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תושבים יקרים,

אנו גאים ונרגשים להגיש בפניכם את חוברת 
הפעילות של התחום החדש הנפתח במתנ"ס 
ללימודי מבוגרים  "קתדרה בתבור" המציעה 
מגוון רחב ביותר של פעילות פנאי תרבותית, 

בתחומי דעת מגוונים ומרתקים.
אנו תקווה שפעילות זאת תצמח ותורחב 
ותעשיר את חיי התושבים, וזאת כחלק מראייה 

מתמדת לקידום החינוך והתרבות ביישוב.

אנו מבקשים להודות לשגית קריב רכזת התחום 
ולצוות ההיגוי המורכב מתושבים פעילים 

ואכפתיים על העבודה הרצינית והמאומצת.

מאחלים שנת לימודים מהנה וחוויתית     

הפרישה מהעבודה מאפשרת זמן פנוי 
לתחביבים, טיולים, למידה ומפגשים חברתיים

הפכנו רעיון למציאות ולבסוף נולד "קתדרה בתבור" - מרכז 
לימודים לאנשים סקרניים הנותן חוויה אינטלקטואלית 

וחברתית לקהל מתעניין ואיכותי.

בהתרגשות גדולה, מוצגת לפניכם חוברת הפעילויות 
הראשונה של הקתדרה עם היצע מגוון של חוגים וקורסים 
בתחומי דעת רבים: היסטוריה ואקטואליה, יהדות וספרות , 
קולנוע, בריאות הגוף והנפש, תרבות, אומנות, שפות, 

מיומנויות שונות וטיולים.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לראש המועצה מר יוסי דולה 
ולמנהלת המתנ"ס הגב' רוני קינן קוך שתמכו ברעיון ודחפו 
אותו קדימה, ולחברי "ועדת הקתדרה": רותי דביר, איילה 
זהבי, אלה הרמתי, מיכל פרידלנד, גילה הראל, ישראל קידר 
ומנחם עמית, שהתגייסו במהרה והשקיעו שעות במחשבה 
ובבחירת הסדרות והמרצים האיכותיים ביותר המוצגים 

בחוברת זו.
מקווה שכל אחד ימצא מתוך המגוון את המתאים לו כדי 

להתעשר ולשמור על נפש צעירה ובריאה.
אשמח לעמוד לרשותכם, מאחלת שנת לימודים מוצלחת 

ומהנה, מלאה בריאות ועשייה.

רוני קינן קוך
מנהלת 

המתנ"ס  

עודד הלפרין 
יו"ר הנהלת 

המתנ"ס 

יוסי דולה
ראש 

המועצה
שגית קריב

רכזת "קתדרה בתבור"



תאריכים:

14.2 מפגש היכרות וחשיפה - ללא עלות.

28.2 ערוצי הפעולה של המוח - הפלסטיסיות של המוח, TOP DOWN לעומת BOTTOM UP, יישומים לכוח הריכוז.

6.3 רגש, מצב רוח והתנהגות - מיקומם ואופן פעולתם, מתן כלים יישומיים לשיפורם.

13.3 מוח ותנועה - אזורי התנועה במוח, סוגי התנועה המאפשרים שיפור מקיף לכלל תפקודי המוח. 

20.3 מוח – בשר ודם - נפרוט את המוח למרכיביו הבסיסיים – תאי העצב. מה צריך לספק להם לתפקוד יעיל. יישום של 
 ההבנות הקשורות בעקרונות תזונתיים חשובים בנוגע לתפקוד המוח.

27.3 הזיכרון - הרשתות העצביות להקניית הזיכרון, האינטואיציה, קידוד, אחסון ושליפה. יישום של ההבנות הקיימות 
 והקניית תרגילים שמטרתם שיפור נרחב של  הזיכרון הקיים.

3.4 שינה וחלימה - מה ידוע כיום על הנושא, מהי השינה האופטימלית ולמה היא 
 חיונית לבריאות גופנית ונפשית.

10.4 התמצאות אישית ומרחבית - המסלולים העצביים הקשורים לניווט, תפיסת 
 הגוף, אמפתיה, ואישיות. כיצד ניתן באמצעות ההבנה אודותיהם לשפר 

 תפקודים אלה. קבלת כלים בסיסיים לשם כך.

17.4 היפנוזה, דמיון מודרך, מדיטציה, ביופידבק, אפקט פלצבו, ומדע - נכיר את 
 החוט המקשר בין כל שיטות הטיפול הנ"ל ואיך ניתן להסביר את האפקטיביות 

 של טיפולים אלה, בליווי הדגמות ודוגמאות.

מרצים: ד"ר יוסי חלמיש, רופא העוסק 
בחקר המוח וד"ר רועי תירוש, רופא, מרצה 
בתחום חקר המוח, משמש כיועץ רפואי 

לחברות ביוטכנולוגיות.
כמות מפגשים: 8

מועד: ימי ראשון, 11:00-12:30 במתנ”ס
עלות לסדרה: 440 ₪

חיטוב המוח קורס לשיפור היכולות בתחומי הזכרון, ההתנהגות והלמידה
בואו לשפר את פעילותו של המוח בקורס מרתק החושף את 
המחקרים החדשניים ביותר בחקר המוח והזיכרון ומחבר בין 

ידע תיאורטי והמלצות מעשיות עבורכם לחיי היום יום.
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תאריכים:

27.12 משה דיין: ביוגרפיה ואידיאולוגיה של מר ביטחון.

3.1 ירושת תש"ח: המצב הביטחוני, הפליטים והגבולות.

17.1 פרשת קיביה: קו פרשת המים.

24.1 מסתננים: האתגר הביטחוני הגדול, 1949-1953.

28.2 לקראת מלחמה: מיחידה 101 ועד הפדאיון. 1953-1955.

13.3 "אסטרטגיית הדרדור" 1955-1956.

3.4 מבצע "קדש" והשלכותיו על העשור השני.

10.4 בן גוריון: "השנים הגדולות ביותר..." - סיפור העלייה 
 ההמונית.

חוג ארץ ישראל לומד
האירועים הביטחוניים שעיצבו את העשור הראשון של מדינת ישראל

מנחה: משה חרמץ
כמות מפגשים: 8

מועד: ימי ראשון, 19:30-21:00 במועדון אביב
עלות לסדרה: 400 ₪

עלות הרצאה בודדת: 65 ₪

תאריכים: 27.12,  20.12,  13.12,  6.12,  29.11,  22.11,  15.11,  8.11,  1.11,  25.10,  18.10,  11.10

תנ"ך - משפחת האבות
נלמד ונכיר מקרוב את המשפחה על מורכבותה הרבה שעושה את 
הנושא למעניין, מרתק ועכשווי. יחסים בין גברים ונשים, בין הורים 

לילדים ובין הילדים לבין עצמם. אורחות חיים, חוקים ומנהגים.

מנחה: טליה רייניץ'
כמות מפגשים: 12

מועד: ימי ראשון, 16:30-17:30 
במועדון אביב
עלות: 300 ₪
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מנחה: יהודית הרמט
כמות מפגשים: 10

מועד: ימי שני, 9:30-12:30 באולם 
המופעים במתנ"ס

עלות לסדרה: 250 ₪
עלות מפגש בודד: 35 ₪

תאריכים:  20.6,  30.5,  2.5,  21.3,  15.2,  18.1,  21.12,  7.12,  9.11,  26.10

קולנוע בתבור - חוויה מהסרטים
מדיום הקולנוע משקף חברה ותרבות ומתקיים בין מציאות ודמיון.

נכיר את עולמו התרבותי רחב היריעה של הקולנוע דרך צפייה מודרכת, 
נחשף לעולמות שונים, אמיתיים ובדויים, רציונליים ורגשיים.

החוג יעסוק ויסקור זרמים שונים בתולדות הקולנוע ויעניק כלים לצפייה 
מודעת וביקורתית, ויחד עם זאת מהנה ומאתגרת.

במפגשים יוקרנו סרטים מהארץ ומהעולם, מהאיכותיים והעכשוויים 
ביותר המועלים על האקרנים. לפני הסרט תהיה הרצאה של כרבע שעה 

ובסיום הסרט-דיון וסיכום.

תאריכים: 11.2,  28.1,  14.1,  31.12,  17.12,  3.12,  9.11,  5.11

היסטוריה ואקטואליה
שינויים היסטוריים מתחוללים במזרח התיכון, באירופה וביחסים 

הבינלאומיים בכלל. 
מהם הכוחות המעצבים מחדש את המזרח התיכון? 

איפה ישראל בתמונה? 
מדוע המציאות המופיעה בתקשורת והמציאות האמתית לא תמיד 

מתאימות אלו לאלו? 
שיחות על עולם חדש שנוצר.

מנחה: עמוס דותן
כמות מפגשים: 8

מועד: ימי חמישי (אחת לשבועיים), 
17:30-19:00 במועדון אביב

עלות לסדרה: 200 ₪
עלות הרצאה בודדת: 35 ₪
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תאריכים - סמסטר ראשון: 

13.10 מה קורה לגוף לקראת הגיל השלישי? ד"ר רוני צבר, מומחה ברפואת משפחה.

27.10 שפעת, שפעת!!! מדוע חשוב להתחסן? קוזיתא ליבאי, אחות אחראית מניעת זיהומים, מרכז רפואי פדה פוריה.

3.11 הכן גופך לחורף - שרון אייל, נטורופתית ומטפלת בג'ין שין דו (דיקור ללא מחטים).

17.11 הרפואה הסינית  מהי? אורן רון, מטפל ברפואה סינית. 

1.12 רפואה סינית בדגש על תזונה סינית - מתכונים וטיפים מעולם התזונה הסינית לטיפול בבעיות נפוצות - 
 אורן רון, מטפל ברפואה סינית. 

15.12 סדנה חווייתית של ממרחים בריאים - מילי שלגר, מאמנת תזונה טבעית בריאה וכושר גופני.

22.12 כיצד לשמור על הברכיים בגיל השלישי - 
 ד"ר מאוריציו פינקלשטיין, מומחה ברך, מחלקה 

 אורטופדית, מרכז רפואי פדה פוריה.

5.1 מיתוסים בתזונה ופעילות גופנית - שירה סולו ג'יבליק - 
 דיאטנית קלינית.

19.1 הדרך הפשוטה ליישום מהפכה חיובית מיידית בבריאותנו 
 (הליכה נכונה, למה לא מומלץ לעשות דיאטות והסכנה 

 בממתיקים מלאכותיים) - לאה רזניקוביץ', אחות, מחברת 
 הספר "רק לא דיאטה". 

2.2 בעיות בדרכי השתן - איך ניתן להתמודד? ד"ר גיורא 
 כץ, רופא בכיר, מחלקה אורולוגית, מרכז רפואי פדה פוריה.

תזונה ובריאות
כמות מפגשים: 10 בסדרה

מועד: ימי ג', 10:00 במועדון אביב
עלות לסדרה: 200 ₪       

עלות הרצאה בודדת: 30 ₪

סדרת הרצאות בנושאים שונים של בריאות, 
אורח חיים בריא ותזונה מאוזנת.
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תאריכים - סמסטר שני: 

16.2 יתרונות הדיאטה הים תיכונית במניעת מחלות - שירה סולו ג'יבליק, דיאטנית קלינית.

1.3 קטרקט וכיצד ניתן להתמודד - ד"ר חנין גבאלי חביב, מנהלת יחידת העיניים, מרכז רפואי פדה פוריה.

15.3 פתרונות תזונתיים פשוטים לשיפור הבריאות - עומרי פורת, דיאטן קליני וספורט.

29.3 דרכו של הרמב"ם לבריאות - אז והיום - שרון אייל, נטורופתית ומטפלת בג'ין שין דו (דיקור ללא מחטים).

12.4 חשיבות הפעילות הגופנית בגיל השלישי - הרצאה + תרגול - ניר אלטשולר, פיזיותרפיסט, מרכז רפואי פדה 
 פוריה.

10.5 סדנה חווייתית של שייקים ומיצים בריאים - מילי שלגר, מאמנת תזונה טבעית בריאה וכושר גופני.

24.5 סוכרת - נורות אזהרה שכדאי להכיר - ד"ר ענבל דהאן, מנהלת מעבדת מחקר נפרולוגית, מרכז רפואי פדה פוריה 

31.5 בריאות הלב - גורמי סיכון, עקרונות המניעה - נועה אבישר, אחות במחלקה קרדיולוגית וניתוחי לב חזה במרכז 
 רפואי פדה פוריה.

14.6 שינויים במשקל לאורך החיים - השלכות והמלצות - עומרי פורת, דיאטן קליני וספורט.

28.6 בואו נדבר 'על החיים ועל המוות’ - ד"ר רוני צבר, מומחה ברפואת משפחה.
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תאריכים - סמסטר ראשון: 
13.10 "שומרי גן עדן" - שבט ההוארני מיערות האמזונס - יורם פורת.

20.10 איסלנד - ארץ נופי הפרא - נועם סגן כהן.
17.11 מסע אגדי במרכז אמריקה - מקסיקו וגואטמלה - זוהר פורשיאן.

24.11 גיאורגיה, ארץ גיזת הזהב - זהר נבון.
15.12 "גילוי נאות" - פרדיננד מגלן והמסע הראשון להקפת העולם - נועם סגן כהן.

29.12 באלי - החיים בצל הרי הגעש - תמר גולדברג.
12.1 קובה - לאורכה, לרוחבה ולעומקה - נעה רגב.

26.1 מסע מרתק בפרו של דרום אמריקה - זוהר פורשיאן.

רואים עולם - מסע בין תרבויות
סדרת הרצאות על מסעות בעולם, תרבויות, דתות, אמונות, 

מגדרים ונופים. ההרצאות ילוו במצגות מרהיבות.
כמות מפגשים בסדרה: 8

מועד: ימי שלישי (אחת לשבועיים), 
18:00-19:30 במועדון אביב

עלות לסדרה: 200 ₪
עלות הרצאה בודדת: 35 ₪ 

תאריכים - סמסטר שני: 
16.2 עליה לרגל לאגם המסתורין - "ננדה דווי" בהרי ההימלאיה שבצפון הודו - יורם פורת.

23.2 "האיים המכושפים" - על הטבע באיי גלפאגוס שבאוקיאנוס השקט, סיפורו של דארווין ורעיונות תורת 
 האבולוציה - נועם סגן כהן.

15.3 ויאטנם: צפון, דרום ומה שביניהם - תמר גולדברג.
29.3 הר כרכום - מתן תורה והזיכרון הקולקטיבי - יורם פורת.

12.4 מונטנגרו, הפנינה של יוגוסלביה - זהר נבון.
17.5 אומנות ותרבות בסין המודרנית - אהד נבו.

31.5 "החופש הגנוב שלי" - על מעמדן של הנשים באסלם ובאיראן - רועי כהנוביץ'.
21.6 יוון - לאורכה, לרוחבה ולעומקה - נעה רגב.
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אדריכלות ותרבות במזרח הרחוק
במזרח הרחוק התפתחה לאורך השנים תרבות עשירה הנפרדת מן התרבות 

המערבית בתרבותה, דתה, וסגנונה האדריכלי.
בקורס זה ננסה להבין את עקרונות התפתחות התרבויות והאדריכלות במזרח 
הרחוק תוך הכרות עם המהלכים ההיסטוריים, התרבותיים והדתיים שהביאו 

להתפתחות זו.

מנחה: רן שהם
כמות מפגשים: 8

מועד: ימי ראשון, 18:00-19:30 
במועדון אביב

עלות לסדרה: 200 ₪
עלות הרצאה בודדת: 35 ₪

תאריכים: 
1.11 הודו העתיקה – מן המערות ועד התפתחות הדתות ההינדיות.
8.11 הודו ההינדית – מתחילת הספירה ועד המאה השלוש עשרה.
15.11 הודו המוסלמית והמודרנית – פסיפס של תרבויות והשפעות.

22.11 היווצרות הבודהיזם ותרבויות ההימלאיה – נפאל, בהוטן, טיבט.
29.11 הודו סין – מההינדואיזם ועד לבודהיזם, מהאימפריה הקמרית ועד המודרנה.

6.12 סין העתיקה והיווצרות האימפריה - בין הבודהיזם הטאואיזם וקנפוציוס.
13.12 יפן העתיקה – שינטו, זן, ובודהיזם.

20.12 סין ויפן כיום – חיפושי הדרך התרבותיים במאה העשרים ואחת.
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יוגה צחוק
"אין דבר משחרר יותר מן השמחה. היא מוציאה לחופשי את מוחך ומשרה עליך 

שלווה" (רבי נחמן מברסלב). 
הנכם מוזמנים למפגשי צחוק ונשימה יוגית לשיפור הבריאות, הריכוז ומצב הרוח.

מנחה: גילה הראל
כמות מפגשים: 10
עלות: ללא עלות

מועד: ימי רביעי, 10:30 (אחת 
לחודש - יום רביעי הראשון 

בכל חודש) במועדון אביב תאריכים:  6.7,  1.6,  4.5,  6.4,  2.3,  3.2,  6.1,  2.12,  4.11,  7.10



סמארטפונים 
ומחשבי טאבלט 

למתחילים / למתקדמים

מנחה: סימונה צליק
כמות מפגשים: 8

עלות: 200 ₪

הכרות עם המכשירים השונים ועם פונקציות 
שימושיות שניתן ליישם בהם. 

מועד ותאריכים: יקבעו בתאום עם הנרשמים.

מנחה: שושנה גנז
כמות מפגשים: 10

מועד: ימי א' 16:30-18:00 במועדון אביב
עלות: 360 ₪.

תאריכים: 6.3,  28.2,  21.2,  14.2,  7.2,  31.1,  24.1,  17.1,  10.1,  3.1

סדנת צילום שבה המצלמה משמשת אותנו להביע את עצמנו 
ולספר סיפור מעניין. כל משתתף ילמד להכיר את המצלמה שלו, 

להפיק ממנה יותר, ולספר סיפור באמצעות המצלמה.
המצלמה תשמש אותנו ככלי להתבוננות מחודשת על תהליכים 
ועל החיים. באמצעות המצלמה נחקור מושגים כמו: חשיפה, 

שמחה, חלום, געגועים. 
יש צורך במצלמה (גם מצלמת סמארטפון), רצוי ידע בסיסי 

במחשב.

מצלמה מספרת סיפור

ספרות  
סדרת מפגשים לאוהבי ספרות

תאריכים:  5.7,  14.6,  3.5,  5.4,  1.3,  2.2,  5.1,  
6.10  ,3.11 ,1.12

מנחה: מלכה ג'יבליק
כמות מפגשים: 10 

מועד: ימי שלישי, 17:30 (אחת לחודש) 
במועדון אביב

עלות: ללא עלות, פרט למפגש ב-3.11 שעלותו 
50 ₪ (תשלום במקום)
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ערבית מדוברת, תרבות האסלאם, 
מנהגים ומשלים

לימוד שפה ערבית מדוברת בהגה מקומית ישראלית. 
במפגשים נלמד על מנהגים בקהילה, במשפחה, קבלת אורחים, נישואין, אבלות וחגים מוסלמים. נלמד על הבדלים ושוני 
באורח החיים במגזרים השונים (כפרי, עירוני ובדואי), נלמד ספרות קלאסית, סופרים ומשוררים, אגדות ומשלים, שירה.
בנוסף נקיים מפגשים וערבי פעילות רב תרבותיות עם חברים מהמגזר הערבי וסיורים מעשיים בכפרים ובערים ערביות. 

מנחה: פתחי מסאלחה
כמות מפגשים: שנתי
עלות: 100 ₪ לחודש

מועד: קבוצת בוקר - ימי רביעי, 9:00-10:30 במתנ"ס
 קבוצת אחה"צ - ימי שני, 17:00-18:30 במועדון אביב

מפגש ראשון: קבוצת בוקר - 2.9 / קבוצת אחה"צ - 12.10

אנגלית
לימוד השפה דרך קריאת טקסטים 

ושיחות בנושאים שונים.

מנחה: יפורסם בהמשך
כמות מפגשים: שנתי
עלות: 100 ₪ לחודש

מועד: יקבע בתאום עם הנרשמים
מפגש ראשון: תימסר הודעה לנרשמים
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פרשת השבוע
דיון קבוצתי מעמיק בתוכן פרשת השבוע 

והנושאים המרכזיים בה.

מנחה: עמי אטד
כמות מפגשים: שנתי

עלות: ללא עלות
מועד: ימי חמישי, 19:00 במועדון אביב 

מפגש ראשון: 3.9 



ברידג' למתחילים
ברידג' הינו משחק קלפים תחרותי, מתאים לזוגות 
וליחידים. זהו משחק מרתק המפתח את הזיכרון ומהווה 
מפגש חברתי מהנה.  נכיר את חוקי המשחק ונלמד 
לנתח, לתכנון ולשתף פעולה עם השותף. ברידג' משחק 

גדול, כל אחד יכול!!!

מנחה: דויד ארבל, מורה מוסמך מטעם ההתאגדות 
הישראלית לברידג'

כמות מפגשים: שנתי
עלות: 100 ₪ לחודש

מועד: ימי שני, 17:00-18:30 במועדון אביב
מפגש ראשון: הנרשמים יקבלו הודעה 

ברידג' למתקדמים
המשך מפגשים לקבוצה שהחלה בשנה שעברה ולמי 
שיש ידע בסיסי ומעוניין לשפר את טכניקת המשחק 

שלו.

מנחה: זך עומר
כמות מפגשים: שנתי
עלות: 100 ₪ לחודש

מועד: ימי ראשון / שני, 17:00-18:30 במועדון אביב 
מפגש ראשון: 6.9 / 7.9

פלדנקרייז
שיטת פעילות בריאותית המשפרת את יכולת התנועה. 

השיעור מתקיים על מזרונים.

מדריכה: מוניקה קנסקביץ’
כמות מפגשים: שנתי

מועד: ימי שני 8:30-9:30, ימי חמישי 7:45-8:45 
במתנ"ס

עלות: 100 ₪ בחודש לפעם בשבוע / 160 ₪ לחודש 
לפעמיים בשבוע

מפגש ראשון: 3.9 / 7.9 
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טאי-צ'י 
שיטת אימון שמקורה באומנות לחימה סינית עתיקה 
ומבוססת על עקרונות הרפואה הסינית. מדיטציה 
בתנועה, פעילות גופנית מתונה לחיזוק והגמשת 
השרירים, מבנה השלד והאיברים הפנימיים, ריפוי הגוף 
והנפש. תרגול בזוגות – דיאלוג בתנועה – כיצד לשמור 

על המרכז שלי מול לחץ ללא שימוש בכוח.

מדריך: אלון בן ארי
כמות מפגשים: קורס שנתי
מועד: ימי רביעי 8:15-9:15 

במועדון אביב 
עלות: 100 ₪ בחודש
מפגש ראשון: 7.10 

צ'י-גונג
שיטת אימון המבוססת על עקרונות הרפואה הסינית.  
תרגילי נשימה, הרפיית מתח השרירים, פיתוח תחושת 
האנרגיה בגוף, שיפור הזרימה והטענת אנרגיה חדשה 
ונקיה. פעילות גופנית מתונה לחיזוק השרירים, מבנה 
השלד והאיברים הפנימיים, ריפוי הגוף והנפש. השיעור 

מתבצע בעמידה ובישיבה על כסאות. 

מדריך: אלון בן ארי
כמות מפגשים: קורס שנתי

מועד: ימי רביעי 9:15-10:15 במועדון אביב 
עלות: 100 ₪ בחודש.

מפגש ראשון: 7.10 
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התעמלות פונקציונלית
רוצה להרגיש אנרגטי וקליל? רוצה לבצע תנועות יום 

יומיות בקלות?                                      
התעמלות פונקציונלית פעמיים בשבוע תחזיר לך 

גמישות, חוזק ושיווי משקל. התעמלות פונקציונלית  
תחזיר לך חיוניות  ואנרגיה, תטעין אותך באנרגיה 
חיובית, באווירה נעימה ומעשירה. השיעור מתקיים 

בעמידה ובישיבה על כסאות.

מדריכה: זהבה לוינקרון
כמות מפגשים: קורס שנתי

מועד: ימי שלישי וימי חמישי 8:15-9:15 במועדון אביב  
עלות: 100 ₪ בחודש לפעם בשבוע 

 160 ₪ בחודש לפעמיים בשבוע
מפגש ראשון: 1.9 



טיולי יום מלא - עד אחה"צ/ערב
תאריך

8.9.15

12.10.15

10.11.15

8.12.15

11.1.16

9.2.16

8.3.16

4.4.16

16.5.16

6-7.6.16

12.7.16

15.8.16

יום

ג

ב

ג

ג

ב

ג

ג

ב

ב

ב+ג

ב

ב

יעד

טיול בעקבות אלי כהן

דרך אלון - בקעת הירדן

תל אביב 

בני ברק - טיול חנוכיות

חיפה - מחנה עתלית + מוזיאון חיל הים

גבולות ומים בגזרת סוריה

בית שערים + ציפורי

"בכל מחיר לירושלים" - עמק איילון והסביבה

חברון - מערת המכפלה והסביבה.

ירושלים (כולל לינה) - ביקור בפסטיבל האור

גליל מערבי

נהריים - טיול מיוחד לסבים ונכדים

מדריך

גיל ברנר

חנוך וייזר

צפריר קורסייה

שלומית רוטנברג

הדרכה במקום

דוד שטנר

קובי דייטש

משה חרמץ

חיליק אברג'יל

הדרכה במקום

הדרכה במקום

 הדרכה במקום

טיולים קצרים לסביבה הקרובה - עד הצהריים
תאריך

30.11.15

26.1.16

22.3.16

3.5.16

יום

ב

ג

ג

ג

יעד

חצר כנרת, אום ג'וני ובית הקברות בכנרת

מוזיאון גולני + הלוחם הבדואי

עפולה

סג'רה

מדריך

זהבה חכם

הדרכה במקום

הדרכה במקום

אסתר שמואלי

ם
לי

טיו

* יתכנו שינויים במועדים וביעדי הטיולים



הרשמה:
יש להירשם מראש לכל החוגים והסדנאות במשרדי המתנ"ס 

בימים א'-ה' בשעות 8:00-19:00  טלפון: 04-6765555. 
תנאי לפתיחת כל החוגים והסדרות הוא מספר משתתפים 

מינימאלי.

בחוגים השנתיים - בעת ההרשמה יש לתת פרטי אשראי 
והסכום יגבה בכל 25 לחודש עבור החודש שהסתיים. 

בסדרות - בעת ההרשמה יש לשלם את מלוא הסכום. (ניתן 
לחלק את הסכום לתשלומים).

ביטול השתתפות בחוג/סדרה לא יאוחר מהמפגש השני. 
חובה להודיע על ביטול.

ה
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הפסקת לימודים 
או היעדרות ממושכת:

לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאה יחידה 
במסגרת סדרה. 

במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי 
צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים 
תקינים במשך שלושה שבועות ויותר, יש לפנות 
רוף מסמכים  דית למשרד המתנ"ס בצי י מי
רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין. 
במקרה מסוג זה יקבל הלומד זכאות להשתתף 

בסדרות אחרות המתקיימות בקתדרה.

טיולים:
התשלום עבור הטיול יבוצע בעת ההרשמה 

(בכרטיס אשראי, שיק או מזומן).
הודעה על ביטול השתתפות בטיול תתקבל עד 4 
ימים לפני הטיול (ללא חיוב), מאוחר יותר- הטיול 
יחויב במחיר מלא. במקרים חריגים כמו מחלה 
פתאומית יש להודיע מיידית ותיבחן האפשרות 

לזיכוי כספי.
כל הטיולים יוצאים בשעה הנקובה, מאחרים לא 

יהיו זכאים להחזר כספי.

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את הנהלים:

ח
ל.

ט.

הנחות:
בחוגים השנתיים (לכל בית אב):

10% הנחה לחוג השני והשלישי, הזול מביניהם.
15% הנחה לחוג הרביעי ואילך, הזול מביניהם.

בסדרות (לכל בית אב):
10% הנחה לסדרה השנייה והשלישית, הזולה מביניהן.

15% הנחה לסדרה הרביעית ואילך, הזולה מביניהן.



פלדנקרייז   צ'י-גונג   בשביל המוח    קולנוע   תזונה ובריאות  

פרטים: שגית קריב, רכזת ”קתדרה בתבור” 
טל: 053-8223535  

avivkfartabor@gmail.com

הרשמה: במתנ”ס 04-6765555 


