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לידידנו הגימלאים,

ברוכים הבאים לחיפה. עיר שהתברכה בערכי טבע ונוף ייחודיים. עיר 
שבה אין סיסמאות אלא מציאות. עיר אשר תושביה, יצרו בסיס מוצק 

של סובלנות ואחדות המטרה.

חיפה בתנופת פיתוח כמוה לא ידעה שנים רבות. הפיתוח המואץ של 
העיר איננו מאיט את קצב הפיתוח של השירותים והפעילויות עבור 
חברינו הוותיקים שנתנו כה הרבה לעיר ולתושביה, כל אחד בתחומו 

וכל אחד בעשייתו הברוכה.  

הגימלאים של היום אינם הפנסיונרים של פעם....! הגימלאים של היום, 
הם אנשים המחפשים ערוצי עניין ותעסוקה חדשים כדי ליצוק תוכן 
ופונים  לגימלאים  ייחודיים  ליצור תכנים  לזמנם הפנוי. אנו משתדלים 
המשוועים  הארגונים  לכל  ולסייע  להתנדב  מיוחדת  בבקשה  אליהם 

לסיוע בפעילותם.

הגימלאידה הנערכת בחיפה הפכה למוסד של קבע שעליה גאוותנו 
ואותו אנו נהנים לארח. תודות חמות למארגנים אשר טרחו חודשים 
רבים להכין לנו את הארוע הנהדר הזה וברכות חמות לכל המשתתפים. 
אנו שמחים לקבל אתכם ברוח המסורת של חיפה, בזרועות פתוחות 

ובחיוך. 
 

יונה יהב  
ראש העיר חיפה  

לחברי הצעירים, בני ה- +60, שלום!

אמרנו "גימלאידה" - אמרנו חגיגה!
בתכנית העשירה המוצגת לפניכם, בחוברת זו, שפע של מופעים, 
אירועים, כנסים והרצאות. במסגרת ההרצאות נדון בצרכנות נבונה, 
במשמעות יפוי-כח ואפוטרופסות ובזכויות קשישים בבטוח לאומי.
לראשונה בחיפה יערך כנס של ראשי ערים לדון במחויבות הרשות 
המקומית לרווחת האוכלוסייה הבוגרת. על מדשאות בית הכט נקיים 
הפנינג ציור ופנטסיה ובאודיטוריום, בסינמטק ובאולם רפפורט, יופיעו 

מיטב אומני ישראל. בואו בהמוניכם, אל תחמיצו!

זו השנה השלישית שהמופע "והיגדת..." הנו אחד האירועים המרכזיים 
של ה"גימלאידה". המופע מחבר בין מורשת דור הותיקים, לבין בני 
הנוער, ממשיכי הדרך. השנה נציג  את ספורה של שכונת 'בת גלים'. 
המחזמר  'בת גלים' - רק הגלים מגלים... מתאר את סיפורה הקסום 

של השכונה ואת הדמויות הצבעוניות והמיוחדות שחיו וגדלו בה. 
בחיפה נמשכת המסורת, "הגימלאידה" הרביעית יוצאת לדרך!                                                   

בהזדמנות זו ברצוני להודות לחברי המתנדבים מכל שכבות האוכלוסייה 
בחיפה, אשר כל אחד בפינתו מוביל נושא מתוך עשרות האירועים. 
ברצוני להודות לפורום בת-גלים, לועד הר הכרמל, לארכיון העיר,  
לעמותה לתולדות חיפה, למכללת תילתן, לזמן חיפה, למרכז חינוך 
ליאו-בק, למערכת שירותים חברתיים, למיל"ב, למערכת חינוך ותרבות, 
למזכיר העיר, למועצה לאזרחים ותיקים, לחברת אתו"ס - המפיקה 
את הגימלאידה ואחרונה חביבה - לגב' חנה יון, מנהלת בית הכט, 

המפיקה בפועל.

רותי אשכנזי  
יוזמת ה"גימלאידה"  



רעיי הגימלאים, 

הגימלאידה בחיפה הפכה למסורת. 

זו השנה הרביעית שאגף הרווחה בעיריית חיפה, בשיתוף אתו"ס 
ומשרד הגמלאים בחיפה, מקיימים את הגימלאידה לרווחתם של 

גמלאי העיר. 

אני מצפה מהגמלאים שיבואו בהמוניהם לקחת חלק באירוע חשוב 
זה ומאחל לכולם ימי כיף והנאה.

בברכה,   
אלי לנדאו  

חבר מועצת העיר    
ויו"ר המועצה לאזרחים ותיקים  

אזרחי חיפה הנכבדים, 

חזון העיר חיפה לאוכלוסייה המבוגרת הוגדר במשותף ע"י נציגות הגימלאים, 
אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע  מתחומי הרווחה והבריאות במסגרת הכנת 

תכנית האב לאוכלוסייה הקשישה בין השנים 2005-2010.
בחזון נקבע כי העיר חיפה מכבדת את זקניה ומעודדת את המעורבות 
וזאת בכדי לקדם איכות חיים ומיצוי  החברתית וחופש הבחירה 

הפוטנציאל האישי. 
חזון זה מוביל את מערכת השירותים החברתיים על בסיס ערכי של 
הציווי "והדרת פני זקן" והעירייה בהנהגתו של ראש העיר, מר יונה יהב  
ובאמצעות המחלקה לקשיש מקדמת  מערך שירותים קהילתיים 
הכולל: מועדונים חברתיים, מרכזי יום לקשישים בעלי מוגבלויות, שכונות 
תומכות, קבוצות לעזרה עצמית, מועדוני תעסוקה, שירותי טיפול אישי 

וחברתי ופעילות התנדבותית.
במסגרת תכנית האב לקשיש ניתן מקום רב לתחום מידע וייעוץ 
לקשיש במטרה להגביר את הזמינות והנגישות של מידע מתאים, 
ייעוץ ראשוני, יד מכוונת ואוזן קשבת בכדי להקל על האדם המבוגר 
ולפתוח בפניו אפשרויות להתמודדות אפקטיבית עם מגוון המצבים 
המתחוללים בחיי הזקן ומשפחתו ולאפשר המשך חיים מלאים ובעלי 

איכות גבוהה ככל הניתן. 
מדריך השירותים החברתיים נותן מענה מקיף למידע הנדרש  הן לציבור 

המבוגרים והן למפעילי השירותים בקהילה. 
ברצוני להודות למר דוד אולמן, מנהל המחלקה לקשיש וסגניתו דבורה 
גרובר אשר ערכו חוברת זאת וכן לכלל העובדים אשר תרמו ונטלו חלק 

בהכנת המדריך לקשיש.
בהזדמנות זו אנו רוצה לאחל שנה טובה, בריאות ואריכות ימים לכל 

ציבור הגימלאים ובני משפחתם. 

בברכת שנה טובה,  
פיני ווגמן  

ראש מערכת שירותים חברתיים וקהילה  



יום ב' 19.10.09

09:30 סינמטק 
סרט:  "קפטן אבו ראעד" )ירדן 2008(

قبطا ن   ابو   رىد  
בימוי: אמין מטאלקה

משחק: נדים סוולחה, ראנה סולטן, חוסיין אל-סוס
אבו ראעד, קשיש חשוך ילדים שמתפרנס מניקוי חדרי שירותים בנמל 
התעופה בעמאן, מוצא בפח האשפה כובע טייסים וחובש אותו. במעמדו 
החדש כ"טייס"  הוא ממציא סיפורי גבורה וכולם מתבוננים בו בהערצה. 
גיבורנו צובר ביטחון עצמי, ומתיידד עם אשת צוות אוויר, שטוענת את 
הסיפורים שלו באמינות. אמין מטאלקה לא פוחד ממלודרמות מרגשות 
- בביטחון של קולנוען שיודע את מלאכתו הוא מגיש סרט חם עם רגעי 

הומור רבים. זוכה פרס הקהל בפסטיבל סאנדאנס 2008.
)102 דקות. ערבית, תרגום לעברית(

10:30-09:30 בית הכט 102 
דיני צרכנות - צרכנות נבונה

עו"ד איריס אונציק-הייבורן, עמותת יד ריבה מרצה: 
החזרתם מוצר וקיבלתם זיכוי? רכשתם רהיטים ונתקלתם בבעיות? 
נרשמתם להיות חברים במועדון לקוחות למתן הטבות? חתמתם על 
חוזה ואינכם יכולים לבטלו? דיני צרכנות הינו נושא מתחום המשפט 
האזרחי מסחרי. מידי יום אנו מבצעים פעולות צרכנות שונות. לעיתים 
פעולה צרכנית פשוטה אינה מסתיימת כראוי ומצריכה בדיקה משפטית 

או התמודדות בבית המשפט. 

12:00-10:00 אולם רפפורט 
מפגש ראשי ערים 

"תיאוריה ופרקטיקה במחויבות הרשות המקומית
לרווחת האוכלוסייה המבוגרת"

מר יונה יהב, ראש העיר חיפה מארח: 
מר אלי דוקרסקי, ראש העיר קריית ביאליק בהשתתפות:  

מר אריה טל, ראש העיר טירת הכרמל  
מר שמואל סיסו, ראש העיר קריית ים   
מר יעקב פרץ, ראש העיר קריית אתא  

העיתונאי אורן נהרי מנחה: 

12:30-10:00 בית הכט אולם 101  
בוקר של "כיף" לחברי התוכנית תעסוקת בית 

תכנית לעידוד פעילות יצירתית עבור גמלאים המתקשים בניידות 
מחוץ לבית.

תכנית אמנותית: הזמר ויקטור שטיינברג והכנר ליאוניד רוטשטיין

12:00-10:30 מדשאות בית הכט  
גימלאים ומציירים בהנחיית האמן דן לבני

הפנינג ציור - בוקר של יצירה ופנטזיה בהשתתפות אמנים, אורחים 
וגימלאים. 

לוחות, ניירות צבעים ומכחולים  - עלינו !!!  
כל אחד יכול! בואו להשתתף !

הארוע בחסות חברת דניור בע"מ יבוא ושיווק מוצרי אומנות ותחביב 
 www.daivyorltd.com : ציוד משרדי ומכשירי כתיבה

 
12:00-11:00 בית הכט 102 

"סיפורים במקום שוקולד" - מאת לאה פוקס 
כי הצחוק הוא השוקולד של החיים. 

איך מוצאים אהבה חדשה בגיל מבוגר? איך צובעים בוורוד געגועים 
לאהוב? ועוד... ועוד... ועוד.... 

סדנת הומור המתבוננת בעולם בעיניים צוחקות ובלתי שיפוטיות.

11:45 סינמטק  
צעירים לנצח )בריטניה 2008(

בימוי: סטיבן ווקר
סרט משעשע ונוגע ללב זה, עוקב במשך ששה שבועות אחר  מקהלת 
"צעירים לנצח", שגיל חבריה נע בין 73 ל-93, כשהם עובדים על מופע 
חדש. המקהלה זוכה להצלחה מדהימה בהופעותיה ברחבי העולם, 
והכרטיסים להופעותיה אוזלים חודשים מראש. הסרט חושף דיוקן 
אינטימי של חברי הקבוצה, בסיפורי חייהם ובאופטימיות המדהימה 

שלהם. )107 דקות. אנגלית, תרגום לעברית(



יום ב' 19.10.09

18:00-16:30 סינמטק 
"לבלוב סתווי"

פתיחת תערוכת שירים מאת הסופר והמשורר דוד שלמה
והשקת ספרו "בגבורותי".

גב' רות אשכנזי, יקירת העיר חיפה  ברכות: 
פרופ' גבריאל מוקד, מבקר ספרות  דברים: 

ד"ר חלי אברהם-איתן, סופרת  
הסופר והמשורר דוד שלמה  מגיב: 

שירים מולחנים פרי עטו של הסופר והמשורר, תכנית אמנותית: 
דוד שלמה  

גב' רחל אושרוב, מנחה: 
יו"ר אגודת הסופרים סניף חיפה והצפון  

  
19:00-17:00 בית הכט 101  

"בת גלים - מסע בצבע"  
מפגש רעים של אנשי בת גלים והשקת אלבום ציורים 

"בת גלים - מסע בצבע" של היוצר דב פז

18:00-17:00 אולם רפפורט   
הפורום לחשיבה מדינית על שם ד"ר ראובן הכט
מארח את הפרופ' ארנון סופר, אוניברסיטת חיפה, שירצה על

"המאבק על חלוקת המים בקרב המדינות המשפיעות במזרח התיכון 
וכיצד הוא ישפיע על מדינת ישראל". 

מר מנחם חכים  דברי פתיחה: 
חכ"ל עו"ד אמנון לין מנחה: 

18:00-17:00 בית הכט 102
התנדבות במערכת החינוך כחוויה מעצימה  
מר נמרוד אקרמן, מנכ"ל עמותת "ידיד לחינוך" מרצה: 

19:00-18:00 בית הכט, סטודיו )קומה ג'*(
מפגש חגיגי של יקירי חיפה  

גב' חדווה אלמוג, מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר וועדת יקירי חיפה  ברכות: 
גב' ברכה סלע, מזכיר העיר  

גיבוש נושאים לקידום איכות החיים של תושבי העיר.  

21:30-19:30 אולם אודיטוריום

אירוע פתיחה
גימליאדה חיפה 2009

מר יונה יהב, ראש העיר  ברכות: 

גב' רות אשכנזי, יוזמת הגימלאידה   

אדריכל צבי שקולניק, נציג שכונת בת גלים   

"והגדת..." בת גלים - רק הגלים מגלים
תכנית אמנותית: 

מחזמר בשירים, תנועה, משחק וקטעי וידאו המתאר את 

סיפורה הקסום של שכונת בת גלים, את הדמויות הצבעוניות 

והמיוחדות שחייו וגדלו בה, את ההווי המשפחתי - שכונתי 

המיוחד שהיה וישנו.

אפי אשכנזי, בימוי, כתיבה, כוריאוגרפיה, ניהול אומנותי

נעם זלטין, ניהול, עיבודים והפקה מוסיקלית

מאיה סיגל, הפקה בפועל ועיצוב תלבושות

ביצוע: להקת "הכרמלים" - מרכז חינוך "ליאו בק"

ונציגי בת גלים לדורותיהם 

21:30-20:00 אולם רפפורט 
מופע למגזר הרוסי 

גב' יוליה שטראים, סגן ראש העיר ברכות: 
"צלילי המוסיקה" 

"שלושה בריטונים וטנור" -  
זמרי האופרה הישראלית אנדריי טריפונוב, מיכאל 

 גייסינסקי, אנטולי ליין, דימטרי סמיונוב 
בקטעים מוסיקליים מאופרות פופולריות, אופרטות, שירים 

נפוליטניים, רומנסות צועניות ושירים ביידיש.
אחיות רייפר  

מחיר כרטיס: 20 ₪

* גישה נוחה במעלית 



יום ג' 20.10.09

11:30-09:30 בית הכט 101 
יום עיון: "הזקן ומשפחתו  - הרווח לשני הצדדים"  
מר פנחס וגמן, ראש מערכת שרותים חברתיים וקהילה,  ברכות: 

עיריית חיפה  
מר יוסי ענתבי, מנכ"ל עמותת מט"ב    

"הזקן ומשפחתו  - הרווח לשני הצדדים" הרצאה: 
פרופ' אדיר כהן, אוניברסיטת חיפה   

רב- שיח בהשתתפות:
פרופ' אריאלה לבנשטיין, אוניברסיטת חיפה    

ומכללת עמק יזרעאל  
ד"ר ליאורה ברטור, אוניברסיטת ת"א  

מר נפתלי בלומנטל, מנכ"ל כור לשעבר   
גב' טלי ליפקין-שחק מנחה: 

בשיתוף עמותת מט"ב 

10:30-09:30 בית הכט 102 
צוואות וירושות

עו"ד מיקי שינדלר, יו"ר עמותת יד ריבה מרצה: 
האם יש צורך בכתיבת צוואה? כיצד יש לנסח צוואה? מה אומר החוק 
בנוגע לצוואה? מהי התנגדות לצוואות מהן בקשות לקיום צו ירושה 
ובקשות לצו קיום צוואה. מהי צוואה פגומה? מהי צוואה הדדית? מהו 
עזבון, מי הוא יורש? מי ממנה מנהל עזבון, מהו מנהל עזבון? למה 

חשוב שתהיה צוואה?

10:30-09:30 מדשאות בית הכט 
טאי-צ'י )צ'י קונג( 
עמי מלינוף בהדרכת: 

פעילות הטאי-צ'י מאזנת את הגוף ומטפלת בבעיות רפואיות רבות. 
התרגול מפעיל את הגוף באופן רגוע ושליו ללא מאמץ או שימוש 
בכוח, מפתח יציבה, זריזות, חוסן פנימי קואורדינציה, תורם לפיתוח 

ריכוז ולמודעות והתבוננות פנימית.

12:00-10:00 אולם רפפורט   
"בוקר טוב ישראל" 

עם הזמר והשחקן ישראל גוריון
ואורחים גימלאים כי "אף פעם לא מאוחר מדי"...

 מר ולרי אטיקן, שירה, ליווי: ז'אנה פלוטקין, פסנתר
 ד"ר משה ברנט, שירה 

 מר מנחם ברנשטיין, קריאה 
 מר רפאל גת, שירה 

 מר יעקב דגן, נגינה בגיטרה 
 מר וינסנטה פיזארו, שירה 

 מר ישראל קוט, נגינה בחליל 
 גב' מירי רן, שירה, ליווי: מריטה קולגר, פסנתר

 לאוניד גיטליכר, כינור 
 גב' יוכבד  שמש, שירה, ליווי: מלכה שוורץ, פסנתר

 מנחה: הגב' טובה פורת  

12:00-10:00 סינמטק
קורס קולנוע: "התבוננות ביצירות קולנועיות" 

מותנה ברישום מוקדם

11:45-10:45 בית הכט 102 
יפוי כח ואפוטרופוסות

עו"ד מיקי שינדלר, יו"ר עמותת יד ריבה מרצה: 
מהו ייפוי כוח? מהו ייפוי כוח ומהם יתרונותיו וחסרונותיו ? ייפוי כוח 
לצורך קבלת החלטות רפואיות מהו? כיצד מתבטל ייפוי כוח? מהו 
אפוטרופוס? מי יכול למנות אפוטרופוס? מי רשאי להגיש בקשה למינוי 
אפוטרופוס? מי יכול לשמש אפוטרופוס? מהם תפקידיו וסמכויותיו 

של האפוטרופוס?



יום ג' 20.10.09

12:30-11:00 אולם אודיטוריום 
"והגדת... בת גלים - רק הגלים מגלים"

גב' רחל מתוקי, ראש מערכת חינוך ותרבות עיריית חיפה ברכות: 
מחזמר בשירים, תנועה, משחק וקטעי וידאו המתאר את סיפורה 
הקסום של שכונת בת גלים, את הדמויות הצבעוניות והמיוחדות שחייו 

וגדלו בה, את ההווי המשפחתי - שכונתי המיוחד שהיה וישנו.

אפי אשכנזי, ניהול אומנותי, בימוי, כתיבה, כוריאוגרפיה 
נעם זלטין, ניהול, עיבודים והפקה מוסיקלית 

מאיה סיגל, הפקה בפועל ועיצוב תלבושות

להקת "הכרמלים" - מרכז חינוך "ליאו -בק" ביצוע: 
ונציגי בת גלים לדורותיהם.  

19:00-17:00 אולם רפפורט   

"במקצב לדינו-יווני-ישראלי" 
גב' שולי שטיינר, מנכ"ל עמותת מיל"ב ברכות: 

גב' בתיה קנדל, יו"ר העמותה לתרבות הלדינו   דברים: 
חיפה והצפון  

מר אהרון פסח - המרקם החברתי ברח' השומר  
מר אברהם מונסון - סיפורי שכונה  

תוכנית אמנותית:
גילה חסיד, פסנתר ושירה   

עוזי רוזנבלט, אקורדיון   
לזר בואנו, שירה ובוזוקי   

"גלי שיר" - חבורת הזמר בניצוחו של אריה ברכה   
רחל עזריה  מנחה: 

מחיר כרטיס: 20 ₪ 

19:00-17:00 סינמטק   
סרטי תעודה היסטוריים על חיפה

מר דוד הנדל, יו"ר העמותה לתולדות חיפה ברכות: 
הצגה מיוחדת של סרטי תעודה מגנזי הארכיונים המתארים את 

חיפה, שכונותיה ואירועים הסטוריים שהתרחשו בחיפה מימי 
הטורקים והמנדט ועד השנים הראשונות של מדינת ישראל.
מר יעקב גרוס, חוקר תולדות הסרט העברי מציג ומנחה: 

בחסות העמותה לתולדות חיפה

19:00-17:00 בית הכט 101
"גימלאים לומדים" 

בחסות המכללה לתרבות יהודית ע"ש דוד פינסקי ז"ל 
מר נתנאל אליאש מנחה: 

 18:00-17:00
"הניכור והאטימות בחברה, והפתרון: ואהבת לרעך כמוך"

ניתוח הסיפור "דבר קטן וטוב " - הסופר ריימונד קרבר
מר עוזי שטיינברג  מרצה: 

 19:15-18:15
"היחס לקשיש בתנ"ך וביוון העתיקה"

ד"ר אברהם וולפנזון  מרצה: 

19:30-18:00 בית הכט 102 
"מוזאיקה מופלאה" 

סיפורים על יהודי מצרים וסיפורי שלום  
שחזור הפסיפס הנפלא של האירועים, אורח החיים, התרבות 

והערכים שאיפיינו את חיי קהילת יהודי מצרים.  
מספרת הפולקלוריסטית ד"ר עדה אהרוני, נשיאת "איפלק"

 

21:30-19:30 אודיטוריום 
"זוג משמים"

מוטי גלעדי ואסנת וישינסקי 
במופע בידור ושירה

מחיר כרטיס : 20 ₪ 
מר אלי לנדאו, חבר מועצת העיר ברכות:  

ויו"ר המועצה לאזרחים ותיקים   



יום ד' 21.10.09

13:00-09:00 מועדון ברידג' רח' מחניים 9 
תחרות ברידג' עירונית פתוחה לסניורים 

שחקנים מתחרים על גביע ראש העיר 
הרשמה מראש - מודיעין בית הכט, טל': 8353515

ללא דמי השתתפות

10:30-09:30 סינמטק
המועדון של אידה )ישראל 2009(

דלית קימור בימוי: 
פעם בשנה מתקיימת במועדון של אידה תחרות לריקודים סלוניים. 
המתחרים כולם עברו מזמן את גיל הפנסיה, אך זה לא מונע מהם 
לרקוד ולשיר, להתלהב ולהתאכזב. המשתתפים בתחרות כמעט ואינם 
מכירים זה את זו מחוץ לכותלי המועדון. אך לאט לאט נחשפים בפנינו 
חייהם עתירי הבעיות. האווירה הקסומה של המועדון נותנת להם כוח 
לנצח את פגעי הזמן, את נזקי הבריאות ואת הזיכרונות הקשים, והם 

הופכים לנסיכים ונסיכות שלגביהם הכל עוד אפשרי. 
)59 דקות. עברית(

11:00-09:30 בית הכט 101 
"עד 120 !!!"

מפגש חגיגי לאזרחי העיר החוגגים 100 שנים ויותר
במעמד ראש העיר מר יונה יהב

הגב' ורה שלום, מנהלת אגף יעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי
דוד אולמן, מנהל המח' לקשיש בעיריית חיפה     מנחה: 

 

11:30-09:30 בית הכט 102  
מיצוי זכויות לניצולי שואה  

עו"ס מאיה פרנקל יוסף, עמותת "המשפט בשירות הזיקנה"  מרצה: 

ייעוץ אישי בתום ההרצאה. 

13:00-09:30  מדשאות בית הכט  
משחק סימולטני בשח-מט 

בהשתתפות האמן החיפאי ראובן מינסקר
על המשתתפים להביא לוח וכלי שח-מט.

משחקים פנימיים לאחר המשחק הסימולטני.
הרשמה מראש במודיעין "בית הכט" טל': 8353515 

ללא דמי השתתפות.

11:30-10:00 אולם אודיטוריום 
כנס הוקרה למתנדב הגימלאי והענקת תעודות הוקרה 

לארגוני מתנדבים לשנת 2009 
הזמרת טילדה רג'ואן - "קול העולם במה" תכנית אמנותית: 
גב' דבורה גרובר, סגן מנהלת המחלקה לקשיש, עיריית חיפה מנחה: 

בשיתוף המועצה להתנדבות חיפה

12:15-11:00  סינמטק 
לראשונה בחיפה מתכנסים נציגים בכירים של המוסד לביטוח לאומי 

בתחום הזיקנה לרב-שיח בנושא: 

"זכויות קשישים בביטוח הלאומי" 
בהשתתפות: 

הגב' ורה שלום, מנהלת אגף יעוץ לקשיש
הגב' טלי ישי, סגנית מנהלת אגף זקנה ושארים 
מר אשר בטלמן, רכז גמלאות בכיר באגף סיעוד

גב' תמר יעקב, מנהלת המוסד לביטוח לאומי סניף חיפה 

* הצוות ישיב לשאלות הקהל

12:45-11:15 בית הכט 101 
הרקדה

ריקודי עם, עמים, סלונים ושורות  
מרקיד:  אורן  אשכנזי

13:00-11:30  אולם רפפורט 
"היידיש במיטבה" 

ברכות: מר ישראל סביון, מ"מ וסגן ראש העיר  

יעקב בודו - כוכב במת היידיש בתוכנית בידור מעולה

אקטואליה ונוסטלגיה 
ליד הפסנתר: מישה בלכרוביץ' 

מנחה: מירי רן 

מחיר כרטיס: 20 ₪



יום ד' 21.10.09

12:30-11:45 בית הכט 102 
לשלוט בחיים כשכבר אין שליטה 

כלים משפטיים בזיקנה
עו"ס מאיה פרנקל יוסף, עמותת "המשפט בשירות הזיקנה" מרצה: 

18:00-17:00 אולם רפפורט 
"התחלה חדשה"

מופע מחווה חגיגי לאמנים ויוצרים חיפאים 
בתכנית: 

כתבות מקוריות של אריה יאס במהדורה המקומית חיפה של 
הטלויזיה הישראלית, ערוץ 1, המוקדשות לאמנים ויוצרים חיפאים:

הסופרים סמי מיכאל וא. ב. יהושע
השחקנית רות סגל 
הפסלת קטי פלדי 

הרקדנית ירדנה כהן 
הציירים משה נובק וללה וידרא יגור 

תכנית אמנותית: 
להקת "הכרמלים" מרכז חינוך "ליאו בק"  

מקהלת גתית   
דודי מור, טלי סלע ורועי סלע   

מר אריה יאס מנחה ומגיש: 

18:00-17:00 סינמטק   
"כרמל בעין המצלמה" 

תחרות הצילום במסגרת תערוכת הצילום
טקס חלוקת הפרסים

גב' חדווה אלמוג, מ"מ וסגן ראש העיר ברכות: 
מר שלמה צוקרמן, יו"ר ועד הר הכרמל   

סרטים קצרים על העיר חיפה  בתכנית: 
חלוקת פרסים   

מר צבי אשכנזי, מ"מ יו"ר ועד הר הכרמל מנחה: 
מר משה שרמן, מר שמואל אבס, מר ישעיהו סלע,   ועדת שיפוט: 

מר זאב הס  
בחסות ועד הר הכרמל

18:00-17:00 בית הכט 101   
"גימלאים לומדים"

בחסות המכללה לתרבות יהודית ע"ש דוד פינסקי ז"ל 
שירי תנועות הנוער - להיזכר, להבין ולשמוח

גב' רחל עזריה  מרצה:  

17:30-17:00 בית הכט 102   
"הסיבות ללקויות שמיעה ופתרונות לבעיות שמיעה" 

מר משה קילים, מנכ"ל מהלב, מהנדס אקוסטיקה מרצה: 

19:30-18:00 בית הכט 102
מופע מרגש של סיפורים אקזוטיים 

ד"ר עדה אהרוני מנחה ומספרת: 
בהשתתפות חברי מועדון מספרי סיפורים חיפה:

ציפי אורבך, שבתאי ישראל, ישראל ליטמן, ליליאן עבאדה, ישראל 
קנט, דליה רהב, עתליה רוזנברג ומר פיני וגמן, ראש מערכת 

שירותים חברתיים וקהילה

21:30-19:30 אודיטוריום
מופע סיום 

ברכות: מר יונה יהב, ראש העיר 
ח"כ לאה נס, סגנית השר לענייני גימלאים

מר פיני ווגמן, ראש מערכת שירותים חברתיים וקהילה 
תכנית אמנותית: "הטיש הגדול", משה להב

במופע "מזרח ומערב ומה שביניהם" 
אורחים: 

הזמר דורון מזר 

הזמרת רותי נבון

הזמר אודי אולמן

 מחיר כרטיס: 20 ₪  



יום ב' 19.10.2009

מדשאה סטודיו  בית הכט  בית הכט  סינמטק  רפפורט  אודיטוריום   
קומה ג'*  102  101     

יום ג' 20.10.2009

מדשאה בית הכט  בית הכט  סינמטק  רפפורט  אודיטוריום   
102  101     

יום ד' 21.10.2009

מדשאה מועדון הברידג’  בית הכט  בית הכט  סינמטק  רפפורט  אודיטוריום   
רחוב מחניים  102  101     

10:00
כנס ראשי ערים: ”תיאוריה 

ופרקטיקה במחויבות הרשות 
המקומית לרווחת האוכלוסיה 

המבוגרת”
מנחה: אורן נהרי

17:00
פורום מדיני ע”ש ד”ר ראובן הכט 

מארח את פרופ’ ארנון סופר,
אוניברסיטת חיפה

מנחה: חכ”ל עו”ד אמנון לין

20:00
”צלילי המוסיקה”

ערב בשפה הרוסית
* שלושה בריטונים וטנור -

אופרטות, שירים נפוליטניים, 
רוסים שנות ה-60 וה-70

* האחיות רייפר

10:00
ישראל גוריון

בתוכנית ”בוקר טוב ישראל”
כשרונות הגיל השלישי
ואורחים גימלאים כי...
”אף פעם לא מאוחר”

17:00
”במקצב לדינו - יווני - 

ישראלי”
בהשתתפות גילה חסיד,

עוזי רוזנבלט, לזר בואנו, 
חבורת הזמר ”גלי שיר”

09:30
סרט: ”קפטן אבו ראעד”

قبطا ن   ابو   رىد
102 דקות, ערבית,

תרגום לעברית

11:45
סרט: ”צעירים לנצח”

107 דקות, אנגלית,
תרגום לעברית

16:30
פתיחת תערוכת שירים
”לבלוב סתווי”, פרי עטו 

של הסופר והמשורר 
שלמה דוד והשקת 

ספר שיריו ”בגבורותי”

10:00
קורס קולנוע:

”התבוננות ביצירות קולנועיות”
לפי רישום מוקדם

 17:00
סרטים תיעודיים על חיפה 

בהנחיית האוצר יעקב  גרוס

 9:30
יום עיון בנושא: 

”יחסי הגומלין בין האדם הזקן 
ומשפחתו - רווח לשני הצדדים” 

מנחה: טלי ליפקין שחק
בשיתוף עמותת מט”ב

17:00
גמלאים לומדים 

מכללה לתרבות יהודית ע”ש 
דוד פינסקי ז”ל 
”סיפור קצר”

מרצה: עוזי שטיינברג
18:15 ”היחס לקשיש בתנ”ך 

וביוון העתיקה” 
מרצה: ד”ר אברהם וולפנזון

10:00
בוקר של ”כיף” 
לחברי התוכנית 

תעסוקת בית

17:00
”בת גלים - 
מסע בצבע”

מפגש רעים של 
אנשי בת גלים 
והשקת אלבום 

של האמן דב פז

 9:30
”צוואות וירושות”

עו”ד מיקי שינדלר, יו”ר יד ריבה

 10:45
”אפוטרופוסיות ויפויי כח”

עו”ד מיקי שינדלר

18:00
”מוזאיקה מופלאה”

סיפורים על יהודי מצרים 
וסיפורי שלום,

מספרת ד”ר עדה אהרוני

09:30
צרכנות נבונה "יד ריבה"

מרצה: עו"ד איריס 
אונציק הלבורן

11:00
סדנת הומור המתבוננת 
בעולם בעיניים צוחקות:

”סיפורים במקום 
שוקולד”

מאת: לאה פוקס

17:00
התנדבות במערכת 

החינוך כחוויה מעצימה
נמרוד אקרמן, מנכ”ל 

עמותת ידיד לחינוך

18:00
מפגש חגיגי של יקירי 
חיפה, גיבוש נושאים 

לקידום איכות חיים 
של תושבי העיר  

10:30
”הפנינג ציור” 

בהנחיית הצייר דן ליבני 
בחסות חב’ דניור

  9:30
פעילות טאי-צ’י 

לאיזון הגוף והנפש 
בהדרכת עמי מלינוף,

בשיתוף עמותת ”שילה”

 19:30
מופע פתיחה: ”והגדת...  

בת גלים, רק הגלים מגלים” 
בהשתתפות: להקת כרמלים 

וותיקי שכונת בת גלים

11:00
מופע לתלמידים ”והגדת... 

בת גלים, רק הגלים מגלים”
בהשתתפות להקת כרמלים 

וותיקי שכונת בת גלים

19:30
”זוג משמיים”

מופע בידור ושירה
עם השחקנים מוטי גלעדי 

ואסנת  וישינסקי

 10:00
הזמרת טילדה רג’ואן

בתוכנית: 
”קול העולם במה” 

הוקרה לארגוני 
המתנדבים

  19:30
מופע סיום "הטיש 
הגדול", משה להב
אורחים: דורון מזר,

רותי נבון ואודי אולמן 

  11:30
”היידיש במיטבה”  

עם השחקן יעקב בודו 
בליווי הפסנתרן 

מישה בלכרוביץ

 17:00
”התחלה חדשה” 

מחווה לאמנים
ויוצרים חיפאים 

מגיש ומנחה:
אריה יאס  

 9:30
סרט: ”המועדון של אידה” 

עברית )59 דקות(

 11:00
זכויות קשישים
בביטוח הלאומי

 17:00
ועד הר הכרמל מציג: 

”כרמל בעין המצלמה” 
טכס חלוקת פרסים 

לזוכים בתחרות הצילום

   9:30
מפגש בני +100

11:15
הרקדה עם אורן אשכנזי

17:00
גמלאים לומדים 

מכללה לתרבות יהודית 
ע”ש דוד פינסקי ז”ל  

"שירי תנועות הנוער”
מרצה: רחל עזריה

 9:30
זכויות לניצולי השואה

מרצה: עו”ס מאיה פרנקל יוסף, 
עמותת ”המשפט בשירות הזיקנה”

 11:45
כלים משפטיים בזיקנה

עו”ס מאיה פרנקל יוסף, עמותת 
”המשפט בשירות הזיקנה”

17:00
הסיבות ללקויות שמיעה ופתרונן

מר משה קילים, מנכ"ל "מהלב"

18:00
מועדון מספרי סיפורים חיפה והצפון 
במופע מרגש של סיפורים אקזוטיים

 9:00
תחרות ברידג’ עירונית 

פתוחה לסניורים

 9:30
משחק סימולטני בשחמט

בהשתתפות האמן החיפאי 
ראובן מינסקר
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תערוכות 

טרקלין האודיטוריום
תערוכת שירים "לבלוב סתווי" 
מאת: הסופר והמשורר דוד שלמה 

גלרית בית הכט   
ועד הר הכרמל מציג: 

"כרמל בעין המצלמה" 
תערוכת צילום במסגרת תחרות צילום

תערוכה מוצגת ב:

טרקלין האודיטוריום    18.10.09-1.10.09 

בית הכט               22.10.09-19.10.09

אוצרת: גב' נאוה שפייכר

טרקלין הסינמטק 
"דור שלישי"

תערוכת כרזות שעוצבו על ידי סטודנטים שנה א' 

מהמחלקה לתקשורת אינטראקטיבית בביה"ס 

להנדסאים במכללת ספיר, עוסקת בנושא מעמדם 

ומצבם של הקשישים במדינת ישראל.

אוצרת: גב' דניאלה טלמור



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

גיוס חסויות ומציגים: דורות לקידום אוכלוסייה מבוגרת בע"מ

בית תרבות ואמנות
הכט ואדית  ראובן  ע"ש 


