חודש מרץ  2017בבית הפנאי
*** מחירים מוזלים למהנדסים **
יום ראשון

יום שלישי

יום שני

5

6

7

12

יום חמישי

יום רביעי
1

2

19:30
סדנת בישול הודי
שלי לרון  -אברהם
מחיר 3 ₪ 200שעות סדנא
טעימה במיוחד

20:30
"מחוברים לאושר"
פסיכולוגיה חיובית
"טיפוח הגוף והנפש"
עדי ריינהולד
מחיר מוזל ₪ 25 -

8

9

20:30
"אל תקרא לי מותק" -
המהפכה הנשית במוסיקה
הישראלית
יואב קוטנר
מחיר מוזל ₪ 45 -

19

26

13

14

15

16

19:30
סדנת בישול בריא לפסח
ללא גלוטן
יעל קריזברג ,נטורופתית
מחיר 3 ₪ 200שעות סדנא
טעימה במיוחד

19:30
חיזוק שרירי ריצפת האגן -
מיתוס ואמת
ד"ר רחל כפרי
כניסה חופשית ומותנת
בהרשמה מוקדמת

20:30
"מרים גבה "
יאיר ניצני
עלות כרטיס ₪ 55 :

20:00
התנ"ך  -לא מה שחשבתם
"האהבה הראשונה"
מאיר שלו
עלות כרטיס ₪ 65 :

20

21

22

23

20:30
שניינו ביחד
עו"ד דון -יחייא
מחיר מוזל ₪ 55 -

20:30
הורותא  -מרכז עירוני להורות
ומשפחה בשיתוף מתל
"ילדי המסכים והרשתות
החברתיות"  -התפקיד
ההורי
ג'נה יודב ,מנחת קבוצות הורים
מחיר מוזל ₪ 25 -

מפגשים עם נשים
שרון יצחקי
"עשרה קילו קוקאין"
 19:00דוכנים
 20:00הרצאה
מחיר מוזל ₪ 35 -

פורום נשות עסקים
ד"ר התלהבות-בן סלע
 19:30דוכנים
 20:30הרצאה
עלות כרטיס ₪ 40 :

27

28

29

30

20:30
משחק החיים
"משמעות החלום"
פרופ' יורם יובל

19:00
20:00
יוצרים ,אוצרים ויצרים  -מאחורי בטיפול  -מפגשים עם רופאים
"איידס  -לא מה שחשבתם"
הקלעים של עולם האמנות"
ד"ר דניאל אלבירט ,מנהל
"רמברנדט  -האיש ,חייו
השירות לאימונולוגיה,
ויצירתו"
בבי"ח קפלן
ד"ר דורון לוריא
כניסה חופשית ומותנת
מחיר מוזל ₪ 25 -
בהרשמה מוקדמת

20:00
ערב ג'אז
דפנה לוי וקלאסיקטס
הרכב ג'אז ייחודי
שירי ג'אז מוכרים בשילוב
יצירות קלאסיות אהובות,
שירים עבריים ופולקלור
מחיר מוזל ₪ 70 -

19:30
סדנת בישול בריא לפסח
ללא גלוטן
יעל קריזברג ,נטורופתית
מחיר 3 ₪ 200שעות סדנא
טעימה במיוחד

** יתכנו שינויים בתוכנייה

טלפון 08-9400333

|

| יש להירשם מראש לכל הפעילויות והרצאות **

פקס 08-9400353

|

cnz.nzc.org.il

|

pnay@ktnz.org.il

