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ראשון

בחזרה

יוסי גינסברג
יום ראשון

25.11.18

בשעה  | 20:30אולם מרכז קיסריה
בהרצאה עוצרת נשימה ,יוסי מגולל סיפורי הרפתקאות אישיים
על ההתמודדות שלו ואיך הפך מקורבן של נסיבות למכונת
הישרדות מיומנת ,איך נלחם בנמרים ובנמלים טורפות ,ואיך
חייו ניצלו בזכות הזיות ,על מקומה של האמונה בשימור החיות
ועל ניסים של ממש שהתרחשו בגלוי.

 -מחיר- ₪ 40 :

ניתן לרכוש כרטיסים דרך האתרwww.caesarea.com :

פעילות חודש נובמבר 2018

מרצה:

4

 cהבוקר
מה לשבט דן ולפסל
מיכה?

מטואיצ׳י
הכוח לשרוד

שני

5

 cהבוקר

6

חמישי

7

המיקדו  -גילברט
וסאליבן

17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

17:30
מועדונצ׳יק
קצב ותנועה
 cהבוקר
אקטואליה מהחלל

12

11

18

 cהבוקר
הקומדיה הרומנטית

19
17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

25

26

 cהבוקר
חוקרים ,בלשים,
עוקבים ומה שביניהם

17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

 cהבוקר
משפטים ללא
משפטנים

13

14

 cהבוקר
סוגיות בנושא צבא,
בטחון ומדיניות
ישראלית
20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
 cהבוקר
אקסטרוואגנזה

שבת

1

2

3

8

9

10

20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
11:00 15
 cהבוקר
פתיחת תערוכה
הכיבוש הבריטי של
דרום הארץ

16

17:30
מועדונצ׳יק
סיפורים בתנועה
20
 cהבוקר
קו -300פרשת הדרכים
של השב"כ

17:30
מועדונצ׳יק
שעת סיפור
27
 cהבוקר
סיור לאזור "הבימה"

17:30
מועדונצ׳יק
משחקי במה

21

20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
22
 cהבוקר
הציירת שנלחמה על
תדמיתה של מארי
אנטואנט

בהופעה
בליווי  2נגנים

23

28

20:00
ערב קהילתי
20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

24

יום חמישי

15.11.18

20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
7:00 29
 cהבוקר
הקרנת סרט  -פרטים טיול שישי
בהמשך

מיקי
גבריאלוב

17

20:30
מיקי גבריאלוב

17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

20:30
הרצאה
״בחזרה מטואיצ׳י״

11

שלישי

רביעי

שישי

11
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30

בשעה 20:30

אולם מרכז קיסריה
מחיר כרטיס לתושב קיסריה₪ 60 :
מחיר כרטיס לתושב חוץ₪ 70 :
מחיר כרטיס ביום המופע₪ 80 :
ניתן לרכוש כרטיסים דרך האתרwww.caesarea.com :

11

11
קורסי זמן איכות

ערב קהילתי
"ילדות
ישראלית"

 29.11.18יום ה'
שעה 20:00
אולם מרכז קיסריה

פתיחה :יום שישי 16.11.18
בשעה  11:00מרכז קיסריה
שבת18:00-11:00 :

קורס נפלאות הגוף האופטימי
העקרונות הם מתחום
הרפואה ממערב
ומזרח ,מדעי המוח
והפסיכולוגיה
החיובית ,מתחום
ההתמכרויות ומלימודי
חשיבה הכרתית (שיטת
ימימה).
מנחה :ד”ר דינה אייזן,
ימים ושעות :יום ד’ 10( 10:30-12:30
מפגשים ,אחת לשבועיים)
מפגש פתיחה :יום ד׳
7.11.18
מחיר ₪ 500 :לקורס

טיול שישי שפלת יהודה

הפקה :שירלי וייזר
ואורנה אשכנזי

יום שישי  30.11.18בשעה 7:00
יציאה ממרכז קיסריה
מחיר ₪ 200 :לאדם כולל כניסות
לפרטים והרשמה :עדינה אלקיים:
054-4518254 /04-6363381

מפגשי ספרות אחת לחודש
בהנחיית :צבייה ידידיה
מפגש פתיחה :יום ב' 26.11.18
בשעה  10:30בספרית מרכז
קיסריה | הכניסה חופשית

חולמים בתרבות היהודית
מנחה :ד"ר רחל גרובייס
ימים ושעות :יום ב' 9:30-11:00
 10מפגשים אחת לשבועיים.
מפגש פתיחה12.11.18 :
מחיר ₪ 400 :ל 10 -מפגשים.
 ₪ 50למפגש חד פעמי

הדרך לשמור על גוף בריא
ואופטימי
מנחה :ד"ר דינה אייזן 		
ימים ושעות :יום ד' 10:30-12:30
תאריך פתיחה7.11.18 :
 10מפגשים אחת לשבועיים
מחיר ₪ 500 :לקורס

כלים לחשיבה הכרתית המקרבת
את האדם אל מהותו.
מנחה :דפנה דהן
ימים ושעות :יום ג' 10:00-12:00
מחיר &2500=10 X &250 :לחודש

כתיבת ביוגרפיות

אנגלית מדוברת

גרמנית למתחילים

ספרדית למתחילים

סדנה לכתיבת ביוגרפיות.
מנחה :יהודית ארז
ימים ושעות :יום ד' 10:00-12:00
בספריית מרכז קיסריה
מפגש פתיחה :יום ד' 7.11.18
להרשמה :יהודית 052-2250250
מחיר ₪ 650 :לקורס

קורס של  15מפגשים
 60שעות אקדמיות.
מנחה :מטעם האונ׳ הפתוחה
ימים ושעות :יום ד' 18:00-21:15
תאריך פתיחה7.11.18 :
מחיר ₪ 2000 :לקורס

קורס של  15מפגשים
 60שעות אקדמיות.
מנחה :מטעם האונ׳ הפתוחה
ימים ושעות :יום ה' 18:15-21:30
תאריך פתיחה8.11.18 :
מחיר ₪ 2000 :לקורס

קורס של  15מפגשים
 60שעות אקדמיות.
מנחה :מטעם האונ׳ הפתוחה
ימים ושעות :יום ג' 17:30-20:45
תאריך פתיחה6.11.18 :
מחיר ₪ 2000 :לקורס

ערבית מדוברת

פניני יידיש

עיצוב הבית
הום סטיילינג

עיצוב והפקת אירועים

מרצה :מלך זיו
קורס של  15מפגשים
ימים ושעות :יום ב' 10:45-12:15
 60שעות אקדמיות.
אחת לשבועיים  12מפגשים
מנחה :מטעם האונ׳ הפתוחה
ימים ושעות :יום ד'  17:30-20:45מפגש פתיחה :יום ב' 5.11.18
מחיר ₪ 600 :לקורס
תאריך פתיחה7.11.18 :
מחיר ₪ 2000 :לקורס

קבוצת הורים בשיטת אדלר
הורים לגילאי 0-12
מנחה :הילה שרון
ימים ושעות :יום ב' 20:30-22:30
מחיר :עלות למשפחה ₪ 650
 12מפגשים
הרצאת מבוא :יום ב' 5.11.18
במרכז קיסריה

רקמה יצירתית
מנחה :סיגל בן חמו
ימים ושעות :יום ד' 10:00-12:00
מפגש פתיחה :יום ד' 7.11.18
מחיר &2880=9 X &320 :לשנה

 10מפגשים  40שעות אקדמיות
מנחה :מטעם האונ׳ הפתוחה
ימים ושעות :יום ד' 18:30-21:45
מפגש פתיחה :יום ד' 7.11.18
מחיר ₪ 2700 :לקורס

 10מפגשים 40 ,שעות אקדמיות.
מנחה :מטעם האונ׳ הפתוחה
ימים ושעות :יום ג' 18:00-21:15
מפגש פתיחה6.11.18 :
מחיר ₪ 3000 :לקורס

קורסי רשתות חברתיות
בהדרכת :אורלי אנגל ,מדריכת מחשבים .בעלת תעודת הסמכה ICDL

סדנת מחשבים למתקדמים
סדנת מחשבים למתחילים
ימים ושעות :יום ב'  9:00-11:00ימים ושעות :יום ב' 11:00-13:00
תאריך פתיחה :יום ב'  5.11.18תאריך פתיחה :יום ב' 5.11.18
מחיר ₪ 600 :לקורס של 8
מחיר ₪ 600 :לקורס של 8
מפגשים
מפגשים
קורסים נוספים בחוברת זמן איכות

מועדון הורים וילדים קיסריה
סדנאות במגוון נושאים ופעילויות
להורים ותינוקות לאחר לידה
ועד גיל  3שנים

רוקדים עם תינוקות
מדריכה :מרב מנור
ימים ושעות :יום ג’ בשעה 10:00-11:15
מחיר ₪ 120 :לסדרה
תאריך פתיחה :יום ג’ 6.11.18
( 4מפגשים)
פרטים והרשמה04-6109503/4 :
ניתן להרשם דרך האתר:
www.caesarea.com
מותנה בהרשמה מראש

יום ה' 1.11.18
סוגיות בנושא צבא ,בטחון
ומדיניות ישראלית
המרצה :יריב פלד
יום א' 4.11.18
מה לשבט דן ולפסל מיכה?
המרצה :רבקה חגג
יום ג' 6.11.18
המיקדו  -גילברט וסאליבן
המרצה :מרב ברק
יום ה' 8.11.18
אקסטרוואגנזה
המרצה :רועי עלוני

ימי שלישי | 17:30-18:30
מיועד לגילאי  | 2-5במרכז קיסריה

 | 6.11.18קצב ותנועה

13.11.18
סיפורים בתנועה
20.11.18
שעת סיפור-חגיגיה של צבעים

 | 27.11.18משחקי במה

יום א' 11.11.18
אקטואליה מהחלל
המרצה :טל ענבר
יום ג' 13.11.18
משפטים ללא משפטנים
המרצה :עו"ד עופר יחיאל
יום ה' 15.11.18
הכיבוש הבריטי של דרום הארץ
המרצה :ד"ר ענת גואטה
יום א' 18.11.18
הקומדיה הרומנטית
המרצה :זיו אלכסנדרוני

יום ג' 20.11.18
קו -300פרשת הדרכים של
השב"כ
המרצה :מנחם טילמן
יום ה' 22.11.18
הציירת שנלחמה על תדמיתה
של מארי אנטואנט
המרצה :אורלי גונן
יום א' 25.11.18
חוקרים ,בלשים ,עוקבים ומה
שביניהם
המרצה :צביקה קרוכמל
יום ג' 27.11.18
סיור לאזור "הבימה" כולל הצצה
מאחורי הקלעים
עם אביבית ברוקשטיין
יום ה' 29.11.18
הקרנת סרט  -פרטים בהמשך

ההרצאות מתקיימות בין השעות 10:45-12:15

תושבי קיסריה
בסיפור ובשיר
לכבוד כ"ט בנובמבר

מותנה בהרשמה מראש במשרדי מרכז קיסריה | לפרטים והרשמה04-6109503/4 :
ניתן להירשם לקורסים גם דרך האתרwww.caesarea.com :
לימוד שיטת ימימה
נפלאות הגוף האופטימי
פניני ספרות
חולמי חלומות במקורות

בייבי בום

