
 
 ו"קתדרה בתבור" ב"מועדון אביב"פעילות חודש פברואר "יוצא מן הכלל"  

 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' 'יום א 
2.2 

 ים המלח  פסטיבלנסיעה ל
 שולה וייסקופ -שיטת פאולה-8:40

  -נתן יונתן -ספרות-11:30
 ₪ 30-כניסה, יעל ליפשיץ

  -דתות ועדות-18:00
 -האסלאם

  ,ניר קינן
 ₪ 30 -כניסה

3.2 
מקיבוץ יגור שביל ישראל, -6:00

  ק"מ, 13רקית,  לחורבת
 ן ארדראוב קשה,-בינוני
 ₪ 0/11010-מחיר

4.2 
 מה בעצם החלומות-חלומות-11:30

 , רונית נשרד"ר  אומרים לנו?
  ₪ 60-כניסה, במועדון אביב

 הישראלית  החברה-18:00
  זיו אלכסנדרוני,בקולנוע, 

 "פריפריה מול מרכז 
  " בקולנוע הישראלי

 ₪ 60 -כניסה

 5.2 
 בסגנון  ציוריםפתיחת תערוכת  -17:00

של בוגרי  "האהבה שלי" -"ארט ברוט"
שורי חיים מכללה לכיהחינוך המיוחד ב

  אשדות יעקב איחוד.מ+ 21
ל בניהולו ש-"להקת בונוס"הופעה של 
ם ם בעלי צרכינגנים וזמרי -אלון תמיר

 הכניסה חופשית. מיוחדים
"אוי אלוהים"  הצגת תיאטרון-20:30

 באולם המופעים בבית יגאל אלון במתנ"ס

6.2 
סבין -תרבות צרפת-9:30

"ג'וזפין בייקר, יעקובוביץ, 
 "רקדנית, זמרת ואשת חזון

 -כניסה
30 ₪ 
 
 

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

 9.2 
 נופש באילתנסיעה ל

 שולה וייסקופ -שיטת פאולה-8:40
 -ספרות-11:30

  -נעמי שמר
  ,יעל ליפשיץ

 ₪. 30 -כניסה
 
 

אסלאם -דתות ועדות-18:00
 ₪ 30 -כניסה ניר קינן,-המשך

10.2 
 נתניה וסביבתהטיול ל-8:00

הקולונל  קבר, בית הגדודים
, ופיןרב ן בוטניג חוות נוי ,פטרסון

נתניה העיר,  ,רוסיםשביל האי
-בהדרכת .הסרג'נטיםחורשת 

 ₪ 100/110-מחיר ,יוסי גולדברג
וב עם לעשות משהו ט"-16:30

 שושנה גנז", התמונות שלי
סדר ט"ו בשבט קהילתי -17:30

 בית יגאל אלון ,האירועיםבאולם 
 משפחהל ₪ 20-כניסה

11.2 
ת אאיך נוכל להבין -חלומות-11:30

, רונית נשרד"ר  החלומות שלנו?
  ₪ 60-כניסה, במועדון אביב

החברה הישראלית בשירים -18:00
ם קם אדם בין "פתאו ד"ר תמיר הוד,

  "בבוקר ומרגיש כי הוא עם...
 נשאר אדם אל  "אדם-ל

  תקרא לי עם"
 מקום מה קרה לנו 

  ועד היום.המדינה 
  ₪ 30-כניסה

 12.2 
"גילוי מחדש" מגבלת החרשות -18:00

חירשת  ,הילה אלמוגמול הכל אפשרי!  
מלידה, מורה ומרצה לשפת הסימנים, 

ת. נשואה פרד וסוסטודנטית לחינוך מיוח
 ילדים שומעים.  3-לבעל חירש ואימא ל

 התמודדות עםעל התספר 
  בדרך להצלחה. המגבלה

 ₪ 15/ 01כניסה 
  -פמופע סטנד א-19:30

  ,האירועיםבאולם  "סליחה על ההפרעה"
 ₪ 20-כניסה ,בית יגאל אלון

13.2 
בין ס -תרבות צרפת-9:30

 "הבחירה של יעקובוביץ,
 ₪ 30-כניסה בריג'יט ברדו"

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

יוצא מן -"זמר שכזה-20:00
שירים למקרים  -"הכלל

ך ו, עם ליאורה בלמיוחדים
ואורחים  סוף סלעתמיר, 

 "מיוחדים" מכפר תקווה.
 ₪  30-הכניס

16.2 
 שולה וייסקופ -שיטת פאולה-8:40

 -ספרות-11:30
  -עמוס עוז

 יעל ליפשיץ, 
 ₪. 30 -כניסה

 
 -דתות ועדות-18:00

   ,הדת הדרוזית
 ₪ 30 -כניסה ניר קינן,

17.2 
  -בורקולנוע בת-10:15

 סרט הדוקו הקרנת
 "מושלמים"
  מפגש עם הבמאיו

 יניב סגלוביץ'
 באולם המופעים

 בית יגאל אלון
 ₪ 30 -כניסה

18.2 
עולמם ה"מוזר" של -מוח ונפש -11:30

 (הלוקים בדיסוציאציה )הפרעת ניתוק
 ₪ 70-כני, במתנ"ס, ד"ר יוסי חלמיש

 "הצצה-"1 "רואים עולם-18:00
המערכת האקולוגית -לם אחר"לעו

  .באפריקה סרנגטי-מרה
 ₪ 30 -כניסה .זהר נבוןמרצה: 

באולם " "בליינד דייט-20:30
 הכניסה חופשית מתנ"סב האירועים

 19.2 
טיול  -שירה ופריחה בעמק יזרעאל-8:00

ף תל יזרעאל, כת -עמית אהרוני בהדרכת
בליווי  ,ברקןהר ים בשאול ושביל האירוס

 ₪ 50/60 -מחיר .גיטרה ושירונים
 הקרנת הסרט -18:00

  "שלי גיבור דוד-אליפלט"
 ןקד גורש ומפגש עם הבמאי

 ₪ 10/15-כניסה
 

20.2 
סבין -תרבות צרפת-9:30

"ממודל יעקובוביץ, 
לאומנית, המסע לביטוי 

 עצמי: ברט מוריזו, 
 , "19-ציירת במאה ה

 ₪. 30-כניסה
 -רוח האדם -11:30

 ₪. 30כניסה ד"ר בינה ניר, 

23.2 
 שולה וייסקופ -שיטת פאולה-8:40

 -ספרות-11:30
  -אגי משעול

 יעל ליפשיץ, 
 ₪. 30 -כניסה
 -דתות ועדות-18:00

 , ערביי ישראל
 ₪ 30-כניסה ניר קינן,

24.2 
-להר גריזים 2טיול -7:00

 גלובין צחי בהדרכת
9:00+11:15- 

 הדרמההקרנת 
 "חיים אחרים"

 הכניסה חופשית
לעשות משהו טוב עם "-16:30

 שושנה גנז", התמונות שלי

25.2 
 ורד אלבחרי-לבחוטי ברז יצירה-10:30

  .בכתת אמנות במתנ"ס ברימר,
 דרך המלך אל התת-חלומות-11:30
, אביב במועדון, רונית נשרד"ר  מודע,

  ₪ 60-כניסה
מזרח אחר:  ,"2רואים עולם " -18:00

  .אפגניסטן, פקיסטן וקשמיר
 ₪ 30 -כניסה. מרצה: נפתלי הילגר

 26.2 
 על השונה והאחר -18:00

 באמנות עכשווית
 ירדנה עציון,  -מרצה

 מרצה לאמנות עכשווית 
 ואמנות בקהילה

 ₪ 15/ 01כניסה 

27.2 
-לחשוב כמו חוקר -11:30

 , סא"ל )מיל( צביקה קרוכמל
 מפרשת דותן עד 
 פרשת הצוללות 

 )חלק א'(, 
 ₪. 30כניסה 


