
19-20.11.18 

19.11.18 

20.11.18 

21.11.18 

27.11.18

9:00

חדר 3 
עיצוב הגוף בגיל הזהב 

עם מירי אביב 
הכניסה חופשית

17:30

מופע מוזיקה ומחול
17:30 - התכנסות וכיבוד 

18:00 - קטע מחול בתנועה מהמופע "תיבת פנדורה"

בביצוע מינרווה קתילי
18:30 הזמר ונגן העוד אליאס עטאללה במופע מוזיקלי, שירה ונגינה 

 אומנותית ערבית קלאסית, משנות ה־20 ועד שנות ה־60 

של גדולי הזמרים במוזיקה הערבית: עבד אל-ווהאב, פריד אל־אטראש, 
אום כולתום ופיירוז. 

בליווי: נגן כינור, נגן דרבוקה ונגן תוף מרים.
 ₪ 20

10:30

אולם מרכזי 
בלי הומור שאלוהים ישמור

מרים ברנהרדט
מופע שנון ומצחיק על החיים, 
בו היא מדליקה פנס על נושא 

הזוגיות המשפחה ועל עצמנו
 ₪ 35

16:30

אולם מרכזי 
העולם הקסום של האופרטה 

בהשתתפות סולני אופרה: 
אנטולי ליין, סבטלנה בנדיקוב, 

דמיטרי לובצוב, אירנה מינדלין, 
רוסלן רודניי. התוכנית המרהיבה 

מורכבת מקטעי אופרטות של 
קלמן, לגאר, בוצ'לי ואחרים

 ₪ 30

המופע בחסות העמותה לקליטת עלייה

20:30

אולם מרכזי 
BACKBEAT במופע להיטים סוחף

הלהיטים הגדולים של שנות 
ה־50 וה־60, הקלאסיקות 

הנצחיות והמרגשות 
עם אנרגיות צעירות ועכשוויות. 

שירים שלא יותירו אף אחד 
יושב בכיסא! משירי הזמרים: 

אלביס פרסלי, ביץ׳ בויז, 
ג'רי לי לואיס, ריי צארלס, 

הביטלס ועוד
 ₪ 40

לפרטים בית נגלר 
בטלפון 8724694

יום שני, 19.11.18 | בית נגלר, קריית חיים

יום שלישי, 27.11.18 | בית הגפן

הזכות לשינויים שמורה . ט.ל.ח.
לפרטים נוספים בטלפון 8356325 בין השעות 08:00-12:00

הפקה: מנהל החת"ר - אגף הרווחה | מילב | הפקה טכנית: אור שטרר

20:30

"פעמונים בשדרה"
דורית ארליך

מופע רב־חושי. דרמה נוגעת 
ומטלטלת על רקע טראגי 

במשפחה, הנוצר כתוצאה מלשון 
הרע ומתאחה כעבור שנים הודות 
לאהבת חינם. עוצמה של אמונה 

ותפילה של אם יהודייה עד 
״ושבו בנים לגבולם״.

₪ 10

לרכישת כרטיסים:
התיאטרון העירוני חיפה

בטלפון 8600500

יום רביעי, 21.11
התיאטרון העירוני חיפה

10:30

"נרדפה" 
חני לנדאו

זה קרה באמת-
סיפורי חיים מפעימים 

בליווי סרטים נדירים
הכניסה חופשית

יום שלישי, 27.11
מתנ״ס אתנחתא

שותפים לכל אירועי הגמלאידה:

הגמלאידה ה־13

לרכישת כרטיסים: 
בית הגפן ובמרכזים הקהילתיים

יום שלישי, 20.11.18
בית אבא חושי

19:00

טוביה צפיר למבוגרים בלבד! 
החקיין של המדינה מגיש 

מופע בידור יחיד 
המשולב בחיקויים עדכניים, 

קטעי סאטירה וסטנדאפ 
בשילוב סיפורים מצחיקים

₪ 20

בחסות ועד נוה שאנן
ובית אבא חושי

לפרטים: 
בית אבא חושי 04-8227850

عرض موسيقي للجيل الذهبي

يوم الثالثاء 27.11.18 | 17:30 | 

بيت الكرمة | 20 شاقل

17:30 | استقبال وتضييفات

18:00  | عرض للرقص املعايف مبقطع من

״صندوق بان دورا״ مع املدربة مينريفا كتييل مره

18:30 | عرض موسيقي مع الفنان الياس عطالله 

وفرقته املوسيقية باجمل االغاين من الزمن 
الجميل. 

המוקד העירוני | haifa.muni.il |  עיריית חיפה
לשירות הציבור חניות נכים בסמוך לאולמות המופעים 

באירועים המרכזיים באודיטוריום יינתן שירות לכבדי שמיעה 

מכבדים את הגיל
מפתחים שירותים

כשאכפת, הכל אחרת

שילה

משכן לתרבות ולאמנויות
בית נגלר

שישה מוזיאונים במסגרת אחת

מוזיאוני חיפה

מרכז תרבות ופנאיבית אבא חושי

 מתחם האודיטוריום, חיפה

 בית נגלר, קריית חיים

 בית אבא חושי

התיאטרון העירוני חיפה
בית הגפן

 
         



יום שלישי, 20.11.18 
11:00

סיפור אהבה יווני
שמעון פרנס ועליזה אביב 
השירים והסיפורים בין יפו, 

פיראוס וסלוניקי. סוד הקסם 
היווני, ממאורות הבוזוקי של 

אתונה ופיראוס ועד לטברנות 
והמועדונים של ימינו

 ₪ 45

19:30
אירוע נעילה 

ערב הוקרה למתנדבים  
"גבירותיי ורבותיי, חתני פרס ישראל"

במעמד ראש העיר
בתכנית: 

- הענקת תעודות הוקרה למתנדבי העיר 
- מופע - פסיפס מרתק של 
סגנונות מהיוצרים והאמנים 

שציירו את נוף מולדתינו בצליל 
משיריהם של: משה וילנסקי, 

שושנה דמארי, נעמי שמר, יוסי 
בנאי, דובי זלצר, יהורם גאון, 

סשה ארגוב, יפה ירקוני, נחום 
היימן, אהוד מנור ונורית הירש. 
שירה: אייל חביב, סלעית להב, 

גבי ארגוב, אדם טל, גלעד אפרת
אורחים: גלית גיאת ודרור קרן 

ניהול מוזיקלי ועיבודים:
גבי ארגוב ואייל חביב

20 ₪ בארגוני המתנדבים

17:00

"מפגש מושונוב"
מוני מושונוב במופע סטנדאפ

מופע בידור מיוחד במינו - 
 סיפורים, מערכונים ושירים.

מושונוב מעלה מופע יחיד ובו 
הוא שובר מחיצות בינו לבין 

הקהל בקטעי סטנדאפ עכשוויים 
וסיפורים על הקריירה שלו

₪ 40

20:30

BACKBEAT במופע להיטים סוחף
הלהיטים הגדולים של שנות 

ה־50 וה־60, הקלאסיקות הנצחיות 
והמרגשות עם אנרגיות צעירות 

ועכשוויות. שירים שלא יותירו אף 
אחד יושב בכיסא! משירי הזמרים: 

אלביס פרסלי, ביץ׳ בויז, 
ג'רי לי לואיס, ריי צארלס, 

הביטלס ועוד.
 ₪ 40

10:00

על פוליטיקה ועבירות תקיפה מינית
הדס שטייף 

הרצאה על האמת מאחורי 
הסיפורים הקשורים לח"כים, שרים 

ועיתונאים, אשר היו מעורבים 
בפרשיות תקיפה מינית

 ₪ 25

12:00

"אמן בהפתעה"
₪ 10

17:00

"מהפכת המדיה הדיגיטלית"
ד"ר יניב לויתן

הרצאה מרתקת על המהפכה 
הדיגיטלית. קץ ההיסטוריה 

האנושית, מדוע אנו מכורים 
לטכנולוגיה ולרשתות חברתיות?  

איך מנצלים את החולשות שלנו 
כבני אדם ברשתות הדיגיטליות? 

בני נוער והמהפכה, עתיד 
המהפכה, לקראת עידן העוזרות 

הדיגיטליות האישיות, 
קץ הטלפונים החכמים

 ₪ 25

10:00

מגמות ושינויים בעולם 
הכשירות המשפטית, צוואות 

וירושה על פי דין
הרצאתם של 

עו"ד שאול טרבלסי 
ועו"ד יעקב חבר

הסיוע המשפטי, משרד המשפטים
הכניסה חופשית

בחסות משרד המשפטים

12:30

"זה לא הגיל זה התרגיל"
כנס עובדים סוציאליים

איכות חיים בגיל השלישי 
בהשתתפות: ד"ר אפרת גיל,  

גריאטרית מרחבית שירותי 
בריאות כללית 

ד"ר מעיין אגמון, מרצה בכירה 
בחוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה 

הכניסה למוזמנים בלבד

17:30

התנהלות פיננסית בגיל השלישי
הרצאה 

התנהלות, האתגרים הכלכליים, 
הניהול השוטף, תיקון 190, 

זכויות, היערכות לפנסיה ועוד.
מרצה: 

עידן אזולאי, מנהל פיננסי 
ופנסיוני. 

הכניסה חופשית
בחסות ווגה פיננסים

 10:00

"רגע של שקט" 
מכללת רידמן

מתחם טיפולים אלטרנטיביים 
ופינות עיסוי. מספר דקות לטיפול 

הכניסה חופשית

9:00

סדנת אוריגמי
אמנות קיפולי הנייר

הכניסה חופשית 
בחסות מוזיאוני חיפה

9:30

סדנה לתרגול זיכרון 
ירידה בזיכרון, על אף שלעתים 

נתפסת כמצב טבעי ככל שהאדם 
מתבגר, אינה נורמלית - בשום 

גיל. בואו לשמוע על שלל 
הגורמים לירידה בזיכרון ובעיקר 

על מה שניתן לעשות! 
הסדנה כוללת תרגול חווייתי

הכניסה חופשית
בחסות שילה

11:00

שילוב הסמארטפון והמחשב 
בעידן הטכנולוגי 

מרצה: אביב קורנמן
בעידן של טכנולוגיה, טלפונים 
ניידים ועודף המידע אנו רוצים 

לעשות סדר בבלאגן, לשמור את 
הקבצים החשובים ואף לשתף 

אותם. ההרצאה עוסקת 
בגיבוי הקבצים על הרשת )ענן( 

וכן שיתוף קבצים
הכניסה חופשית 

בחסות מילב

9:30

טאי צ'י
בואו להתנסות באמנות הלחימה 

הסינית העתיקה
הכניסה חופשית 

בחסות שילה

12:00

התעמלות בונה עצם 
פעילות ממוקדת, המתאימה 
לכל גיל, גם אם מעולם לא 
עסקתם בפעילות גופנית. 

הכניסה חופשית
בחסות שילה

   סטודיו בית הכט   מבואת רפפורט    גינת בית הכט       בית הכט 102  בית הכט 101סינמטק  רפפורטאודיטוריום
 11:00

ההצגה סבוטאז'
קומדיה מרגשת ומצחיקה. 

בהשתתפות: שלמה בראבא, 
יגאל עדיקא, ריטה שוקרון, 
יורם יוספסברג, פנינה ברט

מאת: אילן חצור במאי: גבי צדקה
יאצק )בראבא(, יליד פולין, מנהיג 

את דיירי בית האבות בו הוא 
מתגורר למרוד בהנהלת הבית 

לאחר החלטתה לשלב משיריה של 
סימה אלפסי בטקס יום השואה. 

בכך נפתחת סוגייה משני צידי 
הזיכרון הלאומי בצחוק וברגש

 ₪ 50

 19:30

אירוע פתיחה
ערב הוקרה לאלוף )במיל'( 

ח"כ וראש העיר חיפה לשעבר 
עמרם מצנע

 בתכנית שירים בבחירתו האישית

מראיין: יעקב איילון
בהשתתפות:

משה בקר, דורית ראובני,
יהודה אליאס ולהקת שירלי

ניהול מוזיקלי: אורי קריב | 50 ₪ 

16:30

"כל המילים השמחות"
אסף אשתר 

מופע מיוחד לכבוד 70 שנים 
למדינת ישראל! מסע חווייתי קסום 

של 70 שנות זמר עברי. 
המופע בליווי קלידן ומתופף

₪ 35

20:30

העולם הקסום של האופרטה
בהשתתפות סולני אופרה: 

אנטולי ליין, סבטלנה בנדיקוב, 
דמיטרי לובצוב, אירנה מינדלין, 

רוסלן רודניי. 
קטעי אופרטות של קלמן, לגאר, 

בוצ'לי ואחרים 
₪ 30

המופע בחסות הרשות לקליטת עלייה 

10:00

״עלילות הדוס בעיר הגדולה״ 
קובי אריאלי 

מעשה בבחור ישיבה חרדי מירושלים 
שנסע לעיר הגדולה והפך, בלי יותר 
מדי מאמץ, לאחד מכוכבי הסאטירה 
הגדולים בארץ. קובי אריאלי במופע 

סטנדאפ על חייו
 ₪ 35

12:00

סטיילינג וטיפוח בגיל השלישי, 
בהנחיית: רוויטל טובול, אמנות 

האיפור והשיער, והסטייליסטית 
יפעת וקס מנדבי- מידע והנחיה 

סביב טיפוח נשי, טרנדים אופנתיים 
ועוד המתאימים לגיל השלישי 

 ₪ 25

17:00

״פרס ישראל - 
הפוליטיקה מאחורי התהילה״ 

ד"ר אור ברק 
שיחה עם הקהל על המניעים 

ההיסטוריים, החברתיים והפוליטיים 
להקמת מוסד פרסי הלאום, 
התנהלותו ומקבלי הפרסים

 ₪ 25

9:30
חגיגה לבני 100

מפגש חגיגי לאזרחי העיר 
החוגגים 100 שנים ויותר 

במעמד ראש העיר 
ראיק ח'יר, מנהל המוסד לביטוח 

לאומי חיפה
ורה שלום, מנהלת אגף שירות 

יעוץ לקשיש 
הכניסה למוזמנים בלבד. 

בחסות המוסד לביטוח לאומי 

12:00

טיפול חדשני ברעד ופרקינסון
ד"ר אילנה שלזינגר

מנהלת המכון להפרעות תנועה 
ופרקינסון

הכניסה חופשית
בחסות הקריה הרפואית רמב"ם 

18:00
רוקדים ונהנים עם דדה לוסקי 

בריקודי ארץ ישראל היפה 
כניסה חופשית 

בשיתוף רשות הספורט העירונית

19:30

מסיבת אוזניות 
בהנחיית דדה לוסקי

הרקדה לצלילי מוזיקה 
הנשמעת אך ורק באוזניות

כניסה חופשית 
בשיתוף רשות הספורט העירונית

9:30

"איך לשמור על הזיכרון?"
פרופ' צבי דוולצקי 

מנהל היחידה הגריאטרית 
הכניסה חופשית

בחסות הקריה הרפואית רמב"ם

11:00

"רגע של שקט" 
מכללת רידמן

מתחם טיפולים אלטרנטיביים 
ופינות עיסוי. מספר דקות לטיפול 

הכניסה חופשית

17:00

היתרים להעסקת עובדים זרים 
בענף הסיעוד 

הרצאתו של משה נקש, 
מנהל אגף ההיתרים, רשות 

האוכלוסין וההגירה
הכניסה חופשית

בחסות רשות האוכלוסין וההגירה

18:30

התחדשות עירונית בחיפה
מר גדי מרגלית, מנכ"ל העירייה, 

עו"ד ענבל ריבלין מהמחלקה 
המשפטית, אבי ירום, יו"ר כבוד 

של ארגון קבלני בניין במחוז חיפה, 
וסמדר וינברגר, דיירת פרויקט ברל 

כצנסלון | הכניסה חופשית 

9:00

אימון תנועה בזרימה
אימון שעובד על הגדלת טווחי 
תנועה, גמישות ושחרור תנועתי

כניסה חופשית
בשותפות רשות הספורט העירונית

10:30

אימון זוגי 
פעילות ספורטיבית בעזרת 

בן הזוג. נימתח, נתמוך ונהנה
הכניסה חופשית

בשותפות רשות הספורט העירונית

9:00

סדנת אוריגמי
אמנות קיפולי הנייר

הכניסה חופשית
בחסות מוזיאוני חיפה

10:00

סדנת צילום בטלפונים ניידים
ענת סולומון 

כלים שימושיים לצילום תמונות 
איכותיות באמצעות הטלפון הנייד 

הכניסה חופשית

11:30
זכויות אזרחים ותיקים,

גב' פוגל דורית 
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים, 

המשרד לשוויון חברתי

יום שני, 19.11.18 | מתחם האודיטוריום

ן  י מגז
תרבות
ה פ י ח

פרטים באתר:

ן  י מגז
תרבות
ה פ י ח

פרטים באתר:

לרכישת כרטיסים

לרכישת כרטיסים

*פעילות הספורט מותנית במזג אוויר

*פעילות הספורט מותנית במזג אוויר


