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בית האזרח הוותיק 
נס-ציונה

פעילות פנאי ותרבות - חודש יולי 2019

מכניסים צבע לחיים!

ניפגש בחודש הבא...

             ראשון                שני                          שלישי                רביעי                      חמישי                     שבת 

14

01

08
10:00 -  קולנוע: החיים על פי וודי אלן - 

זיו אלכסנדרוני

10:00 - יגאל בשן: ציפור קטנה 
בקפה של ברטה - 

ד"ר אסנת גולדפרב-ארז'ואן

אנרי מאטיס: "שמחת   - 9:30
חיים" בצבע ובתנועה - חנה ארבל

11:30 - שומאן: הקונצ'רטו 
לפסנתר ולתזמורת - רועי עלוני

15
אקטואליה על סדר היום   - 10:00

המדיני בטחוני - יריב פלד

16
9:15 - מן הספרות והתיאטרון ביידיש - מלך זיו

נסיעה למותחן בוקר "הזמנה לרצח"   - 9:30
בתיאטרון "בית צבי" ברמת גן

10:00 - "ניפוכה-נימוכה": 
סיפורו של תיאטרון "הבימה" - שירלי קייזר

18
10:00 - הטרור נגד 

ישראל: איסוף המודיעין, 
הסיכול וההתמודדות 

המבצעית - איציק עזרא

04

21
בעיות היסוד בגיבוש   - 11:00

הלאומיות הפלשתינאית - 
שמואל אייל

22
10:00 -  משבר הטילים בקובה: 

על סף הארמגדון - 
עו"ד איל אופנבך

23
מן הספרות והתיאטרון ביידיש - מלך זיו  - 9:15

לחץ בקרב: חבר או אויב? - גיל רביבו  - 10:00

28
פוצ'יני: לה בוהם -   - 11:30

רועי עלוני

10:00 - נפתלי הרץ אימבר: 
גאון או שגעון? - דורי חן

02
9:15 -  מן הספרות והתיאטרון ביידיש – מלך זיו

10:00 -  אהבה בראי המשפט – עו"ד עידן אבוהב
20:00 -  רוסיה: מחרושצ'וב ועד פוטין הראשון – 

ד"ר יצחק נוי

09
9:30 -  הכנסייה האורתודוכסית - יסכה הרני

11
10:00 -   טיול מוסיקלי 
בצרפת בעקבות גדולי 

השנסון - ד"ר אביב אמית

25
10:00 - המהפכה 

השקטה: משפחה, מגדר 
וחברה ביפן - 
ד"ר דלית בלוך

07

17
מנוצרים חדשים   - 19:30
ליהודים חדשים: הפזורה 

הספרדית המערבית - 
אוריאל פיינרמן

11:00 -  אנואר סאדאת מהפכן מדיני: 
ממלחמה לשלום - שמואל אייל

13
16:30 - מחזמר 

"פלאשדנס" 
בבית החייל בת"א

29
לצלול במפרץ קימבה, ניו   - 10:00

בריטן, פפואה גינאה החדשה - 
ד"ר רמי קליין

30
מוסלמים באירופה: שם המשחק החדש -   - 9:30

פרופ' עוזי רבי
הצגה "ילדים חורגים לאלוהים" במרכז   - 18:30

"נא לגעת" ביפו

24
8:30 - ביקור במוזיאון 

ת"א לאמנות, בתערוכת 
העשור לפרס שיף



מופעים וסיורים
ינואר 2019

2-8.9.2019

 טיול עומק
לאנגליה

בהדרכת: אבירם פלדמן

 טיול מאורגן לחו"ל
הרי הדולומיטים 

וצפון איטליה
בהדרכת: ד"ר יוסי פז

2-9.7.2019
13.7.2019 | יום שבת |  16:30

עלות לאדם  175 ₪ )כולל הסעה(

 נסיעה למחזמר
פלאשדנס
בית החייל ת"א

מופעים וסיורים
יולי 2019

16.7.2019 | יום שלישי |  9:00
עלות לאדם  95 ₪ )כולל הסעה(

 נסיעה למותחן בוקר
הזמנה לרצח

בתיאטרון "בית לסין"

טיול מאורגן
לאזרבייג'ן

בהדרכת: איציק פלד

21-28.10.2019
20.9.2019 | יום שישי |  11:30

עלות לאדם  369 ₪ )כולל הסעה(

להקת בלט
איגור מוסייב


