
 
 ו"קתדרה בתבור" ב"מועדון אביב"פעילות חודש נובמבר 

 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' 'יום א 
3.11 
אושרה  -הליכה נורדית-7:30

 .בכניסה למתנ"סגרשון,  
שולה  -שיטת פאולה-8:40

 .בסטודיו למחולוייסקופף,  
יפה כפיר  ,מועדון צלמים-9:00

 בכתת "גלבוע", ויוסי מעוז
  -הדגנים -תודעה מזינה-11:30

 ₪ 60-ענת ענבר, כניסה מי הם?

4.11 
שביל ישראל, למיטיבי לכת -6:00

 ק"מ, 12,  ממגדל לטבריה עלית
 ₪ 100/110 ראובן ארד,

 יץ סתיוק-סיור ליקוט-9:00
 ₪ 100/110בהדרכת יעל עתיר, 

לעשות משהו טוב עם "-16:30
 שושנה גנז", התמונות שלי
 ₪ 300/330 -עלות לסדרה

5.11 
-כתב מהתת מודעמ-חלומות -11:30

נשר, רונית ד"ר , מבוא לחלומות
 ₪  60-עלות, מועדון אביבב

החברה הישראלית בראי -18:00
 אי,במ -זיו אלכסנדרוניהקולנוע, 

 הסרטים "ויהי בימי החלוצים" 
הראשונים של הקולנוע הישראלי. 

 ₪ 60 -כניסה

6.11 
 "חודש האזרח הוותיק"במסגרת -18:00

 הקרנת הסרט הדוקומנטרי
 צפוי ומצחיק סרט בלתי- "פנטסטאיש"

נגן רחוב בן  על  שמוליק, ליצן  עד דמעות
  .המטפלת שלו עם , ומערכת יחסיו100

 -ם הבמאיתע מפגש -לאחר ההקרנה
 ₪ 15 /10 -ניסהכ קורן.-עפרה שראל

7.11 
רותם של דרך היווצ-9:30

 -הרי געש
 מוטי זיק,

 30 .₪ 
 

בין -שאול ודוד -11:30
-הדס עטיה-אהבה לעוינות

 ₪. 30פרידמן, כניסה 
10.11 

אושרה  -הליכה נורדית-7:30
 .בכניסה למתנ"סגרשון,  

שולה  -שיטת פאולה-8:40
 .בסטודיו למחול וייסקופף, 

יפה כפיר  ,מועדון צלמים-9:00
 בכתת "גלבוע", ויוסי מעוז

 -הקטניות -תודעה מזינה-11:30
 ₪ 60-ענת ענבר, כניסה מי הן?
 עידית פרי,מרד גטו ורשה, -18:00
 ₪ 30 -כניסה

11.11 
  קולנוע בתבור-10:15

  דרמההקרנת ה
  תהאיטלקי
 "נעורים"

 מרצה:
 אורן תירוש

 באולם 
 יםהמופע

 במתנ"ס.
 ₪ 30 -כניסה

12.11     
, המצב הפסיכוטי-מוח ונפש -11:30

, מועדון אביבב, ד"ר יוסי חלמיש
 ₪. 70-כניסה
החברה הישראלית בשירים, -18:00

ירושלים של זהב.... " ,ד"ר תמיר הוד
 " ירושלים של ברזל

 , 60-שנות ה
 המלחמה וקולות 

  ראשונים של מחאה.
  ₪ 30 -כניסה

 13.11 
 בהדרכתטיול  "נצרות סובב כנרת" -8:00

 הר האושר,  -יוסי מעוז
    הלחם והדגים, -תוכנסי

 , בכורת השליחים 12
 ₪ 50/60 -עלות .פטרוס
  -סיפורה של אמנית הנקודות-18:00

 יאיוי קוסמה
 ירדנה עציון,  -מרצה

 מרצה לאמנות עכשווית 
 ואמנות בקהילה

 ₪ 15/ 10כניסה 

14.11 
ות הר געש ותופע-9:30

 מוטי זיק,-געשיות בעולם
 ₪ 30 -כניסה
בין -שאול ודוד -11:30

-הדס עטיה-אהבה לעוינות
 ₪. 30פרידמן, כניסה 

רב ע -"זמר שכזה"-20:00
 םע -"שירי לי כי טוב" זמר

ליאורה בלוך תמיר, סוף 
 .סלע והזמרת טל מלכינסון

 ₪ 30 -כניסה
 17.11 

 שוןאושרה גר-הליכה נורדית-7:30
שולה  -שיטת פאולה-8:40

 .בסטודיו למחולוייסקופף,  
יפה כפיר  ,מועדון צלמים-9:00

 בכתת "גלבוע", ויוסי מעוז
מערכת  -תודעה מזינה-11:30

 .₪ 60ענת ענבר,  -החיסון שלנו
מרד גטו ורשה בראי הזמן -18:00

 ₪ 30 -כניסה עידית פרי,שחלף, 

18.11 
על רבנים, חלוצים ומה "-8:00

בות מסע טיול בעק "שבינם
  1913-הרבנים לגליל ב

 ד"ר שי רוזן.בהדרכת 
יער האיקליפטוסים, כפר הנוער 
מאיר שפייה, מסע לאורך תוואי 

  'רכבת העמק',
 אחוזת פוריה''

  ₪. 100/110-מחיר

19.11 
-כתב מהתת מודעמ-חלומות -11:30

  ,הפסיכולוגיה פוגשת את החלום
 רונית נשר, ד"ר 

 ₪  60-תעלו, מועדון אביבב
האי -איקריה  -"רואים עולם"-18:00

 היווני שבו האנשים 
  .מסרבים למות

 יורם פורתמרצה: 
 ₪ 30 -כניסה

 20.11 
  פתיחת תערוכת ציורים -17:00

 "על הנייר"
 וזיןרילנה -של הציירת

 חופשית הכניסה
 מילדות לבגרות -18:00

יצירות של מלחינים ומשוררים בשלבים 
 שונים בחייהם. מבאך ועד 

 .נורית הירש
  נגה ישורון. בהשתתפות

 ₪ 15/ 10-כניסה

21.11 
ת החיצוניים הכוחו-9:30

המשנים את נופי כדור 
 ₪. 30מוטי זיק, -הארץ
בין -שאול ודוד -11:30

-הדס עטיה-אהבה לעוינות
 ₪. 30פרידמן, כניסה 

 "לשם ובחזרה" הצגה-20:30
 התאטרון העברי" "

  ,באולם המופעים במתנ"ס
 ₪  85/95 -כניסה

24.11 
 אושרה גרשון-הליכה נורדית-7:30
שולה  -שיטת פאולה-8:40

 .בסטודיו למחולייסקופף,  ו
חומציות  -תודעה מזינה-11:30

 ₪ 60-ענת ענבר, כניסה, ובסיסיות
עידית דפים מן הדליקה, -18:00

 ₪ 30 -כניסה פרי,

25.11 
שביל ישראל, למיטיבי לכת -6:00

 מכעביה לכפר חסידים
 דרגת קושי בינונית, ,ק"מ 16

 ₪ 100/110 ראובן ארד,
   הסרט-9:00+11:15

 י"ומבא"מלון מ
 כניסה חופשיתה

26.11 
מצב רוח תקין ומצב -מוח ונפש -11:30

מועדון ב, ד"ר יוסי חלמיש, רוח מופרע
 ₪. 70-כניסה, אביב

החברה הישראלית בשירים, -18:00
 "הבטחתם יונה?" ד"ר תמיר הוד.

שור של מהפכות , ע70-שנות ה
 ₪ 30 -כניסה. פוליטיות וחברתיות

 27.11 
המסע מהכפר באתיופיה לפיקוד -19:00

לכבוד חג הסיגד, -על פלוגה בצה"ל 
סיפור עליית יהודי אתיופיה מזווית 

  מסעאישית ממי שעשה את ה
  ,משה ישעיהומרצה: 

 .איש חינוך ומרצה
 ₪ 15 /10כניסה 

28.11 
רות הסלעים דרך היווצ-9:30

מוטי זיק, -על קרקעית הים
 ₪. 30-כניסה
בין -שאול ודוד -11:30

-הדס עטיה-אהבה לעוינות
 ₪. 30פרידמן, כניסה 

 


