10

תוכנייה אוקטובר 2018

שני

ראשון

שלישי
1

רביעי

 cהבוקר

ההיסטוריה החלופית
של מלחמת העולם
השנייה

2

חמישי
3

20:30
חגיגות שמחת תורה

אטילה שומפלבי

האם השופטים
שולטים במדינה

יום ראשון 14.10.18

בשעה

 cהבוקר
החיידקים החיים
בתוכנו

פעילות חודש אוקטובר 2018

מגרש המשחקים הפוליטי
של קיסריה
מנחה:

 20:30באולם מרכז קיסריה
מחיר₪ 30 :
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7

 cהבוקר

10

מפרשת רמי דותן
עד לפרשת הצוללת
חלק א'

17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

17:30
מועדונצ׳יק
חברים בחווה

14

15

 cהבוקר
צוותי רפואה
ישראליים במשברים
הומניטריים

17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

20:30
״הזירה״ האם השופטים
שולטים במדינה
21
 cהבוקר
נורבגיה  -ארץ
הפיורדים וארצו של 17:00
שידורי הטלוויזיה
פר גינט
הקהילתית

22

20:30
הרצאה ד״ר אייל דורון
28
 cהבוקר
הקרנת סרט  -פרטים
בהמשך

29

20:30
רונה קינן ודורי מנור

10

8

9

17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

16

 cהבוקר
פסיכה ואמור ,ספור
אהבה מרגש ויצירות
מופת

17:30
מועדונצ׳יק
קצב ותנועה
23
 cהבוקר
מסע לארצות הקווקז
 קוזקים ושבטיםהרריים
17:30
מועדונצ׳יק
מוזיקה עם ברקת
30
 cהבוקר
פרשת דותן  -חלק ב'

שישי

17

24

4

 cהבוקר
הזכות לחיים ודילמת
המטען הגנטי
20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
 cהבוקר
קלוד דביסי

20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
 cהבוקר
חיים ויצמן והדרך
להצהרת בלפור

07:00 11
טיול שישי

18

20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
25
 cהבוקר
בין השורות :תרבות
ואקטואליה

10

שבת
5

12

12:00
פתיחת תערוכה
״הגשמה״

6

13

תוכנייה אוקטובר 2018

יוצרים ומשוררים
יום ראשון

28.10.18
19

20

בשעה 20:30
אולם מרכז קיסריה

מפגש עם

26

27

רונה קינן ודורי מנור

20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

31

"ציפורי לילה מתפייטות"
מחיר כרטיס מכירה מוקדמת₪ 50 :
מחיר כרטיס ביום המופע₪ 60 :
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10
שמחת תורה

פילאטיס מכשירים

תערוכה :הגשמה
יהודית דורון

סטודיו נטע-לי

ימי שלישי | 17:30-18:30

במרכז קיסריה

מיועד לגילאי  | 2-5במרכז קיסריה

הקפות שניות

9.10.18

שיעור
התנסות
חינם!

חברים בחווה

יום ה' 4.10.18
הזכות לחיים ודילמת המטען
הגנטי
המרצה :גרי פאל

16.10.18
לפני כשנתיים יצאתי לגימלאות
והתחלתי לצייר בחוג במועדון
פיס בכרכור .אני שמחה ומאושרת
שהצלחתי להגשים חלום

חוקר ומפתח חשיבה יצירתית

פתיחת תערוכה :שבת ה6.10.18-
בשעה  12:00באולם מרכז קיסריה

23.10.18

מוזיקה עם ברקת

קבוצתי | פרטני | שיקומי

054-9832107

קיסריה על

טיול שישי

לגליל העליון

יום שני

כ"ב בתשרי תשע"ט

1.10.18
בשעה 20:30
מחיר₪ 40 :
ניתן לרכוש כרטיסים דרך האתר
www.caesarea.com

קצב ותנועה

ברחבת
בית הספר בשכונה 3

הגל

הטלוויזיה הקהילתית

יום שישי 12.10.18
יציאה בשעה  7:00ממרכז קיסריה

הקבוצה מרחיבה את שרותיה.
לפרטים נוספים *6550

> חורפיש  -מפגש עם ראש
המועצה מופיד מרעי
> עליה להר אדיר ,אנדרטה
מרכזית לנופלי מלחמת לבנון
> מפגש בהר חלוץ עם אחד
המייסדים .ועוד...
מחיר ₪ 200 :לאדם כולל כניסות
לפרטים והרשמה :עדינה אלקיים:
054-4518254 /04-6363381

לפרטים והרשמה 04-6109519
zohard@caesarea.com

בימי שני בשעה 17:00
ובימי חמישי בשעה 20:30
בערוץ  98ב YES-ובHOT-

יום א' 7.10.18
החיידקים החיים בתוכנו
המרצה :ד"ר רקפת רוזנפלד

יום ה' 18.10.18
חיים ויצמן והדרך להצהרת
בלפור
המרצה :ד"ר ענת גואטה

יום ג' 9.10.18
מפרשת רמי דותן עד לפרשת
הצוללת חלק א'
המרצה :צביקה קרוכמל

יום א' 21.10.18
נורבגיה – ארץ הפיורדים וארצו
של פר גינט
המרצה :דבורה רוטבלט

יום ה' 11.10.18
קלוד דביסי
המרצה :רועי עלוני

יום ג' 23.10.18
מסע לארצות הקווקז – קוזקים
ושבטים הרריים
המרצה :נסיה שכטר

יום א' 14.10.18
צוותי רפואה ישראליים
במשברים הומניטריים -סיפור
אישי
המרצה :ד"ר איריס אדלר ,
מטעם עמותת "מרשם"
יום ג' 16.10.18
פסיכה ואמור  ,ספור אהבה
מרגש ויצירות מופת
המרצה :ד"ר אפי זיו

יום ה' 25.10.18
בין השורות :תרבות ואקטואליה
המרצה :שלמה טחן
יום א' 28.10.18
הקרנת סרט – פרטים בהמשך
יום ג' 30.10.18
פרשת דותן – חלק ב'
המרצה :צביקה קרוכמל

ההרצאות מתקיימות בין השעות 10:45-12:15

מה הקשר המפתיע בין אושר
ליצירתיות? איך אפשר לפתח את
החשיבה היצירתית שלנו בחיים
ובעבודה?
ולא פחות חשוב :איך להיות מאושר
בעולם חדש ומשתנה?

יום ג' 2.10.18
ההיסטוריה החלופית של
מלחמת העולם השנייה
המרצה :קובי אסף

