
 
 ו"קתדרה בתבור" ב"מועדון אביב" ינוארפעילות חודש 

 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' 'יום א 
29.12 

 שולה וייסקופ -שיטת פאולה-8:40
יפה כפיר  ,מועדון צלמים-9:00

 "באולם "המייסדים, ויוסי מעוז
 

 עידית פרי,הנוקמים, -18:00
 ₪ 30 -כניסה

30.12 
לעשות משהו טוב עם "-16:30

 שושנה גנז", התמונות שלי
 בביה"ס רבין

 

31.12 
הספקטרום -פשמוח ונ -11:30

באולם , ד"ר יוסי חלמיש, האוטיסטי
 ₪. 70-כניסה, המופעים במתנ"ס

החברה הישראלית בשירים, -18:00
שנות  "?"איפה הילד ד"ר תמיר הוד.

 ₪ 30 -כניסה. 90-ה

 1.1 
20:30--Petite  Fleur רח קטןפ-   

 .צרפתיתמופע שנסונים אותנטי ב
 בבית יגאל אלון באולם המופעים

  ₪  60-יםלאורח , ₪ 50-עלות
 כולל כוס יין. 

 הזמנות באתר המתנ"ס

2.1 
סבין -תרבות צרפת-9:30

 "רקדניות בפריז, יעקובוביץ
 ₪. 30-יסהכנ, "19-במאה ה

 
ד"ר -רוח האדם -11:30

 ₪. 30, כניסה בינה ניר
5.1 

 שולה וייסקופ -שיטת פאולה-8:40
יפה כפיר  ,מועדון צלמים-10:00

 יסדים"באולם "המי, ויוסי מעוז
 -רחל המשוררת -ספרות-11:30

 ₪ 30-, כניסהיעל ליפשיץ
קדושת הארץ התפיסה -18:00

 ₪ 30 -כניסה ,ניר קינן-היהודית

6.1 
  הקרנת -קולנוע בתבור-10:15

  הסרט היווני/תורכי
   "אהבה, פלפל וקינמון"

  אורן תירושמרצה: 
 באולם המופעים

 בית יגאל אלון
 ₪ 30 -כניסה

7.1 
הסמלים הנעלמים של -ותחלומ-11:30

, רונית נשרד"ר , החלומות הקלאסיים
 ₪  60-באולם המופעים במתנ"ס, עלות

הח. הישראלית בראי הקולנוע, -18:00
" "גבר הולך לאיבוד זיו אלכסנדרוני,

  הסרטים של )הרב( אורי זוהר
 ₪ 60 -כניסה

 8.1 
טבע טבעיות ועל טבעי באומנות -18:00

י, יוקו אונו, אנדי גולדסוורס -עכשווית
  רבקה לואיס לורסב.

 ירדנה עציון,  -מרצה
 מרצה לאמנות עכשווית 

 ואמנות בקהילה
 ₪ 15/ 10כניסה 

9.1 
 -תרבות צרפת-9:30

 , סבין יעקובוביץ
 "הבולרו של 

 , "ראוול
 ₪. 30-כניסה
ד"ר -רוח האדם -11:30

 ₪. 30, כניסה בינה ניר

 12.1 
 שולה וייסקופ -שיטת פאולה-8:40

יפה כפיר  ,מועדון צלמים-10:00
 סדנת פריחה בטבע., ויוסי מעוז

  -לאה גולדברג-ספרות-11:30
 ₪. 30 -כניסה ,יעל ליפשיץ

יהדות ימי בית שני בין -18:00
 ,יר קינןנ-אוניברסליזם לבדלנות

 ₪ 30 -כניסה

13.1 
 טיול להר גריזים-7:00

ביקור בשכונת השומרונים בהר 
גריזים, כניסה לאתר 

כולל תצפית לבקעת  הארכיאולוגי
 יבל.עשכם, שכם והר 

  צחי גלוביןבהדרכת 
 ₪. 100/110-מחיר
לעשות משהו טוב עם "-16:30

 שושנה גנז", התמונות שלי

14.1 
 מה מסתתר מאחורי-חלומות-11:30

, רונית נשרד"ר , חלומות סדרתיים?
  ₪ 60-, עלותבמועדון אביב

החברה הישראלית בשירים -18:00
" כוכב נולד... ומת" ד"ר תמיר הוד,

  ₪ 30-כניסה

 15.1 
השב"כ  -"הארכיבישוף הנהנתן"-18:00

רה של פרשיית סיפו -בעקבות קפוצ'י
אמל"ח לארץ על ידי איש דת  הברחת

 נוצרי בכיר, שונא ישראל 
 שנהנה מאמון השלטונות 
  ולא נבדק במעברי הגבול.

 , יגאל גרייבר -מרצה
 ב"כשבגמלאי , מרצה

 ₪ 15/ 10כניסה 

16.1 
ספרות צרפת הקלסית -9:30

סבין  -17-19ושלטון מאות 
 ₪. 30-כניסהיעקובוביץ, 

בינה  ד"ר-רוח האדם -11:30
 ₪. 30ניר, כניסה 

ירי ש -"ניגון עתיק"-20:00
הזמר של נתן אלתרמן, עם 

ליאורה בלך תמיר וסוף סלע 
  ₪ 30 -כניסה

19.1 
משמורת פורה שביל ישראל, -5:30

 ראובן ארד מ,ק" 14לקיבוץ דביר, 
 שולה וייסקופ -שיטת פאולה-8:40

 ב"מייסדים" מועדון צלמים-10:00
  -יהודה עמיחי-ספרות-11:30

 ₪. 30 -יעל ליפשיץ, כניסה
 שה קדווהיסטוריה -הנצרות-18:00

 ₪ 30 -כניסה ,ניר קינן

20.1 
 להר גריזיםנוסף טיול -7:00
ממישור ימין שביל ישראל, -7:00

 ראובן ארד ק"מ, 14לעין ירקעם, 
 ת הקרנ-9:00+11:15

  הצרפתית הדרמה
 "שקית של גולות"
 הבינ"ליום השואה ל

 הכניסה חופשית

21.1 
 המכתש הגדול, שביל ישראל, -6:00

 ראובן ארד  קשה,הליכה  ק"מ, 14
לפתח אישיות -מוח ונפש -11:30

ד"ר יוסי  -גמישה בעולם נוקשה
 ₪ 70-כניסה, במתנ"ס אולםב, חלמיש
שלון "הכי-"רואים עולם"-18:00

  יקה.נטארקטא-המוצלח בהיסטוריה"
 ₪ 30 -כניסה .נועם סגן כהןמרצה: 

 22.1 
במוזיאון וילפריד סיור מודרך -8:00

בעין "סליק" וב בקיבוץ הזורעישראל 
 ₪ 60/70 -מחיר השופט.

 -לקראת יום השואה הבינלאומי-18:00
  "אור בקצה המגף"הקרנת הסרט 

 שוני ליפשיץומפגש עם הבמאית 
 ₪ 10/15-כניסה
 הקאמרי  ר""אויב הציבוהצגה -20:30

23.1 
סבין -תרבות צרפת-9:30

"איב מונטאן, , יעקובוביץ
שאנסונים, קולנוע 

 ₪. 30-כניסה, "ופוליטיקה
 

ד"ר -רוח האדם -11:30
 ₪. 30, כניסה בינה ניר

26.1 
 שולה וייסקופ -שיטת פאולה-8:40

  -תרצה אתר-ספרות-11:30
 ₪. 30 -יעל ליפשיץ, כניסה

י כתבביוגרפיה, -הנצרות-18:00
 ₪ 30-כניסה ,ניר קינן ,הקודש

27.1 
תיו חורף ס-סיור ליקוט-9:00

 ₪ 100/110בהדרכת יעל עתיר, 
 

לעשות משהו טוב עם "-16:30
 שושנה גנז", התמונות שלי

28.1 
על אכילה והפרעות -מוח ונפש -11:30
באולם , ד"ר יוסי חלמיש, אכילה

 ₪. 70-כניסה, המופעים במתנ"ס
סטטיק בין אל אל ישראל ל" -18:00
 ₪ 30 -כניסה ד"ר תמיר הוד. ,"ובן אל

 29.1 
 -והאגדה האיש-שוברט-18:00

קונצרט אינטימי המוקדש למלחין פרנץ 
 שוברט ולממשיכי דרכו.

 נגה ישורון. עם
 ₪ 10/15 -כניסה

30.1 
סבין -תרבות צרפת-9:30

הנסיך הקטן ", יעקובוביץ
 .₪ 30-כניסה, "והטייס

ד"ר -רוח האדם -11:30
 ₪. 30, כניסה בינה ניר


