
 
 ו"קתדרה בתבור" ב"מועדון אביב"ר דצמבפעילות חודש 

 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' 'יום א 
2..3  

סיור -מועדון צלמים-11:00
 צילום לתל אביב.

-סוגיית מזרח ירושלים-18:00
 ₪.  04אל"מ משה אלעד, 

 

0..3 
  -שביל ישראל-6:00

 0. -מסדקי יפתח לכפר גלעדי
 ₪. 44.ק"מ, ראובן ארד, 

 -מפגש לאוהבי ספרות-11:00
 בהנחיית -שטפן צוויג-"פחד"

 .הכניסה חופשית מלכה ג'יבליק,

2..3 
ערבול -פלאות החושיםנ-10:30

, באולם ד"ר רועי תירוש-חושים
 ₪. 04המופעים במתנ"ס, כניסה 

הקרנת -דוקו ישראלי בתבור-19:00
 ""המחברות של אלישהסרט 

  ומפגש עם הבמאי גולן רייז,
 ₪ 04כניסה ב"מועדון אביב", 

2..3 
במוסיקה "הומור ושמחה -הרצאה-18:00

  "בתקופה הקלסית
 , ירון קרשאי -מרצה

 .  מרצה למוזיקה קלאסית
                    ₪ 4. -כניסה
  אושרת קוטלר-20:00
 ₪. 04 -המופעים באולם

0..3 
סוגיות באמונת -11:00

פרידמן, -הדס עטיה-המקרא
 ₪. 04כניסה 

 

.4..3 
מפגש -מועדון צלמים-11:00

 בביתה של יפה כפיר.
מאיומים קיומיים -18:00

אל"מ משה -למעצמה בטחונית
 ₪. 04 -כניסה  אלעד,

....3 
 "קולנוע בתבור" -10:00

  -הדרמההקרנת 
  נס על ההדסון"-"סאלי

  אמיר תומשוב,
 .₪  04-כניסה באולם במתנ"ס

.3..3 

 מתקיימים חוגים-חנוכה
 כרגיל

 
 

.2..3 

 מתקיימים כרגיל חוגים-חנוכה
 
  

.0..3  

 וגיםאין ח-חנוכה

 

.0..3 

מתקיימים  חוגים-חנוכה
 כרגיל )שיעורי השלמה(.

 

.1..3   

מתקיימים  חוגים -חנוכה
  כרגיל )שיעורי השלמה(.

 
 

 הפנינג חנוכה קהילתי-16:30

.2..3  

 )השלמה( חוגים כרגיל-חנוכה
 -ח וחדשנותומ-10:30

 הרצאת חשיפה ללא תשלום.
באולם המופעים ד"ר יוסי חלמיש, 

 .יסה חופשיתהכנבמתנ"ס, 

 34..3 
 מתקיימים כרגיל חוגים-חנוכה
  -מסיבת חנוכה-17:30

  מופע של תזמורת כלי הפריטה
  "הר ועמק" בניצוחו של דורון אופיר.

                   ₪.  4.-כניסהבאולם האירועים במתנ"ס.
 יה.יל וחנוכמתבקשים להביא כיבוד ק

3...3  
סוגיות באמונת -11:00

 ₪. 04כניסה הדס, -המקרא
 -זמר שכזה-20:00

-הדליקו נר אל תוך הלילה
  ליאורה בלוך 

 וסוף סלע, 
 ₪.  04-כניסה

30..3 
 מועדון צלמים-11:00
-מלה"ע השנייה-18:00

מדיניות החוץ הנאצית בין 
 -222.-222.השנים 

 , עידית פרי
  ₪. 04-כניסה

32..3 
 -לתל אביב טיול-6:30

 ₪. 24, יוסי גולדברג -מדריך
  

32..3 
 -להתחיל מבראשית-תנ"ך-16:15

  טליה רייניץ.
-מסתרי התרבות היפנית-18:00

הכתב היפני המסובך והשפה 
 ₪ 04 עדי ענבר שמן,-היפנית

 30..3 
  ,עדי סונדק סדנת מנדלות,-10:45

 ,בכתת אומנות במתנ"ס ,פרח החיים
 ₪. 14-כניסה
  -דוקומנטריה סרטהקרנת ה-18:00

 עם ש ומפג" בע"מ פיתוי"
                                  ₪ 4.-כניסהוובנובוי. ענתהבמאית 

31..3 
סוגיות באמונת -11:00

פרידמן, -הדס עטיה-המקרא
 ₪. 04כניסה 
 פרשת השבוע-19:00

 הכניסה חופשית. עמי אטד,  

2...3 
 מועדון צלמים-11:00
-מלה"ע השנייה-18:00

מדיניות החוץ הנאצית בין 
 -222.-222.השנים 

 ₪. 04-כניסהעידית פרי, 
 

 

... 
8:30010:30-  

  הקרנת הדרמה
  צרפתיתה

 " "רופא הכפר
  כניסה חופשית

 

3.. 
מהו האושר וממה -אושר""-11:00

ד"ר דינה אייזן,  -הוא מורכב
 ₪. 22כניסה  ב"מועדון אביב",

 -להתחיל מבראשית-תנ"ך-16:15
  טליה רייניץ.

 -סודות על נשים-18:00
  -ם ואלימותסקס שקרי

 ארטמיסיה ג'נטילסקי.
 ₪ 04אורלי גונן, כניסה 

2.. 
תנהלות כלכלית בגיל סדנת ה-11:00

 ארגון "פעמונים"טליה גלזר, , השלישי
 ₪.  24 -מפגשים( 0עלות לסדרה )

  " ליצנות רפואית בכל גיל"-הרצאה-18:00
 ,פרנק ומיכל דונל-יםמרצ

 .  ליצנים רפואיים
                    ₪ 4. -כניסה

0.. 
סוגיות באמונת -11:00

פרידמן, -הדס עטיה-המקרא
 ₪. 04כניסה 
 פרשת השבוע-19:00

 הכניסה חופשית. עמי אטד,  
 


