מועדון תרבות יידיש

קהילה מטיילת

מפגשי תרבות ופולקלור חודשיים לשוחרי יידיש
הכוללים מוזיקה ,הרצאות ,הצגות ,סרטים וסיורים

בהובלת מלכה מזרחי-שראבי
טיולים מאורגנים ברחבי הארץ לבני הגיל השלישי

בימי חמישי בשעה  ,11:00אחת לחודש בבית יהודית

פורום "מובילים בקהילה"
חממת יזמות לבני ובנות הגיל השלישי
מינהל גינות העיר מזמין אתכם.ן להוביל מהלכים
משמעותיים לטובת הקהילה גם בפנסיה .המינהל
מהווה בית עבור אלו המעוניינים לפעול ונותן להם
מעטפת ארגונית .מחזור ראשון יצא לדרך באפריל
 2022ונכון להיום חברי הפורום מקדמים מיזמים
חברתיים וקהילתיים מגוונים ,כגון מיזמים לעזרה
הדדית בין חברי הקהילה ,מיזם לשמירה על איכות
הסביבה ,מיזם להכשרת רכזי טיולים בשכונות ,מיזם
להכשרת מספרי ''סיפורי שכונה'' ,מיזם לחידוש ''בנק
הזמן''' ,מיזם של ביקורי בית אצל קשישים ועוד .כל
זאת בנוסף לפיתוח תכניות המיועדות לכלל הקהילה.
חלק מהמיזמים עדיין מצויים בשלבי גיבוש ופיתוח,
אולם אחרים כבר קורמים עור וגידים ואתם מוזמנים
לקרוא אודותם בחוברת זו ולהצטרף.
בעקבות פניות של יזמים ופעילים נוספים בקהילה ,אנו בוחנים
אפשרות לפתוח מחזור שני של פורום "מובילים בקהילה" בחורף
הקרוב .אנא עקבו אחר העדכונים בעניין זה בניוזלטר (המידעון)
שאנו שולחים מדי שבועיים
לפרטים :עליזה גרשון aliza@ginothair.org.il
מוזמנות ומוזמנים להתעדכן בכל פרטי הפעילויות באתר גינות
העיר WWW.GINOTHAIR.ORG.IL
ובמזכירות בית יהודית  02-5664144שלוחה 0

ַ 03.11.22אמָאל איז געווען ַא מעׂשה  -מופע שירי יידיש
	01.12.22שלום עליכם בתיאטרון ובקולנוע
הרצאה מאת ד"ר לאוניד רויטמן
	05.01.23מופע שירים ישנים וחדשים ביידיש,
עם הזמרת והשחקנית רות לוין
	02.02.23יידיש ירושלמית מימי הישוב הישן ועד היום
הרצאה מאת ד"ר דלית אסולין
	02.03.23אסּתר המלּכה און די גיבורים ־פון דער מגילה
מופע השחקנית והזמרת ד"ר אסתי ניסים
	04.05.23חג השבועות של חכמי חלם בתרבות היידיש
הרצאה מאת ד"ר אורן כהן רומן
	01.06.22היימיש און ־פריילעך
מופע סיום שנה עם השחקן מנדי כהנא
עלות לכל מפגש₪ 20 :
ייתכנו שינויים בתוכנית ,מומלץ לעקוב אחרי הפרסומים
קורסים ללימוד שפת היידיש בכל הרמות ,יתקיימו לאורך השנה
כחלק מתוכנית ''אל־גיל''
פרטים במזכירות בית יהודית

 | 02-5664144שלוחה 0

מועדון "בריא בקהילתי"
סדרת הרצאות בנושאי בריאות ואיכות חיים בגיל
השלישי עם טובי המומחים והמרצים בתחומם
בימי חמישי בשעה  ,11:00אחת לחודש בבית יהודית
 27.10.22החלפות מפרקים בעידן החדש
 24.11.22פעילות גופנית והמשמעויות שלה
 29.12.22התנהלות כלכלית בגיל השלישי
 26.01.23שימוש נבון בתרופות
 23.02.23גישור בין־דורי לבני הגיל השלישי
 23.03.23אוסטאופורוזיס אצל גברים ונשים
	27.04.23על הזכות לתשוקה ,אינטימיות ומיניות בריאה
בגיל השלישי
 18.05.23שמיעה ושיקום שמיעה
 22.06.23מפגש סיום שנה
כניסה חופשית
לפרטים נוספים ניתן לפנות למאיה שטרן־גרינפילד:
gil3@ginothair.org.il

"קהילה מטיילת" הינה מועדון מטיילים המופעל על
ידי מתנדבים בני הגיל השלישי .מעבר למה שיודע
לעשות כל סוכן נסיעות ,הטיולים במסגרת "קהילה
מטיילת" מציעים אווירה טובה ,עזרה הדדית ,הדרכה
על ידי מדריכים מקצועיים ותכנית המותאמת לבני הגיל
השלישי .כל אלה יוצרים את האיכות והערך המוסף של
'קהילה מטיילת' ברחבי הארץ בכלל ובמינהל קהילתי
גינות העיר בפרט
הטיולים שלנו כוללים :אוטובוס צמוד ,אישור ביטחוני
למסלול ,ביטוח למטיילים ,מלווה ,מורה דרך ,מע"ר,
כניסה לאתרים ,וארוחת צהרים בשרית כשרה
תוכנית הטיולים מתפרסמת בניוזלטר של המינהל מפעם
לפעם ואתם מוזמנים לעקוב אחריה ולהירשם
לפרטים נוספים ניתן לפנות למלכה במייל kehila3@gmail.com
| לטיולי גמלאים

מועדון קריאה

()BOOK CLUB

בהובלת ד"ר אתי אשכנזי
במהלך החודשים האחרונים נפתחו במינהל גינות
העיר שני מועדוני קריאה חדשים ,האחד בקטמון
בבית בפלמ"ח והשני בשלוחה שבשכונת ניות ,שניהם
בהנחייתה הנפלאה של ד"ר אתי אשכנזי .המשתתפים
נפגשים אחת לחודש כדי לדון בספר שקראו ,לשתף
בתחושות ובמחשבות שעלו בעקבות הקריאה ובעיקר
כדי להיפגש עם חברים ותיקים וחדשים מהקהילה.

התוכניה

מגוון סדרות
של מפגשים ,הרצאות וסיורים
לבני הגיל השלישי

בהתאם להיענות התושבים ,נשקול לפתוח קבוצות נוספות

Well Being and Health Club
For English Speakers

פרטים אצל עליזה גרשוןaliza@ginothair.org.il :

Get to learn more about a variety of topics on
health and well-being, social rights and more
Every second Tuesday of the month at 11:00
For registration and for additional information, please
contact Michal Brunschwig: seniors@ginothair.org.il

מינהל קהילתי גינות העיר
תשפ''ג 2022-2023

מועדון שוחרי תרבות

אמנות במרחב הציבורי

מועדון הירוקים

מועדון שירה בציבור

בהובלת אלה גרוס ,מואיז אדטו ומרים שיק

בהובלת מרים שיק

בהובלת ד"ר ישראל גלון ,אגרונום

בהובלת עדנה בורוט

סדרה לא שגרתית של טעימות ונגיעות באמנות
ישראלית ,עכשווית ואתנית

ירושלים היא יעד נכסף לרבבות צליינים הבאים לחוות
שמץ מרוח חזון אחרית הימים ,בשאיפה לגעת במהות
שמעבר ליום יום ,בממד הנשגב שלה ,בקדושתה .הם
מחפשים אותה באתרים המקודשים לדתות השונות
ואילו אנו נפנה לחוות את אותה נשמה יתרה בסיורינו,
במפגש עם יצירות האמנות המאכלסות את המרחבים
הציבוריים בעיר

סדרת סיורי גינות ,פינות חמד וצמחים בטבע הירושלמי
במהלכם נכיר את הגנים ואת צמחי ירושלים ,נלמד מהו
היער העירוני ומה אנו כאזרחים יכולים לעשות כדי
לשמור עליו ,נסייר בעקבות עונות השנה וחגי ישראל,
נהנה מנפלאות הטבע ומסיפורי צמחים וגנים

קשה להתחרות בתחושת הביחד שנוצרת בערב שירה
בציבור ,כשכל המשתתפים ,נשים וגברים ,צעירים
ומבוגרים ,מצחצחים את הגרון ופוצחים יחד בשירי ארץ
ישראל הטובה והיפה עם שקופיות המילים ובהובלת
טובי האמנים
במהלך השנה הקרובה יתקיימו  6-8ערבי שירה כאשר
כל אחד מהם יוקדש ליוצר או לנושא מסוים :משירי
צביקה פיק ,טבע וכלניות ,אורות וחגים ,עונות השנה
ועוד

בימי שלישי ,בשעה  ,11.00אחת לחודש

שלום תושבות ותושבים יקרים,
בחוברת זו תמצאו מגוון תכניות מיוחדות שבאות
להרחיב אופקים ולהפגיש אתכם.ן עם חברות וחברים
בעלי עניין משותף.
חלק מהתוכניות קוראות לצאת אל מרחבי העיר ולגלות
את מכמניה וכולן גובשו בתשומת לב על מנת לספק
לכם הנאה גדולה במהלך שנת תשפ"ג.
אנו מאמינים שגם לאחר היציאה לפנסיה ,בכל גיל,
אפשר להמשיך לחלום ולהגשים ,לקדם חזון של חברה
טובה יותר ושל קהילה חזקה ומיטיבה עם חבריה .ואכן,
רוב התכניות בחוברת זו הן פרי יוזמה של בני הגיל
השלישי ,למען בני הגיל השלישי ובהובלת בני הגיל
השלישי.
אנו מאחלים לחברות וחברי קהילת מינהל גינות העיר
ולבני משפחותיהם ,שתהא השנה המתחדשת עלינו שנה
של בריאות איתנה ,שלווה ושלום ,והרבה רגעים של
שמחה והנאה.
שלכם,
עליזה גרשון ,מיקי אברהם
וכל צוות הגיל השלישי
ותודה לשייקה אל עמי ונטלי פיקהולץ
על הרוח הגבית והחופש לחלום וליצור

25.10.22
29.11.22
27.12.22
31.01.23
28.02.23
28.03.23
30.05.23
27.06.23

ביקור במוזיאון האיסלאם
ביקור במוזיאון "קו התפר"
ביקור בסטודיו של האמנית חנה גולדברג
מהי אוצרות :הרצאה בבית האמן
ביקור מודרך בגלריה
אמנות ויהדות :הרצאה של פרופ' אביגדור שינאן
ביקור במתחם ''סדנאות האמנים''
סיור ב''מפעל'' :המרכז לתרבות אלטרנטיבית

עלות הסדרה | ₪ 200 :עלות מפגש בודד₪ 30 :
הרשמה במזכירות בית יהודית

Senior citizens program
at Ginot Hair
Accompanied by Esther Hava
Explore culture in Jerusalem through a series of
tours and special encounters
 very first Wednesday of the month at 10:00,
E
starting November 2nd
Cost: 200 NIS for the whole program
For registration and for additional information, please
contact Michal Brunschwig: seniors@ginothair.org.il

סדרת סיורי שטח אחת לחודש
בימי רביעי בין 10:00 - 12:00
	19.10.22מתחם הקמפוס בגבעת רם :מבחר עבודות של אמנים
ישראלים ובינלאומיים
 16.11.22סיור אמנותי בקמפוס של הר הצופים
	14.12.22כיכר ספרא והדואר המרכזי עם ציור הקיר
המונומנטלי של אברהם אופק
	18.01.23בית העם עם ציור הקיר של גבריאל כהן ואזור
מרכז העיר
	22.02.23כיכר דניה בבית הכרם ,הר הרצל ובית החולים
שערי צדק
	22.03.23מכון ון ליר עם הפסל של אוסיפ זדקין ועבודות של
מנשה קדישמן ואם יתאפשר :משכן נשיאי ישראל /או
מתחם תיאטרון ירושלים עם עבודותיו של יחיאל שמי
	19.04.23רמת רחל עם פסל עצי הזית של רן מורין  +טיילת
ארמון הנציב
17.05.23קרית היובל עם פסל המפלצת של ניקי דה סנט פאל
ויער עמינדב עם פסל הפסנתר לזכרו של
ארתור רובינשטיין ויד קנדי
עלות הסדרה | ₪ 200 :עלות מפגש בודד₪ 30 :
הרשמה במזכירות בית יהודית 02-5664144
* ייתכנו שינויים קלים בסדר הסיורים

בימי רביעי אחה''צ ,אחת לחודש*
 02.11.22סיור סתיו :שלכת ופירות הסתיו הצבעוניים
	23.11.22הגנים התלויים בירושלים :גינון במכלים ובמצע
מנותק
	28.12.22מראות חורף בגנים :במושבה הגרמנית ובפארק
המסילה
	01.01.23סדר טו בשבט בגינת מוזיאון הטבע או במינהל
הקהילתי
	01.03.22היער העירוני בירושלים :העצים היצורים הנפלאים
בעולם
 29.03.22אביב בירושלים :ריחות ופריחות בגינות טלביה
 19.04.22הגן הבוטני בהר הצופים :סיור בגני האוניברסיטה
	31.05.22מימין משה למחנה ישראל :סיור בימין משה,
גן בלומפילד ,גן מוסלמי וגינה קהילתית
	28.06.22גינות מאחורי החומה :ביקור בגינות פרטיות
במושבות
עלות הסדרה | ₪ 200 :עלות לזוג לכל הסדרה₪ 360 :
עלות סיור בודד ,מותנה במקום פנוי₪ 30 :

סלון תרבותי ברחביה

יוגש כיבוד קל ושתייה

נגיעות באמנות ,במוסיקה ובסרטים

המפגש הקרוב יערך ביום ה' ,29.9.22 ,בשעה  19:30בבית יהודית,
בחצר שכטר .הערב יוקדש לשירי געגועים וסליחות בין כסה
לעשור ,עם ההרכב המוזיקלי ''שרים בגינה''

בהובלת ברוריה פסטרנק
אמנית ובימאית סרטי דוקו
סדרת מפגשים חווייתיים בגישה תרבותית רב־תחומית
בימי ראשון או רביעי בכל שבועיים לבחירתכם,
בשעה 11.00
כל מפגש מלווה בהקרנת סרט ו/או מצגת מרהיבה ובכיבוד
קל בביתה המיוחד והאינטימי של האמנית ,שמתפקד גם
כגלריה וכסטודיו ברחוב הרב ברלין (יש מעלית)

*השעה המדויקת תיקבע בהתאם לעונות השנה

עלות לכל מפגש₪ 50 :

הרשמה במזכירות בית יהודית | פרטים מדוייקים ינתנו לנרשמים

מספר המשתתפים מוגבל ל־ 15ומותנה בהרשמה לכל מפגש מראש

 | 02-5664144שלוחה 0

עלות כל מפגש ₪ 20 :

לפרטים והרשמה נא לפנות לברוריה:
bruriartist@gmail.com

054-4559840

לפרטים והצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של מועדון שירה בציבור,
נא לסרוק את הקוד ישירות לסמארטפון:

