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תוכנייה דצמבר 2018

שני

ראשון

שלישי

רביעי

שישי

חמישי

12

שבת

תוכנייה דצמבר 2018

1

קונצרט
בליווי
לפסנתר וכינור הקרנת הסרט
“הקרקס”
פסנתר :בשארה
הארוני צ’רלי צ’פלין
כינור :עדי הארוני

יום חמישי 27.12.18

פעילות חודש דצמבר 2018

נוסטלגיה קולנועית

 cהבוקר
בין השורות :תרבות
ואקטואליה

2

 cהבוקר
הקורטיזאנות,
המאהבות הגדולות
של מלכי אירופה

9

 cהבוקר
מעבד לנשיא

10

17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

16

17
17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

23

24

12

30

 cהבוקר
מיס אנג'ל  -הציירת
שהפכה למותג

10:30
פניני ספרות

11

 cהבוקר
הקרנת סרט  -פרטים
בהמשך

17:30
מועדונצ׳יק
חברים בחווה
 cהבוקר
"והארץ היתה תוהו
ובוהו"...

18

12

19

 cהבוקר
יום הולדת למועדון -
מפגש חגיגי

20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
 cהבוקר
צלילי חורף

13

20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
20
 cהבוקר
המזרח התיכון לאן?

14

21

15

22

20:30
רותם אבוהב

17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

 | 20:30אולם מרכז קיסריה

מחיר כרטיס במכירה מוקדמת₪ 50 :
מחיר כרטיס ביום המופע₪ 60 :
ניתן לרכוש כרטיסים דרך האתרwww.caesarea.com :

מקאו  -מעיירה
פורטוגזית נידחת
לבירת ההימורים של
המזרח

17:00
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

17:30
מצעד לפידים
 cהבוקר
גיוס המונים ככלי
תקשורתי המוני

3

 cהבוקר

4

5

6

7

8

17:30
מועדונצ׳יק
קצב ותנועה
25
 cהבוקר
צבא ,בטחון ומדיניות
ישראלית

17:30
מועדונצ׳יק
שעת סיפור

31

26

מופע סטנדאפ
שלא תרצו להחמיץ

אישי ,נשי ,חושפני ומצחיק

20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית
 cהבוקר
ארץ ישראל תחת
שלטון צבאי בריטי

רותם
אבוהב

27

20:30
נוסטלגיה קולנועית
20:30
שידורי הטלוויזיה
הקהילתית

28

29

20.12.18
שעה | 20:30

יום חמישי

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 :

12

12
פניני ספרות

מפגשי ספרות אחת לחודש
מנחה :צביה ידידיה
מפגש פתיחה :יום ב׳ 31.12.18
בשעה  10:30בספרית מרכז קיסריה

-הכניסה חופשית-

הפנינג חנוכה
יום א' 9.12.18
החל מהשעה 17:30

לכל המשפחה

יציאה ממרכז
הנוער שכ' 3
מופעים דוכני
אוכל
חלוקת סופגניות
שירלי וייזר
הפקה:
חופשית
הכניסהואורנה אשכנזי

בואו ללמוד להיות הורים
נכונים ואפקטיביים...

במרכז קיסריה

סדנאות במגוון נושאים
ופעילויות להורים ותינוקות
לאחר לידה ועד גיל  3שנים

קונצרט חגיגי לחנוכה "האירו"

טיול שישי

יום שישי  28.12.18בשעה 7:00
יציאה ממרכז קיסריה
מחיר ₪ 200 :לאדם כולל כניסות
לפרטים והרשמה עדינה אלקיים:
054-4518254 /04-6363381

סטודיו נטע-לי

סדרת הרצאות להורים
מנחה :הילה שרון
ימים ושעות :יום ד’
בשעה 20:30-22:00
מחיר ₪ 120 :לסדרה
תאריך פתיחה :יום ד’ 12.12.18
( 4מפגשים)

מקהלת קיסריה בניצוחו
של נדב זיו מארחת
"קולות הרנסנס תל-אביב
בניצוחו של אלון ובר
יום ב'  3.12.18בשעה 20:30
באולם מרכז קיסריה
כניסה חופשית

קבוצת הורים

בשיטת אדלר

הורים לגילאי 0-12
מנחה :הילה שרון  -מנחת
קבוצות ומנחת משפחה
מוסמכת מטעם מכון אדלר
ימים ושעות :יום ב' 20:30-22:30
מחיר :עלות למשפחה
(הורה או זוג הורים באותה
העלות)  12 ₪ 650 -מפגשים
הרצאת מבוא :יום ב' 17.12.18

מזמינה אתכם לשיעור ניסיון,
להתחדש בגוף חזק וחטוב יותר

054-9832107

קיסריה על
ימי שלישי | 17:30-18:30

יוגה ועיסוי תינוקות

יום א' 2.12.18
בין השורות :תרבות ואקטואליה
המרצה :שלמה טחן

הגל

הטלוויזיה הקהילתית

מיועד לגילאי  | 2-5במרכז קיסריה

מפגש הורים ותינוקות מלידה
עד זחילה
מנחה :עינת גוטפריד
ימים ושעות :יום ג' 10:00-11:00
מחיר 4( ₪ 120 :מפגשים)
מפגש פתיחה :יום ג' 11.12.18

18.12.18

מותנה בהרשמה מראש

25.12.18

פרטים והרשמה04-6109503/4 :
ניתן להרשם דרך האתר:
www.caesarea.com

שעת סיפור-״שוקונן הענן״

11.12.18

הקבוצה מרחיבה את שרותיה.
לפרטים נוספים *6550

חברים בחווה
קצב ותנועה

בימי שני בשעה 17:00
ובימי חמישי בשעה 20:30
בערוץ  98ב YES-ובHOT-

יום ג' 4.12.18
מקאו  -מעיירה פורטוגזית
נידחת לבירת ההימורים של
המזרח
המרצה :דבורה רוטברט
יום ה' 6.12.18
יום הולדת למועדון  -מפגש
חגיגי
יום א' 9.12.18
הקורטיזאנות ,המאהבות
הגדולות של מלכי אירופה
המרצה :ד"ר אפי זיו
יום ג' 11.12.18
הקרנת סרט  -פרטים בהמשך

יום ג' 18.12.18
"והארץ היתה תוהו ובוהו-"...
כשהאדמה רעדה
המרצה :נסיה שכטר
יום ה' 20.12.18
המזרח התיכון לאן?  -עימות
אירן מול העולם הערבי          
המרצה :גרי פאל
יום א' 23.12.18
מעבד לנשיא
המרצה :זיו אלכסנדרוני
יום ג' 25.12.18
צבא ,בטחון ומדיניות ישראלית
המרצה :יריב פלד

יום ה' 13.12.18
צלילי חורף
המרצה :רועי עלוני

יום ה' 27.12.18
ארץ ישראל תחת שלטון צבאי
בריטי
המרצה :ד"ר ענת גואטה

יום א' 16.12.18
גיוס המונים ככלי תקשורתי
המוני – למען רופאים מתמחים
המרצה :ברק לוי סגל מנכ"ל
ארגון המתמחים

יום א' 30.12.18
מיס אנג'ל  -הציירת שהפכה
למותג
המרצה :אורלי גונן

ההרצאות מתקיימות בין השעות 10:45-12:15

תהלוכת
לפידים

בום
בייבי
מועדון הורים וילדים קיסריה

פילאטיס מכשירים

