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שני

ראשון

3

נוסטלגיה קולנועית
“אורות הכרך״ צ׳רלי צ’פלין 1931
קומדיה רומנטית

הקרנת סרטים אילמים בליווי מוסיקה חיה
פסנתר :בשארה הארוני כינור :עדי הארוני

יום חמישי  7.12.17בשעה 20:30

פעילות חודש דצמבר 2017

 cהבוקר
מטיס

באולם אירועים
מחיר כרטיס לתושב קיסריה | ₪ 50 :מחיר כרטיס לתושב חוץ₪ 60 :
מחיר כרטיס ביום האירוע₪ 70 :

4

15:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
 cהבוקר
מרכז אמריקה

15:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

17

 cהבוקר
דת האיסלם :הסיפור
האמיתי

9:30
שמונה פרקים
לרמב״ם

5

 cהבוקר
שרה והגר

חמישי

6

24

 cהבוקר
חלום ליל קיץ/בריטן

10:30
פניני ספרות
15:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

31

 cהבוקר
פרקים בתולדות
העלייה השניה

10:30
מועדון חופשת לידה
17:30
מועדונצ׳יק
שעת סיפור

22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

 cהבוקר
"מוטציה -לא תמיד
לרעה

12

13

10:30
מועדון חופשת לידה
הרצאה

18

7

20:30
נוסטלגיה קולנועית

17:30
תהלוכת לפידים
19
 cהבוקר
יום הולדת למועדון-
מפגש חגיגי

20

 cהבוקר
מימוש זכויות

22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
 cהבוקר
סמטנה ,המולדבה

14

21

שבת
1

2

8

9

15

7:00
טיול שישי-ירושלים

22

22:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

25

 cהבוקר
כנגד כל הסיכויים

17:30
מועדונצ׳יק
קצב ותנועה

26

27

28

 cהבוקר
"או"ם שמום" – בן
גוריון ושאלת ירושלים
דצמ1949.

20:30
אסף אמדורסקי

אסף אמדורסקי

16

23

במופע אקוסטי

20:00
הרצאה-ספורט

15:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

20:30
אורי חזקיה
במופע סטנדאפ

 cהבוקר
משפטים ללא
משפטנים

11

10

20:30
הרצאה-אלון בן דוד

12

9:30
שמונה פרקים
לרמב״ם

שלישי

רביעי

שישי

12
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29

הרוקסטאר הנצחי מוריד את הווליום ,ומגיע אל במות
 30ברחבי הארץ חמוש בגיטרה אקוסטית וסיפורים מאחורי השירים

יום חמישי 28.12.17
בשעה  20:30במוזיאון ראלי

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

12

12
פילאטיס מכשירים

שמונה פרקים לרמב"ם
מנחה :ד״ר רוחל'ה גרובייס
יום ב' 9:30-11:00
מחיר 10( ₪ 400 :מפגשים)
מפגש החודש18.12.17 ,4.12.17 :

פניני ספרות

הפנינג חנוכה
יום ג' 12.12.17
החל מהשעה 17:30

תהלוכת אלון בן דוד
לכל המשפחה

יציאה ממרכז
הנוער שכ' 3
מופעים דוכני
אוכל
חלוקת סופגניות
הכניסה חופשית

הסיפורים והתובנות שלא נשמעו
בתקשורת .האם דאע"ש באמת
מאיימת עלינו? מה הסיכוי למבצע
נוסף בעזה או מלחמה בצפון? איך
משפיעה בחירתו של טראמפ כנשיא
האימפריה של העולם?

יום ראשון

24.12.17
בשעה 20:30

באולם אירועים
מחיר₪ 40 :

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

שיעור
ניסיון חינם!

תערוכת הגרפיטי שצילם
דר' מיקי סטרהובסקי

5.12.17

מנחה :צביה ידידיה
יום ב' 10:30-12:30
הכניסה חופשית
מפגש החודש25.12.17 :

"שכנים" עפ״י דירה להשכיר
מספרת :שושי יערי

קורס גרמנית למתחילים

26.12.17

מנחה :ניקול מקטגרט
ימים ושעות :יום ג' 18:30-20:00
מחיר 15( ₪ 1350 :מפגשים)

קצב ותנועה

שעת סיפור

מדריכה מירב לביא

חדש בסטודיו פילאטיס קיסריה:
Dance Interval Pilates
שיעור אנרגטי המשלב ריקוד
מונחה ושיפור סיבולת לב ריאה
לצד תרגילי הפילאטיס המשפרים
יציבה כוח וגמישות.

טיפולים פרטניים ושיקומיים

054-9832107

קורס אנגלית למתקדמים
מנחה :ניקול מקטגרט
ימים ושעות :יום ה' 10:00-11:30
מחיר 15( ₪ 1350 :מפגשים)

יום שישי 22.12.17
יציאה בשעה  7בבוקר

מחלף ענבה-ארוחת בוקר
הר הרצל-ביקור בהיכל הזיכרון לחללי
מערכות ישראל.
גבעת התחמושות-מוזיאון חדש
בית קוקיה-סיפורה המרגש של משפחה
שנשמר ,ושבעת המינים.
מחיר לאדם₪ 200 :
כולל כניסות ,הדרכה והסעות.
לפרטים והרשמה04-6363381 :

10:30 | 5.12.17
רוקדות עם תינוקות
מנחה :מירב מנור
10:30 | 12.12.17
הרצאת הורות:
״רק אני לבד״  -חינוך לעצמאות
ואחריות בגיל הרך.
מנחה :הילה שרון
מחיר הפעילות₪ 25 :

הבנת ההשפעה הגדולה שיש להורה
על היכולת .הבנת הקשיים המנטאלים
בספורט תחרותי .טיפים מעשיים
לתמיכה והפחתת וויסות הלחץ של
הספורטאי

בת מצווה ביפן? זה וואו,
אקסטרים לגמרי!

יום ה' 7.12.17
פרקים בתולדות העלייה השניה
המרצה :ד"ר ענת גואטה
יום א' 10.12.17
מרכז אמריקה
המרצה :נפתלי הילגר

המכונית האוטונומית
של שמואל גל

יום ג' 12.12.17
"מוטציה -לא תמיד לרעה-
חלק ב".
המרצה :ד"ר רעות מטר
יום ה' 14.12.17
מימוש זכויות (רפואיות ,הקלות
מס ,הנחות בארנונה וכו')
איתן בר און

יום ה'  21.12בשעה 20:00
באולם האירועים במרכז קיסריה
מרצה :יובל לבסקי ,מאמן מנטאלי
לספורטאים ,מטפל ביופידבק ומטפל
 NLPמוסמך

מחיר₪ 25 :
טל04-61009503/4 .

יום א' 3.12.17
מטיס
המרצה :מירב שנהר
יום ג' 5.12.17
שרה והגר – הגבירה והשפחה –
מאבק לדורות
המרצה :רבקה חגג

הרצאה
להיות הורה לספורטאי
תחרותי

פתיחת הקורסים בתחילת דצמבר.
מותנה בהרשמה מראש.
להרשמה04-6109503 :

טיולי שישי  -ירושלים

הטלוויזיה הקהילתית

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

יום א' 17.12.17
דת האיסלם :הסיפור האמיתי.
המקורות העיקריים של
האיסלם.
המרצה :ד"ר מוטי קיידר

יום ג' 19.12.17
יום הולדת למועדון-
מפגש חגיגי
יום ה' 21.12.17
סמטנה ,המולדבה
המרצה :רועי עלוני
יום א' 24.12.17
חלום ליל קיץ/בריטן
המרצה :מרב ברק
יום ג' 26.12.17
כנגד כל הסיכויים-
הציירת לביניה פונטנה.
המרצה :אורלי גונן
יום ה' 28.12.17
"או"ם שמום" – בן גוריון ושאלת
ירושלים דצמ1949.
המרצה :גרי פאל
יום א' 31.12.17
משפטים ללא משפטנים
המרצה :עו"ד עופר יחיאל

ההרצאות מתקיימות בין השעות 10:45-12:15

לפידים

סטודיו נטע-לי

במרכז קיסריה

קיסריה על

הגל

