פעילות חודש מרץ ב"מועדון אביב" ו"קתדרה בתבור"
יום א'
1.3

יום ב'
2.3

-8:40שיטת פאולה ( 2סדרה
חדשה) ,שולה וייסקופף
-9:00מועדון צלמים ,יפה ויוסי
-18:00פרשיות ריגול-
החטיפה הראשונה-
משה אלעד ,כניסה₪ 30 -

-9:00שביל ישראל,
תל לכיש-אדוריים,
סיום בתל קשת,
 11ק"מ ,מסלול קל,
לינה במצפה רמון,
בהדרכת ראובן ארד

8.3

9.3

-8:40שיטת פאולה ( 2סדרה
חדשה) ,שולה וייסקופף
-9:00מועדון צלמים ,יפה ויוסי
-18:00פרשיות ריגול-
"לא בגדתי ,התאבדתי"-
סמל אורי אילן ז"ל
משה אלעד ,כניסה₪ 30 -

15.3

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

16.3

-8:40שיטת פאולה ( 2סדרה
חדשה) ,שולה וייסקופף
-9:00מועדון צלמים ,יפה ויוסי
-18:00פרשיות ריגול-
מבצע יהלום-
משה אלעד,
כניסה₪ 30 -

-8:00טיול לגליל העליון
המושבה יסוד המעלה,
מטולה -מסלול הליכה בנחל עיון
ממטולה ועד למפל התנור.
אחוזת דוברובין
בהדרכת-אסתר
שמואלי סטפמן
מחיר₪ 100/110-

22.3

23.3

-8:40שיטת פאולה ( 2סדרה
חדשה) ,שולה וייסקופף
-9:30סיור ב"יד ושם"
בהדרכת משה חרמץ,
מחיר₪ 120/130-
-18:00פרשיות ריגול-חיסול
עבאס מוסאווי ,משה אלעד30 ,

29.3

-8:40שיטת פאולה ( 2סדרה
חדשה) ,שולה וייסקופף
-18:00פרשיות ריגול-
פרשת זאב אבני-
משה אלעד ,כניסה₪ 30 -

-10:15קולנוע בתבור-
הקרנת הסרט התיעודי
"אנשים ומקומות"
מרצה :עופר קדר
באולם המופעים
כניסה₪ 30 -

30.3

-6:00שביל ישראל ,מחורבת רקית
לנחל מערות ,ראובן ארד₪ 100/110 ,
-9:00סיור ליקוט-חורף בהדרכת
יעל עתיר₪ 100/110 ,
-9:00+11:15
הקרנת הדרמה "הפרידה"
הכניסה חופשית

יום ג'
3.3

-6:00שביל ישראל ,מכתש רמון-
 13ק"מ ,מסלול קשה ,ראובן ארד
-10:30יצירה בחוטי ברזל-ורד ברימר
-18:00החברה הישראלית
בקולנוע ,זיו אלכסנדרוני,
"קולנוע פלסטיני"
כניסה₪ 60 -

10.3

-9:00מועדון צלמים-
סיור צילום בבני ברק
בנושא פורים
יפה כפיר ויוסי מעוז

17.3

יום ד'
4.3

 -11:30ארכיאולוגיה ומקרא
מיתולוגיה יהודית-
תיבת נוח ומגדל בבל
גלעד יפה ,כניסה .₪ 30

11.3

12.3

-18:00מסיבת פורים

מופע בידור על חושי עם
אמן החושים שרון בגדדי.
מוזמנים להגיע מחופשים-תהיה תחרות
תחפושות ,ולהביא כיבוד קל.
באולם האירועים ,בית יגאל אלון
במתנ"ס כניסה₪ 10/15-

18.3

-18:00קונצרט מוסבר
"אופרה ,אורטוריה ואופרטה"
עם נגה ישורון וזמרת אורחת-ניבה אשד
פרנקל .כניסה₪ 10/15-

 -17:00פתיחת תערוכת ציורים
של הציירת-סופיה אזבל
הכניסה חופשית

24.3

25.3

-10:30יצירה בחוטי ברזל-ורד ברימר-18:00 .אמנות בקנה מידה גדול
מרצה -ירדנה עציון,
 -11:30עולם הסוד והסתר של
המודיעין הישראלי ,פרשיות מרתקות .אמנות עכשווית
ואמנות בקהילה,
מרצה :איציק עזרא ,כניסה.₪ 30-
כניסה ₪ 15/ 10
" -18:00רואים עולם ,"2
עולם הולך ונעלם במיקרונזיה.
מרצה :טניה רמניק₪ 30 .

31.3

5.3

-18:00הבגידות בעולם הריגול
מה מביא אדם לבגוד בכל היקר לו:
מולדתו ,עמו ,ארגונו ,משפחתו וחבריו,
ולשתף פעולה עם ארגון מודיעין זר.
סיפורים ודוגמאות למגוון סוגי בגידות.
מרצה :סער קדמון ,עבד במשרד ראש
הממשלה .כניסה₪ 10/15 -

-10:30יצירה בחוטי ברזל-ורד ברימר.
 -11:30ישראל בשירים -בין "פתאום
קם אדם "...ל"-אדם נשאר אדם"...
ד"ר תמיר הוד ,כניסה₪ 30-
"-18:00רואים עולם "-"1טרק סובב
מונבלן" ,רון ברק .כניסה₪ 30 -
-20:00קונצרט קלרינט וסקסופון
במרכז המוסיקה ,כניסה.₪ 40-

-10:30יצירה בחוטי ברזל-ורד ברימר.
-18:00החברה הישראלית
בקולנוע ,זיו אלכסנדרוני,
"הקולנוע של אפרים קישון"
כניסה₪ 60 -
-20:30הצגת תיאטרון "הרובוטית"
"הבימה" ,באולם המופעים במתנ"ס

יום ה'

1.4

"-8:00חיפה של מטה"-היסטוריה
והתחדשות בעיר התחתית -וואדי סאליב,
שוק הפשפשים ,השוק הטורקי וקמפוס
הנמל .בהדרכת -גלי נחום₪ 100/110 ,
" -18:00פסח ,אביב ,חירות ,גיל וחן"
קונצרט אביבי בניחוח פרחים וטבע
עם נגה ישורון .כניסה₪ 10/15-

-8:30קורס מיינדפולנס-
ענבר שפרוני

-8:30קורס מיינדפולנס-
ענבר שפרוני
 -11:30לחשוב כמו חוקר-
סא"ל (מיל) צביקה קרוכמל,
מפרשת דותן עד פרשת
הצוללות (חלק ב'),
כניסה .₪ 30

19.3

-8:30קורס מיינדפולנס-
ענבר שפרוני
 -11:30ארכיאולוגיה ומקרא
מה קרה לאברהם?
גלעד יפה ,כניסה ₪ 30
"-20:00ואלה שמות"-ערב
זמר עם ליאורה בלוך תמיר
וסוף סלע כניסה₪ 30-

26.3

-8:30קורס מיינדפולנס-
ענבר שפרוני
 -11:30לחשוב כמו חוקר-
סא"ל (מיל) צביקה קרוכמל,
חוקרים ,בלשים ,עוקבים
ומה שביניהם ,כניסה .₪ 30

2.4

-8:30קורס מיינדפולנס-
ענבר שפרוני
 -11:30ארכיאולוגיה ומקרא
מי אתה יוסף? גלעד יפה,
כניסה .₪ 30

