג' 12:00-13:15
קורס חווייתי אשר יעסוק בטכניקות המגוונות של ה- NLP. בעברית: נל"פ - ניתוב לשוני
פיזיולוגי. חלק מהנושאים שנעסוק בהם: כיצד המוח מארגן את הפעולות וההתנהגויות

שלנו? ממה מושפעת שפת הגוף? כיצד פועלת החשיבה? איך אפשר להשפיע על הרגשות?
כיצד לשמור על בריאות נפשית ופיזית ולשפר אותן? איך מטפלים בחרדות?

מיינדפולנס, מדיטציה ופסיכותרפיה / מיכאל אדם 
מיינדפולנס – תשומת לב לתודעה לנשימה ולפיזיולוגיה. פסיכותרפיה – טיפול ברוח/בנפש.ימי ג' 13:30-14:45

כיצד המדיטציה מסייעת להירגע ומשפרת את הקשב והריכוז? בשנים האחרונות הפכה
גישת המיינדפולנס לפופולרית ומסייעת כמעט בכל תחום, כגון בשירותי הבריאות

ובמסגרות החינוך, למנהיגים ולסלבריטאים ועוד.
בואו לגלות את סודות התרגול להפחתת לחצים ולשיפור איכות החיים.

כוחו של תת המודע - המשלב NLP ומיינדפולנס ודמיון מודרך / מיכאל אדם

חדש

הקורס יעסוק בשלושה תחומים – NLP, מיינדפולנס ודמיון מודרך - שהמשותף להם הואימי רביעי 9:00-10:15
היחסים בין המודע לתת המודע. במהלך הקורס נראה כיצד שלושת התחומים האלה

משתפים פעולה ותורמים מעוצמתם זה לזה – ואנחנו מרוויחים 

מוח ותנועה- כל הדרכים להשפיע על המוח דרך הגוף /  ידידיה דוארי  
בריאות הנפש במאה ה21, הצלבות בין חזית המחקר לבין ניסיון רב בשטח נלמד איך אפשרימי א' 9:00-10:15

בדרכים פשוטות ולא פולשניות לשפר ריכוז, זיכרון, וויסות מצב רוח, התמכרויות, הפחתת
חרדות באופן משמעותי, ועוד.
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קבלה, פילוסופיה ופסיכולוגיה / אבי שטיינר
ימי ג' 9:00-10:25

מתחילים  
ימי ג' 10:30-11:45

מתקדמים  

בוקר אחד בודהה, בעל הסולם, דה קארט ופרויד הגיעו  ל-"טבע העליון".... זו אינה
התחלה של בדיחה, זהו הצינור המחבר את הקבלה עם הפסיכולוגיה ועם הפילוסופיה.

במהלך השיעורים, נצא יחד למסע מרתק עם זיקה מפתיעה בין שלושת העולמות.

נלמד על המחקרים המפורסמים ביותר בפסיכולוגיה. עולם הרגשות: אושר, שמחה, פחד,
כעס, צער, גועל. מחלות נפש והפרעת אישיות, הפרעות קשב וריכוז ודרכי התמודדות,

הענפים השונים בפסיכולוגיה, הפרעות אכילה פסיכולוגיה וגיל.
לבירורים אבי 050-2052117

פסיכולוגיה / אבי שטיינר 
ימי  ה' 9:00-10:15 

מתקדמים א' 
ימי ב' 10:30-11:45

מתקדמים ב'  
ימי ב' 9:00-10:15

מתקדמים ג'  

הזמנה מרתקת לעולם הפסיכולוגיה ותורת הנפש, סודות המוח הפסיכולוגי, הטיפול הנפשי,
שינה וחלומות, התמודדות עם דיכאון ולחץ, שפת הגוף ועוד נושאים וסודות מחדר הטיפולים.

נלמד מה מסתתר בחתימה בכתב היד ובציורי ילדים ומבוגרים.
לברורים אבי 050-2052117

גרפולוגיה, ציורי ילדים ופסיכולוגיה / אבי שטיינר
ימי ה' 10:30-11:45

נשימה לנשמה / חן גורביץ'
במסגרת השיעורים נכיר את המושג פראניאמה מהרפואה ההודית. -Pranayama  - ימי ב' 8:45-9:45

יכולת שליטה ובקרה בכוח החיים ( CHI) באמצעות נשימה מודעת. נלמד טכניקות המועילות
במצבי מתח, התמודדות לפני או לאחר ניתוח, בעיות שינה, עיכול, חרדות,

פחדים, עייפות, דכדוך ועוד.
הקורס מלווה בתנועה, טיפים מהרפואה ההודית וכלים לתרגול בבית.

פילוסופיה מעשית / מיכאל אדם
"החופש להיות ולחיות, לאהוב וללמוד, ולהשאיר חותם/מורשת" מטרת המפגשים להפגישימי א' 9:00-10:15

את המשתתפים עם חומר פילוסופי מרתק.

צמחים לחיים / אלישבע כהן
קורס צמחי מרפא ורוקחות טבעית. בואו למסע מרתק בעולם צמחי המרפאימי ג' 9:00-10:00

בכל מפגש נלמד על צמחים נפלאים שאפשר וכדאי להכניס לחיינו בקלות. נרקח מוצרים
מגוונים לשימוש עצמי מצמחים שנלקט נגדל או נקנה. נלמד לעבד צמחים וחומרי גלם

טבעיים בטכניקות של רוקחות טבעית בסיסית ומתקדמת.
*על החומרים תהיה גבייה בנפרד

חדש



רוצים להכיר מגמות וטרנדים בטכנולוגיה העכשווית? מעוניינים להבין את עולם הפשיעה? 
מזמנים אתכם לקורסים להעמקת הידע בתחומי הלמידה והחשיבה שיפתחו בפניכם צוהר לעולמות חדשים.

שיפור הזיכרון- חדר כושר למוח / ליאת סימונס
ימי א' 9:00-10:15

ימי א' 10:30-11:45
בקורס זה נעסוק בנושאים רבים, מגוונים וחווייתיים העוסקים בזיכרון ובפתוח החשיבה.

הקורס כולל נושאים כגון: מהו הזיכרון? מהם שלבי הזיכרון? כיצד ניתן לשפר את הזיכרון?
בקורס נלמד אסטרטגיות וטכניקות לשיפור הזיכרון, אימון קוגניטיבי-חשיבתי ומבחני זיכרון.

בוטניקה וגינון ביתי / גדי ורשבסקי
בקורס נלמד להכיר וליהנות מהצמחייה והגינון הסובבים אותנו בעיר. נכיר את הצמחייהימי ד' 8:45-10:00

המקומית, נלמד לטפל בצמחי הגן, הבית והאדניות בסביבתנו. נכיר פרחי עונה, בצלים
ופקעות, צמחי בית וצמחי חוץ, צמחי תבלין ומרפא. נלמד לרבות צמחים,  שיחים ועצים.

נשמע את סיפוריהם ותרומתם לאדם ולסביבה. במסגרת הקורס יערכו גם הדגמות וסיורים
קצרים. 

הקורס מועבר בעברית קלה

משחק הברידג' הינו המשחק החברתי הנפוץ ביותר בעולם. משחק אידיאלי לבדר ולעסוק
בו בצורה מהנה בכל מקום, מעורר סקרנות והתלהבות, פותח אופקים חדשים, מתאים

לכל גיל, ומהווה כלי מצוין לתרגול החשיבה והזיכרון.
*התחרויות מתקיימות במסגרת התאגדות הברידג' הישראלית ומזכות בנקודות אמן מקומיות. 

ההשתתפות הינה בכפוף לתנאי התאחדות הברידג'.
קורס התחרויות מחושב כשני חוגים לצורך גביה

ברידג' / איזבלה פוקס
ימי ב' 13:30-14:45

מתחילים  
ימי ב'  12:00-13:15

רמה 2 
ימי ד' 10:30-11:45

מתחילים
ימי ד' 13:30-14:45

רמה 2 
ימי ד'  12:00-13:15

רמה 3 
ימי ה' 10:30-13:30

תחרויות*

18
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 Courses in easy Hebrew 

The ‘Use your Ivrit’ program offers courses, at Beith Yehudith and on Zoom, Hebrew Literature,
Bible, Judaism, Israeli song, poetry and more, taught in easy Hebrew for non-native Hebrew
speakers wishing toimprove and practice their Hebrew.
Open to all ages, they can be in conjunction with courses from the Al-Gil program that includes
art courses, a choir, languages, bridge, exercise and yoga classes, folk dancing, and much more.

 at BeithYehudith

Conversational Hebrew - "Let's talk about it!"/ Pnina Beck 
 Mondays  9:00-10:15
We will talk in Hebrew, basing our discussions on current affairs published
in newspapers and the media. We will sometimes read short Hebrew stories
and we will sing Hebrew songs at the end of almost every meeting.

on zoom 

The World of (and according to) Pirkei Avot/ Daniel Goldfarb
Mondays  12:00-13:15
We’ll study Pirkei Avot in text and context – Who was the speaker?
What did he say?  What it meant then, and what it means today.

Introduction to Politics and Government in Israel/Naomi Yanush 
Sunday 14:00-15:15
The course will focus on the Central Government in Israel,
State authorities, Government and social services, general
and local elections and more. 

History of Jerusalem/ Gadi Wexler
Tuesdays 9:00-10:15 
The course follows the history of Jerusalem from biblical
times to the 21st century.

 at BeithYehudith

Places and Sites/Gadi Wexler
Tuesdays 10:30-11:45 
The course takes us on a journey to sites, places and neighborhoods in Israel,
enabling  a deeper understanding of our unique country. 

 at BeithYehudith

on zoom 
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About the Teachers
Naomi Yanush: M.A.in history and communication, researcher, lecturer and
organizational Consultant.
Nurit Kartin: B.A in Music and computer science, teaches both in various frameworks.
Daniel Goldfarb: Boston native, Aliya 1976, attorney, rabbi, noted educator in Israel,
the US and the UK.
Pnina Beck:  Hebrew Language and Literature teacher. B.A. in Literature, M.A. in Communications.  
Emanuel Cohn: lecturer in cinema, a scriptwriter and an actor. He has an M.A. in Jewish
Philosophy and studied film at the Maale Film School in Jerusalem. 
Gadi Varshavski: Agronom, an expert in gardening and nature in the city. 

Hebrew Songs/ Nurit Kartin
Tuesdays 10:30-11:45
Experiential listening sessions based on the Israeli Jewish year.
Songs, music ,lyrics and other surprises. 

 at BeithYehudith

Music Classics from Around the World/Nurit Kartin  
Tuesdays 12:00-13:15  at Beith Yehudith
Wednesdays 14:00-15:15  on zoom
Listening  and learning classical masterpieces, songs and compositions relating to different
periods and current events. The lectures are accompanied by presentations, combined with
audio/video recordings.

Botanic & Home gardening/Gadi Varshevki
Wednesdays 9:00-10:15
get to know and enjoy the vegetation and gardening that surrounds
us in the city ,learn to take care of the garden plants, the house and
the planters in our area. It will also include short tours.

 at BeithYehudith

The Cinema of ARTHUR COHN and CHARLIE CHAPLIN/Emanuel Cohn
Wednesday 11:00-12:15
This year we will focus on the cinematic creations of two gifted and
very different filmmakers: Arthur Cohn and Charlie Chaplin.
Every week you will be sent a link to a movie, which will then be analyzed..
The discussions will be held in English.

on zoom 



תוכנית לימודי בוקר תשפ"ג 2022-2023

Sunday 'יום א
הליכה נורדית 

התעמלות על כסאות 
מוח ותנועה – מעשי

עיון פילוסופי ופסיכלוגי ברגשות

שיפור הזיכרון - חדר כושר למוח

יוגה
מחול מזרחי

ערבית – רמה 2
שיפור הזיכרון - חדר כושר למוח

סדנה לכתיבת שירים
יידיש – מתחילים

מוח ותנועה 

פילאטיס
צ'י-גונג

התעמלות בריאותית על כסאות 
תולדות המוזיקה והאזנה מודרכת  

עיון בסיפורים קצרים
ערבית - רמה 2

יידיש - רמה 8

רקמה חופשית ויצירתית***
פרושי התנ"ך בראייה יהודית נוצרית

יידיש - רמה 6  

7:30-8:30
8:15-9:00

9:00-10:00
9:00-10:15

9:00-10:15

10:30-11:30
10:30-11:30
10:30-11:45
10:30-11:45
10:30-11:45
10:30-11:45
10:30-11:45

 
12:00-13:00
11:50-12:50
12:00-13:00
12:00-13:15

12:00-13:15
12:00-13:15
12:00-13:15

13:30-16:00
13:30-14:45

13:45-15:00

 Nordic Walking
Chair Exercises
Brain and Movement- Practical
Philosophical and psychological
study of emotions
Improving Memory

Yoga
Oriental Dance
Arabic - Level 2
Improving Memory
Songwriting Workshop
Yiddish - Beginners
Brain and Movement

Pilates
Qigong
Chair Exercises
History of Music and Music
Appreciation
Study of Short Stories
Arabic - Level 2
Yiddish - Level 8

Creative Embroidery**
Sites in the Land of Israel
Through the Lens of Christianity
Yiddish - Level 6

The course is considered 2 courses for payment purposes | הקורס מחושב כשני חוגים לצורך גביה**
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תוכנית לימודי בוקר תשפ"ג 2022-2023

Monday 'יום ב
נשימה לנשמה 

רפואה ותזונה טבעית 
רישום וציור מתחילים**
פסיכולוגיה - מתקדמים

התנ"ך בראי הספרות
עברית מדוברת* 

ערבית - מתקדמים
זומבה גולד 

929 – לומדים תנ"ך ביחד
סיפור מקומי: סצינת האמנות הישראלית

פסיכולוגיה - מתקדמים 
יידיש - רמה 4

ערבית -  ביניים

טניס שולחן - מתקדמים**
ברידג' - רמה 2

רישום וציור - מתחילים**
יידיש - רמה 7

לפצח את קוד הרנסנס
ברידג' - מתחילים

יידיש - רמה 2
טניס שולחן - מתקדמים**

9:00-10:00
9:00-10:15
9:00-12:00
9:00-10:15
9:00-10:15
9:00-10:15
9:00-10:15
9:00-10:00

 
10:30-11:45
10:30-11:45
10:30-11:45
10:30-11:45
10:30-11:45

12:00-13:30
12:00-13:15
12:30-15:30
12:00-13:15

 
13:30-14:45
13:30-14:45
12:00-13:15
13:30-15:00

Breathing Techniques
Natural Health and Nutrition
Drawing and Painting - Beginners**
 Advanced Psychology - Advanced
The Bible Through Literature
Spoken Hebrew*
 Arabic - Advanced
Zumba Gold
 
Learning the Bible Together – 929
The local Israeli  art scene
Advanced Psychology- Advanced
Yiddish – Level 4
Arabic - Intermediate

Table Tennis - Advanced**
 Bridge- Level 2
Drawing and Painting- Beginners**
Yiddish - Level 7

Decoding Renaissance Art
Bridge – Beginners
Yiddish – Level 2
Table Tennis - Advanced**

The course is considered two courses for payment purposes | הקורס מחושב כשני חוגים לצורך גביה**
Simple Hebrew מועבר בעברית קלה*

- חוג טניס יהיה בקבוצות קטנות
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הליכה נורדית 
יוגה

צמחים לחיים
זומבה גולד 

אירובי ועיצוב
ירושלים לדורותיה*

קבלה, פילוסופיה ופסיכולוגיה-מתחילים 

מקהלת גינות העיר**

קבלה, פילוסופיה ופסיכולוגיה-מתקדמים

בודהיזם וטאו, מדיטציה וזן

מקום ואתר* 
פילאטיס

מבוא לקרימינולוגיה
NLP

רוסיה על קצה המזלג 
שירה בציבור

רישום וציור- מתקדמים***

טניס שולחן - מתחילים
כל הזרמים של האומנות המודרנית

צוחקים ברצינות - הומור כדרך חיים 

מיינדפולנס, מדיטציה ופסיכותרפיה

ספרדית - מתקדמים

תוכנית לימודי בוקר תשפ"ג 2022-2023

Tuesday 'יום ג
7:30-8:30
8:00-9:00

9:00-10:15
9:00-10:00
 9:00-10:00
9:00-10:15
9:00-10:15

9:15-11:45

10:30-11:45

10:30-11:45

10:30-11:45
10:30-11:30

12:00-13:15
12:00-13:15
12:00-13:15
12:00-13:15
12:30-16:00

13:15-14:45
13:30-14:45
13:30-14:45

13:30-14:45

16:00-17:15

Nordic Walking
Yoga

 Plants For Life
 Zumba Gold
Aerobics and body shape
History of Jerusalem*
Kabbalah, Philosophy, and Psychology
Beginners
Ginot Ha'Ir Choir**

Kabbalah, Philosophy, and Psychology
Advanced
Buddhism, Meditation, Tou, Meditation
and Zen
Places and Sites*
Pilates

Introduction to Criminology
NLP
Russia in a Nutshell
Sing-Along- Hebrew Songs
Drawing and Painting - Advanced***

Table Tennis - Beginners
All the "Isms" of Modern Art
Laughing Seriously - Humor as a
Way of Life
Mindfulness , Meditation and
Psychotherapy
Spanish - Advanced

The course is considered 3 courses for payment purposes| הקורס מחושב כ-3 חוגים לצורך גביה***
The course is considered two courses for payment purposes | הקורס מחושב כשני חוגים לצורך גביה**

Simple Hebrew מועבר בעברית קלה*
- למקהלה יערכו מבחני התאמה
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תוכנית לימודי בוקר תשפ"ג 2022-2023

Wednesday 'יום ד
התעמלות על כסאות 

בוטניקה וגינון ביתי*
שיטת ימימה

אלתרמן שירתו והטור השביעי
 NLP -כוחו של התת מודע- מיינדפולנס ו

שפת גוף ותקשורת לא מילולית

פלדנקרייז ובאזז שיעור משולב
ברידג‘ - מתחילים

יוגה 
שירים עבריים והתנועה הציונית 

מלאכת יד**
אנגלית - ביניים

אימון בסיסי- קאוצינג'

התעמלות בריאותית על כסאות
פילאטיס

ברידג' - רמה 3
אנגלית - מתקדמים 

תולדות המוזיקה והאזנה מודרכת  
קומיקס, ותיאטרון בובות ומה שבניהם**  

מלאכת יד**
ברידג' - רמה 2

ספרדית- מתחילים

8:15-9:00

8:45-10:00
9:00-10:15
9:00-10:15
9:00-10:15
9:00-10:15

10:30-11:15
10:30-11:45
10:30-11:30
10:30-11:45
10:30-12:45
10:30-11:45
10:30-11:45

12:00-13:00
12:00-13:00
12:00-13:15
12:00-13:15
12:00-13:15
12:00-14:00

13:00-15:15
13:30-14:45
16:00-17:15

Chair Exercises

Botany and Home Gardening*
Yemima Method
Alterman's Poetry
NLP Mindfulness
Nonverbal Body Language and
Communication

Feldenkrais and Buzz
Bridge - Beginners
Yoga
Hebrew Songs & The Zionist Movment
Handicraft**
English - Intermediate
Coaching

Chair Exercises
  Pilates
Bridge - Level 3
English – Advanced
History of Music and Music Appreciation
Comics & theater**

Handicraft**
Bridge - Level 2
Spanish – Beginners

The course is considered two courses for payment purposes | הקורס מחושב כשני חוגים לצורך גביה**
Simple Hebrew מועבר בעברית קלה*
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תוכנית לימודי בוקר תשפ"ג 2022-2023

Thursday 'יום ה
זומבה גולד 

פסיכולוגיה
רישום וציור – מתקדמים**

גרפולוגיה, ציורי ילדים ופסיכולוגיה 
רוחניות מעשית

ברידג'* – תחרויות**
ערבית מתחילים

חקר החלומות
ערבית - מתקדמים

רישום וציור - מתקדמים**

צרפתית - מתקדמים 

צרפתית - מתחילים 

9:00-10:00
9:00-10:15
9:00-12:00

10:30-11:45
10:30-11:45
10:30-13:30
10:30-11:45

12:00-13:15
12:00-13:15
12:30-15:30

13:30:14:45

15:00-16:15

Zumba Gold
Psychology
Drawing and Painting - Advanced**

Graphology and Psychology
Practical Spirituality
Bridge-Competitions**
Arabic - Beginners
Dream Interpretation
Arabic - Advanced
Drawing and Painting- Advanced**

French - Advanced

French Beginners

The competitions are recognized by the Israeli Bridge Association |'התחרויות מוכרות בהתאגדות הישראלית לברידג*
The course is considered two courses for payment purposes | הקורס מחושב כשני חוגים לצורך גביה**
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תוכנית ’אל גיל‘ מגיעה אליכם הביתה!

לומדים מרחוק. תוכנית קורסים בזום
התעמלות בריאותית על כסאות 

צ'י גונג ומדיטציה
מבוא לפוליטיקה ושלטון בישראל

רפואה ותזונה טבעית 
929 – לומדים תנ"ך ביחד

איטלקית- מתקדמים ג' 
באזז- התעמלות לבניית העצם 

פלדנקרייז 
פרקי אבות 

איטלקית - מתקדמים ד'  
איטליה על קצה המזלג

יוגה 
זמר עברי*

קלאסיקות של המוזיקה מכל העולם*

איטלקית - מתקדמים ד‘
יהדות ויהודים בקולנוע**

התעמלות בריאותית על כסאות 
איטלקית – דוברים 

12:00-12:45
11:50-12:50
14:00-15:15

9:00-10:15
10:30-11:45
10:30-11:45
11:00-11:45
12:00-12:45
12:00-13:15
12:00-13:15
17:00-18:15

8:00-9:00
10:30-11:45
12:00-13:15

10:30-11:45
11:00-12:15
12:00-12:45
12:00-13:15
17:00-18:15

Chair Exercises
Qigong & Meditation
Introduction to politics and
Government in Israel

Natural Health and Nutrition
Learning the Bible Together – 929
Italian - Advanced Level c
Buzz - Bone Strengthening Exercise
Feldenkrais
The World of Pirkei Avot
Italian – Advanced Level D
Italy in a Nutshellזזזי

Simple Hebrew | בעברית קלה*
In English | מועבר באנגלית**

Yoga
Hebrew Songs*
 Music Classics From Around the World

 Italian - Advanced Level D' 
Judaism and Jews in Film** 
Chair Exercises
Italian - Fluent Speakers

התעמלות אנטי אייג'ינג לפנים 
סיפורי חיים וכתיבה יוצרת

איטלקית - מתחילים 
משוררים ושירה/ מיכאל אדם

שיווי משקל/ דבורה ליטווין 
התעמלות למניעת אוסטיאופורוזיס 

איטלקית – רמה 2  
התבונה המקראית

רודנים, מלחמות ואירועים ששינו את פני 
ההיסטוריה

9:00-10:00
9:00-10:15

10:30-11:45
10:30-11:45
10:55-11:45
11:45-12:45
12:00-13:15
12:00-13:15
13:30-14:45

Anti-Aging Facial Exercises
Life Stories and Creative Writing
Italian - Beginners 
Poets and Poetry
Balance
Exercise to Prevent Osteoporosis
Italian - Level 2  
Biblical Wisdom
Tyrants, Wars, and Events That Changed
the Face of History

ראשון
שני

שלישי
רביעי

חמישי
Su

nd
ay

M
on

da
y

Tu
es

da
y

W
ed

ne
sd

ay
Th

ur
sd

ay
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אבי שטיינר - B.A במדעי החברה פסיכולוגיה של ארגונים ויועץ ארגוני, M.A ספרות ומדעי היהדות. מאבחן באמצעות מבחני פרויקציה וגרפולוגיה ומרצה מוסמך.
אביבה די וורולי - נטורופטית והרבליסטית, אוהבת ללמד וללמוד, ליצור את החיבור בין המחקר החדשני לבין הפרט, על מנת  לתרום לבריאותו ולרווחתו.  

אוריה שוהט - מורה למחול ותנועה, למדה ריקודי בטן אצל טובי הרקדניות/ים בארץ ובעולם.
איזבלה פוקס - מורה מוכרת על ידי התאגדות הברידג' הישראלית, ידועה בירושלים ובכל הארץ בהנחיית קורסי ברידג'.

אלה צ'רניאק - חוקרת תולדות האמנות, אוצרת ומדריכת סיורי אמנות.
אלי ניסן - B.A  בספרות ערבית והיסטוריה של המזה"ת, בעל ניסיון רב בהוראת השפה הערבית ופרשן בכלי תקשורת בעולם הערבי.

אלכס פריסרוביץ - מדריך מוסמך להליכה נורדית כבר 12 שנה ומייבא מקלות הליכה.
אלישבע כהן - חובבת צמחי מרפא נלהבת.לומדת יום יום לגדל ולהשתמש בצמחי מרפא.מייצרת מוצרים טבעיים למשפחתה.

אנה מלכה - מורה מוסמכת לזומבה, בעלת תעודת הדרכת זומבה לגיל השלישי.
גדי וקסלר - M.A בגאוגרפיה והיסטוריה  מורה טיולים מוסמך מיד בן צבי ומשרד התיירות. בעל תואר ראשון במדעי הסביבה.

גדי ורשבסקי - גנן מזה 10 שנים, רכז חקלאי גינות קהילתיות בירושלים מטעם עיריית ירושלים מזה 8 שנים, עוסק בגינון וחקלאות אורגנית לתועלת האדם והסביבה
ואילנאי מוסמך.

גליה כהן - מורה וותיקה להתעמלות, אירובי ופילאטיס.
ג'פרי אלון - בוגר "סטודיו אינקמנטי" שבארה"ב, אומן מקצועי. מלמד מבתי ספר, מתנ"סים ועוד.

דבורה ליטווין - מדריכת פעילות גופנית ופילאטיס בעלת ניסיון רב בעבודה עם הגיל המבוגר.
דורית דרורי - מנחת קבוצות נשים ללימודי ימימה ומטפלת רגשית.

דניאל גולדפרב - עורך דין, מחנך ורב עשה עליה מבוסטון 1976.
דניאל לונדר - בוגרת אוניברסיטת סרבון בצרפת, מורה וותיקה לדקדוק וספרות צרפתית.

דניאל שרשבסקי -  M.A בספרות חז"ל, מלמד מדרש ותנ"ך במסגרות שונות, חבר מערכת במיזם 929
הדיל  עאבדין -  B.A בחינוך, מורה לשפה הערבית לכל הגילאים מתמחה בלימוד ערבית כשפה שנייה.

זוהרית רובין - מטפלת באמצעות חקר החלומות, סופרת, מנחה ומנהלת פורום חלומות. 
חן גורביץ‘ - חיה, נושמת, מלמדת, מכשירה מורים, וחוקרת יוגה מעל 20 שנה. מטפלת ביוגה תרפיה לכל מיני בעיות גוף נפש ומנחה ניקוים למערכת העיכול.

חיה שטראוס - מורה ליוגה ולפילאטיס בעלת ניסיון בתרגול עם הגיל השלישי ומטפלת רגשית.
ידידיה דוארי - B.A בחינוך ושילוב אומנויות, מאמן כושר וריצה רפואי, מרצה, ומנחה סדנאות. מנהל תכנית שלבים לקידום בריאות בירושלים.

מנהל תכנית שלבים לקידום בריאות בירושלים.
טליה קירש - בוגרת האקדמיה למוסיקה והמדרשה למוסיקה, מתמחה בניצוח מקהלות ובחינוך מוסיקה 

לאה סקיבא - B.A ו- M.A בלשון עברית וביידיש ותעודת הוראה. חיברה 18 ספרים ללימוד יידיש וספרותה ומרצה ללשון עברית ויידיש וספרותה
באוניברסיטאות ובמכללות.

ד"ר לארה בן-דוד - PhD אוניברסיטת פירנצה, איטליה. מרצה לאיטלקית באוניברסיטה העברית, מתרגמת וחברה בוועדה ללימוד איטלקית במשרד החינוך.
ליאת סימונס - B.A במדעי הרוח. מאסטר ב NLP. מטפלת בשיטת ״עין הבדולח״- טיפול הנפש ברוח היהדות והחסידות. מטפלת ומרצה לשפור התפקודים

החשבתיים/זיכרון.
מיה ינקוביץ שנצר - אמנית, מורה לאמנות ומטפלת באמנות, יוצרת ומובילה סדנאות אמנות במגוון רחב של נושאים בהן היא מחזקת את הכוחות היצירתיים 

ואת הביטוי של האדם.
מיכאל אדם - מנחה בתחומי היצירה וההגות, השירה והספרות, סופר, יוצר, מאמן ומטפל.

מיכל צוקרמן - בוגרת החוג לאנגלית באוניברסיטה העברית, מורה ותיקה עם ניסיון רב בהוראת אנגלית לתלמידים בוגרים ולבעלי צרכים מיוחדים, מתרגמת ועורכת.
מריסול הלפרן - B.A עלתה לארץ ב 2006. מאז מלמדת ספרדית בב"ס ומכינה לבגרויות וגם מבוגרים.

משה גרשון - שחקן ומאמן בהפועל ירושלים בעל ניסיון של 10 שנים. מאמן קבוצות בוגרים ברחבי ירושלים.
נועה שטריכמן- אמנית ויזמת. שחקנית בתיאטרון בובות וציירת קומיקס.

נורית קרטין - B.A במוזיקה ו- B.a במדעי המחשב, מלמדת את שניהם במסגרות שונות ומעבירה הרצאות חווייתיות של האזנה מודרכת.
ד"ר ניר ארגוב - B.A בהיסטוריה של עם ישראל ומקרא , ו- M.a ו- דוקטורט בחינוך. ירושלמי, מורה דרך ומרצה במכללות ובאוניברסיטאות.

נעמי יאנוש - M.A בתקשורת והיסטוריה וכותבת על "הומור כדרך חיים" לקראת תואר שלישי, מרצה, חוקרת ויועצת ארגונית.
סנדי קסלר - מורה לפלדנקרייז, מפתחת שיטת באזז ומרצה אודות השיטה במקומות שונים בארץ, ומורה לרכיבה על סוסים ורכיבה טיפולית. 

עמנואל כהן - M.A בפילוסופיה יהודית ובוגר בי"ס לקולנוע מעלה בירושלים, מרצה לקולנוע, תסריטאי ושחקן. 
ענת אראל - מתאמנת ומאמנת באמנויות לחימה מעל 35 שנה, רובן באמנויות לחימה סיניות פנימיות.

פנינה בק - B.A  בספרות כללית M.A בתקשורת ומורה ותיקה לספרות.
רפא לסר - M.A  בחינוך מיוחד, לצד עבודתה החינוכית עסקה לאורך השנים בתחומי אמנות שונים ובעיקר בלימוד רקמה. 

שולמית ניר - ציירת מקצועית בוגרת בצלאל, הסדנא לציור ורישום ירושלים וכתת אמן בסלייד, לונדון.
שמוליק ויסמן - בעל תעודת שופט ושחקן טניס שולחן בעל ניסיון של כשני עשורים. משחק ב"הפועל" י-ם, ובליגה למקומות עבודה בי-ם.

שרה שויקה - מורה וותיקה  לספרות, תנ"ך ומחשבת ישראל, מלמדת בבתי כנסת, בבית מדרש אלול ועוד.
תמר בנטל - מורה לפעילות גופנית לגיל הזהב, מאמנת כושר ומורה ליוגה.

תמר אברהם - M.A בלימודי נצרות, לימודי העשרה בתנ"ך, יהדות ואסלאם, מורת דרך מוסמכת בדגש על המקומות הקדושים של יהדות, נצרות ואסלאם.
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מרכז עירוני לשוחרי יידיש: 

הבית בפלמ"ח (רח' הפלמ"ח 53): 

"קהילה מטיילת": 

מועדון בריא בקהילתי:  

חבר טלפוני: 

מרכז למבוגרים דוברי אנגלית

 aliza@ginothair.org.il 02-5458110 לפרטים נוספים ניתן לפנות לעליזה, מנהלת תחום הגיל השלישי
חפשו אותנו גם בפייסבוק! "גמלאים ירושלים - פנאי תרבות והעשרה"

מובילים בקהילה
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במינהל קהילתי גינות העיר אפשר להוביל מהלכים 
משמעותיים לטובת הקהילה גם בפנסיה,

במסגרת פורום "מובילים בקהילה". חברי הפורום 
מקדמים מיגוון מיזמים כמו למשל "סיפורי שכונה" - 

תושבים מובילים סיורים בשכונות, "בנק הזמן" - 
מיזם בין-דורי הבונה רשת קשרים בקהילה לטובת 

עזרה הדדית, "ביקור בית" אצל זקנים נזקקים, 
"מועדון שוחרי תרבות", "מועדון קריאה" ועוד. 

המינהל מהווה בית עבור אלה המעוניינים לפעול 
ונותן להם מעטפת אירגונית.

aliza@ginothair.org.il  לפרטים: עליזה גרשון

 JAC - (1 רח' דיסקין) מרכז לגמלאים דוברי אנגלית
Jerusalem Anglo Adult Center (diskin1)

מועדון למבוגרים ובו קורסים וסדנאות לדוברי אנגלית.
 English speaking seniors center with different

activities in English
 seniors@ginothair.org.il לפרטים: מיכל ברונשוויג

054-8827546

קורסים ללימוד השפה, ומפגשי תרבות ופולקלור חודשיים
לשוחרי יידיש הכוללים מוזיקה, הרצאות, הצגות, סרטים 

וסיורים. 
תוכנית שנתית ניתן לקבל במזכירות. 

בשיתוף עיריית ירושלים המחלקה לגיל השלישי, הרשות 
הלאומית ליידיש ובית שלום עליכם.

לפרטים: טל ביטון, רכזת גיל שלישי בית יהודית
gil3@ginothair.org.il 

פרויקט שהתחיל בימי הקורונה במסגרתו אזרחים 
ותיקים יוצרים קשר טלפוני ליצירת חברות והפגת 
בדידות לאזרחים ותיקים ללא עורף משפחתי או 

קהילתי.  מעוניינת ליהנות ולהכיר חברה טלפונית? 
מעוניין להיות חבר טלפוני? 

לפרטים והצטרפות: טל ביטון, רכזת גיל שלישי בית 
gil3@ginothair.org.il יהודית

קורסים ללימוד השפה, ומפגשי תרבות ופולקלור 
חודשיים שלוחה נוספת של המינהל ובה חוגים,סדנאות 

והרצאות מתחלפות למבוגרים בנושאים שונים.
נפתחת קבוצה לסיוע בהתמודדות עם מצבי לחץ 

ומצוקה על רקע חוויות משרות צבאי ואירועים
ביטחוניים.  לפרטים:  050-9901073 או מזכירות 

025458101/2

תוכנית של טיולים ברחבי הארץ. מזמינים אתכם 
להצטרף לקהילה שכבר מטיילת, למגוון טיולי איכות 

ובמחירי עלות בארצנו הקטנה- גדולה.  לטיולים 
שלנו יש טעם של חוויה כיף וערך מוסף! קהילה 

מטיילת גינות העיר מופעלת בהתנדבות ע"י מלכה 
ודני מזרחי-שראבי. לפרטים אודות הטיול הקרוב 

 kehila3@gmail.com,-אנא כתבו  ל
052-8700904

סדרת מפגשים המתקיימים בימי חמישי אחת לחודש 
וכוללים הרצאות בנושאי בריאות

ואיכות חיים, בשיתוף הלשכת לשירותים חברתיים 
מושבות - גוננים. תוכנית שנתית ניתן לקבל במזכירות.

לפרטים: טל ביטון, רכזת גיל שלישי בית יהודית
gil3@ginothair.org.il 
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קפה  על  שבועי  חברתי   – תרבותי  מפגש 
רווחה  לשכת  בשיתוף  שואה  לניצולי  ומאפה 

מושבות עיריית ירושלים והקרן לירושלים. 
בשלוחת  אחה"צ  שלישי  בימי  עברית-  דוברי 
אוסשקין. דוברי אנגלית- ימי ראשון בצהריים, 

בבית יהודית.
ומיצוי  שואה  לניצולי  תכניות  רכזת  לפרטים: 

זכויות  עו"ס אביה ברוקנטל / מלי שרון
BrAvia@jerusalem.muni.il 02-5456327

של  שונים  לצרכים  מענה  המספקת  תוכנית 
עצמאות,  על  שמירה  תוך  ותיקים  אזרחים 
בבני  תלות  וללא  בבית  מגורים  המשך 
קלים  תיקונים  כוללת:  התוכנית  המשפחה. 
חברתית  פעילות  רפואיים,  שירותים  בבית, 
ושירותי הכוונה וייעוץ.  לפרטים: שרית, רכזת 

קהילה תומכת חברת מט"ב 052-2455862

קהילה תומכת

קפה אירופה

ביטוח  בנושאי  זכויות  ומיצוי  מידע 
לאזרחים  זכויות  מענקים,  לאומי,תעסוקה, 

וותיקים או אוכלוסיות מיוחדות.
לפרטים:  חיה

Chaya_ca@jerusalem.muni.il 
טלפון:02-6788399

מרכז עירוני  העוסק בשילוב תושבים ותיקים 
המרכז  עסקית.  וביזמות  העבודה  בשוק 
מלווה את המשתתפים לאורך תהליך חיפוש 
 3 יהודה  בן  רח‘  לפרטים:  ולאחריו.  העבודה 

 02-5458223
illy_me@jerusalem.muni.il

ותיקים בעבודה - 

המרכז למיצוי זכויות

אפ 60+מרכז עירוני להכוונת פורשים - 
החדשה,  החיים  תקופת  לתכנון  אישי  ליווי 
מיצוי  דיגיטלית,  אוריינות  פיננסית,  הכוונה 

זכויות, התנדבות, תעסוקה ועוד.
לפרטים: הפלמ"ח 53 

050-6725608 02-6642624
 up60plus.jerusalem@ginothair.org.il

בבית  בטיחות  על  לשמירה  עירונית  תוכנית 
בבית.  נפילות  למניעת  ערכות  ולהתקנת 

השירות ללא עלות!
לפרטים: המוקד העירוני 106 שלוחה 6

בטוח בבית

הדרכה בנושאים דיגיטליים לתושבים וותיקים. 
השירות ללא עלות!

לפרטים: (מענה בוואצאפ 
בלבד) 055-3064065

המרכז העירוני לאוריינות דיגיטלית

ומיצוי  ייעוץ  הכוונה,  קשבת,  אוזן  במתן  סיוע 
המבוגר  האדם  של  כוללת  ראיה  תוך  זכויות 

וצרכיו. בנוסף, ניתן לקבל
על  והגנה  אפוטרופוס  מינוי  בנושא  מידע 

חסרי ישע.
השעות  בין  וד'  א'  בימים  לפנות  ניתן 

8:00-17:00 ובימים ב' ג' ה' 8:00-15:00
טלפון: 02-5456319 או ב02-5456333

 

המחלקה לשירותים חברתיים
מושבות גוננים (רחוב חזקיהו המלך 36)

קו סיוע מינהל קהילתי גינות העיר 
הקו פעיל בעיתות חירום בלבד

050-2394678



* ניתן להירשם במסגרת אל-גיל למינימום 2 קורסים.
* שנת הפעילות הינה מספטמבר 2022 עד לסוף יוני 2023, בכפוף ללוח החופשות של מינהל קהילתי גינות העיר.

* התשלום עבור הקורסים הינו חודשי ויעשה ע"י הוראת קבע או כרטיס אשראי.
* לכל קורס יתאפשר שיעור ניסיון אחד ללא התחייבות. במידה והתלמיד יירשם לקורס ייכלל השיעור בתשלום הראשון לקורס.

* העלות השנתית של הקורסים כוללת בתוכה ימי חופשה וחגים. אי לכך התשלום החודשי קבוע ללא זיכויים והשלמות.
* ברישום של בני זוג נשואים לתוכנית, תינתן הנחה של 5% לאחד מבני הזוג (הזול מביניהם)- יש לבקש את ההנחה במועד הרישום.

* חוגים: ציור ורישום (ג'פרי), מלאכת יד, ברידג' תרגול ותחרויות, טניס שולחן למתקדמים ומקהלה מחושבים כשני קורסים לצורך גביה.
ציור ורישום (שולמית) מחושב כשלושה קורסים לצורך גביה.

* המחירים אינם כוללים חומרים נוספים, במידת הצורך, רשימת ציוד לקורסים תינתן בתחילת השנה.
* תיתכן תוספת תשלום על צילומים וציוד נלווה.

* בחלק מהקורסים מתקיימים סיורים, המהווים חלק מהקורס. הוצאות נוספות עבור הסיור אינן כלולות בשכר הלימוד,
על המשתתפים לשאת בהוצאות.

* במידת הצורך יגבו מדי חודש דמי אבטחה בסך 7 ₪.
* מספר המקומות מוגבל 

* פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימלי של משתתפים
* הנהלת המינהל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במועדי החוגים או לסגור חוג שאין הצדקה לקיומו בכל שלב בשנה 

וכן שלא להפעיל קורסים בשל כוח עליון, במקרים אלו לא יינתן החזר כספי.
www.ginothair.org.il ניתן לקבל מידע עדכני במזכירות או באתר האינטרנט של מינהל קהילתי גינות העיר *

* לקורסי קיץ, במידה ויתקיימו, נהלי הרשמה נפרדים.

נהלי הפסקת לימודים:
* המשתתף לא יבטל ו/או ישנה את ההרשאה לחיוב חשבונו ללא ידיעת המרכז מראש ובכתב עד תום מועד הפעילות.

* תינתן אפשרות לבטל הרשמה עד חודש ימים מיום ההרשמה ללא דמי ביטול.
* במקרה של ביטול החל מהחודש השני להרשמה, יגבו דמי ביטול בסך חודש פעילות מלא.

* לא יתקבלו ביטולים עבור חודשים מרץ עד יוני. 
* היעדרות מסיבות אישיות אינה משחררת את המשתתף ממלוא התשלום החודשי עבור הקורס.

* אין אפשרות להקפיא מנוי! במקרה של היעדרות ממושכת לתקופה העולה על חודשיים ימים, תיבחן האפשרות להקפאת מנוי
לחודש אחד בלבד באישור ההנהלה.

* בקשות מיוחדות יטופלו ע"י מילוי טופס במזכירות בית יהודית עד ה-15 בכל חודש לגבי החודש שאחריו.
* כל שינוי בהרשמה יעשה בכתב מול המזכירות ובאישור ההנהלה.

* אין אפשרות להעביר את הזכות לקורס מתלמיד אחד לתלמיד אחר.
* המינהל יהיה רשאי להפסיק השתתפותו של נרשם, בהתראה של שבוע מראש, באם לא יעמוד בתשלומי הקורס
ואו מסיבות של הפרת משמעת, סיבות בריאותיות או כל סיבה אחרת שימצא לנכון, ע"פ שיקול דעתו של המינהל.

  mikiav@ginothair.org.il משתתף שיהיה מעוניין לבטל מתבקש לשלוח בקשה רשמית במייל לביטול הרשמה*

התייחסויות מיוחדות לתקופת הקורונה:
*לאור המצב (הקורונה) יתכנו שינויים במתכונת הלימוד. 

* קיום הקורסים כפוף להנחיות משרד הבריאות. בהתאם לכך יתכנו שינויים ומעבר של קורסים לזום / לבית יהודית או ביטולם.
  .mikiav@ginothair.org.il משתתף שלאור השינויים יהיה מעוניין לבטל מתבקש לשלוח בקשה רשמית במייל לביטול הרשמה

* ההרשמה והפעילות, לרבות קיומה, הפסקתה, קיצורה או ביטולה המוחלט, יהיו כפופים להוראות ולדינים שיחולו על פעילות זו
בהתחשב במשבר הקורונה. במקרה כזה לא יהיו המשתתפים זכאים לתשלום או לפיצוי כלשהו פרט להפסקת התשלום העתידי

או החזר תשלומים ששולמו כבר מראש עבור פעילות שבסופו של דבר לא תבוצע, אלא אם תבוצע במועד סמוך וסביר לאחר מכן.
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פתיחת שנה - יום חמישי ה' אלול תשפ"ב 

Year Opens Thursday

2 קורסים (1+1) - 180 ₪ לחודש
3 קורסים - 230 ₪ לחודש
4 קורסים - 280 ₪ לחודש

קורס חמישי ומעלה - בתוספת של 60 ₪
לקורס לחודש

Price list
2 courses (1+1) – 180 NIS per month
3 courses - 230 NIS per month
4 courses – 280 NIS per month
5 courses and more – 60 NIS for extra
courses  per month

Holidays
Holidays and Festivals 2022-2023חופשות וחגים לשנת תשפ"ג

סיום שנה- יום חמישי י' תמוז תשפ"ג                                              
Year ends  - Thursday

29.6.23 

שבועות יום חמישי ה' סיוון  תשפ"ג             
Shavuot – Thursday

25.5.23

יום העצמאות יום רביעי ה' אייר תשפ"ג                                     
Yom Ha'atzmaut – Wednesday

26.4.23 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל- ונפגעי פעולות איבה יום שלישי ד' אייר תשפ"ג   
Yom Hazikaron - tuesday

25.4.23

פסח  יום רביעי יד' ניסן תשפ"ג עד יום רביעי כ"א ניסן תשפ"ג   
שבוע חופש לפני יום רביעי ז' ניסן תשפ"ג                                                 

Pesach  Wednesday - Wednesday

פורים יום שלישי י"ד אדר תשפ"ג    
Purim - Tuesday – Thursday

                                  Hanukkah - No Vacationחנוכה - אין חופש                  

סוכות - מיום ראשון י"ד תשרי תשפ"ג - יום שני כ"ב תשרי תשפ" ג       
Sukkot Sunday - monday

9-17.10.22

יום כיפור -  יום שלישי ט' תשרי תשפ"ג - יום רביעי י' תשרי תשפ"ג
Yom Kippur Tuesday- Wednesday

1.9.22

ראש השנה - יום  ראשון כט' אלול תשפ"ב- יום ג' ב' תשרי תשפ"ג
Rosh Hashana Sunday - Tuesday

25-27.9.22

4-5.10.22

7.3.23 

5-12.4.23 
29.3-12.4.23
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מינהל קהילתי גינות העיר - בית יהודית עמק רפאים 12 ירושלים

כל הרצאה מרתקת
והעברת החומר מצויינת.

השיעורים מעניינים, מעשירים
ומועברים בצורה נהדרת,

המורה מצויין, בעל ידע רב.
תענוג גדול!

    “
    ”

ממש נעים להשתתתף בשיעור
וכל בקשה הנוגעת לחומר

הלימודי לרבות תשובות
לשאלות, נענות ברצון רב.

    “
    ”

תרם מאוד לידע והועבר
בצורה מעניינת מאד

    “
    ”

המורה מדהימה!
למדתי המון.

היה גם כיף וגם מעניין.

    “
    ”    “

    ”
אני חווה חווית למידה נהדרת

מכל בחינה שהיא. זכינו למורה
מקצועית, אנושית, מאוד

אמפטית וקשובה לצרכיו של כל
אחד בקבוצה ומאפשרת למידה

מהנה ביותר ומותאמת לקצב
הלמידה שלנו. הלמידה כוללת

שיח, קריאה ולמידה של כללי
הדקדוק. בשל כך אני מרגישה
התקדמות משמעותית ביכולת

שלי לנהל שיחה באנגלית.

    “

    ”
טל: 02-5664144 שלוחה 0 פקס: 02-5666620

www.ginothair.org.il
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