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ברכות

בברכה,
פיני וגמן

ר/מערכת חינוך, שירותים חברתיים וקהילה

אזרחי חיפה הנכבדים,

העיר חיפה התברכה בציבור גימלאים אשר תרמו לקידומה 
ופיתוחה הכלכלי והחברתי של העיר ומפרים את חיי התרבות 

ואיכות החיים של הקהילה.

אירועי הגימליאדה נותנים ביטוי של הערכה והוקרה לציבור 
הגימלאים על מעורבותם בעשיה חברתית למען הזולת, כמו כן 

מחויבות הקהילה  בקיום המצווה “והדרת פני זקן”.

בגימליאדה יתקיימו אירועים רבים בתחומי הפנאי, התרבות, 
המכוונים לפסיפס האנושי הרב תרבותי של הגימלאים בעיר, 
וותיקים ועולים, יהודים וערבים, החיים בהרמוניה בעיר חיפה.

אירועים מרכזיים שיתקיימו בימי הגימלאידה
יום טיול חווייתי לחמי געש  •

מפגש עם מר נועם שריף, מוזיקאי, מנצח, חתן פרס ישראל   •
בתחום המוסיקה  

מפגש הוקרה למתנדבים גימלאים  •
מפגש של בני 100  •

כמו כן יתקיימו עשרות פעילויות לקידום בריאות, ביטחון אישי, 
ניצול שעות פנאי, מיצוי זכויות ופעילות גופנית.

ברצוני לציין את שיתוף הפעולה בין הארגונים השותפים להפקת 
אירועי הגימלאידה, עיריית חיפה, מינהל החינוך ושירותי הרווחה, 

אתו”ס, אגודת שילה, עמותת מיל”ב.
תודות לראש העיר ולהנהלת העירייה על התמיכה וההובלה של 

אירועי הגימליאדה.

שלום רב,

מגמות העלייה בתוחלת החיים הביאו לגידול משמעותי באוכלוסיית 
האזרחים הוותיקים המונה כיום כ-800,000 איש המהווים כ-10% 
מכלל האוכלוסייה. על פי כל הנתונים, בכל עשור אנו זוכים בעוד 
שנתיים וחצי של חיים. אם לפני 40 שנה גיל הפטירה הממוצע 

היה 70, היום הוא כבר 80.

באופן ציורי ניתן לומר שעל כל יממת חיים שלנו, נצברים 
לזכותנו בקופת חיסכון דמיונית עוד 6 שעות של חיים אותן 

נקבל לעת זקנה.

אנחנו שמחים על תופעה ברוכה זו, ומקווים כי כולנו נזכה לחיים 
טובים וארוכים.

המשרד לאזרחים ותיקים שם לו למטרה לדאוג לחיזוק מעמדו 
וכבודו של האזרח הוותיק בישראל, ולפעול לקידום זכויותיו ואיכות 
חייו. אנו פועלים במגוון תחומים כדי לאפשר ליותר מבוגרים 
לעבוד בשכר, להתנדב, ללמוד, לבלות ולזכות בשירותי רווחה 

ובריאות ראויים במידת הצורך.

שמחתי לראות את התוכנית המגוונת המוצעת לאזרחים הוותיקים 
במסגרת הגימליאדה– תמורה נאה לאלפי אזרחי חיפה אשר תרמו 
ותורמים לפיתוחה של חיפה שמצטיינת בשירותיה הייחודיים 

לתושביה הוותיקים. 

אני מאחל לכם, אזרחיה הוותיקים של חיפה, להמשיך ולקחת 
חלק במגוון הפעילויות המוצעות לכם בעיר.

בברכה לימים טובים ולשנים ארוכות,
ח"כ אורי אורבך

השר לאזרחים ותיקים

  

 

שלום רב,  

 

 באוכלוסיית משמעותי לגידול הביאו החיים בתוחלת העלייה מגמות
-כ כיום המונה תיקיםוהו האזרחים -כ המהווים איש 800,000  מכלל 10%

על פי כל הנתונים, בכל עשור אנו זוכים בעוד שנתיים וחצי של . האוכלוסייה
.80הוא כבר , היום 70שנה גיל הפטירה הממוצע היה  40חיים. אם לפני   

באופן ציורי ניתן לומר שעל כל יממת חיים שלנו, נצברים לזכותנו בקופת 
שעות של חיים אותן נקבל לעת זקנה. 6חיסכון דמיונית עוד   

אנחנו שמחים על תופעה ברוכה זו, ומקווים כי כולנו נזכה לחיים טובים 
וארוכים.  

המשרד לאזרחים ותיקים שם לו למטרה לדאוג לחיזוק מעמדו וכבודו של 
פועלים  אנוהאזרח הוותיק בישראל, ולפעול לקידום זכויותיו ואיכות חייו. 

במגוון תחומים כדי לאפשר ליותר מבוגרים לעבוד בשכר, להתנדב, ללמוד, 
לבלות ולזכות בשירותי רווחה ובריאות ראויים במידת הצורך.  

לראות את התוכנית המגוונת המוצעת לאזרחים הוותיקים במסגרת שמחתי 
–הגימליאדה  תמורה נאה לאלפי אזרחי חיפה אשר תרמו ותורמים  

לפיתוחה של חיפה שמצטיינת בשירותיה הייחודיים לתושביה הוותיקים.   

אני מאחל לכם, אזרחיה הוותיקים של חיפה, להמשיך ולקחת חלק במגוון 
לכם בעירהפעילויות המוצעות   

 

בברכה לימים טובים ולשנים ארוכות,  

 

ח"כ אורי אורבך  

השר לאזרחים ותיקים 	  
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12:30-09:00 ׀ רחבת בית הכט  
מתחם בריאות 

הדגמת פעילויות: טאי-צי, הליכה נורדית וטניס שולחן. דוכן 
ייעוץ, מידע וגיוס מתנדבים לפעילויות קידום בריאות וסדנאות. 

בחסות: שילה, אגודה לפיתוח שירותים לזקן בחיפה

10:45-09:30 ׀ בית הכט 101
"עד 120"

מפגש חגיגי לאזרחי העיר החוגגים 100 שנים ויותר
ברכות: מר פיני וגמן, ר/מערכת חינוך, שירותים חברתיים וקהילה

מנחה: אלפא רוטשטיין, מנהלת שירות הייעוץ לקשיש 
במוסד לביטוח לאומי. האירוע בחסות: המוסד לביטוח לאומי 

11:00-09:30 ׀ בית הכט 206 
צוואות, ירושות ואפוטרופוסות 

מרצה: ד"ר מיקי שינדלר, מנכ"ל יד ריבה 
חשוב שנדע!!! 

האם יש צורך בכתיבת צוואה? כיצד לנסח צוואה? 
מה אומר החוק בנוגע לצוואה? מהו עיזבון? מי יורש? מהו 
אפוטרופוס? מי יכול למנותו? מי יכול לשמש אפוטרופוס? 

שאלות ותשובות לסוגיות נוספות.

10:00–11:30 ׀ אולם רפפורט   
"ביידיש זה נשמע נהדר"

מפגש של מוסיקה, לימוד וחיוך עם השפה היהודית 
העתיקה–חדשה 

דברי פתיחה: הגב' מירי רן, מנהלת פעילות אוהבי 
היידיש בחיפה

בתוכנית:  
מנחה משתתף: רוביק רוזנטל, לשונאי וסופר  •

השפעת היידיש על העברית     
הזמרת חני ליבנה במופע של קלאסיקות   •

יידישאיות ויידישקייט   
האמן בני הנדל בקטעי קריאה וסיפורים   •

מחיר כרטיס: ₪30

11:00-10:00 ׀ אולם סינמטק   
"מגה חיים" 

יש לנו הרבה זמן לפנינו ועלינו לתכנן חיים ארוכים – 
הגרונטולוג והעתידן ד"ר יעקב בן שאול 

ירצה על עולם קרוב של כמה מחזורי חיים, זיקנה אישית שאינה 
קשורה לגיל, וחוק גיל פרישה שאינו כופה יציאה לגימלאות.    

13:00-10:00 ׀ מבואת רפפורט   
מגזרות נייר  

סדנה בהנחיית האמנית ציפורה נאמן 
כל משתתף יוצר מגזרות נייר מקוריות משלו אחר כך יוכל 

להמשיך ליצור לבדו ולשתף את הנכדים.
)תנתנה ערכות למשתתפי הסדנה( 

13:00-11:00 ׀ אולם אודיטוריום 
הוקרה למתנדבים גימלאים 

במעמד ראש העיר 
ברכות: מר אהרון אזולאי, מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים
מנחה: גב' דבורה גרובר, מנהלת המח' לקשיש עיריית חיפה 

תעודות הוקרה לארגוני מתנדבים    •
תוכנית אמנותית:   •

מיקי קם, שחקנית, קומיקאית וזמרת   
במופע "רגל פה רגל שם"     

מחיר כרטיס: ₪15 
רכישת כרטיסים בכל ארגוני המתנדבים בעיר.

12:00-11:00 ׀ בית הכט 206   
"מיתוסים בתזונה" 

כל האמת על מה שנכון ולא נכון בתזונה 
מרצה: נועה נצר, אחות ראשית מטב, 

עמותה לשירותי טיפול ורווחה

יום שני 18.11.13
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13:00-11:15 ׀ אולם סינמטק    
 סרט: "לצוד פילים" )ישראל 2013(

בימוי: רשף לוי 
משחק: ששון גבאי, מוני מושונוב, פטריק סטיוארט, יעל 

אבקסיס, משה איבגי, צביקה הדר
שלושה זקנים וילד מוצאים עצמם תקועים ביחד בבית אבות 
בירושלים. מצד אחד הילד, שהוא גאון מבריק, אבל חסר 
יכולת חברתית, מצד שני סבא שלו, אותו לא פגש מעולם, 
איש לח"י שהקים את המדינה ולא מאמין בדמעות. איתם, 
החבר הכי טוב של הסבא בימי המחתרת, מלא יצרים ותשוקה 
שכבר לא תתממש, ודוד אנגלי, שחקן שייקספירי מתוסכל 
וחסר כל שחייב מאתיים שלושים ושתיים אלף יורו. אבל 
יש דבר אחד שבכל זאת מאחד אותם – הם רוצים לשדוד 
בנק ביחד. הם רוצים לנקום בממסד שלא משלם פיצויים 
לילד על מות אביו, רק כי ככה כתוב באותיות הקטנות. והם 
רוצים את הכסף כדי להגשים חלום אחד אחרון של כל אחד 
מהם. רשף לוי, שאביו היה איש לח"י ושדד בנקים בתקופת 
המנדט, חוזר בדרמה מלאת חום והומור, על ילד ושלושה 
זקנים, האנשים השקופים של החברה שלנו, שלומדים אמת 

קטנה על אהבה, משפחה ונקמה. 
)107 דקות. עברית ואנגלית, תרגום לעברית ואנגלית(

13:00-11:30 ׀ בית הכט 101     
"גמלאים רוקדים" ריקודי עם, עמים, שורות 

מרקיד: דדה לוסקי

18:46-17:00 ׀ אולם סינמטק 
סרט: "נלי ומר ארנו" )צרפת 1995( 
 NELLY ET MONSIEUR ARNAUD

בימוי: קלוד סוטה 
משחק: עמנואל ביאר, מישל סרו, ז'אן יו-אנגלד 

נלי )ביאר( נשואה לג'רום )ברלין(, גבר שהפסיק לעבוד ולחפש 
עבודה. נלי עובדת חלקית בבית דפוס, אולם היא מפגרת 
בתשלום עבור שישה חודשי שכירות של הדירה בה היא גרה 
עם בעלה. היא נפגשת עם ז'קלין בבית קפה, שם היא פוגשת 
את פייר, איש עסקים עשיר שיצא לגמלאות. לאחר שהוא 
נוכח לדעת שנלי שקועה בחובות, מחליט ארנו בספונטניות 
לתת לה 30,000 פרנקים כמתנה. נלי נענית להצעה באי-רצון, 

מסלקת את חוב השכירות שזמן פירעונו חלף ומעתיקה את 
מקום מגוריה לדירה אחרת. 

נלי נאותה להקליד את זכרונותיו של ארנו, ברם ארנו מתעקש 
שלא יהיה זה תשלום עבור הכסף שהוא כבר נתן לה, אלא 
שהוא ישלם לה עבור העבודה. כך למדה נלי עוד אודות חייו 
של ארנו: הוא היה שופט במושבה צרפתית ולאחר מכן איש 
עסקים. נלי מנהלת רומן עם העורך של ארנו. ארנו מעט מקנא. 

)106 דקות. צרפתית, תרגום לעברית(

21:30-19:30 ׀ אולם רפפורט  
"עולם האופרה הקסום" 

בביצוע האופרה הקאמרית הישראלית
בהנהלת רחל קמינר

)בשפה הרוסית( 
מחיר כרטיס: ₪30 

22:00-19:30 ׀ אולם אודיטוריום 
אירוע פתיחה  
במעמד ראש העיר

דברי פתיחה: מר פיני וגמן ר/מערכת חינוך, 
שירותים חברתיים וקהילה   

"ָשִרים לנעם שריף" – ערב הוקרה לנעם שריף, מוזיקאי, 
מלחין ומנצח ישראלי, חתן פרס ישראל בתחום המוסיקה 

לשנת תשע"א  
אלכס אנסקי משוחח עם נעם שריף

בתוכנית האמנותית: שירים ואמנים בבחירתו האישית 
של נעם שריף 

משתתפים: קרן הדר, עמנואל חנון, ג'ימי לויד, 
לימור עובד, עדי צ'זרה, להקת "אנשי הארון",  

מקהלת "בת שיר" בניצוחה של הגב' טלי ויסמן  
עורך: יורם רותם 

ניהול מוסיקלי: אורי קריב 
מחיר כרטיס: ₪45

יום שני 18.11.13



הבית בנורדיה
סגנון חיים

באווירה כפרית
רק 30 דקות מחיפה!

הבית בנורדיה
מובילה את סגנון החיים לגיל השלישי בישראל

* 6010

מבקרים ב”גימלאידה”
בין התאריכים 18-19.11.13

ניגשים לעמדה של רשת מגדלי הים התיכון, 
ויכולים לזכות בנופשון חינם ב”בית בנורדיה”!
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12:30-09:00 ׀ רחבת בית הכט  
מתחם בריאות 

הדגמת פעילויות: טאי-צי, הליכה נורדית וטניס שולחן.
דוכן ייעוץ, מידע וגיוס מתנדבים לפעילויות קידום בריאות 
וסדנאות. בחסות: שילה, אגודה לפיתוח שירותים לזקן בחיפה

10:45-09:30 ׀ בית הכט 101
"בבריאות טובה ובמשקל תקין - עד 120"
כיצד לשמור על בריאותינו - תזונה ואורח חיים בריא, בגיל השלישי

הרצאה: ד"ר בתיה קורנביום, מומחית ברפואת משפחה, 
טיפול אישי בהשמנה ומניעתה.

בחסות: שילה, אגודה לפיתוח שירותים לזקן בחיפה

 10:30-09:30 ׀ בית הכט 206
טכנולוגיות מתקדמות בנושאי שמיעה 

מרצה: גיא לוי, "מהלב" - מבנה האוזן, מהות השמיעה, 
לקות שמיעה, הגורמים והפתרונות הקיימים: הסבר והדגמה

11:15-10:00 ׀ אולם סינמטק   
 הצגה: "גרטה גרבו - החיים הם לא סרט" 
השחקנית עדי עציון-זק מעלה במונודרמה את דמותה 
המסתורית והלא שגרתית של גרבו, תוך שהיא מגלמת 6 
דמויות נוספות מאלה שסבבו אותה בחייה הטרגיים. במופע 
משולבים קטעי מוסיקה רבים ומגוונים העוקבים אחרי מסע 

חייה של אלילת המסך האגדית

13:00-10:00 ׀ מבואת רפפורט   
מגזרות נייר  

סדנה בהנחיית האמנית ציפורה נאמן 
כל משתתף יוצר מגזרות נייר מקוריות משלו אחר כך 

יוכל להמשיך ליצור לבדו ולשתף את הנכדים.
)תנתנה ערכות למשתתפי הסדנה( 

12:00-11:00 ׀ בית הכט 206   
"איכות בתוך אריכות" קנביס רפואי לגיל השלישי
מרצה: ענבל סיקורין, אחות, בחסות עמותת "תיקון עולם"

11:00–12:30 ׀ אולם רפפורט     
"לחיות נכון"

דליק ווליניץ ואורחים משוחחים על: 
"השלכות של טיב השינה על איכות החיים הפיזית   •

והנפשית" - ד"ר קרן אור-חן, פסיכולוגית,   
   ביה"ס לעבודה סוציאלית באונ' חיפה

"שמחה ואופטימיות, כוחן בריפוי הגוף והנפש - עכשיו   •
גם אימות מדעי!" - ד"ר דינה איזן, מומחית ברפואת   

משפחה ומרצה בנושא בריאות אופטימית   
"טיפול באמצעות תזונה וצמחי מרפא" -   •

גב' פאולה רוזנברג, מומחית לרפואה טבעית,   
מנחת פינת בריאות בתוכנית "העולם הבוקר" בערוץ 2   

אמן אורח: הזמר יהודה אליאס    •

11:00–12:00 ׀ בית הכט 101   
"המוח, תיבת ההנאות שלנו" 

מרצה: רוני ארז, ראש צוות הפיתוח של שיטת בריינספא
ההרצאה תעסוק במבנה המוח והקוגניציה, בזיכרון 
ובחשיבות של הכישורים השיכליים לצורך מיצוי החוויות 

וההנאות שהחיים מזמנים.

12:00–13:35 ׀ אולם הסינמטק 
סרט: "השיר של מריון" )אנגליה 2013(

  SONG FOR MARION
במאי: פול אנדרו וויליאמס

שחקנים: ג'מה ארטרטון, ונסה רדגרייב, טרנס סטאמפ
ארתור בן ה-72 הוא זקן נרגן טיפוסי – ניגוד מוחלט לאשתו 
מריון שמנצלת כל רגע בשביל להפיץ שמחה ואושר.  כשמחלה 
תוקפת את מריון, ארתור, למענה, מצטרף למקהלה השכונתית 
שהיא אוהבת כל כך. בין חזרות המקהלה, יחסיו המעורערים 
עם בנו, הקסם האישי הכובש של מנהלת המקהלה אליזבת 
– ארתור ילמד שלעולם לא מאוחר מידי להתחיל לאהוב 
את החיים. "השיר של מריון" היא דרמה קומית מחממת 
לב, שעם קצת אופטימיות, קצת שירה והרבה אהבה, תוציא 

אתכם מאולם הקולנוע עם שיר בלב.  
)93 דקות. אנגלית, תרגום לעברית(

יום שלישי 19.11.13
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13:00–16:00 ׀ בית הכט 101  
כנס מקצועי לעובדים סוציאליים ואנשי טיפול בזקנה

13:00– התכנסות וכיבוד קל   •
13:30– דברי פתיחה: עו"ס פיני וגמן ר/מערכת חינוך,  •

                              שירותים חברתיים וקהילה
14:00– הרצאה ודיון: ד"ר קרן אור חן, ביה"ס לעבודה   •
סוציאלית אונ' חיפה בנושא: "מעורבות איש המקצוע בסיוע 
לאדם הזקן בקבלת החלטה מייטבית, בצמתים משבריים 

בחייו המשתנים" 

17:00–18:30 ׀ אולם רפפורט   
"יום אחד את תראי"

UN JOUR TU VERRAS
שנסונים צרפתיים 

השחקן-זמר פייר-עמנואל חנון מגיש מבחר ייחודי של 
שירי אהבה צרפתיים )שנסונים(, משולבים בקטעי קריאה 
ומשחק, בניחוח אהבה צרפתית, כפי שבאה לידי ביטוי 
אצל איב מונטאן, ז'אק ברל, נוגארו, רג'יאני, מוסטאקי, 

פאניול ועוד. 
מופע בליווי גיטרה, פסנתר, קונטרבס ותופים, שכולו 

מסאג' ללב ולנשמה )השירים בצרפתית, קטעי 
הקריאה והמשחק מתורגמים ומוגשים בעברית(

בשיתוף מרכז תרבות צרפת בחיפה  
מחיר כרטיס: ₪30

17:00–18:40 ׀ אולם סינמטק  
סרט: "קוורטט" )ארה"ב 2012(

 QUARTET
במאי: דסטין הופמן 

שחקנים: בילי קונלי, מגי סמית 
סרט ראשון של דסטין הופמן כבמאי. בבית ביצ'ם, בית אבות 
למוזיקאים בדימוס, מתערער יום אחד הסדר המוכר עם 
הגעתה של זמרת הסופרנו האגדית ג'ין הורטון )מגי סמית(, 
אשר הייתה בעבר חלק מרביעיית קוורטט מפורסמת. שלושה 
חברי הרביעייה הנותרים: רג'י הרציני, ווילפורד המתחכם 
וסיסי הקופצני, שכבר שוהים בבית ביצ'ם, נוטרים לה עדיין 

טינה על מעשה שהיה אי שם בעבר. 
)98 דקות אנגלית תרגום לעברית(

18:30–21:00 ׀ אולם האודיטוריום 
אירוע נעילה

דברי פתיחה: מר פיני וגמן, ר/מערכת חינוך,
                  שירותים חברתיים וקהילה

בתוכנית: 
להקת הכל עובר חביבי - "געגועים לנעמי שמר" 

מופע חדש בו חברו יחד חברי להקת "הכל עובר חביבי": 
שלומית אהרון, קיקי רוטשטיין, עמי מנדלמן ומשה 
סימן טוב, כדי להצדיע ליצירותיה המופלאות של 

המשוררת נעמי שמר. 
מחיר כרטיס: ₪45

20:00–21:40 ׀ אולם רפפורט  
סרט: "הבן של אלוהים" )ישראל 2013(

בימוי: גיא נתיב, ארז תדמור
משחק: מכרם חורי, זהר שטראוס, אריאן לבד

"הבן של אלוהים" הוא סרט מסע שאליו יוצאים אב ובנו, 
הבן יהודה, מוזיקאי שחזר בתשובה ואביו ניצול שואה יווני 
שחי בישראל. באחד הימים, כשנשלח האב לטקס ערים 
תאומות ביוון, הוא מנצל את ההזדמנות ומנסה לחפש אדם 
שהציל אותו בזמן מלחמת העולם השנייה. למרבה ההפתעה 
בנו מחליט להצטרף עמו למסע, השניים שרויים בסכסוך 
עמוק מזה שנים רבות, ובכל זאת בהוראת הרב, מסכים הבן 
להצטרף למסע של אביו, כדי להתפייס עמו. אך עד מהרה, 
המסע הזה מעמת את האב עם יוון המרוסקת, המצויה על 
סף קריסה כלכלית, כל כך שונה מהארץ שנחרטה בזיכרונו. 
פותח לשניהם פצעים ישנים, ומכריח אותם לעשות משהו 
שנמנעו מזה שנים, להתעמת זה מול זה ולנסות לצמצם את 

הפערים שביניהם.
)100 דקות. עברית, אנגלית ויוונית, תרגום לאנגלית

באדיבות יונייטד קינג
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יום שני 18.11.13

   11:30–10:00
"ביידיש זה

נשמע נהדר"
מפגש של מוסיקה, 

לימוד וחיוך עם השפה 
היהודית העתיקה –

חדשה 
בתוכנית:  

מנחה משתתף:    •
רוביק רוזנטל,   

לשונאי וסופר -    
השפעת היידיש   

על העברית     
הזמרת חני ליבנה    •

במופע של קלאסיקות    
יידישאיות ויידישקייט   

האמן בני הנדל    •
בקטעי קריאה    

וסיפורים  
₪ 30

  21:30-19:30
"עולם

האופרה הקסום" 
בביצוע האופרה 

הקאמרית הישראלית
בהנהלת רחל קמינר

)בשפה הרוסית( 
₪ 30

 13:00-11:00
הוקרה

למתנדבים גימלאים 
במעמד ראש העיר 

תעודות הוקרה   •
לארגוני מתנדבים    

מיקי קם במופע  •
"רגל פה רגל שם"     

 ₪ 15

 22:00-19:30
אירוע פתיחה: 

"ָשִרים לנעם שריף" 
ערב הוקרה

אלכס אנסקי 
משוחח עם נעם 

שריף
שירים ואמנים 

בבחירתו האישית 
של נעם שריף 

משתתפים: קרן הדר, 
עמנואל חנון, ג'ימי 
לויד, לימור עובד, 
עדי צ'זרה, להקת 

"אנשי הארון", 
מקהלת "בת שיר" 
בניצוחה של הגב' 

טלי ויסמן 
מנהל מוסיקלי:

אורי קריב  
₪ 45

   13:00-10:00
מגזרות נייר  

סדנה בהנחיית 
האמנית

ציפורה נאמן 
)תנתנה ערכות 

למשתתפי הסדנה(

 
תערוכה

"העיר חיפה 
בשירי משוררים 

חיפאים"
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עמדות מידע בטרקלין האודיטוריום

 10:45-09:30
"עד 120"

מפגש חגיגי 
לאזרחי העיר 
החוגגים 100 
שנים ויותר.

בשיתוף המוסד 
לביטוח לאומי. 

     13:00-11:30
"גמלאים 
רוקדים" 

ריקודי עם, 
עמים, שורות 
מרקיד: דדה 

לוסקי
  
 

  12:30-09:00
מתחם בריאות 

הדגמת 
פעילויות: 

טאי-צי, 
הליכה נורדית 
וטניס שולחן

בחסות 
אגודת שילה

 11:00-09:30
צוואות, 
ירושות 

ואפוטרופוסות 
מרצה: ד"ר 

מיקי שינדלר, 
מנכ"ל יד ריבה 

   12:00-11:15
"מיתוסים 
בתזונה" 

כל האמת על 
מה שנכון ולא 

נכון בתזונה 
מרצה: נועה 
נצר, עמותת 

מטב, לשירותי 
טיפול ורווחה

11:00-10:00
"מגה חיים" 

הרצאה: 
הגרונטולוג 

והעתידן 
ד"ר יעקב בן 

שאול - עולם 
קרוב של כמה 
מחזורי חיים, 
זיקנה אישית 

שאינה קשורה 
לגיל, וחוק גיל 
פרישה שאינו 

כופה יציאה 
לגימלאות.   

    13:00-11:15
סרט: "לצוד 

פילים" 
)ישראל 2013(

)107 דקות.
עברית ואנגלית, 
תרגום לעברית 

ואנגלית(

 18:46-17:00
סרט:

"נלי ומר ארנו" 
)צרפת 1995( 

)106 דקות, 
צרפתית, 

תרגום לעברית(
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  13:00-10:00
מגזרות נייר

סדנה בהנחיית 
האמנית

ציפורה נאמן 
)תנתנה ערכות 

למשתתפי הסדנה(

תערוכה
"העיר חיפה 

בשירי משוררים 
חיפאים"

 21:00–18:30
אירוע נעילה

להקת הכל עובר 
חביבי - "געגועים 

לנעמי שמר" 
מופע חדש בו

חברו יחד חברי
להקת "הכל עובר 
חביבי" - שלומית 

אהרון, קיקי 
רוטשטיין, עמי 
מנדלמן ומשה 
סימן טוב, כדי 

להצדיע ליצירותיה 
המופלאות של 

המשוררת נעמי שמר. 
₪ 45

   12:30–11:00
"לחיות נכון"

דליק ווליניץ ואורחים 
משוחחים על:

"השלכות של טיב    •
השינה על איכות     

החיים הפיזית    
והנפשית" - ד"ר קרן    

אור-חן  
"שמחה ואופטימיות,    •

כוחן בריפוי הגוף     
והנפש - עכשיו   

גם אימות מדעי! -    
ד"ר דינה אייזן    

"טיפול באמצעות    •
תזונה וצמחי מרפא"    
- גב' פאולה רוזנברג  

אמן אורח: הזמר     •
יהודה אליאס    

   18:30–17:00
"יום אחד את תראי"
שנסונים צרפתיים - 

בהגשת השחקן - זמר 
פייר-עמנואל חנון. 

בשיתוף מרכז תרבות 
צרפת בחיפה. 

₪ 30

  21:40–20:00
סרט: "הבן

של אלוהים"
)ישראל 2013(

)100 דקות. עברית, 
אנגלית ויוונית,

תרגום לאנגלית(

יום שלישי 19.11.13

  12:30-09:00
מתחם בריאות 

הדגמת 
פעילויות: 

טאי-צי, הליכה 
נורדית וטניס 
שולחן בחסות 

אגודת שילה

10:45-09:30
"בבריאות 

טובה ובמשקל 
תקין - עד 120" 

אורח חיים 
בריא בגיל 

השלישי
הרצאה: 

ד"ר בתיה 
קורנביום, 

מומחית ברפואת 
משפחה

   12:00–11:00
"המוח, תיבת 

ההנאות שלנו" 
מרצה: רוני 

ארז, על 
מבנה המוח, 

הקוגניציה 
והזיכרון 

ע"פ שיטת 
בריינספא

  16:00–13:00
כנס מקצועי

הרצאה ודיון:
"מעורבות 

איש המקצוע 
בסיוע לאדם 
הזקן בקבלת 

החלטה מיטבית 
בצמתים   
משבריים   

בחייו"
מרצה: ד"ר 
קרן אור חן,  
אונ' חיפה 

10:30-09:30
טכנולוגיות 
מתקדמות 

בנושאי שמיעה 
מרצה: גיא לוי, 
"מהלב" - מבנה 

האוזן, מהות 
השמיעה, 

לקות שמיעה, 
הגורמים 

והפתרונות 
הקיימים: 

הסבר והדגמה

12:00-11:00
"איכות בתוך 

אריכות" 
קנביס רפואי 
לגיל השלישי
מרצה: ענבל 

סיקורין, אחות, 
בחסות עמותת 

"תיקון עולם"

   11:15-10:00
הצגה: "גרטה 

גרבו - החיים הם 
 לא סרט" 
השחקנית

עדי עציון - זק 
מעלה במונודרמה 

את דמותה 
המסתורית והלא 
שגרתית של גרבו, 
במופע משולבים 

קטעי מוסיקה 
רבים ומגוונים 

ממסע חייה של 
אלילת המסך 

האגדית

 13:35–12:00
סרט: "השיר של 

מריון" )אנגליה 
)2013

)93 דקות. 
אנגלית, תרגום 

לעברית(

  18:40–17:00
סרט: "קוורטט"

)98 דקות. אנגלית 
תרגום לעברית(

 אודיטוריום              רפפורט                       מבואת                              סינמטק             בית הכט          בית הכט           רחבת  
                                                                רפפורט                                                    101                   206                  בית הכט



2223

אתנו, אתה לא לבד

אנחנו כאן



פרטים ורכישת כרטיסים בית הכט 04-8353515
מיל"ב 04-8620437

גיוס חסויות ומציגים: דורות 
לקידום אוכלוסייה מבוגרת בע"מ
טל. 09-7658088, 050-7419990


