


שלל ריקודים לפסנתר בארבע ידיים פרי עטם של -מסביב לעולם" ריקוד זוגי: "מופע פתיחה110.10.21
.וכן ריקודים יהודיים וישראליים, איטליה, אוסטריה, נורבגיה, סלובניה, מלחינים מהונגריה

ויובל אדמוניקנאזאווהטמיעם צמד הפסנתרים 

מסע ביוגרפי מרתק בעקבות החוקר  -' ביגל'דארווין וההרפתקה על סיפון הארלס'צ217.10.21
'ביגל'הרשמי של ספינת הוד מלכותו ה

מרצה ומדריך טיולים,נעם סגן כהן

הדמויות המשפיעות על ההיסטוריה של המזרח התיכון324.10.21

מדינות המפרץ-עיתונאי זוכה פרסים ונשיא לשכת המסחר ישראל,הנריקה צימרמן

האם ייתכן שהמדע והמיתולוגיה דומים זה לזה יותר ממה -המדען כמספר סיפורים 431.10.21

סיפורים מדעיים אודות האבולוציה של היקום והחיים על פני כדור? שאנחנו מדמיינים
.הארץ

אילן-טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר, ראש התוכנית למדע, אורן הרמן' פרופ

האופרה המצרית הראשונה שהולחנה על ידי גדול מלחיני  "! אאידה"ויש , יש אופרות507.11.21
שנה לבכורה ההיסטורית בקהיר150במלאת .האופרה באיטליה

מרצה וחוקרת אופרה,מרב ברק

מדע ומסורת–מסע אל עולם צמחי המרפא614.11.21

חוקרת צמחי מרפא, אתנו בוטנאית וביוכימאית של הצמח,זוהרה יניב' פרופ

אוקטביו, נרודהפבלו : על שלושה שזכו בפרס נובל לספרות–" נזר מונח על ראשם"721.11.21

שימבורסקהויסלבה, פאס

משורר ומתרגם,רפי וייכרט' פרופ

נר ראשון של חנוכה  828.11.21

?  האם היה לו סיכוי לחדש את ימי החשמונאיםהמלך אגריפס הראשון

היסטוריונית,ענת גואטה' דר

תרומתו של יגאל בשן לזמר הישראלי. ציפור קטנה בקפה של ברטה: יגאל בשן905.12.21

מרצה וחוקרת הזמר הישראלי,ארזואן-גולדפרבאסנת ' דר

מבן יהודה עד ביאליק  , תחיית הלשון ומחדשי המילים1012.12.21

עיתונאי וסופר, מילונאי, בלשן,רוזנטלרוביק' דר

חמלה ופוליטיקה על גג העולם-טיבט 1119.12.21

חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה,אידלברגאיילת 

תמונת מצב כלכלית ופוליטית-2022ישראל 1226.12.21

לענייני כלכלה13פרשן חדשות ,חודרובמתן 

פרשת המתיישבים מעולי תימן ברחובות וסביבותיה"פועלים טבעיים"1302.01.22

י"מומחית בגיאוגרפיה היסטורית של מקרקעין והתיישבות בא,מיכל אורן' דר
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?איך מתבצעות הבדיקות הללו ומה הן מגלותא"י הדנ"אילנות יוחסין עפ1730.01.22

מוסמכת בגנטיקה של האדם ויועצת מדעית, אירית כינור

הרצאה ממבט מחקרי ואישיסיפורם של השבויים הישראליים בשבי המצרי 1806.02.22

אביב-תל' אונ, בעלת תואר שני במדעי המדינה ותואר ראשון במזרחנות,לינדנברג-גוררוית' דר

מסע מוזיקלי אל אבן גבירול ושירת ספרדאלף שנות פיוט1913.02.22

גיטריסט ומרצה, כותב, מלחין,לזרוסאריאל ' דר

פרשת המדענים הנאצים במצרים2020.02.22

מרצה על פרשיות ריגול בארץ ובעולם,משה כץ

מסע שירי: בין אביב לענןנתן יונתן2127.02.22

חוקרת ספרות עברית ומרצה,אלבגרוחמה ' דר

המהפכה השקטה של הנשים במדינות ערב–יום האישה הבינלאומי 2206.03.22

מומחית לדיפלומטיה הסעודית,מיכל יערי' דר

ומהו  , מה מקור התחפושות, מה בעצם חוגגים בחג פורים–? חג גדול ליהודים–חג פורים 2313.03.22

?לבין הקרנבלים שנחגגים ברחבי העולם באותה תקופה לערךהעדלאידעהקשר שבין 

מרצה ומדריך בארץ ובעולם, דתות ומיתוסים קדומים, חוקר תרבויות,יעקבסוןאופיר ' דר

שירה וציור, קולנוע, מוסיקה, בלט, תיאטרון, אז'מעצמת ג-אפורי'חצזה לא רק -גיאורגיה 2420.03.22

פרשנית ועיתונאית, חברת כנסת לשעבר,אבזדסהנינו

הגדול בתולדות ישראלהסאטירקן–אפרים קישון 2527.03.22

11כאן -מגיש תוכניות רדיו וטלוויזיה, עיתונאי,יונתן גת

בנתיב למזרח תיכון אחר–מסע לאבו דאבי 2603.04.22

א"ת' אונ, ואפריקהת"המזהראש החוג להיסטוריה של ,עוזי רבי' פרופ

מאת סופר יהודי מן המאה השנייה לפני הספירה–" יציאת מצרים"המחזה : פסח2710.04.22

העברית ירושלים' אונ, החוג לספרות עברית, חוקר מדרש ואגדה,אביגדור שנאן' פרופ

אדולף , סיפור הבאתו של אדריכל הפתרון הסופי–" אל מול תא זכוכית: "יום השואה2824.04.22

לדין בישראל, אייכמן

מורה דרך ומרצה בכיר בנושאי שואה ותקומה,חרמץמשה 

ההיסטוריה של גרמניה כפי שבאה לידי ביטוי בקולנוע שצולם בעיר  –ברלין בקולנוע 2908.05.22

הבירה ברלין

במאי ומרצה לקולנוע,אלכסנדרוניזיו 

רות המואבייה באמנות הציור והפיסול–" במבט נשי: "שבועות3015.05.22

מרצה לתולדות האמנות,חנה ארבל

על סדר היום המדיני ביטחוניאקטואליה 3122.05.22

מומחה לענייני צבא וביטחון, חוקר ומרצה,יריב פלד

! תמונת מצב היום-ירושלים : "יום ירושלים3229.05.22

מורה דרך בדגש על העולם והאסלאם,ר ירון עובדיה"ד

האיש ויצירתו  –המחזאי יהושוע סובול : שבוע הספר3312.06.22

אילן-בר' אונ, המחלקה לספרות משווה, שחקן וירטואוז ובמאי תיאטרון,ר רועי הורוביץ"ד

₪  35כרטיס בודד | ₪  800|  מפגשים  33|  בית יד לבנים  |  09:00'  |  ימי א

להרשמה
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https://katedra.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20223001


סימונה עמרני|  איטלקית

הקורס מתנהל באיטלקית  . מילות יחס ועוד, זמנים, פעלים: לימוד דקדוק, חיזוק הדיבור, הרחבת אוצר המילים

.                                                                                                                           שירים ועוד, קריאת סיפורים, תוך שיחות, באווירה נעימה

11:15' יום ג: מתקדמים|  9:30' יום ג: רמה בינונית|  9:00' יום ד: מתחילים

קורבלניקרותי , ר רפי רייפן"ד, סימון צרויה|   אנגלית

.                                                         כתיבה וקריאה, שיחה, ל"תקשורת נאותה בזמן טיולים בחו, קידום מקצועי, שימוש יומיומי

, מורים בעלי שפת אם וניסיון רב בתחום, למידה בקבוצות קטנות( י רמה"ערב עפ-לימודי בוקר)אנגלית ברמות לימוד שונות 

.  אבחון רמה ושיבוץ בהתאם

|17:00, 11:00' יום ג, 18:15' יום ב, 10:30' יום א: רמה בינונית| 17:30' יום ג: מתחילים

11:00' יום ב, 8:30' יום א+: מתקדמים|16:30' יום ב: מתקדמים

מרגוט ולטר                                                                                                                    |   גרמנית

.  הליכות ונימוסים בשילוב ספרים וסרטים, ידע על תרבות ומנהגים, דקדוק, קריאה, הקניית אוצר מילים

18:00' יום ג: מתקדמים| 18:00' יום ב: על כוס קפה|18:00' יום א: מתחילים

ליאון סיאם                                                                                                                    |   יוונית

,  רבים אוהבים את המוסיקה. יוון לא הייתה מעולם כל כך קרובה ללב הישראלים כמו בשנים האחרונות

.  כעת נפתחת האפשרות לקרב את השפה. לטייל באיים ולבקר בעתיקות אתונה, השמחה

19:00' יום ג:  ZOOM-מתקדמים ב|   19:00' יום ד ZOOM:-רמה בינונית ב|   17:30' יום א: מתחילים

₪ 1600|  מפגשים  30|  סמילנסקיש "בית התרבות ע|  10.10.21פתיחה קורסי השפות החל 

.שיטות ייחודיות וסביבת לימודים איכותית, דוברי שפת אם, מורים בכירים ומנוסים

!יש ללחוץ על היום והשעה בשפה הרצויה-להרשמה 
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https://katedra.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20224017
https://katedra.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20224018


ר אלכסנדרה גלר"ד|  יידיש

ובה אלפי  , שפה עשירה ועסיסית: יידיש היא השפה שבה דברו רבים מיהודי אירופה במשך כאלף שנים

.                                                                                             להחיות את השפה זה לזכור תרבות שכמעט נעלמה. ביטויים ופתגמים

רנטריהאלברטו |   ספרדית 
מבוססת על פיתוח  התכנית. הכרת האינטראקציה התקשורתית והתרבותית של כל המדינות ההיספניות

.  ההוראה תלווה במשחקים ושירים. קריאה וכתיבה, הבנה, דיבור: התקשורת ומיקוד בארבע המיומנויות העיקריות

אלי בן גור|    ערבית מדוברת  
השיעורים . מיליון בני אדם ברחבי העולם180-י כ”הערבית מדוברת ע. השפה הערבית היא אחת מהשפות השמיות

,  הלימוד משולב בהקניית השפה והתרבות הערבית בפתגמים. מכווני שיחה ושימוש יום יומי בשפה הערבית

.סיפורים קצרים ואגדות מנהגים ועוד

ר אלכסנדרה גלר"ד|    פולנית
:  סיפורים פשוטים וניהול שיחה על נושאים יומיומיים כגון, הבנת טקסטים קצרים, הבנת הנשמע, כתיבה, קריאה

.  משפחה וקשרי משפחה, בידור, טיולים, אוכל, שאלות על זמן והנחיות, היכרות

מישל צבע|    צרפתית
.                                                                ומאפשרת יצירת מגע עם העולם הרחב, יבשות4-המדוברת ב, הצרפתית היא שפת תרבות בינלאומית

לימוד הלשון                                                     , הכרת תרבות צרפת, רכישת מיומנות להבעה בכתב, פיתוח כושר התבטאות בעל פה

.  והבנת טקסט לא מוכר בנושאים מגוונים ואקטואליה

טליה פרגם|   רוסית
.                                               השפה הרוסית שייכת למשפחת השפות הסלאביות וכמעט חצי מיליארד איש בעולם דוברים אותה

.                       ולכן היא חשובה לתקשורת עם אנשים בישראל ובעולם, מיליון אנשים1.2י "בישראל שפה זאת מדוברת ע

.  כתיבה והבנת הנשמע תוך הכרות עם התרבות והמנהיגים, קריאה, נלמד לדבר את השפה היום יומית

.                                                   א כל שיעור"ש2, לא כולל חופשות וחגים, מתקיימים אחת לשבוע, מפגשים30בקורסי השפות 

.  תשלומים ללא ריבית10-לקורס ב₪ 1600במחיר 

אין  . הנחה5%שפה שנייה . הנחה5%בן זוג . הנחה5%זכאות ל 09.09.21לנרשמים מראש בלבד עד : הנחות•

!כפל הנחות

.רחובות, 2גולדין' רח, סמילנסקיש "כל קורסי השפות יתקיימו בבית התרבות ע•

שעות לאחר השיעור                                        24במקרה והמשתתף הודיע עד . התשלום ייגבה בעת הרישום מלבד קבוצות מתחילים•

.הראשון שאינו מעוניין להמשיך בלימודי השפה יחויב בעלות השיעור הראשון בלבד

.לאחר שלושה מפגשים אין החזר כספי•

לאחר הגשת בקשה  , י שיקול דעת ההנהלה"זיכוי יקבע עפ/החזר, במקרים מיוחדים של מחלה ממושכת•

.  בכתב

.   דרוש מינימום לפתיחת הקורס•

קורסי השפות יתקיימו בכפוף להנחיות משרד הבריאות    •

.  ח.ל.ט|   הזכות לשינויים שמורה  |   כפוף לתקנון  •

08-9390390hgur@rehovot.muni.ilניתן ליצור קשר עם חבצלת גור , לשיחת ייעוץ והכוונה, לפרטים

9:00' יום ב: מתקדמים|9:00' יום ד: רמה בינונית|10:45' יום ד: מתחילים

18:45' יום ב: מתקדמים|18:00' יום ג: רמה בינונית| 17:00' יום ב, 9:00' יום ב: מתחילים

10:45' יום ד: מתקדמים|  9:00' יום ד: רמה בנונית|  18:00' יום ד, 11:00' יום א: מתחילים

10:45' יום ב: מתקדמים|  9:00' יום א: מתחילים

9:30' יום ג+: מתקדמים| 9:30' יום א: מתקדמים| 11:15' יום א: רמה בינונית| 11:15' יום ג: מתחילים

18:45' יום ד: תקדמיםמ|17:00' יום ד: מתחילים

יש ללחוץ על היום והשעה בשפה הרצויה-להרשמה 
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מוכר כגמולי השתלמות
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ך ומחשבת ישראל"מרצה לתנ, פיבקוישראל 

ירמיהו היה  . נבואות ירמיהו הנביא נאמרו מימי יאשיהו המלך הגדול עד חורבן בית המקדש בימי צדקיהו המלך

הוא בחר לומר לעמו ולאלוהיו את אשר  . ולעמוד מול פני המוות, לא פחד מבית הכלא, עז רוח, נביא אומלל שנוא

.ולומר לבורא את אשר על ליבו', נאמר לו מאת ה

ננסה ללמוד על ציר  . הקורא בספר ירמיהו מתקשה לעקוב אחר רצף הזמנים ואחר דמותו המורכבת של הנביא

.נעמוד על אופיו של הנביא ועל השפעתו בתולדות ישראל. הזמן כדי להבין את המניע של נבואתו

ך ומחשבת ישראל"מרצה לתנ, פיבקוישראל 

נעקוב אחר פרי הניסיון המתמשך של חכמי ישראל בכל הזמנים לפרש מחדש את היסודות העיוניים בבסיס קיומו  

נתחקה אחר היכולת של כל דור ודור , מהמדרש ומההגדה, דרך עיסוק בטקסטים מן ההגות היהודית. של האדם

והיותו , יכולת תרבותית זו מסבירה את סוד הישרדותו הבלתי מפוענח של עם ישראל. לברר ולענות על שאלות אלו

.מהעמים העתיקים בעולם

₪ 900|  מפגשים  30|  סמילנסקיש "בית התרבות ע|  09:30'  |  ימי ד|  20.10.21: פתיחה

₪ 900|  מפגשים  30|  סמילנסקיש "בית התרבות ע|  11:30'  |  ימי ד|  20.10.21: פתיחה
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₪ 750|  מפגשים  ZOOM  |25-ב|  09:30'  |  ימי ג|  26.10.21: פתיחה

איש הייטק ולומד תלמוד,זיסמןנחום 

נלמד את אוצר המילים , נכיר את הטרמינולוגיה הייחודית שלו, במסגרת הקורס נעשה היכרות עם התלמוד

דיון , נלמד יחד סוגיות נבחרות ונאמץ את הדיון הפתוח. הארמי הדרוש להבנה ונכיר את לוגיקת הדיון בתלמוד

בכך נשיג את מטרתו העיקרית של הקורס והיא . שבתלמוד הבבלי מאופיין בחירות מחשבתית ללא גבולות

.    הקניית יכולת בסיסית בלימוד התלמוד הבבלי

מרצה לספרות ומקרא,שרה רגב

.אלילות וחזונות אחרית הימים, היסטוריה, בירור כמה מעמדותיו לגבי חברה: פרקים מנבואות ישעיהו בן אמוץ. א

.ך"כיצד הם מהדהדים בתנ, פולחנים ואגדות, מסורות שבעל פה-ך "לא כך כתוב בתנ. ב

₪ 900|  מפגשים  30|  מאירהוףש "בספרייה המרכזית ע|  09:00'  |  ימי ה|  21.10.21: פתיחה
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רופא וחוקר מוח  ,ר יוסי חלמיש"ד

קורס מעשי על תרגילים מנטליים  ? מה ניתן לעשות כדי לא לאבד את אחת היכולות היותר ייחודיות למוח האנושי

.שיאפשרו למתאמן שיפור נרחב בתפקודי הזיכרון והחשיבה

.                     ותנאי מקדים לכל תפקוד מנטלי, מוטיבציה היא המנוע של כלל הפעולות המוחיותמוטיבציה וזיכרון17.10.21

?  השחיקה והדכדוך, ולהתגבר על השעמום, כיצד ניתן לקדם מוטיבציה

?וכיצד ניתן לרתום את הרגש לשיפור ביכולות הזיכרון, מה בין רגש לזיכרוןרגש וזיכרון14.11.21

מה תפקידה של התנועה כיום . לתנועה מקום מרכזי באבולוציה האנושית ובתפקוד המנטליזיכרון ותנועה19.12.21

?  בשיפור יכולות הזיכרון והחשיבה

דבר המתבטא         , למוסיקה תפקיד מפתח בכל הקשור לתהליכי חשיבה וזיכרוןמוסיקה ותהליכים קוגניטיביים 16.01.22

.  בהרצאה זו נלמד על המוסיקה של שיפור הזיכרון. במסלולים ייחודיים במוח העוקפים את מסלולי השפה

.  למוח דרכים משלו להבין מה חשוב לזכור ומה פחות חשובזיכרון וחושים13.02.22

.בהרצאה זו נבין את הקוד המוחי המשלב מידע חושי ותהליכי חשיבה וזיכרון

הפרעה בתהליך שליפת  "בעגה המדעית מכנים זאת ...": זה עומד לי על קצה הלשון... נו"עזרי זיכרון13.03.22

.  בהרצאה זו נלמד כיצד ניתן לשלוף זיכרונות ביתר קלות". הזיכרון

(.The Executive Function)זהו אחד ממרכיבי התפקוד הניהולי במוח של כל אחד מאתנו זיכרון עבודה24.04.22

בהרצאה מסכמת זו נסקור את הידע העדכני ביותר בחקר המוח העולמי בנושא קידום הזיכרון  סיעור מוחות22.05.22

.   והחשיבה

₪ 400|  מנויים בלבד  -מפגשים 8|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי א
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₪  60מפגש בודד |  ₪  200|  מפגשים  4|  בית יד לבנים  |  18:00'  |  ימי ד

שיאן גינס בתרגילי זיכרון ומחברם של מספר רבי מכר בארץ  , מומחה בינלאומי בתחום הזיכרון וכוח המוח, ערן כץ

.ובעולם

עקרונות ושיטות לפיתוח זיכרון מצוין22.12.21

"?איך הלכה הבדיחה הזאת ששמענו אתמול? איפה הנחתי את המפתחות"

טכניקות יעילות לזכור  -וגם . עקרונות פשוטים שיאפשרו לנו להפוך זיכרון רגיל לזיכרון מוצלח

.היכן הנחנו את המפתחות וכמויות של מידע, מטלות יומיות, בקלות רשימות

פנים ומספרים, שמות26.01.22

?יוני, כלומר... מוני... מה שלום רוני? איך קוראים לשחקן שראינו לא מזמן בסרט"

איך -וגם . טכניקת נפוליאון ועוד שיטות מרתקות לזכירת שמות ופנים של אנשים, שיטת פינוקיו

?תאריכים ונתונים, לזכור מספרים

שלוש מתנות למוח23.02.22

.איך מוחקים זיכרונות לא רצויים ומידע לא נחוץ מהמוח-מתנת השכחה 

.מדוע אנשים חכמים טועים ואיך אפשר לקבל החלטות קצת יותר טובות-מתנת מניעת הטעויות 

...בלי ייסורי מצפון" חוטאים"ואיך ... איך דוחים סיפוקים-מתנת הסיפוק 

לזכור מילים לצמיתות. ללמוד שפה במהירות23.03.22

?  ומה סוד הצלחתם( דוברי שפות מרובות)מי הם הפוליגלוטים ? מה כל כך מפחיד בשפות

!ללא שינון... השיטה היהודית המדהימה לזכירת מילים-טכניקת החוף הרדוד 

?על מנת לשלוף אותם ברגע הנכון–מונחים ומושגים , איך אפשר לזכור בקלות מילים

מבוססת על מחקרים בלשניים על הדרך היעילה והנכונה ללמוד שפות ולזכור , הרצאה מרתקת

...   מילים לטווח ארוך

להרשמה

9
ה

ב
שי

ח
ת 

יו
נו

מ
מיו

 ו
רון

כ
זי
ע 

ד
מ

https://katedra.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20222100


₪ 40כרטיס בודד , 280₪|  מפגשים  8|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי א

פרקים ופולמוסים בתולדות הציונות

מדריך טיולים ומרצה, אוריאל פיינרמן

שלא רק , התנועה הציונית אשר ביקשה לחולל מהפכה בעם היהודי לוותה מראשיתה בפולמוסים נוקבים

נתאר כמה מהפולמוסים ההיסטוריים , במהלך הסדרה. אלא אף לעתים לפילוגים קשים, גרמו לסערות בזמנן

.שהרלוונטיות לימינו אקטואלית מתמיד, הללו

המהפכה הצרפתית של הרצל–" סערה בפריס"07.11.21

פולמוס אוגנדה–" מדינה יהודית במזרח אפריקה"12.12.21

מדינות ליהודים שלא בארץ ישראל–" אומרים ישנה ארץ"09.01.22

פועלו של אליעזר בן יהודה במבחן הזמן–" יהודי דבר עברית"06.02.22

פולמוס השמיטה הראשונה-" שבת הארץ"06.03.22

?אז מי רצח את ארלוזורוב–!" ערלוזורוב? ארלוזורוב"03.04.22

הפולמוס על בחירת שם המדינה–" היא מדינת ישראל"08.05.22

הוותיקן ומדינת ישראל–" אתם אחינו הבכורים"12.06.22

מורה דרך בדגש על העולם והאסלאם, ירון עובדיה' דר

נמשיך  , נראה את השפעות מלחמת ששת הימים. ועד ימינו1967-בסדרת הרצאות זו ניגע בתולדות הסכסוך מ

את האינתיפאדה והסכמי אוסלו , נכיר את המהפכה האסלאמית באיראן, למלחמת ההתשה ולמלחמת יוה״כ

.ועוד

20.06.22, 13.06.22, 30.05.22, 23.05.22, 09.05.22, 25.04.22: תאריכי הסדרה

₪ 240|  מנויים בלבד  –מפגשים 6|  סמילנסקיש "בית התרבות ע|  09:30'  |  ימי ב
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50₪כרטיס בודד , ₪ 360|  מפגשים  8|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי ג

₪  70כרטיס בודד , 325₪|  מפגשים  5|  בית יד לבנים  |  09:30'  |  ימי ו

.גוריון-פרופסור אמריטוס לספרות עברית באוניברסיטת בן, סופר ומשורר ישראלי, חיים באר' פרופ

והספרות היפה נותנת להם אינספור ביטויים  , פנים-היחסים בין בנים ובנות לבין אבות ואימהות הם מורכבים ורבי

הסופר חיים באר מגיש סדרת הרצאות על פניה השונים  . עדינים ורגישים להפליא וגם בוטים ואכזריים להחריד

.  של דרמה אנושית זו

בן-יחסי אב: מעשה אבות סימן לבנים12.11.21

דרך , החל במשפחתם של אדם הראשון וחווה, ספר בראשית הוא המעבדה הראשונית שבה נבחנים יחסים אלו

קריאה חתרנית בטקסט המקראי  . וכלה ביחסי יוסף ויעקב אביו, לוט ובנותיו, יצחק ואברהם, יחסי חם וֹנח אביו

. ל"דרך ראייתם המפוכחת של חז

בת-יחסי אב": הנשמרת והשומר"10.12.21

גינצבורגוכן נטליה , רות אלמוג וזלדה, דליה רביקוביץ, ראבאסתר , בת ביצירותיהן של דבורה בארון-יחסי אב

יצירות הנוגעות  , שזבשיריה של , של קתרין הריסון" נשיקה"ב, פרייזרשל סילביה " בית אבי"נדון ב. מורנטהואלזה 

. ובשיריהם של נתן אלתרמן ובתו תרצה אתר, בצדדים האפלים והמאיימים של קשר זה

בת-יחסי אם": ממרחקי קרבה"07.01.22

,  באים לידי ביטוי אצל לאה גולדברג, המסתוריים ביותר במערכות היחסים שבין צאצאים להוריהם, בת-יחסי אם

.  סימון דה בובואר וקולט, אפרת מישורי, נורית זרחי, גינורצביה , חמוטל בר יוסף, זלדה, יוכבד בת מרים, אגי משעול

בן-יחסי אם": בגומה הקטנה ההיא"11.02.22

אלבר  , רומן גארי, פרוסטמרסל , האינטימיות שבין בן לאימו כפי שהיא משתקפת ביצירותיהם של אלבר קאמי

. יהודה עמיחי וסמי ברדוגו, צ גרינברג"א, נח שטרן, הנדקהפטר , סנדרארבלז, כהן

סיפורי סבתא11.03.22

,  אצל יעקב שבתאי–המנחמת והתומכת של הסבתא היא אחד המגדלורים הזוהרים בספרות , דמותה המקבלת

.אן פול סארטר'יצחק בר יוסף וז, יוגליבוקי בן , יהושע קנז, אדם ברוך, מקסים גורקי, עמוס עוז
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₪ 900|  מפגשים  30|  מאירהוףש "הספרייה עירונית ע|  11:00'  |  ימי ה|  21.10.21: פתיחה

מרצה לספרות, שרה רגב

ן ַוְתִהי ָעָליו ַיד ְיהָוה" ן ַהְמַנגֵּ על מוסיקה וספרות-(ו"פסוק ט', פרק ג', מלכים ב)"ְוָהיָה ְכַנגֵּ

.באבל ועודאיסאק, נחום גוטמן, נתן שחם, אליס מונרו, קלייסטפון , יהושוע קנז, לפיד. ש: נעיין ביצירות מאת

גרוס עם סופרים ישראלים עכשוויים-מפגשי שיח בהנחייתה של ציפי גון

.ושדרנית רדיו, פסיכולוגית חינוכית קלינית והתפתחותית, סופרתגרוס -ציפי גון

ל"פעמים בפרס מפקד גלי צה6זכתה 

:בסדרה יתארחו

המשוררת אגי משעול01.02.22

שנולדה  , הוא ספר השירים מספר שמונה עשר של המשוררת אגי משעול, 2020שהופיע בשנת , "קפל"

אגי משעול זכתה בפרסים  . ועלתה לישראל בגיל ארבע, בטרנסילבניה להורים ניצולי שואה מהונגריה

.  היא גרה עם משפחתה בכפר מרדכי, (הרברט לשירהזביגנייבביניהם פרס )בינלאומיים וישראלים רבים 

.  היא שיר שכפר מרדכי מבצבץ מתוכו" פסטורליה"

כאן למטה נמוג כבר ריח הארז מהקרון של ./ מסוקי הקרב מתל נוף-מעל הבית תלויים המאוררים הגדולים "

כהנא  ./ הוא זה או ניפוןאי'טוצבגלל כובע הצמר קשה לדעת אם ./ התאילנדים ומכונת המיון רוטנת בסככה

.  כתוב על חולצת הטריקו שמישהו תרם לו, צדק

תיבוןגלי ' הסופרות אורה אחימאיר ודר01.03.22

כל אחת מהן פרסמה שני רומנים לאחר קריירה  . פנו לכתיבה ספרותיתתיבון-מירהן אורה אחימאיר והן גלי 

שמתוכה  , הביוגרפיה הפרטית של האם הציתה אצל כל אחת מהן את הלהבה. משמעותית בתחומים אחרים

סיפורה של אמה חיה לבית קירשנבאום  , "כלה"אורה אחימאיר כתבה את . יצאו לתחקיר המעמיק ולכתיבה

מוגילבמתרחש בגטו " האמהותרשימת "תיבון-מירהרומן הראשון של גלי . שמתה בגיל צעיר, מצפת

.בתקופת השואהשבטרנסניסטריה

הסופר ישי שריד05.04.22

שתורגמו לשפות רבות וזכו בפרסים בארץ  , פרסם בעשרים השנה האחרונות ששה רומנים, ד במקצועו"עו

נע שריד בין  , 2020-שהופיע ב, "מנצחת"ועד 2000שהופיע בשנת (" טרף קל)חקירתו של סרן ארז "מ. ל"ובחו

.  ועם ההיסטוריה הישראלית והיהודית, המתכתבות עם המיתוסים הישראלים, עלילות שונות מאוד זה מזה

המאייר מישל קישקה07.06.22

.  בעקבות מלחמת יום הכיפורים עלה לישראל. להורים ניצולי שואה1954מישל קישקה נולד בבלגיה בשנת 

ספרי ילדים והיה שותף למיזמים 60-במהלך השנים אייר יותר מ. מגיל צעיר מישל אייר וצייר קריקטורות

דברים שלא סיפרתי -הדור השני "הרומן הגרפי שלו . בתחום הקריקטורה בישראל ובארצות נוספות  רבות

.טורקית וספרדית, גרמנית, צרפתית, נכתב במקור בצרפתית ותורגם לעברית" לאבא

האם שפת הקריקטורה היא ? מה מאפשר הרומן הגרפי לעומת הפרוזה? האם מותר לדבר על השואה בהומור

?שפה בינלאומית

₪ 70: כרטיס בודד₪  260|  מפגשים  4|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי ג

להרשמה
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.בית הספר לכתיבה של אשכול נבו ואורית גידלי–" סדנאות הבית"סדנת כתיבה מבית 

המשלבים תרגילי כתיבה חווייתיים בשיעור ומשוב מקצועי , מפגשים שבועיים בני שעתיים10סדנת כתיבה בת 

.  למשתתפים

.גם אם לא כתבנו מעולם, הסדנה מאפשרת להתנסות בחוויית הכתיבה ולגלות אוצרות בעצמנו

אנו עורכים משוב מקצועי ובונים קבוצה  , קריאה של טקסטים מופתיים ושיח בעקבותיהם, לצד תרגילי כתיבה

.  תומכת של כותבים ואוהבי כתיבה

יצא לאור ספרה  2019בשנת . 2016-יצא לאור בהוצאת מודן ב" אי זוגי"ספרה , רעות אקשטיין בלום: מנחה

בהוצאת סטימצקי” גן הגיבורים“פורסם בקובץ ” קריוקי שואה“בהוצאת מודן סיפורה הקצר ” מפתח אפס“

.במסגרת הסדרה יתקיים מפגש אורח עם אשכול נבו או אורית גידלי

(מחיר מסובסד)₪ 500|  מפגשים  10|  סמילנסקיש "בית התרבות ע|  21:00-19:00'  |  ימי ד|  17.11.21: פתיחה
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50₪כרטיס בודד , ₪ 360|  מפגשים  8|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי ג

₪ 50: כרטיס בודד₪   270|  מפגשים  6|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי ה

הייתה מבקרת האמנות  . מבקרת אמנות ואוצרת עצמאית, העברית' מרצה במחלקה לאמנות באונ, סמדר שפי' דר

".  הארץ"של עיתון 

.  מהעולם הפועלות בזירה הבינלאומית ומשפיעות ומעצבות את אמנות זמננואמניותבסדרת ההרצאות נכיר נשים 

.כל הרצאה מלווה במצגת מרהיבה. פוליטי של עבודתה-חברתי-נעמוד על הייחוד של כל אמנית וההקשר התרבותי

אברמוביקמרינה האמנית11.11.21

הכרה וחיפוש אחר , סיכון, לבחינת גבולות, אמנית מיצג שעבודתה היא מסע בלתי פוסק, ילידת סרביה

.גאולה אישית וחברתית

שירין נשאטהאמנית09.12.21

מרבית  . זהות ופוליטיקה ובקשר בין האישי והפוליטי, אמנית איראנית אמריקאית העוסקת בנושאי מגדר

.  ווידיאו מתייחסים לתרבות האיראנית ותרבות ארצות האסלאם, קולנוע, הדימויים שלה בצילום

סאלסדודוריסהאמנית13.01.22

הייתה הזוכה הראשונה  2019ב . שכחה והדחקה, ביצירות בלתי נשכחות הקולומביאנית מדברת על זיכרון

.לאמנות עכשווית( מיליון דולר)הפרס הגדול  בעולם , Nomura Art Awardבפרס 

רגופאולה האמנית17.02.22

בריטית יוצרת עולם מקסים ומסויט מבוסס על ביקורת ופרשנות פמיניסטית לאגדות        –פורטוגזית 

.כולל עשייה עם בובות. ועל חייה רבי התהפוכות, וסיפורים דתיים

פסי גירשהאמנית24.03.22

מיצבי הספרים הענקיים  . בצילום ובמיצב יוצרת עבודות יפיפיות העוסקות באובייקט וסמל גוף ומרחב

.ישראלית-שלה נוגעים בלב התרבות היהודית

ווקר                            קארההאמנית12.05.22

יצירותיה כוללת  . ווקר האמריקאיתקארהעומדים בלב העבודות היפות והאירוניות של , ואלימות, גזענות

מספקת רגעים וסיפורים  , אותה היא חוקרת, ההיסטוריה של השחורים. הדפסים ומייצבים, חיתוכי נייר

.  סוראליסטים למכביר

להרשמה
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50₪כרטיס בודד , ₪ 360|  מפגשים  8|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי ג

לאזרחים ותיקים בלבד|  לסמסטר  ₪  475|  מפגשים  4|  08:30'  |  ימי ג

סיורים מרתקים הכוללים הרצאה וביקור בתערוכות החדשות ובאוספי המוזיאון

'  סדרה א|  נדודים אמנותיים  

על נדודים ומפות16.11.21

אמנות נוודים בעולם העכשווי  21.12.21

מסע על ציר הזמן בעקבות אמנות הסהר הפורה 18.01.22

המסע אל הירח 15.02.22

'סדרה ב|  בעקבות אמנים ויצירות מופת  

אמן מופת: אוגוסט רנואר22.03.22

אלמנטים בחלל  –נחום טבת 26.04.22

אישה מזוקנת  –ריברהחוזה דה 24.05.22

אמנות פמיניסטית–ה'מסזאנט 21.06.22

קפה ומאפה, מופע, סיור מודרך במוזיאון כולל ביקור בתערוכות

יפורסם בהמשך

לאזרחים ותיקים בלבד|  לסיור  ₪  140|  סיורים  2|  10:30'  |  ימי ד

להרשמה

לאזרחים ותיקים בלבד|  לסמסטר  ₪  475|  מפגשים  4|  08:30'  |  ימי ג

להרשמה
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50₪כרטיס בודד , ₪ 360|  מפגשים  8|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי ג

₪  50: כרטיס בודד₪   352|  מפגשים  8|  בית יד לבנים  |  19:30'  |  ימי ב

,  טבע, מפגשים עם מיטב המרצים בארץ שייקחו אותנו למסעות מרתקים בין תרבויות

.נופים מרהיבים ופסיפס אנושי ברחבי העולם

בין עוני , בין קדושה לזוהמה, בין השראה לעומס-"פסיפס של ניגודים"-הודו -פתיחה חגיגית22.11.21

.על הודו של ימינו. ועושר בין קידמה לשמרנות

התכנסות לתה הודי ומאפה19:00ב 

מרצה ומדריכת טיולים, מורן קושניר

.ילה וסיקור תולדותיה'מסע בין נופיה המרהיבים של צ-ילה 'צ27.12.21

מורה דרך ומרצה, דתות ומיתוסים, חוקר תרבויות, יעקבסוןאופיר ' דר

:  ביקור בארץ בראשית.  מסע מרתק בנופים פראיים עלי אדמות. כתר היבשת-אלסקה הפראית 31.01.22

.      נצפה בזוהר הצפון ונבקר בקהילה היהודית הצפונית בתבל, נטפס על קרחונים נמסים, נטייל עם דובים

צלם גאוגרפי וחוקר תרבויות , הילגרנפתלי 

.  ביקור במדינה הענייה ביותר באירופה–" בין כרמים וגורלות"-מולדובה 14.02.22

אנתרופולוגית תרבותית ומדריכת טיולים, דניאל גולדנברג

צמחי , נופים מגוונים המזכירים כוכבי לכת אחרים, טבע מופלא.אי האגדות ולמורים-מדגסקר 14.03.22

Ilang)יאלנגיאלנגשבטים שונים ופרחי , וניל Ilang )ריחניים.

ביולוג ומדריך טיולים, בולוטיןדןדן

.  בחוג הקוטב הצפוני של רוסיה, מסע נדיר למרחבי הטונדרה הקפואה-" חוג הקוטב הצפוני ברוסיה"04.04.22

.מאחרוני הנוודים על פני כדור הארץ, הננץמפגש ייחודי עם שבט 

צלם גיאוגרפי ומוביל משלחות בעולם, מרצה, רני'צעידן 

.  מהמסורות העתיקות למציאות העכשווית(: בורמה)מיאנמארתרבותה הייחודית של -מיאנמאר09.05.22

תחומית בעלת תארים ממדעי החיים ומדעי הרוח -חוקרת רב, גליה דור' דר

לכפרים ציוריים בהם  , מסע מרתק לקסם צפון יוון. האלים משתוללים-יוון : חגיגה יוונית-סיום 13.06.22

.טעמים ונוף אנושי, טבע, נופים, צוקים, מפלים, מפרצים. הזמן עצר מלכת

עם מוסיקה יוונית משובחת שירן בורקבליווי הזמרת ונגנית הבוזוקי , צלם,יואל שתרוג

להרשמה
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מרצה ומדריך בארץ ובעולם  , דתות ומיתוסים קדומים, חוקר תרבויות, יעקבסוןאופיר ' דר

פולחני תוך התייחסות לתיאוריות כלליות מתחום מדעי -דתי-הסדרה תעסוק במספר תופעות מהתחום המיתי

.להתחקות אחר שורשיהן ולבחון את השפעתן על תולדות האדם ותרבותו, הדתות

מקורותיה של הקדושה  25.01.22

נתוודע לצורך האנושי במוקד מקודש  . מסע מקיף בחומר וברוח על פני הגלובוס ובנפש האדם

נכיר את תהליך התקדשותו של המוקד  . ולטענה הפילוסופית לפיה אין כלל צורך במוקד חומרי

.  ונדבר על ההפרדה בין קודש לבין חול

סיפורים ומספרי סיפורים  , מיתוסים01.02.22

באמצעות הסיפור נהגו להעלות באוב עולמות . מורים רוחניים היו מאז ומתמיד מספרי סיפורים

הסיפור נחשב  . אירועים שמבקשים פתרון, חיות ויצורים אחרים, רוחות של בני אדם, רחוקים

.למעשה בעל כוח מאגי ונוכחותו של המספר הייתה בעלת כוח מרפא

הגורו והמורה הרוחני15.02.22

ננסה לראות כיצד העקרונות הללו  , על מערכת היחסים המורכבת שבין הגורו לבין תלמידיו

.ביניהן המסורת היהודית, באים לידי ביטוי גם במסורות אחרות

בית המקדש וכנסיית הקבר-הגולגלתאבין הר הבית לגבעת 01.03.22

את נקודות המפנה ואת אתרי , נסקור את תהליך התקדשותה של ירושלים לאורך ההיסטוריה

הר הבית וגבעת  , נשים את  הדגש על שני אתרי הפולחן המרכזיים. הקדושה המרכזיים

.הגולגלתא

הבודהא ותורתו15.03.22

ניסיונותיו למצוא , היחשפותו לסבל האנושי, לידתו הפלאית: סיפור חייו המרגש של הבודהא

המבוססים  , נדבר גם על יסודות התורה הבודהיסטית. 'הארה'מזור לסבל זה והרגע שבו זכה ב

.                  או המושתתים על ניסיונו האישי של הבודהא

סמלים נוצריים  29.03.22

נבחן את מקורם ומשמעותם של סמלים נוצריים קדומים תוך התייחסות למקורם 

.שלעתים הינה בעלת רובד פגאני או יהודי קדום, ולמשמעותם

למנויים בלבד|  ₪  210|  מפגשים  6|  סמילנסקיש "בית התרבות ע|  19:00'  |  ימי ג

להרשמה

17
ת

יו
בו

ר
ת

https://katedra.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20222105


50₪כרטיס בודד , ₪ 360|  מפגשים  8|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי ג

למנויים בלבד|  ₪  140|  מפגשים  4|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי ג

50₪כרטיס בודד , 360₪|  מפגשים  8|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי ג

מומחה לחדשות חוץ, עורך ופרשןאורן נהרי

?  איך ומדוע הן משפיעות-הכותרות המשפיעות על חיינו 

התהליכים שאיננו שמים לב אליהם ביום יום המשנים את , קורס על האירועים החשובים המשפיעים עלינו

מרתקים ומצחיקים , גם הסיפורים הכי מוזרים-וכמובן . עם פרשנות רחבה ומאירת עינייםהכל-העולם 

.בסוף כל מפגש יוקדש זמן לשאלות הקהל. יהיה מעניין, בואו. בעולם

14.06.22, 17.05.22, 12.04.22, 08.03.22, 08.02.22, 11.01.22, 14.12.21, 09.11.21: תאריכים

.                            וסיכויי הצלחה שלו לטווח ארוך, תוצאותיו, תנאים הכרחיים להתרחשותו? סדרה אודות טרור מהו

?מה בין טרור לפיגועי מיקוח

יובל וולף' פרופ|  תיאטרון הטרור  16.11.21

מ בדימוס אלי לנדאו"נצ|  לוחמה בטרור  07.12.21

מ בדימוס אלי לנדאו"יובל וולף ונצ' פרופ|  ונאמניומשא ומתן עם עוזי משולם 21.12.21

ד יעקב סגל  משפטן והיסטוריון צבאי"עו|  של הסוכן הכפול מול טרור דתי  ' תחיית המתים'04.01.22

טרור ומלחמה בטרור

להרשמה
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50₪כרטיס בודד , ₪ 360|  מפגשים  8|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי ג

550₪|  מפגשים  10|  סמילנסקיש "בית התרבות ע|  10:00'  |  ימי ב|  01.11.21: פתיחה

245₪|  מפגשים  7|  סמילנסקיש "בית התרבות ע|  18:30'  |  ימי ד

מילולית ובלתי )תקשורת בינאישית : גילה כגיל האנושות והיא עוסקת במגוון תחומים, פסיכולוגיה פנים רבות לה

.באלה ובעוד נעסוק בסדרה זו. השוואה חברתית, התנהגות, פיזיולוגיה, חשיבה, למידה, (מילולית

יובל וולף' פרופ|  היבט לא שגרתי על פסיכולוגיה חברתית ? הדשא של השכן ירוק יותר או שחור יותר08.12.21

הפסיכולוג בניה אמיד|  קריאה פסיכולוגית במקורות ישראל  29.12.21

ליאור טל' דר|תקשורת בלתי מילולית ושפת הגוף 05.01.22

יובל וולף' פרופ|  אמפתיה והיפך מאמפתיה  -תקשורת בינאישית19.01.22

דורון רביד' דר|  טיפול תרופתי וצמחי: חרדה ודיכאון02.02.22

מתי מינץ' פרופ|  תרופות ופסיכולוגים לא תמיד עוזרים  : מוח האדם והפרעות חרדה16.02.22

בורסאייל ' דר|האנטינגעד סיפורו של ויל " הנצוץ"מ: פסיכולוגיה בראי הקולנוע02.03.22

פסיכולוגיה חיובית כרפואה מונעת

.מרצה ומדריכה בפסיכולוגיה חיובית, זלינגרנטע : מנחה

כדי להיות  , פסיכולוגיה חיובית מאירה את ההצלחות והחוזקות שבחיים ומאפשרת לאנשים ללמוד מהצלחותיהם

.מאושרים ואפקטיביים יותר

:בין נושאי הסדנה

מערכות יחסים ותמיכה  , איזון בין גוף ונפש, חוזקות אישיות, רגשות חיוביים, הלכה למעשה–שינוי הינו אפשרי 

.קבלת האחר ועוד, הקשבה, סובלנות, קבלה עצמית, חברתית

להרשמה
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850₪|   מפגשים  6| סמילנסקיש "בית התרבות ע|  18:30'  |  ימי א|  14.11.21: פתיחה

ינג'הקואצומומחית בתחום הילרית, ינקלוביץעידית ' דר

מיועד לסובלים מהפרעת חרדה כללית ומהתקפי פניקה

במשך הקורס יחושו המשתתפים הקלה משמעותית בהרגשת החרדה וירידה משמעותית בחומרת התקפי 

.ירכשו כלים וכישורים שיעזרו להם לשלוט במצבי לחץ ואשר ישרתו אותם במשך שנים רבות, הפניקה

:ובתוכם, הקורס יכסה מספר רב של נושאים

הכרת הפרעות החרדה1.

חרדה וסגנון החיים שלנו2.

(השקפת עולם)לפחד או לא לפחד 3.

תיעוד מחשבות לטיפול בחרדה4.

פיתוח כישורי רגיעה5.

חיים של משמעות6.

להרשמה
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 "

גדולי הזמר  

העברי במסע  

55₪כרטיס בודד , 270₪|  מפגשים  6|  בית יד לבנים  |  11:30'  |  ימי ג

.סדרת מפגשים על האנשים שעיצבו את הזמר העברי והפכו לקלאסיקה עוד בחייהם

.מרצה ומחנך למוזיקה ישראלי, מעבד, מוזיקאי, מנצח, מלחין, משה זורמן' פרופ

(  ביאליק" )הכניסיני תחת כנפך", (טשרניחובסקי" )אומרים ישנה ארץ":גלגולו של שיר23.11.21

.שנות לחנים שונים לטקסטים קלאסיים60במסע לאורך 

(  הפילהרמונית הישראלית, חצוצרן ראשון)יגאל מלצר -זורמן מארח את משפחת מלצר 28.12.21

פוגשים את משה זורמן לבוקר של עיבודים, (הפילהרמונית הישראלית, לן ראשון'צ)ובנו הרן מלצר 

!הרפתקה מוזיקלית מהנה. אמנותיים למיטב לחניהם של סשה ארגוב ומתי כספי

,חיים חפר, הלל. ע, סשה ארגוב בלחנים לשירי נתן אלתרמן. האיש של המשוררים-סשה ארגוב 25.01.22

.יעקב שבתאי ועוד

.ל"משירי התיאטרון הסאטירי של תל אביב הקטנה ועד ללהקת הנח-משה וילנסקי 22.02.22

.המלחין כיוצר בקהילתו. דוד זהבי ומתתיהו שלם-מלחיני הכפר 29.03.22

.משירי המושבה כנרת ועד ההמנונים הגדולים: הגדולה של הזמר העברי" הכוהנת"-נעמי שמר 10.05.22

להרשמה
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60₪כרטיס בודד , 220₪|  מפגשים  4|  בית יד לבנים  |  20:00'  |  ימי ד

"ומייסד תנועת ״תור הזהב" כאן"שדרן רדיו ב , טובולאופיר : מנחה

חוזרים לשורשים בסדרת מפגשי שיח ומוזיקה חיה ! ממרקש לשדרות ומטהרן לרחובות, מצנעא לכרם התימנים

.עם המיטב של התרבות והמוזיקה המזרחית בישראל

!באולם אינטימי קרוב לבית! מפגשי שיח ומסיקה חיה

הזמר ציון גולן19.01.22

לאחרונה . כבר עשרות שנים שציון גולן מנגיש את המוזיקה התימנית העתיקה לקהל הישראלי

בזכות ״הסכמי אברהם״ הוא אף יצר שיתופי פעולה חוצה גבולות עם מוזיקאים מתימן ואיחוד 

מכל השנים  והקלאסיקותנשמע את הלהיטים טובולבמפגש מיוחד עם אופיר . האמירויות

.ונשוחח על הדרך שעשה ציון בקריירה המופלאה שלו

אוליאלהזמר והמוסיקאי חיים 30.03.22

"  שפתיים"את סולן להקת טובולבאירוע יארח אופיר . בשיחה אישית בשילוב מוסיקה חיה

.  לשיחה על מוסיקה שורשית ממרוקו ועד מוסיקה ישראלית עכשווית

הזמרת והפייטנית מורין נהדר  25.05.22

ממובילות סצנת מוזיקת העולם , יארח את הזמרת היוצרת והפייטנית מורין נהדרטובולאופיר 

בין  , במסע מוסיקלי חוצה גבולות וזמנים, בארץ ומהבולטות בתחום התחדשות המוזיקה היהודית

למיטב המוזיקה העממית הפרסית , הפיוטים המרהיבים של יהודי איראן שגאלה משכחה

.הסוחפת והמרגשת בעיבודים מרהיבים

יפורסם בהמשך15.06.22

להרשמה

פסנתרן ומוזיקולוג, רועי עלוני

בהדגמות חיות המלּווה, יצירות המופת המופלאות של עולם המוזיקה הקלאסית ניצבות במרכזה של סדרה זו

נעסוק בהתהוותן של הצורות המוזיקליות המרכזיות  . ובהשמעת מבחר מהקלטותיהם של גדולי המבצעים

.ובהתפתחות כלי הנגינה ונתוודע לסיפורים מרתקים על אודות מלחינים ומבצעים דגולים

התחלות חדשות ומסעירות של עולם המוסיקה26.10.21

גם בעולם הצלילים, מים הם חיים30.11.21

רטו לפסנתר'הקונצ, ייקובסקי'צ15.02.22

חליל הקסם, מוצארט31.05.22

אקסטרווגנזה של הפסנתר28.06.22

₪   40כרטיס בודד , 175₪|   מפגשים  5|  סמילנסקיש "בית התרבות ע|  11:30' |  ימי ג

להרשמה

ח.ל.ט|  הזכות לשינויים שמורה 

2
2

ה
ק

זי
מו

https://katedra.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20222006
https://katedra.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20221345


סינמטק רחובות

מפגש שיח עם מיטב המרצים והקרנה באורך מלא של הסרטים על כוס קפה

(2021ישראל )דני קרוון 17.11.21

.במאי ועורך הסרט, נארח למפגש יוצר את ברק היימן. סרטו של ברק היימן

(  2012סקוטלנד \בריטניה)חלקם של מלאכים  15.12.21

טירות והחצאיות , הוויסקי, מסע בסקוטלנד הפסטורלית והפראית שאגמיה. ויסקי משמח לבב אנוש

.נצלול אל לב התרבות הסקוטית המכשפת. המשובצות הפכו לסימני ההיכר שלה

מתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה עכשווית של קונפליקטים בעולם מדריכת טיולים , גליה פסח

(  2009אוסטרליה )מאוהריקוד האחרון של 12.01.22

ארכיאולוג וגיאוגרף, רילסקיזאביק |  אמנות כביטוי לשינוי בסין במעבר בין קומוניזם לליברליות  

(2006ב "ארה)"סיפור אהבה, קובה"09.02.22

,  דניאל גולדנברג|  ניתוח עומק של דמותו פועלו של פידל קסטרו  –" בעליו של אי החופש"

מובילת טיולים ומסעות, אנתרופולוגית

(  2019גרמניה \ערב הסעודית)המועמדת המושלמת 09.03.22

עיתונאית ופרשנית לעייני ערבים  , סמדר פרי?  |  מה רוצות הנשים של סעודיהיום האישה הבינלאומי  

"  ידיעות אחרונות"בעיתון 

מפגשים   5|  בית יד לבנים  |  הרצאה מקדימה וסרט  19:30|  התכנסות לקפה  19:00'  |  ימי ד

45₪כרטיס בודד , 200₪

להרשמה
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540₪|  מפגשים  12|  סמילנסקיש "בית התרבות ע|  12:00-10:00'  |  ימי ב|  15.11.21: פתיחה

'מורה מטעם ההתאגדות הישראלית לברידג: מנחה

.אסטרטגיה והרבה הנאה, הזיכרון, מפתח לנו את החשיבה, הינו משחק חברתי המשמש לנו כחדר כושר למוח' הברידג

כדי להתחיל להבין ולשחק את המשחק המרתק , בקורס נלמד את הכלים והכללים הבסיסיים הראשונים

.צעד אחר צעד, ברורה וקלה, בדרך פשוטה, ’ברידגוהמרגש שנקרא 

ם"פ רפואת הרמב"מרצה ויועצת ע, שירלי יוסף: מנחה

ם                                                                                                                            "הרמב" יהיו מזונותיך תרופותיך"

.סדנה ייחודית המשלבת ידע בתזונה טבעית והרגלי אורח חיים בריא

:תכני הסדנה

כאבי בטן, צרבות, עייפותהיומיומיות " התופעות"מניעת •

ההשפעה של הנפש על הבריאות הפיזית שלנו  •

צמחי מרפא, תזונה מחזקתחיזוק המערכת החיסונית •

סרטן, שומנים בדם, כולסטרול, סוכראיזון מחלות השפע •

הדרך המאוזנתניקוי רעלים •

תזונה אנטי סרטנית, תזונה אנטי דלקתית" יהיו מזונותיך תרופותיך"•

מה כמה ואיך לאכול לספיגה מושלמת של המזוןיסודות התזונה הבריאה •

מה עוזר ומה מונעירידה במשקל •

איך לצלוח בשלום והקשר בין אוכל למצבים רגשייםאכילה רגשית •

מחלות, הזיכרוןבריאות המוח •

860₪|  מפגשים  6|  סמילנסקיש "בית התרבות ע|  19:30-17:00'  |  ימי ב|  18.10.21: פתיחה

בונוסים

פ בדיקות דם"אבחון ע��

דגשים תזונתיים אישיים��

חוברת מתוכנים בריאים��

וואטסאפתמיכה בקבוצת ��

להרשמה

להרשמה
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1200₪|  מפגשים   6| סמילנסקיש "בית התרבות ע|  12:00-09:00'  |  ימי ב|  06.12.21: פתיחה

ואמניתמאמנת , מיכל רוזן: בהנחיית

מהמומחיות המובילות בארץ להתפתחות אישית והעצמה שמחה לוין, מנהלת אקדמית

?אוהבים תמונות? אוהבים לצלם

.גם מעשירה וגם מעצימה, מסע צבעוני של חוויה שהיא גם אומנותית

.זהו כלי מקורי וייחודי שפיתחנו במכללת כישורים. שימוש בצילום או בחומר צילומי במטרה לעודד שינוי וצמיחה

.  אם אתם רוצים להעשיר את הנפש שלכם כל מה שאתם צריכים זה להצטרף אלינו יחד עם הטלפון הנייד שלכם

.מצבים ומקומות, אנשים, המצלמה היא כלי אימוני שכן המצלמה מאפשרת לתחום את המציאות ולהקפיא רגעים

.  הצילום הוא דיאלוג בין המציאות הפנימית לחיצונית והוא כלי תיווך לשינוי

.  במסגרת הקורס נצא לצילומי חוץ

קישורים  -מנחה במכללת כישורים , תמי אלון: מנחה

מהמומחיות המובילות בארץ להתפתחות אישית והעצמה, שמחה לוין: מנהלת אקדמית

.  קורס ייחודי שמטרתו לתת ארגז כלים להעצמה אישית חיובית

הקורס הזה בדיוק בשבילכן כי הוא ייתן לכן מפות חדשות לניווט בעולם  –אם אתם בצומת של פרשת דרכים 

.לא ידוע ויוביל אתכן לחיים הרבה יותר חיוביים ואופטימיים

.  הקורס מיועד לתת כלים להתמודדות טובה יותר עם החיים ולניהול חיובי יותר של החיים

,  קבלת החלטות, התמודדות עם לחץ ושחיקה, חיזוק הביטחון העצמי, בקורס נלמד כלים לחשיבה חיובית

.  מערכות יחסים והצלחה, אושר, אופטימיות

1600₪|  מפגשים   8| סמילנסקיש "בית התרבות ע|  20:00-17:00'  |  ימי א|  28.11.21: פתיחה

להרשמה

להרשמה
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900₪|  מפגשים  30|   סמילנסקיש "בית התרבות ע|  09:30'  |  ימי ה|  14.10.21: פתיחה

מדברים מהבית
מרצה בכיר ליידיש, מלך זיו

לדוברי השפה

.  ברגש ובאינטלקטואל, תוך התעמקות בעושר וביופי, מפגשים הפותחים צוהר אל עולם היצירה הספרותית ביידיש

.לחוות את היידיש עם קהילה מיוחדת

495₪|  מפגשים  15|  סמילנסקיש "בית התרבות ע|  11:00'  |  ימי ב|  11.10.21: פתיחה

ללאדינומרצה בכירה , אהרונוביץפינה 

לדוברי השפה

ההיסטוריה , הסיפור העממי, הרומנסות והשירים, הפולקלור והמנהגים, ותרבותההלאדינוקורס חווייתי בשפת 

.הלאדינוהפתגמים ומטבעות הלשון ומקומם בעולם דוברי , ודמויות המופת

.נכיר את צורות הכתיבה השונות והשפות האחרות שחדרו אל השפה
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350₪|  מפגשים  10|   סמילנסקיש "בית התרבות ע|  09:00'  |  ימי ג|  18.01.22: פתיחה

Dr Aleksandra Geller

We all love stories. For most of us the desire to be transported into a different time and place 
and into another person’s life begins in childhood and never really goes away. It’s this basic 
desire, this curiosity that make us read more books, watch new films. By means of storytelling 
we also engage in a lifelong conversation with those closest to us – family members and 
friends – in order to understand their lives and make sense of our own. 
to ponder the ambiguities of our own lives. 
I invite you to start creating your personal Memory Book. Not a multivolume memoire, not a 
grand autobiography, just a place to share memories from your own life as well as family 
stories passed on from previous generations. 
My biography and my memories are my own. Why would I need a class to start writing them 
down, you might ask? Well, that’s true, you don’t. All you really do need is pen and paper. 
However, what often helps us persist in our endeavors is inspiration, encouragement, and 
feedback. The class is meant to provide a supportive environment for each participant’s 
individual creative process. 

Dr David Hadar

1940s and 50s were marked by the Second World War, the Atom Bomb, and The Cold War 

and the existential anxiety that accompanied them. At the same time they were a time of 

increased affluence and opportunity for many Americans, including Jews and eventually 

and gradually even African Americans. The prosperity manifested in suburban living that 

offered privacy and space but also isolation. How did American writers react to these 

colliding currents and to a world changing at an ever increasing rate? We will answer these 

questions by reading writers such as Saul Bellow, Norman Mailer, Tennessee Williams, 

Elizabeth Bishop, Ralph Ellison and listening to some early Rock ‘n Roll.

350₪|  מפגשים  10|   סמילנסקיש "בית התרבות ע|  09:30'  |  ימי ג|  02.11.21: פתיחה
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110₪|  08:30: יציאה'  | יום ג|  14.09.21

עיר דוד: בהדרכת|  " עיר דוד פינת הכותל"1.

,  אבני פסיפס, בולות, במהלך השנים נמצאו אלפי מטבעות. בעמק צורים" חוויה הארכיאולוגית"נתחיל את סיורנו ב

האתר הנימצא מול אוניברסיטת הר . תכשיטים ועוד עשרות פריטים מכל תולדותיה של ירושלים, ראשי חץ

בגן הלאומי , לאחר מכן. בו ניקח חלק בפרויקט הארכיאולוגי של חשיפת ממצאים מירושלים הקדומה, הצופים

לתעלה תת קרקעית חבויה ששימשה למסתור עבור  , נרד מתחת לרחוב המרכזי של העיר הקדומה, עיר דוד

נחזה ביסודות הכותל המערבי מתחת לפני הקרקע ומשם נצא אל  . אחרוני המורדים ערב חורבן בית המקדש

נסיים בגן הארכיאולוגי דוידסון החושף שרידים של ירושלים מימי בית שני  . הרחוב המפואר בו פסעו עולי הרגל

.  שרידי קשת רובינסון ועוד, המדרגות אל שערי חולדה, בהם הכותל הדרומי של הר הבית

160₪|  08:00: יציאה'  | יום ג|  19.10.21

אורלי בן משה: בהדרכת|   על ירושלים -" הרוסים". 2

פרובוסלביים-סיור באתרים רוסים

הבניה הרוסית רחבת היקף ובעלת מאפיינים אדריכליים  , כפיצוי. הנצרות הרוסית הגיעה לארץ הקודש באיחור

.המזוהים עם רוסיה

מגדל הכנסייה הוא אחד  , במעלה ההר כנסיית העלייה השמיימה: נתחיל את היום בשני המנזרים שבהר הזיתים

בירידה רגלית או באוטובוס נגיע לכנסיית מריה . נספר על המסורות הקשורות במקום. מסימני ההיכר של ירושלים

ונגלה כיצד המקום קשור לבית המלוכה האנגלי שנציגיו המגיעים לביקור בירושלים  " כנסיית הבצלים"-מגדלנה

נספר את סיפורן של האכסניות ואת סיפורה של הצליינות הרוסית אז , במגרש הרוסים. דואגים לפקוד את המקום

שנודע  " נייבסקיאלכסנדר "נכנס לעיר העתיקה לבקר במתחם . נבקר בבית המלון שבחצר סרגיי. וגם היום

,  בחלקו האחרון של היום. במקום ואת מעורבותו של פוטין" בוחשים"ננסה להבין את ה". חצר אלכסנדר"לאחרונה כ

.  נבקר במנזר גורני שבעין כרם

150₪|  08:30: יציאה'  | יום ד|  27.10.21

אבי משה סגל: בהדרכת|   עיר הביון העברית הראשונה  -? יימס בונד העברי'איה ג.3

!  עיר הביון העברית הראשונה–יפו -יימס בונד העברי אל תל אביב'בעקבות ג

וחשיפה ראשונה לדמויותיהם של מניחי היסודות  ... יהיה זה מסע ביפו ובתל אביב אל שורשיה הנסתרים של החבצלת

י ולצידם  "נעקוב אחר לוחמיו הראשונים של המוסד שהיו חיילים אלמוניים של לח: האיתנים לעולם הסוד והסתר

.איסר הראל–והממונה עליו " מפרץ"מייסד יחידת , יצחק שמיר, ל שהתגייסו בעקבות מפקדם הנערץ"הקולגות מהאצ
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160₪|  08:30: יציאה'  | יום ב|  01.11.21

ר ירון עובדיה"ד: בהדרכת?   |    היכן מתחבאים אתרי האסלאם במישור החוף.  4

זהו מסלול מעגלי היוצא וחוזר לחורשת  . לאתר נבי רובין ולאורכו של נחל שורקפלמחיםנתחיל בהליכה בחולות 

.נראה עקבות בעלי חיים ונכיר את צמחיית החולות במקום. מ בחולות"ק4-אורך ההליכה כ. הצנחנים

נמשיך דרומה לאשקלון ונבקר בחצר  . במקוםהממלוכיתל יבנה והמגדל , משם ניסע ליבנה לקבר רבן גמליאל

.בית חולים ברזילי באתר מוסלמי מפתיע

(מוזיאון המזגגה)תשלום מזומן ₪ 12+ ₪ 180|  07:30: יציאה'  | יום ג|  09.11.21

ר אריה בורנשטיין"ד: בהדרכת| ארכיאולוגיה וראשית ההתיישבות  , ים, נוף-חוף דור ומישור חוף הכרמל .  5

ממנו  , נמשיך בנסיעה אל קיבוץ נחשולים. את סיורנו נפתח בתצפית מרתקת מיער עופר אל מישור חוף הכרמל

-עיר הנמל החשובה ביותר במרחבי ארץ–לאורך החוף אל תל דור ( למשך כשעתיים, הליכה קלה)נצא לסיור 

.               ישראל בימי המקרא

שרידי מפעל הפקת צבע התכלת מחלזונות  ....מקדש ו, מבנים, מחסנים, נסייר בין מצוקי חוף נהדרים ושרידי נמל

ומאידך את  , מוזיאון המציג מחד את ממצאי תל דור-נבקר במוזיאון המזגגה , להשלמת תמונת הממצאים. הים

ונשמע על אלכסנדרונינבקר באנדרטת חטיבת . 20-פעילותו של הברון רוטשילד במקום בראשית המאה ה

.    נחתום את סיורנו בסיור קצר מתל מבורך אל אמת המים של קיסריה. במלחמת העצמאותטנטורהפרשת קרב 

רן שהם: בהדרכת|   משדרות העמודים בבית שאן העתיקה ואל שדרת העמודים במשכן בעין חרוד  .  6

.נחווה קלאסיקה ארץ ישראלית במיטבה, בטיול זה בעמק בית שאן ועמק חרוד

.תוכננה העיר הרומית עם כל המאפיינים המונומנטליים של תקופתהנתחיל בעתיקות בית שאן ונראה כיצד

התאמה אל  נמשיך לבית הכנסת בבית אלפא ונראה כיצד בשלהי התקופה הרומית עברו המוטיבים העיצוביים

?התרבות היהודית המקומית

,  בוהישראלית המוצגותהאמנותאשר יוצר רקע מתוחכם להפליא לתערוכות, בעין חרודנסיים במשכן לאמנות

.קלאסיקה אדריכלית מקומיתתוך יצירת

(מוזיאון עין חרוד+ בית אלפא + בית שאן )תשלום מזומן ₪ 43+ ₪ 175|  07:30: יציאה'  | יום ה|  25.11.21

חרמץמשה : בהדרכת|   ופרשת גוש עציון   ה"הלבעקבות .  7

.שהקימו יוצאי בולגריה, מושבת הספרדים הראשונה בארץ, נפתח את סיורנו במושבה הרטוב

ניסע לתצפית על , לאחר מכן. בדרכה לגוש עציון הנצור, ה"הל–המושבה שימשה בסיס יציאה למחלקת ההר 

כפי שעלו מהמחקר המקיף על הקרב שנעשה  , סיכויים מול סיכונים, שם נבחן את השיקולים, גבעת הקרב

.לאחר מלחמת ששת הימים

בחלק השני של היום נבקר במרכז מורשת גוש עציון בכפר עציון בו נצפה במיצג חדש על חורבות הבונקר בו  

.  הקרבות הקשים והשיבה הביתה, ימי מצור וגבורה, מסע בזמן אל חיי הרוח והאדמה–נפלו מגיני כפר עציון

.לסיום נחזה בעץ אלון ענק ומרשים שהפך לסמלו של גוש עציון

(כפר עציון₪ 20+ הרטוב₪ 10)תשלום מזומן ₪ 30+ ₪ 175|  07:30: יציאה'  | יום ה|  09.12.21

אוריאל פיינרמן: בהדרכת| " המלח-סודות ואוצרות בצפון ים, בעקבות מגילות".  8

החדש  " שביל המערות"נלך ב. נצא לסיור בעקבות התגלית הארכאולוגית החשובה ביותר שנחשפה בארץ

נבקר באתר קומראן ונספר על , בהמשך. ממנו נצביע על המערות בהן נתגלו מגילות, למרגלות מצוק ההעתקים

.חיי האיסיים

.  פשחהבעין " שמורה החבויה"נבקר ב, הצהריים-בשעות אחר

אך השביל כולל , אין עלייה למערות. )מ כל קטע"ק2המסלול כולל שני קטעי הליכה בדרגת קושי בינונית באורך 

(.עלייה מתונה ומדרגות

(פשחהעין ₪ 18+ קומראן ₪ 15)תשלום מזומן ₪ 33+ ₪ 180|  07:30: יציאה'  | יום ה|  16.12.21

סגולה זמירי: בהדרכת| " לחיי הספינות שבדרך, קפיטן, לחיי הספינות".  9

.נתן אלתרמן ועוד, לב-יורם טהר, נסייר ונשורר סיפורי העפלה דרך עטיהם של המשוררים חיים חפר

,  רב החובל האיטלקי, אקסודוס. נעפיל אל פסגת הכרמל ונרד איתם בשבילים הפורחים שם, יחד עם המעפילים

.גם במחיר של מאבק בבריטים בעזרת שימורים ופחיות, ואומה הנאבקת על רצונה לחיות

.צחק אחרון–נראה מי בסיפור זה , כשבסופו של יום, שם הרדאר שבלש בראש מדרון, הכרמל הינו רקע לסיפור

.מוזיאון העפלה וחיל הים בחיפה, מאריססטלה, נחל אורן, חורשת לימור: האתרים בהם נבקר

(מוזיאון העפלה וחיל הים)תשלום מזומן ₪ 15+ ₪ 165|  07:30: יציאה'  | יום ד|  29.12.21
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יריב פלד: בהדרכת|    עוטף עזה   .  10

ביקור באתר שהוקם כיד זיכרון והנצחה למורשת הקרב של חטיבת הצנחנים בתקופת  -אנדרטת החץ השחור 

.מהמקום נקיים תצפית על השכונות הצפוניות של העיר עזה. 50-במחצית הראשונה של שנות ה, פעולות התגמול

במהלך הסיור . מר נמרוד חפץ, בהדרכתו של תושב המקום, קיבוץ נירים, גן הזיכרון בכיסופים-נירים -כיסופים 

,  הסיור. וטרור התבערה" צוק איתן"ועל ההתמודדות התושבים בתקופת מבצע , בישוב צמוד גדר, נשמע על החיים

ביקור על יד  : ויכלול בין השאר, לאורך הגבול, יתקיים בשטח בסמוך לעבודות הנעשות להקמת המכשול, ברובו

אחד מפתחי המנהרות שנחפרו משטח עזה לתוך ישראל ותצפית על העיר חאן יונס ומחנות הפליטים סביבה  

(.המסגד הכחול)

ניסע סביב החומה המקיפה אותו ונתרשם מציורי  . ביקור בישוב הקרוב ביותר לגבול הרצועה-כרם שלום 

.  2002-נעצור בסמוך למקום חטיפתו של גלעד שליט ומוצב אפריקה שהותקף על ידי מחבלים ב. הגרפיטי שעליה

.דהניה שעל גבול מצרים/משם נמשיך למעבר הסחורות רפיח

.  ובכיכר נפגעי פעולות האיבה במרכז העיר, בחצר המשטרה המקומית, "מוזיאון הקסאמים"ביקור ב-שדרות 

.יתכנו שינויים במסלול הסיור בכפוף למצב הביטחוני

תשלום מזומן₪ 10+ ₪ 175|  07:30: יציאה'  | יום ד|  19.01.22

ר ירון עובדיה"ד: בהדרכת|    למטיבי לכת  -בקעת הירדן ירוקה מתמיד  .  11

.ופיראןתלכיד : לאורכם של שני נחלים קצרים, (מ"ק6)אך לא ארוך במיוחד , נצא לטיול מאתגר

והוא אחד היחידים בו סימון השבילים הופך להיות , שבו גם סולמות, פיראןבואדינתחיל בעלייה בנחל תלכיד ונרד 

!יפה ובלתי נשכח, יהיה ירוק. לאטאבל לא ארוך ויש לנו כל היום לעשות את זה לאט , קצת מאתגר. גם תת קרקעי

.  בירידה יש שני סולמות לרדת עם ידיות אחיזה נוחות

.מיועד למטיבי לכת לא לבעלי פחד גבהים

175₪|  07:30: יציאה'  | יום ב|  21.02.22

(גן לאומי ציפורי)תשלום מזומן ₪ 14+ ₪ 175|  07:30: יציאה'  | יום ד|  02.03.22

(סוסיא)תשלום מזומן ₪ 17+ ₪ 165|  07:30: יציאה'  | יום ג|  15.03.22

(גן לאומי תל מגידו)תשלום מזומן ₪ 14+ ₪ 185|  07:30: יציאה'  | יום ג|  29.03.22

יאיר עמיצור: בהדרכת|  עולמם של חכמים בשביל הסנהדרין  .  12

ביקור באושה העתיקה ובבירת הגליל ציפורי 

-ומבית, שערים-ומשפרעם לבית, לשפרעםומאושא...  לאושאומיבנה , ליבנה... מלשכת הגזית… גלתה סנהדרין

(.תלמוד בבלי)לטבריאומציפורי , שערים לציפורי

.  עבר מרכז היישוב היהודי בארץ ישראל לגליל, נ"לסה135כתוצאה מדיכוי מרד בר כוכבא על ידי הרומאים בשנת 

הכרות עם החפירות החדשות  , העתיקה' אושה'נתחיל בביקור באתר . בסיורנו נתחקה אחרי הסנהדרין בשתי נקודות

.  'ציפורי'נמשיך לבירת הגליל , לאחר מכן(. כ"מ וחצי סה"כק)אושהשל ' אבן השבת'הליכה עד ל. והממצאים

נפגש  , נחשף לפועלה של הסנהדרין והעומד בראשה רבי יהודה הנשיא, נסייר בעיר המרכזית בגליל בתקופה הרומית

,  באדריכלות הרומית ובסוגיות המורכבות העולות מעיר המורכבת מתושבים יהודים, עם משמרות הכהונה בגליל

.פגאניים ונוצרים

ר אריה בורנשטיין"ד: בהדרכת|  דרום הר חברון  –" דרומא"בבין מזרע לישימון , עבר והווה.  13

שמורת טבע  , בקעת ערד ועד בקעת ים המלח, לתצפית נרחבת אל דרום הר חברוןעמשאנעלה בנסיעה אל הר 

.מיוחדת בגבול המזרע והישימון

,  יישוב בו השתמרו שרידים מרשימים של בית כנסת קדום". סוסיא"-נבקר ביישוב מימי בית שני ועד ימי התלמוד 

נדבר על  -" מפגש עם תושב"ב, לאחר מכן. מנהרת מילוט מימי מרד בר כוכבא...ו, שרידי מבנים ועבודות קדומות

.   תפיסת אדמות ועימותים, החקלאות באזור, החוות החקלאיות בדרום הר חברון

.  בהמשך נלך במסלול הליכה קצר בשביל המתקנים החקלאיים ובית הכנסת הקדום בחורבת ענים

במקום  –מפגש עם הסיפור המקראי של דוד ואביגיל -" ואיש במעון ומעשהו בכרמל"-" אביגיל"ולסיום נבקר בישוב 

.ונבקר בשרידי בית הכנסת הקדום והמרשים בחורבת רימון, נחזור דרך יער להב, אם יוותר זמן. התרחשותו

ר אריה בורנשטיין"ד: בהדרכת|  מורדים ושופטים בעמקי הצפון, מלכים.  14

נפתח את סיורנו בביקור במרכז המבקרים החדש בתל מגידו ונסייר בשרידי האתר המקראי המרתק המשמש  

.כאתר מנחה של הארכיאולוגיה של ימי המקרא

אשת חבר  )שבו כנראה התרחש המפגש בין יעל ( מעיינות ומים זורמים)הקיינינמשיך בסיור רגלי קליל בנחל 

.   וסיסרא( הקייני

הצופה אל  , (הליכה קצרה וקלילה)אשר בהר שאול " ך"שביל התנ"שם נטייל ב, נמשיך לרכס הגלבוע-מכאן 

.   ומות שאול ובניו במערכה כנגד פלישתים, ונספר על אירועי מלחמת גדעון והמדיינים, עמק חרוד

(.  בית שאן)נחתום את סיורנו בשמורת אירוס הגלבוע בשיא פריחתו ובמבט אל עמק המעיינות 
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ר ירון עובדיה"ד: בהדרכת|   ליד הבית   , כאן, ארכיאולוגיה ופריחה.  15

.בשיאו של האביב נצא לסיור הכולל שלושה אתרים ארכיאולוגיים הטבולים בירק ובפריחה מדהימה ומגוונת

נמשיך  . נכיר את המקום ונראה חפירה של יישוב כמעט שלם מתקופת הבית השני, עתריבח׳רבתנתחיל בביקור 

נרד למערות קבורה ונלך ליד פסיפס  , שם נערוך מסלול קצר נוסף בין פרחים לשרידים ארכיאולוגייםבורגיןלח׳רבת

.שנה1500של כנסייה ועל גת מלפני 

.תל גזר המקראי אותו קיבל המלך שלמה מתנה לחתונה-נסיים בביקור באחד התלים המקראיים החשובים באזור 

.לא מיועד למתקשים בהליכה. ללא אתגרים מיוחדים, ק״מ2-בכל אתר מסלול קצר של כ

165₪|  08:00: יציאה'  | יום ה|  07.04.22

עופר רגב: בהדרכת|   מבצע סוזנה  .  16

.    ונלכדה, חוליית מודיעין ישראלית שפעלה במצרים בראשית ימי המדינה, 131סיפורה של יחידה " מבצע סוזנה"

על האירוע הוטל איפול תקשורתי  . שניים מהם הוצאו להורג, נידונו לתקופות מאסר ממושכות, חברי החולייה עונו

יצרה  , הפרשה חוללה תהפוכות בהנהגה הישראלית". עסק הביש"או " הפרשה"והיא נודעה בתקשורת בשם 

.     לצד גבורה ומסירות, טלטלות בצמרת הצבא ונחשפו בה הפקרות והפקרה

השאלות שיוותרו כנראה ללא , דמותם והתנהלותם, נצא לסיור באזור עין כרם וירושלים ונעקוב אחר גיבורי הפרשה

.  לעד, פתרון

175₪|  08:00: יציאה'  | יום ב|  02.05.22

:נוהל הרשמה
www.ironit-rehovot.co.ilההרשמה תתבצע על ידי רישום דרך אתר החברה העירונית רחובות  ▪
.באחריות הנרשם להגיע במועד ולמקום המפגש ביום הטיול▪

:זמן קורונה
.מספר המטיילים והמחיר יכולים להשתנות בהתאם להנחיות, לפיכך הטיול, הטיולים יתקיימו על פי הנחיות משרד הבריאות▪

:כללי
.קיום הטיולים מותנה במינימום משתתפים▪
.נא להביא לטיול את כל הכרטיסים העשויים להקנות הנחה בכניסות לאתרים▪
.מומלץ להביא כיסא מתקפל לכל הטיולים▪

:  ביטול הרשמה
.יקבל זיכוי מלא, ימי עבודה לפני מועד הטיול5המבטל את השתתפותו עד ▪
.  מערך הטיול75%ס "ימי עבודה לפני מועד הטיול יקבל זיכוי לאירועי הקתדרה ע2המבטל את השתתפותו עד ▪
.ידון כל מקרה לגופו לאחר בקשה בכתב ביום יציאת הטיול, לאחר מכן ובמקרים חריגים או עקב כוח עליון▪

.הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לביטול טיול או לשינויים כתוצאה מאילוצים
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₪  100/ לפעמיים בשבוע, לחודש₪ 200|  11:30' יום ד| 18:30' יום ג| 17:45' יום א|  03.10.21: פתיחה

ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא עלות|  לפעם בשבוע לבחירה  , לחודש

מתמחה בשירות תנועה לקבוצות, מורה לתנועה בשיטת פלדנקרייז, מיכל חולב|  פלדנקרייז  

עיניים , דיבור, מנשימה)שיטת פלדנקרייז היא שיטה לטיפוח מודעות עצמית דרך התנועה שהיא בסיס הקיום שלנו 

על ידי המודעות נוכל לשנות הרגלי תנועה ולהתאים אותם לצרכים המשתנים ובכך  ( טיפוס וכדומה, ועד הליכה

.והקלה על כאבים, גמישות, לחוש רעננות

פעם בשבוע לבחירה |  לחודש  ₪ 180| 09:15-08:15' יום ה/ 21:15-20:15' יום ג|  12.10.21: פתיחה

מורה מוסמכת ליוגה, גימשיאמלי |  יוגה  

,  התרגול הפיזי משקיט מפעולות היום יום. מטרת תרגול היוגה היא לאפשר מיקוד ושליטה בתשומת הלב שלנו

.נוכחות באמת-הנשימות משקיטות את התודעה ובכך מתאפשר מצב של נוכחות ברגע

לפעמיים בשבוע₪ 200/ לחודש פעם בשבוע ₪ 160| 18:30' יום ד|  10:00' ד|  08:00' יום ב|  04.10.21: פתיחה

מדריכת פילאטיס במגוון מסגרות כולל במכון לשיקום הלב בבית החולים קפלן, אפלבוייםאיריס |  פילאטיס  

תוך שימוש  , התרגילים מבוצעים על מזרן. מגמיש ומייצב את הגוף, מאריך, אימון גופני המחזק את השרירים

יציבה משופרת ובעיקר הענקת  , שרירים ארוכים וחזקים, גוף מאוזן וחטוב: והתוצאות. גומיות ומשקוליות, בכדור

.איזון יציבות והרגשה טובה וחיונית לאורך כל היום, אנרגיות חדשות

ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא |  פעם בשבוע  |  לחודש  ₪ 200|  09:45-08:45'  | יום ג|  13.10.21: פתיחה

מתאים לכל אחד ואחת עם או בלי ניסיון  | עלות 

זן הבינלאומישנגזן מוסמכת ארגון שנגמורה לשיטת . י קונג טיפולי מוסמכת'מדריכה ומטפלת בצ, טל נחום|  י קונג  'צ

.  י קונג אומנות תנועה סינית קדומה מעצימה את אנרגית החיים מעניקה חיוניות לגוף ולנפש'צ

.  י קונג בהתמדה ולאורך זמן משפר את הבריאות מקל על חולים במחלות כרוניות ומאריך תוחלת חיים'תרגול צ

התרגול מורכב מתנועות  . מאפשר שקט ושלווה לנפש ומסייע בריפוי עצמי, התרגול מחזק ומאזן את מערכות הגוף

.  קל ללמידה לכולם, פשוטות
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פעמיים בשבוע                                   ₪ 300, פעם בשבוע₪  200|  21:00-20:00' יום ד| 21:15-20:15' יום א|  10.10.21: פתיחה

ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא עלות

 NIA-NOW I AM-ניהמורה לשיטת , הגר משה קדם|  ניהריקוד 

לחימה אמנויות, דאנסודאנקןאז 'מחול מודרני ג. שיטות תנועה שונות9שיטת ריקוד המשלבת עקרונות מתוך 

הרעיון העומד מאחורי . ואפשרות לביטוי עצמיאלכנסדריוגה ושיטת , ריפוי פלדנקרייז, טאקוונדו, י’טאי צ, אייקידו

היא חוויה משחררת המחזירה לגוף את חדוות התנועה  ניהשיטת . השיטה הוא גילוי השמחה שבתנועה והעצמתה

.ומאזנת את הנפש, וההנאה מהריקוד

.  כל מי שאוהב מוסיקה ותנועה יכול. אין צורך בניסיון קודם כל אחד יוכל שיעור דינמי שמח לגוף ולנשמה

ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא |  פעם בשבוע  | לחודש  ₪  160|  21:00-20:00' | יום ב|  11.10.21: פתיחה

אין צורך ברקע קודם|  עלות  

מדריכה לריקוד מזרחי, רקדנית, אוליאלהילה |  ריקודי בטן  

למרות שמו  . הוא סגנון מחול שמקורו במזרח התיכון ובצפון אפריקה, או בשמו העממי ריקוד בטן, מחול מזרחי

ויש בו , הוא מאופיין כריקוד של רקדנית בודדת. המחול המזרחי משתמש בתנועה של כל שריר בגוף, המקובל

.התואמים את המוזיקה המושמעת, הרקדנית משתדלת לבטא באמצעות התנועה רגשות. אלמנטים של אלתור

מלווה רוחנית ומטפלת אנרגטית, נורית שי|  מעגל מדיטציה  

אבל איך אנחנו נושמים  , הרי אנחנו חייבים לנשום כדי לחיות, הנשימה מלווה אותנו מיום לידתנו ועד ליומנו האחרון

טכניקה רוחנית שעוזרת לנו להחזיר את , המדיטציה הינה כלי? עצבות, בהלה, חרדה, במיוחד כאשר פוגשים מתח

מזמינים אתכם לבוא לתרגל . לעצמנו את ההבנה שאנחנו יכולים לשהות גם בשלווה וברוגע תוך כדי אימון ותרגול

נכיר סוגי , במהלך המפגשים נלמד לתרגל מדיטציה. אימון התודעה בקבוצה אינטימית במרחב לגוף ונפש, מדיטציה

/  שקט: במפגשים נדון בנושאים כמו. מודרך וגם נלמד להקשיב אחד לשני בשיח פתוח ומכבדודימיוןמדיטציות 

.חמלה ומוטיבציה, אהבה, הכרת תודה, נדיבות, השקטה

₪ 550|  מפגשים  10| 19:45-18:45' יום א|  07.11.21: פתיחה

מרכז  , מיינדפולנספסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת התכניתבוגר , פסיכותרפיסט, אורי בנימין|  מיינדפולנס

.חיפה' שילוב ואונ

במטרה להשיג שקט ושלווה בתוך  , ולמידה הלכה למעשה פיתוח מיומנות באמצעות תרגולמיינדפולנסתרגול 

.הכאוס המאפיין את אורח החיים המודרני

רמת כאב ובמקרים  , פיתוח שיטתי של מודעות קשובה עוזר להפחתה של מתח חרדה תסמינים פסיכוסומטיים

שבועות מוביל לשיפור בחוסן נפשי וביכולת הכלה של  8-דקות ביום במשך כ45אימון של . מסוימים אפילו דיכאון

.מצבים קשים

₪                                                           1200| מפגשים  8|  20:30-18:00' | יום ג|  (  ערב)02.11.21: פתיחה

1200₪| מפגשים  8|  11:30-09:00' | יום ו|  (  בוקר)05.11.21: פתיחה

להרשמה ערב

להרשמה

להרשמה

|  20:00-19:00' יום ה, 19:30-18:30' יום ב|  08:00-07:00' יום ה, 08:15-07:15' יום ג|  04.10.21: פתיחה

פעמים בשבוע4עד |  לחודש  ₪  230

מאמנת כושר  , ענת הרשקוביץ|  אימון דינמי  / עיצוב חיטוב 

באמצעות  , שיווי משקל וגמישות, שיפור יציבה, סיבולת לב ריאה, בניית שריר: הדרך להשיג את מטרות הכושר

.התעמלות מהנה ומרעננת באנרגיה גבוהה עם אפשרויות שמתאימות לכולן. שילוב אימוני כוח שריר ואימון אירובי

!מיועד לנשים בלבד

להרשמה

להרשמה בוקר

פעמיים בשבוע-להרשמה פעם בשבוע-להרשמה
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₪                                                                 3230|  מפגשים  34|  12:30-09:30'  | יום א|  03.10.21: פתיחה

₪  3230|  מפגשים  34|  12:30-09:30'  | יום ד|  06.10.21: פתיחה

"מכון אבני לאמנות"בוגר , מאיר נטיף|   ציור מתקדמים  

.תוך לימוד רק מתולדות האמנות, חומרים וגישות שונות, נעסוק בהרחבה בטכניקות. אקריליק ועוד, ציור בשמן

₪                                                                 3230|  מפגשים  34|  12:30-09:30'  | יום ב|  04.10.21: פתיחה

₪  3230|  מפגשים  34|  21:00-18:00'  | יום ב|  04.10.21: פתיחה

"מכון אבני לאמנות"בוגר , מאיר נטיף|   ציור מתקדמים  

.אקריליק ועוד, שמן: תוך שימוש במגוון טכניקות וחומרים כגון, נתמקד בהיבט הפיגורטיבי של הציור

₪                                                                  3230|  מפגשים  34|  12:30-09:30'  | יום ג|  05.10.21: פתיחה

₪  3230|  מפגשים  34|  21:00-18:00'  | יום ג|  05.10.21: פתיחה

"מכון אבני לאמנות"בוגר , מאיר נטיף|   ציור חופשי לאמנות  

.ננסה להרחיב את גבולות השפה האמנותית ולפתח שפה אישית. הקורס מיועד לבעלי ניסיון בציור ורישום

המחיר כולל חומרים                                                               |  ₪  3400|  מפגשים  34|  20:00-17:00'  | יום א|  03.10.21: פתיחה

המחיר כולל חומרים |  ₪  3400|  מפגשים  34|  12:30-09:30'  | יום ג|  05.10.21: פתיחה

ציירת ומורה לאמנות, מירי אורן|   סודות הרישום והציור  

.'וקולאזחלל וטכניקות של שימוש בצבע , צבע, כמו כן קומפוזיציה, בקורס נלמד את בסיס יסודות הרישום והציור

להרשמה

להרשמה

להרשמה

להרשמה
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₪                                                                 3230|  מפגשים  34|  12:30-09:30'  | יום א|  03.10.21: פתיחה

₪                                                                    3230|  מפגשים  34|  21:00-18:00'  | יום א|  03.10.21: פתיחה

₪   3230|  מפגשים  34|  12:30-09:30'  | יום ב|  04.10.21: פתיחה

"מכון אבני לאמנות"בוגר , אורי ניר|   ציור ורישום מתחילים  

הקורס מיועדת הן למתחילים והן . נלמד טכניקות מגוונות בציור מכל הסוגים והסגנונות תוך פיתוח שפה אישית

.לבעלי ניסיון

400₪|  מפגשים  5|  19:30-16:30'  | יום ד|  06.10.21: פתיחה

מורה ותיקה לציור במגוון טכניקות, שולמןמירה |   ציור על עץ  

עיצוב דקורטיבי במרקמים שונים ונתנסה בציור על כלי חרס  , צריבה על עץ, נלמד טכניקות מגוונות בציור על עץ

.ומתכת

המחיר כולל חומרים                                                                |  ₪  750|  מפגשים  5|  19:30-16:30'  |  יום ב|  04.10.21: פתיחה

המחיר כולל חומרים |  ₪  750|  מפגשים  5|  12:30-09:30'  |  יום ד|  06.10.21: פתיחה

אמנית ומורה לפיסול ברשת מתכת, סיגל נוימן|   פסול רשת  

פיסול עבודות דו . של הרשתהמתיחה והכיווץ,לימוד טכניקות הכיפוף. עיצוב יריעות ברזל לכדי יצירות אמנות

.   שילוב חומרים שונים וצבעים, ברשת ברזלמימדותלת 

.הקורס אינו מצריך ידע קודם ומיועד למתחילים ולעוסקים בפיסול

המחיר כולל חומרים                                                                |  ₪  2100|  מפגשים  12|  12:30-09:30'  |  יום ד|  06.10.21: פתיחה

המחיר כולל חומרים  |  ₪  2100|  מפגשים  12|  19:30-16:30'  |  יום ד|  06.10.21: פתיחה

אוצרת  , מורה להדפס אמנותי. לונדון, "ברונל"ואוניברסיטת " בצלאל"בוגרת , לוי-סונינויעל |   סדנאות הדפס  

ומציגה בארץ ובעולם

,  חיתוך עץ ולינולאום, תחריט: הסדנה תכלול הסבר תיאורטי לצד עבודה מעשית בטכניקות ההדפס השונות

.  נתחקה אחר אמני הדפס שונים וניישם סגנונות הדפס מגוונים. הדפס רשת ועוד, קולוגרף

.  ולחובבנים ואינו מצריך ידע קודםלאמניםהקורס מיועד 

₪                                                                          1800|  מפגשים  12|  21:00-19:00'  |  יום א|  10.10.21: פתיחה

1800₪|  מפגשים  12|  12:30-10:30'  |  יום ג|  12.10.21: פתיחה

" אדמה יוצרת"מייסד בית הספר לצילום , צלם ואמן, עיתונאי, יואל שתרוג|   סדנאות צילום  -" לראות את האור"

או לאלה שמצלמים זמן רב ורוצים להבין טוב יותר מה , הסדנה מיועדת לצלמים בתחילת דרכם ללא ידע בצילום

.ובמיוחד לצלמים שעברו ממצלמה אנלוגית לדיגיטלית וזקוקים להכוונה, הם עושים

.  דיון וניתוח עבודות, מעשיים בשטח, הסדנה מורכבת ממפגשים עיוניים

(.לפרטים נוספים ויעוץ אודות מצלמה ניתן ליצור קשר)יש להגיע עם מצלמה דיגיטלית 

סדנאות יפתחו לאורך כל השנה|  ₪  450|  מפגשים  3|  12:00-10:00'  |  יום א|  יפורסם בהמשך  : פתיחה

אמנית ומורה לצילום ואמנות, צלמת, ניצן שתרוג|    בסמארטפוןסדנת צילום 

.               בסדנה נקבל כלים לצילום נכון וטוב יותר ונכיר במצלמה ככלי חינוכי משמעותי בעולם המדיה הדיגיטלית

.דיון וניתוח עבודות, מעשיים בשטח, הסדנה מורכבת ממפגשים עיוניים

.טעון במלואוסמארטפוןיש להגיע עם מכשיר 
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₪                                                                  3740|  מפגשים  34|  12:30-09:30'  |  יום ג|  05.10.21: פתיחה

₪                                                                   3740|  מפגשים  34|  21:30-18:30'  |  יום ג|  05.10.21: פתיחה

₪ 3740|  מפגשים  34|  12:30-09:30'  |  יום ד|  06.10.21: פתיחה

מתמחה בקרמיקה שימושית" בצלאל"אמנית קרמיקה בוגרת , איילת קציר|  קדרות וקרמיקה שימושית : עושים כלים

ניצור ונעצב כלים שימושיים ונעשיר את פני . בקורס נלמד את יסודות הקדרות ונפתח מיומנויות עבודה באובניים

.  עיטורים ובזיגוגים, צבעים קרמיים, בטקסטורות, השטח בטכניקות מגוונות

.הקורס מיועד למתחילים ולממשיכים

₪                                                                 3740|  מפגשים  34|  12:30-09:30'  |  יום ב|  04.10.21: פתיחה

₪                                                                   3740|  מפגשים  34|  21:30-18:30'  |  יום ב|  04.10.21: פתיחה

₪                                                              3740|  מפגשים  34|  21:30-18:30'  |  יום ד|  06.10.21: פתיחה

₪  3740|  מפגשים  34|  12:30-09:30'  |  יום ה|  07.10.21: פתיחה

"בצלאל"אמנית קרמיקה בוגרת , אריאלה אברהמסון|  פיסול ובניית יד  

פיסול : נלמד טכניקות שונות. תכשיטים ופרויקטים לפי בחירה אישית, אביזרים, כלים, בקורס נלמד להכין פסלים

.  וגלזורותחימרצבעי , שילוב חומרים, תבניות לחיצה, טקסטורות ועבודה בחוליות ומשטחים, מתוך גוש

.הקורס מיועד למתחילים ולממשיכים

בוגרת לימודי טיפול באומנות, אומנית בעלת סטודיו לאומנות, זמירלייעל |  '  ד-'כיתות א-קרמיקה לילדים צעירים 

.המאפשרים מעוף ליצירתיות וביטוי פנימי, הגולמיהחימרלימוד מיומנויות מקצועיות לצד הנאה במשחק ובלישת 

.וצבעיםגלזורות, עבודה עם תבניות, בחימרהקורס יכלול יצירת כלים ופיסול 

המחיר כולל חומרים|  ₪  2380|  מפגשים  34|  18:00-16:45'  |  יום ה|  07.10.21: פתיחה

בוגרת לימודי טיפול באומנות, אומנית בעלת סטודיו לאומנות, זמירלייעל |  ומעלה  ' כיתות ה-קרמיקה לילדים בוגרים 

.המאפשרים מעוף ליצירתיות וביטוי פנימי, הגולמיהחימרלימוד מיומנויות מקצועיות לצד הנאה במשחק ובלישת 

.וצבעיםגלזורות, עבודה עם תבניות, בחימרהקורס יכלול יצירת כלים ופיסול 

המחיר כולל חומרים|  ₪  2380|  מפגשים  34|  19:15-18:00'  |  יום ה|  07.10.21: פתיחה
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ב"תשפ–נספח לטופס הרשמה בית התרבות רחובות

:  כללי

.באמצעות האתר של החברה העירונית רחובות10.8.2021ב תחל ב "ההרשמה לכל הקורסים והסדרות תשפ▪

הבין תוכנו  , הצהרה והתחייבות מצד המשתתף כי קרא התקנון, אינטרנט מהווה הסכמה מלאה/ הרשמה טלפונית ▪

.והסכים לו

אם מספר המשתתפים ירד למינימום שאינו מאפשר  . פתיחה וקיום הפעילות מותנית במספר נרשמים מינימאלי▪

.תשמר לחברה הזכות להפסיק פעילות בהודעה מראש, קיום פעילות

החל מחודש הפעילות הראשון עד  , בכל חודש10או 5, 1-תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל: למשלמים בהמחאות▪

(.30/06/2022)ל "לסיום שנה

.20₪ס "עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בהחזר הוצאות ע▪

:סיבה מכוח עליון/ במקרה של שעת חירום 

להפסיק את הפעילות במקרה של שעת  / הנהלת החברה העירונית תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות▪

.חירום או מכל סיבה המהווה כוח עליון

פ ימי "החברה תחזיר את ימי הפעילות ללקוח ע, במידה ותתקבל הוראה לסגר אשר נכפה כתוצאה מכוח עליון▪

(.  בהתאם לשיקול דעתה)או תזכה את הלקוח החל מהיום הראשון לסגר \הפעילות החסרים ו

(  לא בידוד עצמי)פ הנחיות משרד הבריאות "ימים ברציפות עקב מחלה או בידוד ע14במידה והלקוח נעדר מעל ▪

מהסכום ששולם בגין תקופה זו וזאת בהתאם למילוי טופס בקשה להחזר כספי והמצאת  25%יאושר החזר בגובה 

.  ק'ימי עסקים באשראי או בצ45ההחזר הכספי יתבצע תוך . אישור רפואי מתאים

.ימים ברציפות14-לא יתקבל החזר כספי בגין היעדרות של פחות מ▪

:פרסום

או בני ביתו  /המשתתף מאשר לחברה העירונית להציג מעת לעת באמצעי התקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו▪

.אשר צולמו במהלך הפעילות

או הודעות שוטפות על השיעור בו הוא /ל והודעות טקסט בנושאים פרסומים ו"המשתתף מאשר שליחת דוא▪

משתתף  

ח.ל.ט.  לחברה העירונית שמורה הזכות לשינויים▪

:קתדרה

.הנחה לכל הקורסים בקתדרה בלבד5%זכאות ל 9.9.2021לנרשמים מראש בלבד עד ה ▪

(.מרחב גוף ונפש וסדרות בהיכל התרבות, טיולים, להוציא סדנת כתיבה. )כולל מכללת בוקר ושפות

אין כפל הנחות( * לא כולל מכללת בוקר וטיולים)5%הנחת בן זוג וקרבה ראשונה ▪

אנא שמרו עליו   , רב שנתי, כרטיס המנוי שברשותכם הוא כרטיס קבוע(. דיגיטלי)מנויים לסדרות יקבלו כרטיס חכם ▪

.   יש להביא את הכרטיס החכם בכל אירוע. לעונות הבאות

.15₪גניבה כרוכה בתשלום של \הנפקת כרטיס חדש עקב אובדן ▪

.  לא ניתן יהיה לנצלו לאחר מכן. 30.06.2022-תוקף המנוי לעונה עד לתאריך ▪

בכל סדרה  להחלפת אירוע אחד בלבדנשמרת הזכות , מפגשים בבית יד לבנים בלבד10לכל רוכש מנוי לסדרה עד ▪

.  על בסיס מקום פנוי בלבד, בתאום מראש

.  מינימום של נרשמים' פתיחת הסדרות מותנית במס▪

.  לא יינתן זיכוי כספי עבור אי מימוש הגעה לפעילויות שנרכשו▪

.או פיצוי מכל סוג שהוא/לא יהיה זכאי לכל החזר ו–מכל סיבה שהיא , משתתף שלא מגיע לפעילות אליה נרשם▪

.הפצת הודעת על שינויים הינה למנויים בלבד, הזכות לשינויים שמורה▪

.ימים לפני פתיחת הסדרה10-לא יאוחר מ, בקשה לביטול השתתפות תטופל רק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב▪

אין אפשרות השלמת מפגשים שלא מומשו  . ניתן לממש את המנוי עד לסיום אותו החודש עליו שולם-במנוי חודשי ▪

.בחודשים העוקבים

.50₪במקרה של ביטול ינוכו דמי הרשמה וטיפול בסך ▪

.והערך היחסי של שני מפגשים₪ 50במקרים ונסיבות מיוחדות שתכיר החברה בביטול ינוכו  דמי רישום וטיפול בסך ▪

.לאחר שלושה מפגשים לא יינתן החזר כספי▪



:נוהל הרשמה-טיולים 

.  ההרשמה תתבצע באתר החברה העירונית רחובות▪

.באחריות הנרשם להגיע במועד ולמקום המפגש ביום הטיול▪

.קיום הטיולים מותנה במינימום משתתפים▪

.נא להביא לטיול את כל הכרטיסים העשויים להקנות הנחה בכניסות לאתרים▪

.יקבל זיכוי מלא, ימי עבודה לפני מועד הטיול5המבטל את השתתפותו עד ▪

.ידון כל מקרה לגופו לאחר בקשה בכתב ביום יציאת הטיול, היעדרות מטיול במקרים חריגים או עקב כוח עליון▪

:המרכז לאמנות חזותית ובית הקרמיקה

.בקיזוז חגים וחופשות, עלות השיעורים הינה שנתית▪

.ביטוחים וכדומה, גביית רשות נוספת לטובת חומרים לפעילויות, בהודעה מוקדמת, ישנם קורסים בהם תתכן▪

לתשלום בהמחאות או מזומן יש להוריד ולצרף טופס הרשמה  . ההרשמה תתבצע באתר ובתשלום בכרטיס אשראי▪

.אגף/מהאתר ולהעבירם למשרדי המחלקה

.  בהצגת תעודת אזרח ותיק, הנחת אזרח ותיק תינתן לקורסים שנתיים בלבד▪

יש . והעברתו למשרדי המחלקה, בקשה לביטול השתתפות תטופל רק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב: ביטולים▪

לא יעשו . לא תאושר בקשת ביטול השתתפות בדיעבד. לוודא אישור על קבלת טופס ביטול במשרדי המחלקה

.  ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר, ללא הודעה בכתב. מרצי החוגים/ביטולים בטלפון או דרך מורי

עד " נתקבל"החברה תאשר ותטפל בביטולים שיתקבלו במשרדי החברה בחותמת , ביטולים יתקבלו עד חודש מרץ▪

/  האחריות היא על המשתתף, טופס שיגיע למשרדים לאחר מועד זה לא יטופל ולא יכנס לתוקף. 31/03/2022-ה

.  הורי המשתתף

יחויב תשלום עבור חודש מיום הודעת  )הודעה על ביטול והחזר כספי יכנסו לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול ▪

במידה ונותרה יתרת זכות היא תוחזר . במהלך תקופה זו יוכל המשתתף להמשיך ולהשתתף בשיעורים(. הביטול

(.למעט תשלומים גביית רשות נוספת ותשלומים חד פעמיים)למשתתף 

השלמת שיעור בתיאום מול המורה בלבד על בסיס מקום  . לא יינתן החזר תשלום למשתתף שלא הגיע לפעילות▪

עם , י שיקול דעת ההנהלה"במקרים מיוחדים של מחלה ממושכת החזר יקבע עפ. באותה שנת פעילות בלבד, פנוי

.הצגת אישור רפואי המעיד על כך

י מנהל הפעילות תוך הקפדה על מילוי טופס העברה בין חוגים והעברתו למשרדי "מעבר בין חוגים ייבדק ויאושר ע▪

.המחלקה

:  הנחות

מי שזכאי  (. אודות-תחת )יש להיכנס לאתר החברה , לצורך בדיקת הקריטריונים למתן הנחות הניתנות בחברה▪

.  הנחות/ לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש בקשה להחזרים. 30/11/2021להנחה יש להגיש בקשה עד ה 

.  יש לבצע תשלום מלא והחברה תערוך זיכוי רטרואקטיבי, אלו הפונים לוועדת הנחות▪

.וועדת הנחות ומשפחות שכולות יינתן לתשבי רחובות בלבד: הנחות סוציאליות כגון▪

.  הודעה בכתב או טלפונית, ת הפעילות/י רכז"הודעה על שינוי או ביטול קיום החוג תימסר מוקדם ככל האפשר ע▪

.  או יתקיים במועד אחר/מרצה מחליף ו/י מדריך"מרצה יועבר ע/י המדריך"מפגש שלא יתקיים ע

במקרה כזה יוחזר למשתתף  . ההנהלה שומרת לעצמה את האפשרות להפסיק פעילות משתתף עקב אי התאמה▪

.התשלום על התקופה הנותרת


