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תוכנייה יוני 2018

ראשון

גאה להציג:

מאת :רוברטו קוסה | עיבוד ובימוי :אורלי אדיב

חמישי
28.6.18
20:30

שישי
29.6.18
10:30

שבת
30.6.18
18:00

שבת
30.6.18
21:00

פעילות חודש יוני 2018

 cהבוקר
תקופת הבארוק

קרמלו ומריה עובדים קשה בשוק .הם גרים יחד עם הבת שלהם ושתי
האחיות של קרמלו ,בדירה רחבת ידים בבואנוס איירס ומנסים להחזיק
מעמד כלכלית ,אך הסבתא בת המאה שלהם והתיאבון יוצא הדופן
שלה ,מדרדרים את המשפחה כולה...

באולם האירועים מרכז קיסריה | מחיר ₪ 35

שני

4

3
17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

10

11

 cהבוקר
הולדתו וילדתו של דוד
לפי המקרא וספרות
חז"ל

 cהבוקר
"ד"ר גוגל ,מה יש לי?"

 cהבוקר
בין השורות :תרבות
ואקטואליה

24

18
17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
18:00
הצגת ״תאטרון
אורנה פורת״
10:30
פניני ספרות

 cהבוקר
משפטים ללא משפטנים

6

17:30
הפנינג ושעת סיפור
לשבוע הספר
12
 cהבוקר
אינטלקטואלים
מוסלמים נגד האיסלם
הקיצוני

13

10:30
מועדון חופשת לידה

17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

17

5

חמישי

10:30
מועדון חופשת לידה

20:30
הקרנת הסרט ״השולחן
של אפלפלד״

17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

6

שלישי

רביעי

17:30
מועדונצ׳יק
 cהבוקר
הקרנת סרט -
פרטים בהמשך

19

שישי

20

 cהבוקר
סין-תמיד מפתיעה
בענק

7

20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
14
 cהבוקר
סוגיות בנושא צבא,
ביטחון ומדיניות
ישראלית
20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
 cהבוקר
איתני הטבע

6

שבת
1

2

8

9

16

15

21

23

9:30
מועדון חופשת לידה
17:30
מועדונצ׳יק משחקי במה

25

 cהבוקר
אלכוהול וגנטיקה
 הצד המדעי שלהאלכוהול

26

17:30
מועדונצ׳יק חיות וחוויות

20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
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דני סנדרסון
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תוכנייה יוני 2018

30

10:30 28
 c 27הבוקר
אהרון אהרונסון מדען הצגת תאטרון קהילתי
18:00
״הסבתא״
בין לאומי
הצגת תאטרון קהילתי
״הסבתא״
20:30
הצגת תאטרון ״הסבתא״
21:00
20:30
הצגת תאטרון קהילתי
שידורי הטלוויזיה
״הסבתא״
הקהילתית

מרכז אות
קיסריה

סטנד אפ
רוקנרול
מחיר כרטיס לתושב קיסריה | ₪ 60 :מחיר כרטיס לתושב חוץ₪ 70 :
מחיר כרטיס ביום האירוע₪ 80 :

6

6
פניני ספרות

שבוע הספר
 | 3.6.18יום א' | שעה 20:30
אולם אירועים

הקרנת הסרט "השולחן של אפלפלד"

ומפגש עם היוצרת עדי יפת פוקס
הסרט פותח צוהר לעולמו העשיר של הסופר אהרון אפלפלד
מחיר₪ 20 :

מנחה :צביה ידידיה
יום ב' 10:30-12:30 | 25.6.18
הכניסה חופשית

קיסריה על

ימי שלישי | 17:30-18:30
מיועד לגילאי 3-6
בספריית מרכז קיסריה

5.6.18

הגל

שעת סיפור

מספרת:
בהפנינג
שבוע הספר אירית וייסמן

הטלוויזיה הקהילתית

12.6.18

קצב ותנועה

 19.6.18תמר ולינסקי כסיף

אומני קיסריה מוזמנים להציג את
תערוכותיהם להרשמה04-6109519 :

26.6.18

סטודיו נטע-לי
במרכז קיסריה

מירב לביא

משחקי במה

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

פילאטיס
מכשירים
שיעור
ניסיון חינם!

חיות וחוויות
אור אנג'ל שחר

10:30 | 5.6.18
הרצאה ״בא לי ,לא בא לי״
מנחה :הילה שרון

 | 6.6.18יום ד' | שעה 18:00
ב c-סנטר

10:30 | 12.6.18
סדנא עיסוי תינוקות
מנחה :עינת גוטפריד

"שרים ומספרים משוררים"

9:30 | 19.6.18
סדנא ליווי התפתחותי
מנחה :ענבל בתנועה
מחיר הפעילות₪ 25 :

הקיץ בפתח...
בואו לעצב את גופכם
ולחזק אותו!
מחכה לכם צוות מקצועי

טיפולים פרטניים ושיקומיים
054-9832107

יום ג' 19.6.18
הקרנת סרט  -פרטים בהמשך
יום ה'21.6.18
איתני הטבע
המרצה :רועי עלוני

יום ג' 12.6.18
אינטלקטואלים מוסלמים נגד
האיסלם הקיצוני
המרצה :ד"ר מוטי קידר

יום א' 24.6.18
בין השורות :תרבות ואקטואליה
המרצה :שלמה טחן

יום ה' 14.6.18
סוגיות בנושא צבא ,ביטחון
ומדיניות ישראלית
המרצה :יריב פלד

יום ג' 26.6.18
אלכוהול וגנטיקה  -הצד המדעי
של האלכוהול
המרצה :ד"ר רעות מטר

יום א' 17.6.18
"ד"ר גוגל ,מה יש לי?"
המרצה :ד"ר יונתן גופר ,מטעם
עמותת "מרשם"

יום ה' 28.6.18
אהרון אהרונסון מדען בין
לאומי
המרצה :ד"ר ענת גואטה

ההרצאות מתקיימות בין השעות 10:45-12:15

יום א' 10.6.18
הולדתו וילדתו של דוד לפי
המקרא וספרות חז"ל
המרצה :רבקה חגג

הפנינג ססגוני לכל המשפחה

מופע שירי ילדות מכל הזמנים | כניסה חופשית

יום ג' 5.6.18
משפטים ללא משפטנים
המרצה :עו"ד עופר יחיאל
יום ה' 7.6.18
סין -תמיד מפתיעה בענק
המרצה :גליה דור

 | 5.6.18יום ג' | החל משעה 17:30
במרכז הנוער שכ׳ 3

סדנאות יצירה ,הפעלות ע"י נוער קיסריה ,שעת סיפור
| כניסה חופשית

יום א' 3.6.18
תקופת הבארוק
המרצה :אלון קליבנוב

