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ראיתי ",  מבט אל כלא הנשים ,"רחם אחורי- נווה תרצה" מרתקת הרצאה-א
חוויתי , ראיתי אותן בנקודות שפל ובהתרוממות רוח, את הנשים בבואן ובלכתן

עוטפות חובקות , וגם מגוננות, שולפות ציפורניים, כאובות, אותן כועסות
תחום חינוך בית , רוני קארו  (לשעבר)סגן גונדר תינתן על ידי ..." ונושכות

 .הסוהר נווה תרצה
  יום שני 1.8.16-תאריך 

      17:00: שעה 
'  א9רחוב נחשון , מועדון נחשון : מקום 

 
.תינתן על ידי משה גוברין" השינויים באירופה לנוכח גל הפליטים": הרצאה-ב  

  יום שני 8.8.16 -תאריך
      17:00: שעה 

  יום שני 8.8.16 -תאריך
      17:00: שעה 

' א9רחוב נחשון , מועדון נחשון : מקום   

 
עוקב אחר מריה אלטמן " האישה בזהב"סרט הדרמה : האשה בזהב:  סרט-ג

יחד עם עורך דין צעיר , לס'ניצולת שואה מבוגרת החיה בלוס אנג, (הלן מירן)
אלטמן נלחמה בממשלת אוסטריה במשך כעשור על מנת . (ריאן ריינדולס)

שהונצחה בציורו , באואר-אדלה בלוך, להשיב לחזקתה את דיוקן דודתה
המופתי של האמן האוסטרי גוסטב קלימט והוחרם על ידי הנאצים לפני מלחמת 

  .העולם השנייה
  יום שני 15.8.16 -תאריך
    17:00: שעה 
   ₪  5:מחיר

  באולם12בית רייזל רחוב גאולה  : מקום 
 
 

 

 

לחברי קהילה תומכת כפר סבא  אגרת
 .לחברי הקהילה שלום רב         

  2016אוגוסט 
          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

! מופע קיץ חד פעמי: תאטרון היידישפיל מציג-ד 

 

  .עם תזמורת בניצוחו של ננסי ברנדס- אור'ששי קשת ודוד ד
 

, תפילות חזנות עם טעימות ביידיש, זמירות מבית אבא, ניגונים, רומנסות
 .מופע מלא רגש והומור. מלווים בסיפורים האישיים של קשת ודאור, לדינו

  יום שני 22.8.16 -תאריך-
 !המקום מונגש, בית החייל בתל אביב- מקום
. כניסה ונסיעה ₪ 50- מחיר

 16:00שעת יציאה 
     19:30שעת חזרה משוערת 

 !!יש להרשם ולשלם מראש -
 7676452, 7678922, 7667669,7665151: לפרטים והרשמה

 
 !סוף החופש הגדול!! מופע סוף הקיץ.-ה

בקטעי , ייקח אותנו למסע מוזיקלי מסביב לעולם-רפי דוידוב  עם החצוצרה 
 .ישראלים ועוד, לטיניים, שירים בעברית!! מוזיקה נוסטלגיים מוכרים

 !!מחכים לכם
 יום שני 29.8.16- תאריך

 17:00- שעה
 ₪ 5-מחיר
 באולם 12רחוב גאולה ,  בית רייזל-מקום

 
 !!חודש טוב

קהילה תומכת  

 

 


