11

תוכנייה נובמבר 2017

ראשון

סיוון רהב מאיר
פרשת חיי שרה
על היחסים בין הורים לילדים ,לנכדים ,על בניית בית ומשפחה.
על פרשת השבוע בימינו וביקורת בתנ"ך שבמרכזה הזוגיות והמשפחה.

יום חמישי 9.11.17

בשעה  20:30באולם אירועים

פעילות חודש נובמבר 2017

 cהבוקר
אקטואליה מהחלל

מחיר
כרטיס:
₪ 40

11

 cהבוקר
טיול חדשני
לעמק בית שאן

 cהבוקר
דת האיסלאם -
הסיפור האמיתי

שני

5

שלישי

6
15:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

12

13

 cהבוקר
סלובקיה -
הלב של אירופה

 cהבוקר
לאה ויצחק רבין -
סיפור אהבה

14

17:30
מועדונצ׳יק-שעת סיפור
15:30
21
 c 20הבוקר
שידורי הטלוויזיה
הריביירה הצרפתית
הקהילתית
ופסטיבל צועני

1

2

 cהבוקר
מנדט ואימפריאליזם-
בריטניה והצהרת
בלפור

3

8

9

10

11

15

22

26

10:30
פניני ספרות
15:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

27

17:30
מועדונצ׳יק
תיפוף ,משחק וקצב

16

 cהבוקר
שוברט ,הסימפוניה
הבלתי גמורה

22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
 cהבוקר
יוחנן המטביל
ודמותו באמנות

23

22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

17:30
מועדונצ׳יק-משחקי במה
 cהבוקר
העידן האקסטרווגנטי
מכולם  -הבארוק

 cהבוקר
קולנוע איראני
20:30
הרצאה סיוון רהב
מאיר
22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

10:30
מועדון חופשת לידה
חיזוק רצפת האגן

28

שבת
4

10:30
מועדון חופשת לידה
קסם המוסיקה

20:30
אורי חזקיה
במופע סטנדאפ
 cהבוקר
משפטים
ללא משפטנים

7

חמישי

10:30
מועדון חופשת לידה
17:30
מועדונצ׳יק
קצב ותנועה

15:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

19

רביעי

שישי

11

29

 cהבוקר
סוגיות בנושא צבא,
בטחון ומדיניות
ישראלית

30

17

24

תוכנייה נובמבר 2017

אורי חזקיה במופע

סטנד אפ

18

25

יום ראשון 19.11.17

בשעה  20:30באולם אירועים
מחיר כרטיס לתושב קיסריה | ₪ 60 :מחיר כרטיס לתושב חוץ₪ 70 :
מחיר כרטיס ביום האירוע₪ 80 :

הכניסה לאירוע מגיל 18+

11

11

זמן איכות
מכללת הפנאי של קיסריה
מנחה :דליה בורק
יום ד' 19:00-21:00
מחיר 5( ₪ 400 :מפגשים)
מפגש פתיחה1.11.17 :

קבוצת הורים בשיטת אדלר
מנחה :הילה שרון
ימי א' 20:30-22:30
מחיר 12( ₪ 650 :מפגשים)
מפגש פתיחה5.11.17 :

סדנת הורים למתבגרים
מנחה :הילה שרון
ימי ד' 20:30-22:00
מחיר 5( ₪ 300 :מפגשים)
מפגש פתיחה8.11.17 :

קורס סריגה
מנחה :אור לבנת
ימי ד' 10:00-12:00
מחיר 12( ₪ 960 :מפגשים)
מפגש פתיחה8.11.17 :

קורס חריזה ועיצוב תכשיטים
מנחה :שולי כהן
ימי ד' 18:00-19:30
מחיר 12( ₪ 1100 :מפגשים)
מפגש פתיחה8.11.17 :

חוג מדיטציה
מנחה :שמעון בן אבי
ימי ו' 8:15-9:15
מחיר ₪ 250 :לחודש
מפגש פתיחה3.11.17 :

מפגשי תזונה נבונה
מנחה :דפנה קאן נופרבר

סדנת ריקוד החופש לנוע
מנחה :דרור צוקרמן
ימי ג' 20:00-21:00
מחיר 12( ₪ 650 :מפגשים)
מפגש פתיחה7.11.17 :

פניני ספרות
מנחה :צביה ידידיה
יום ב' 10:30-12:30
הכניסה חופשית

מחיר ₪ 250 :לחודש
פתיחה בנובמבר

לפרטים והרשמה:
04-6109503/4
מרכז קיסריה

מיועד לגילאי 3-6
בספריית מרכז קיסריה

7.11.17

קצב ותנועה
מירב לביא

שעת סיפור

החצר הפנימית-המשפחה הרב דורית

ימי ה'  9:45-10:45ימי ג' 20:00-21:00

ימי שלישי | 17:30-18:30

14.11.17

"ציפציפה על
קו החוף"
נירה חצ׳ק

 21.11.17משחקי במה

תמר ולינסקי כסיף

תיפוף משחק
וקצב
28.11.17

מפגש פתיחה27.11.17 :

דינה חסון

סטודיו נטע-לי

יום ראשון:
>  16:00-17:00שכבות ד'-ו'
>  17:00-19:00שכבת ט'
>  19:00-22:00שכבת י'
יום שלישי:
>  16:30-17:30חלוקי נחל לשכבות א'-ג'
יום רביעי:
>  - 17:00-18:00הרכב מוזיקה ד'-ו'
>  - 18:00-19:00הרכב מוזיקה ז'-י״ב
>  - 18:00-20:00שכבת ז'
>  20:00-22:00שכבת י"א
יום חמישי:
>  18:00-20:00שכבת ח'
>  20:00-22:00שכבת יב'

טיפולים פרטניים ושיקומיים

דניאלה | 052-8962229 -קורל054-8009951 -

054-9832107

שיעור
ניסיון חינם!

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

קיסריה על

הגל

הטלוויזיה
הקהילתית

10:30 | 7.11.17
סדנת עיסוי תינוקות
מנחה :עינת גוטפריד
10:30 | 14.11.17
סדנת קסם המוסיקה
מנחה :סשה יגודין
10:30 | 21.11.17
סדנת חיזוק רצפת האגן
מנחה :עדי סער לוקר
מחיר הפעילות₪ 25 :

אומני קיסריה מוזמנים להציג את
תערוכותיהם להרשמה04-6109519 :

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

יום ה' 2.11.17
מנדט ואימפריאליזם -
בריטניה והצהרת בלפור
המרצה :גרי פאל
יום א' 5.11.17
אקטואליה מהחלל
המרצה :טל ענבר
יום ג' 7.11.17
סלובקיה  -הלב של אירופה
המרצה :נסיה שכטר
יום ה' 9.11.17
קולנוע איראני
המרצה :זיו אלכסנדרוני

יום ג' 21.11.17
הריביירה הצרפתית
ופסטיבל צועני
המרצה :דבורה רוטברט

יום א' 12.11.17
טיול חדשני לעמק בית שאן
המדריך :גיל ברבר

יום ה' 23.11.17
יוחנן המטביל ודמותו באמנות
המרצה :ד"ר אפי זיו

יום ג' 14.11.17
לאה ויצחק רבין  -סיפור אהבה
המרצה :דורי חן

יום א' 26.11.17
משפטים ללא משפטנים
המרצה :עו"ד עופר יחיאל

יום ה' 16.11.17
שוברט ,הסימפוניה
הבלתי גמורה
המרצה :רועי עלוני

יום ג' 28.11.17
העידן האקסטרווגנטי מכולם -
הבארוק
המרצה :אלון קליבנוב

יום א' 19.11.17
דת האיסלאם -
הסיפור האמיתי :השבטים
שהקדימו את האיסלאם
ד"ר מוטי קיידר

יום ה' 30.11.17
סוגיות בנושא צבא ,בטחון
ומדיניות ישראלית
המרצה :יריב פלד

ההרצאות מתקיימות בין השעות 10:45-12:15

שמונה פרקים לרמב"ם
מנחה :רוחל'ה גרובייס
יום ב' 9:30-11:00
מחיר 10( ₪ 400 :מפגשים)
מפגש פתיחה6.11.17 :

פעילות מרכז הנוער

פילאטיס מכשירים
במרכז קיסריה

