בית האזרח הוותיק
נס-ציונה
מכניסים צבע לחיים!

פעילות פנאי ותרבות  -חודש מרץ 2019

ראשון
03

 - 8:00נסיעה לבוקר תרבות
במוזיאון רבין בתל-אביב
 - 11:30גנטיקה :קריספר -
הדור הבא ברפואה  -אירית כינור

10

שני

שלישי

04

05

11

12

רביעי

 - 7:30טיול "הקפטן המשוגע" – בעקבות  - 8:00בוקר תרבות במוזאון א"י בתל-אביב כולל סיור מודרך
בתערוכה רובינגר וצפייה בהצגה "לילה אחד ,מרקוביץ"
הידיד אורד צ'רלס וינגייט  -מורן גל-און
 - 9:30אחד משלנו :קים פילבי וחמישיית  - 9:30הסופרג'יסטיות בארה"ב  -גרי פאל
המרגלים מקיימברידג'  -עו"ד אייל אופנבך  - 11:15מפגשים בלאדינו  -פינה אהרונוביץ
 - 11:30איך מדברים על יופי באמנות?
 - 20:00אינדונזיה :האי ג'אווה -יותם יעקובסון
 -ד"ר אפי זיו

 - 9:15מן הספרות והתיאטרון ביידיש – מלך זיו
 - 9:30תנ"ך :מגילת אסתר או מגילת  - 9:30בדרכים הלא סלולות של צפון
מיאנמר  -מורן קושניר
הסתר  -אשר גניס
 - 9:30גנטיקה :החיידקים בבריאות ובחולי  -פרופ' ידידיה גפני
יצירתה
חייה,
מולודובסקי:
קאדיה
11:30
להיות"
"החופש
 - 11:30מופע
 - 11:30מואבט לאדינו  -קובי זרקו
עדי שניר
יושקובסקי
מרדכי
ד"ר
הקצרים
וסיפוריה
 - 20:00רוסיה :רוצח ההמונים הראשון  -ד"ר יצחק נוי

17

 - 9:30היסטוריה :גשר עד הלום -
משה חרמץ
 - 11:30קולנוע :וול סטריט -על
קפיטליזם ,כסף גדול וערכים -
זיו אלכסנדרוני

24

חמישי
07

 - 9:30מוסיקה,
רגש ומוח -
עמית אברון

14

18

פורים שמח

26

 - 9:15מן הספרות והתאטרון ביידיש  -מלך זיו
 - 9:30אמנות בצרפת :מונק ובונאר  - 9:30 -ברכה צפירה ונחום נרדי:
חנה ארבל
ענקי הזמר העברי  -דורי חן
 - 9:30זרמים בנצרות :כנסיות האיחוד  -יסכה הרני
ההגשמה
אמנות
- 11:30
 - 11:30ז'אק ואן-הארטן :גיבור או
 - 11:30מואבט לאדינו  -קובי זרקו
שקד
אנאבלה
ד"ר
משת"פ? ישראל ארד
 - 11:30הרצאה בשיתוף שי"ל" :צוואות וירושות" – עו"ד ניצן שיקלי
מכללת עמית  -בית יד לבנים
מכללת קפה תרבות ומשמעות
31
 - 9:45מה פשר שינויי האקלים שאנו חווים והאם
יש להם קשר לאסטרונומיה?  -אילן מנוליס
 - 11:30איתני הטבע במוסיקה  -רועי עלוני

פרטים והרשמה בבית האזרח הוותיק
טלפון | 08-9380470 :פקס| 08-9300061 :

09

- 8:00
שבת
מוסיקלית
בפינה של
ג'אדה בולוס
בנצרת

 - 9:30טיפוס הרים בהימליה:
סיפורה של משלחת  -דן דן בולוטין
 - 18:30נסיעה להצגה "אורסטיאה"
בתיאטרון "גשר" ביפו

 - 7:00טיול להר תבור וסביבתו  -ג'אדה בולוס
 - 9:30אקטואליה על סדר היום המדיני ביטחוני  -יריב פלד
 - 11:30שפינוזה  :החילוניות כדת חדשה  -ד"ר עודד ציון

25

שישי שבת

ניפגש בחודש הבא...

28

 - 9:30פרשת צאלים:קבלת
החלטות מראש הממשלה ועד
החייל  -עומרי אסנהיים
 - 10:00מפגש גמלאי אל-אופ

מופעים וסיורים
מופעים וסיורים
ינואר 2019

יום האישה
העברית
במוזיאון רבין

 | 3.3.2019יום ראשון | 8:00
עלות לאדם ₪ 115

הצגה

אורסטיאה

תיאטרון "גשר"
 | 14.3.2019יום חמישי | 18:30
עלות לאדם ₪ 135

מרץ 2019

טיול "הקפטן המשוגע" בוקר תרבות במוזיאון א"י

בעקבות הידיד אורד צ'רלס וינגייט
בהדרכת :מורן גל-און
 | 4.3.2019יום שני | 7:30
עלות לאדם

₪ 135

 ₪ 15 +עבור כניסות לאתרים שישולמו ביום הטיול

טיול

כולל סיור מודרך ,קפה ומאפה
 +הצגה "לילה אחד ,מרקוביץ"
 | 5.3.2019יום שלישי | 8:00
עלות לאדם

₪ 145

טיול מאורגן לחו"ל

הר תבור וסביבתו

קוסטה ריקה

עלות לאדם ₪ 155

23.3-3.4.2019

בהדרכת :ג'אדה בולוס
 | 18.3.2019יום שני | 7:00

 ₪ 20 +עבור כניסות לאתרים שישולמו ביום הטיול

בהדרכת :מיכאל בר אל

