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תוכנייה יוני 2017

שני

ראשון

שלישי

רביעי

שישי

חמישי

תיאטרון קהילתי קיסריה
גאה להציג

רעל

ותחרה

מאת :ג'וזף קסלרינג | בימוי :אורלי אדיב
יום חמישי
29.6.17
בשעה
20:30

יום שישי
30.6.17
בשעה
10:30

מוצ"ש
1.7.17
בשעה
21:00

באולם האירועים | מחיר ₪ 35

פעילות חודש יוני 2017

 cהבוקר
מבט עומק על מזרח
התיכון

4

20:30
מחושך לאור עם שני
שטלריד
11
 cהבוקר
מפגש עם ורדה שגיב

15:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

 cהבוקר
משפטים ללא
משפטנים
10:30
מועדון חופשת לידה
הרצאה

17:30
מועדונצ'יק
שעת סיפור

12
15:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

17:30
20:30
מועדונצ'יק
מפגש עם רפי קישון משחקי במה
15:30 18
 cהבוקר
טיול :ביקור ב"יענקל'ס שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
שטעטל"

13

 cהבוקר
הקרנת סרט  -פרטים
בהמשך

14

10:30
מועדון חופשת סדנת
ליווי התפתחותי

19

20

 cהבוקר
ריגה  -פנינת הים
הבלטי ועיר הארט נובו

25

 cהבוקר
התקופה הרומנטית
באמנות ובתרבות

10:30
מועדון חופשת לידה
18:00
מופע להקות קיסריה סדנת עיסוי תינוקות
10:30
27
 c 26הבוקר
פניני ספרות
אתיקה וגנטיקה
15:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
17:30
מועדונצ'יק
מסיבת סיום

22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
 cהבוקר
8
טיפול תומך בעזרת
דולפינים בארץ ובחו"ל

9

21

28

 cהבוקר
תרבות הישוב הציוני
המתפתח בארץ

22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
 cהבוקר
צבא ובטחון

עם משה לוי

16

טיול שישי

29

17
11:00
קונצרט סיום שנה

22

20:30
הצגה "רעל ותחרה"
22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

10

שלום חנוך

21:00
מופע שלום חנוך עם
משה לוי

15

22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
 cהבוקר
מוצארט השחור

3

2

22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

17:30
מועדונצ'יק
חיות וחוויות

17:30
הפנינג שבוע הספר

6

5

6

7

שבת

1

 cהבוקר
"נבוקו"  -ורדי

6

תוכנייה יוני 2017

23

30

10:30
תיאטרון קהילתי
הצגה "רעל ותחרה"

24

מוצ"ש 10.6.17
בשעה 21:00

מדשאות מרכז קיסריה
מחיר לתושב קיסריה | ₪ 50 :מחיר לתושב חוץ₪ 60 :
מחיר ביום המופע₪ 70 :

6
"ההומור,
החיים
והסרטים
של אפרים
קישון"
מפגש עם

ד"ר רפי קישון

6
שבוע הספר
בקיסריה
"משחקים גדולים לקטנים"
משחקי סיפור מרהיבים...
יום א'  25.6.17בשעה 17:30
במרכז הנוער בשכונה 3
הפנינג לילדים בנושא אגדות ,סיפורים
ועידוד הקריאה ...פאזלים ע"פ ספרים
מוכרים ,בריכת אותיות ,מתחם בועות
סבון ,לוטו אות ,משחק הזיכרון ,ודומינו
ספרים ענק

יום ב'  19.6.17בשעה 18:00

טיול שישי 16.6.17

מופע סוף שנה

בית עובד  -מרכז להכשרת
כלבי נחיה לעיוורים
נס ציונה  -מוזיאון חדש בית

באולם אירועים

להקות קיסריה

מופע להקות נעורים וייצוגית
ממיטב השירים והמחרוזות
מנהל מוסיקלי :ישראל כסיף
כוריאוגרפיה :אירנה שולמן
הכניסה חופשית

קיסריה על

'פארק המחצבה החדש פתוח להנאתכם'

מחלת הנתינה "אם יותר אנשים היו
נדבקים  -העולם היה טוב יותר "....

הראשונים .קיר פסיפס ענק
ותולדות נס ציונה ,אתר הנפת הדגל
נחל שורק בקטע מחורשת
הצנחנים ,הליכה כשעה בערך

סיפורו של יעקב אדלר  -הרופא שלנו באו"ם

פרטים נוספים :עדינה אלקיים |04-6363381
מחיר הטיול ₪ 200 :לאדם כולל כניסות

יום ב'  26.6.17בשעה 10:30

הכניסה חופשית

מנחה :צבייה ידידיה
הכניסה חופשית

כתבות נוספות בימי שני בשעה 15:30
ובימי חמישי בשעה  22:00בערוץ 98
ב YES-ובHOT-

אומנות מקומית
תערוכת "צבע הדמיון"

מרכז הנוער קיסריה
שעות פעילות במועדון הנוער:

מחושך לאור
שני שטלריד בהרצאתה המרתקת
על סיפורה האישי ופעילותה
בתחום מניעת עבריינות מין

באולם אירועים

4.6.17
בשעה 20:30

מרכז קיסריה
מחיר כניסה  30ש"ח
להזמנת הרצאה

shtalryd74@gmail

מקהלת קיסריה
ע"ש עדנה עציון

10:30 | 6.6.17
הרצאה גמילה מחיתולים
מנחה :הילה שרון

קונצרט סיום שנה
יום שבת 17.6.17
בשעה11:00 :
באולם אירועים
מנצח :נדב זיו
ליווי מוסיקלי :ציפורה בנק

10:30 | 13.6.17
סדנת ליווי התפתחותי
מנחה :ענבל בתנועה

אמירה ולירו מוסקונה
פתיחת תערוכה ביוני
באולם אירועים מרכז קיסריה

10:30 | 20.6.17
סדנת עיסוי תינוקות
מנחה :עינת גוטפריד
מחיר הפעילות₪ 25 :

שכבות א'-ג'-ילדי הטבע :יום א' בשעות
16:30-17:30
שכבות ד'-ו' :יום ד' בשעות 16:00-18:00
שכבה ז' :יום ב' ,בשעות 16:30-19:30
שכבה ח' :יום א' ,בשעות 19:00-21:00
שכבה ט' :יום ב' ,בשעות 19:30-21:30
שכבה י' :יום ג' ,בשעות 19:30-21:30
שכבות יא'-יב' :יום ד' ,בשעות 19:30-21:30
פעילות צופים:
נסיעה
יום ג' 17:00-18:30
לסינמה סיטי
יום ו' 15:00-16:30
כיתות ז'-יב'
פעילות בני עקיבא:
 ,22.6בשעה  20:00יום ג' 17:00-19:00
עלות הסעה ₪ 10 :שבת18:00-20:00-
חפשו אותו בפייסבוק  -נוער קיסריה
קורל כהן רכזת הנוער054-8009951 -

יום א' 18.6.17
טיול :ביקור ב"יענקל'ס שטעטל"
בכפר חסידים ,ביקור ב"ברא
צמחים" יוקנעם ועוד.

יום ג' 6.06.17
משפטים ללא משפטנים
המרצה :עו"ד עופר יחיאל

יום ג' 20.6.17
ריגה  -פנינת הים הבלטי ועיר
הארט נובו
המרצה :דבורה רוטברט

יום ה' 8.6.17
טיפול תומך בעזרת דולפינים
בארץ ובחו"ל
המרצה :מירב פנחס

יום ה' 22.6.17
מוצארט השחור
המרצה :רועי עלוני

יום א' 11.6.17
מפגש עם ורדה שגיב,
פיזיוטרפיסטית ,חברת המועדון
(המשך למבוא קצר שהתקיים
לפני מספר חודשים)
יום ג' 13.6.17
הקרנת סרט  -פרטים בהמשך
יום ה' 15.6.17
תרבות הישוב הציוני המתפתח
בארץ
המרצה :ד"ר ענת גואטה

יום א' 25.6.17
התקופה הרומנטית באמנות
ובתרבות
המרצה :אלון קליבנוב
יום ג' 27.6.17
אתיקה וגנטיקה
המרצה :ד,ר רעות מטר
יום ה' 29.6.17
סוגיות בנושא צבא ,בטחון
ומדיניות ישראלית
המרצה :יריב פלד

ההרצאות מתקיימות בין השעות 10:45-12:15

לכל המשפחה

מזמינה אתכם להרצאה

יום ה' 1.6.17
"נבוקו"  -ורדי
המרצה :מרב ברק
יום א' 4.6.17
מבט עומק על מזרח התיכון
המרצה :ד"ר מוטי קיידר

פניני ספרות  -מפגשי ספרות אחת לחודש

הכניסה חופשית

יום א' 11.6.17
בשעה 20:30

הגל

