ראשון

פעילות חודש אוקטובר 2017

10
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שני

שלישי

חמישי

 cהבוקר
כל מה שרצית לדעת
על הלב

1

2

3

4

 cהבוקר
הקרנת סרט

8

9

 17:30מועדונצ׳יק
 cהבוקר
10
הקווקאז  -כשאסיה
פגשה את אירופה

11

16

17

15:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

 cהבוקר
הציירת שהעזה לשנות
את חוקי המשחק
10:30
מועדון חופשת לידה

 cהבוקר
סוכות  -אין פעילות

 cהבוקר
שמחת תורה -
אין פעילות

5

שבת
6

13

12

7

14

20:00
שמחת תורה
22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

 cהבוקר
סוריה

15
15:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

22

 cהבוקר
מוזיאון קמונדו
בפריז וסיפורה של
שושלת אספני אמנות

 cהבוקר
ההולל/סטרווינסקי

17:30
מועדונצ׳יק-משחק וקצב
15:30
24
 c 23הבוקר
שידורי הטלוויזיה
משפטים ללא
הקהילתית
משפטנים
10:30
מועדון חופשת לידה
רוקדות עם תינוקות

20:30
מאור כהן ויהונתן
גפן

17:30
מועדונצ׳יק-שעת סיפור

29

 cהבוקר
ארגוני הגנה העצמית
של היהודים ברוסיה
בראשית המאה ה15:30 20-
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

18

10:30
מועדון חופשת לידה-
יוגה

30

 cהבוקר
"מוטציה -לא תמיד
לרעה -חלק א"

17:30
מועדונצ׳יק-
חיות וחוויות

10

רביעי

שישי
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31

25

 cהבוקר
המלחין האמריקני,
אהרון קופלנד

19

22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
26
 cהבוקר
סוגיות בנושא צבא,
בטחון ומדיניות
ישראלית
22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

07:00
טיול שישי

20

27

21

28

יום ראשון 22.10.17

בשעה  20:30באולם אירועים
מחיר כרטיס במכירה מוקדמת₪ 50 :
מחיר כרטיס ביום האירוע₪ 60 :

10

10

זמן איכות

החלה ההרשמה לקורסי מכללת הפנאי של קיסריה:
שמונה פרקים לרמב"ם

חשיבה אופטימית

מנחה :רוחל'ה גרובייס

מנחה :דינה אייזן

פניני ספרות

קורסי רשתות חברתיות

מנחה :צביה ידידיה

מנחה :מירב רדו

קורסי שפות
איטלקית ,יידיש,
ספרדית וצרפתית

יסודות הצילום והעריכה

טיול שישי 20.10.17
אומנים ואומנות בגליל
ערבית ונוצרית

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

יציאה בשעה  7:00בבוקר ממרכז קיסריה
3.10.17
> עילבון  -אומן נחושת ונגן בכינור
> סכנין  -מרכז מורשת הקתדרלה הגדולה
במזה"ת .מפגש עם אמין אבו ריא ,מחמוד
בדרנה צייר ומורה לאמנות,
> תמרה  -אחמד כנען צייר ופסל
> כפר קנא  -כנסיית החתונה והנס הגדול
של ישו.
נטייל גם בטבע במידה ויהיה מזג אוויר נעים.

מחיר הטיול ₪ 200 :לאדם

17.10.17
24.10.17

31.10.17

במרכז קיסריה
שיעור
ניסיון חינם!

רן גלי ,מהנדס אווירונאוטיקה,
חולק עימנו את חוויית גביע
אמריקה  2017בברמודה

קצב ותנועה
מירב לביא

משחק וקצב
דינה חסון

שעת סיפור
״חנן הגנן״
שרון אביב
"תיאטרון גולם"

חיות וחוויות
אור שחר אנג'ל

פילאטיס מכשירים
לחיטוב וחיזוק שרירי הליבה.
שיפור היציבה ושיקום הגוף
מפציעות.
שנה נפלאה מוארת ומחבקת

טיפולים פרטניים ושיקומיים

054-9832107

להרשמה :עדינה אלקיים 04-6363381

סדנאות הורים
לצעירים ומתבגרים
מנחה :הילה שרון

הרשמה לחוגי
מרכז קיסריה

קורס סריגה

קורס חריזה ועיצוב תכשיטים

טלפון 04-6109503/4 :או *6550

מנחה :אור לבנת

מנחה :שולי כהן

חוג מדיטציה

חוג מחשבת הגוף

מנחה :שמעון בן אבי

מנחה :פנינה סער

מפגשי תזונה

סדנת ריקוד החופש לנוע

מנחה :דליה בורק

מנחה :דפנה קאן נופרבר

מנחה :דרור צוקרמן

ועוד...
בנוסף נמשכת ההרשמה:
למקהלת קיסריה ולתיאטרון הקהילתי
לפרטים והרשמה 04-6109503/4 :מרכז קיסריה

הטלוויזיה הקהילתית

10:30 | 3.10.17
הרצאה ״הילד הזה הוא אני״
מנחה :הילה שרון
10:30 | 17.10.17
יוגה לתינוקות
מנחה :עינת גוטפריד
10:30 | 24.10.17
רוקדות עם תינוקות
מנחה :מירב מנור
מחיר הפעילות₪ 25 :

יום ה' 5.10.17
סוכות  -אין פעילות

איך תשפיע התכנית החדשה
לגישה לכביש החוף עבור
ג'סר א-זרקא על קיסריה?

חדש!

יום ג' 10.10.17
הקווקאז  -כשאסיה פגשה
את אירופה
המרצה :נסיה שכטר

יום א' 15.10.17
סוריה
המרצה :נפתלי הילגר
יום ג' 17.10.17
ההולל/סטרווינסקי
המרצה :מרב ברק

הרשמה באמצעות
אתר/אפליקצייה
Caesarea.com/community/hugim

יום א' 8.10.17
הקרנת סרט

יום ה' 12.10.17
שמחת תורה  -אין פעילות

שיתוף פעולה מרגש מביא את
ילדי קיסריה להתנדב לסייע
בצהרונים של אור עקיבא

החברה לפיתוח קיסריה
לינק לחוברת חוגים:

יום ג' 3.10.17
הציירת שהעזה לשנות את חוקי
המשחק
המרצה :אורלי גונן

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

יום ה' 19.10.17
המלחין האמריקני,
אהרון קופלנד
המרצה :רעי עלוני

יום א' 22.10.17
מוזיאון קמונדו בפריז וסיפורה
של שושלת אספני אמנות
המרצה :מרב שנהר
יום ג' 24.10.17
משפטים ללא משפטנים
המרצה :עו"ד עופר יחיאל
יום ה' 26.10.17
סוגיות בנושא צבא,
בטחון ומדיניות ישראלית
המרצה :יריב פלד
יום א' 29.10.17
ארגוני הגנה העצמית של
היהודים ברוסיה בראשית
המאה ה20-
המרצה :ד"ר ענת גואטה
יום ג' 31.10.17
"מוטציה  -לא תמיד לרעה״
חלק א׳
המרצה :ד"ר רעות מטר

ההרצאות מתקיימות בין השעות 10:45-12:15

החצר הפנימית

מנחה :אלעד קידן

פילאטיס מכשירים

קיסריה על

הגל

יום א' 1.10.17
כל מה שרצית לדעת על הלב
המרצה :פרופ .אברהם שוטן,
מנהל מכון הלב במרכז הרפואי
הלל יפה

