
 שימו לב: 

 בו תתקיים ההצגה "מבצע אייל", ש 09/11-ביום חמישי ה

 .09:30שעה ל"ציור חופשי" עם גלית ירושלמי יוקדם 

 אייל"בו תתקיים ההצגה "מבצע ש 09/11-ביום חמישי ה, 

 .לתקשורת עם איילה מולדר החוגלא יתקיים 

 ים עם דורית סיון ודפנה אורן עברו לימי רביעי מפגש

  ישי.במקום ימי חמ

 הצגת יחיד – הצגה: "מבצע אייל"

 במרכז היום. 11:30יום חמישי בשעה  09/11

היה בתרדמת ובהמשך אושפז שבועיים  במשך. שנים 10מהנדס וטייס חובב חווה התקף לב לפני  ,אייל רוטברט

 לכתוב ,ומיותלעשות פעולות יומיחודשים. במהלך תהליך שיקום קשה למד מחדש  4" במשך בית לוינשטיין"בלשיקום 

 לקרוא. מאז אירוע זה חייו השתנו מן הקצה אל הקצה.ו

 .יש ביכולתם לסייע לאחרים להאמין שניתן להתמודד עם תהפוכות החיים ולחזור למסלול –ההצגה והסיפור שלו 

 וע"פ סיפורו אייל רוטברטבביצוע:    / אלון מרגליתמאת: 

 ללא עלות. חברי מרכז היום ומועדון הותיקים: :כניסהמחיר  

 בעקבות ₪ 35אורחים אחרים: 

 סרט על כוס קפה: "אני, דניאל בלייק" עם משה אבני

 במרכז היום 10:00יום שישי בשעה  17/11

מניוקאסל, אשר מצב בריאותו אינו מאפשר לו לעבוד, נאלץ לראשונה בחייו לפנות לקבלת עזרה.  59בלייק, נגר בן 

קייטי, בחורה צעירה ואמא חד הורית לשני ילדים, מגיעה לעיר במסגרת פרויקט דיור לנזקקים ומנסה להתחיל חיים 

לצד המאבק בממסד והקשיים הרבים, נרקם בין חדשים. דרכיהם מצטלבות בעת ביקורם הראשון במשרד הרווחה. 

 דייב ג'ונס, היילי סקווירס: שחקנים' .קן לואץ :במאי. השניים קשר מיוחד של עזרה וערבות הדדית

  ₪ 10 :כניסה מחיר

--------------------------------------------------- 

  רביעייה קאמרית ערב תרבות: קונצרט

 במרכז יום. 18:30יום שני בשעה  20/11

 אילנה לייזרמן - פסנתר

 עודד מץ - כינור

 חגי כהן   - ויולה

 שאול שוורץ -   צ'לו

 באך, בטהובן ומנדלסון. ,בביצוע יצירות מאת: מוצרט

  ,17:30שעה ההחל מיופעל בית קפה במחירים נוחים לנוחות הקהל. 

 מכירה:                                  

 

 יום שלישי, בגדים/ אופנת אביבה 7/11

 , נעליים/ נילישלישייום 14/11

 

 ותיקים/ זהבה , תכשיטיםשלישייום  21/11

 יום שלישי, כלי מיטה ומגבות/ אורי  28/11

 

     טיול בעקבות לוחמי אנז"ק

באר שבע זילנד( בכיבוש -)אוסטרליה וניו
( 31/10/1917במלחמת העולם הראשונה )

 .רביעי, יום  29/11/17 -במישי סלומון.  בהדרכת

 .אצל טלי פרטים והרשמה במזכירות המרכז


