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

 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' 'יום א  
28.6 

מיטב -החוויה הקלאסית-11:30
המוסיקה הקאמרית בתקופה 

 , ירון קרשאיהקלאסית, 
 ₪ 30כניסה  באולם המופעים,

  -פרשיות ריגול-18:00
  משה אלעד,-פרשת זאב אבני

 ₪ 30 -כניסה באולם המופעים,

29.6 
  -קולנוע בתבור-10:15

  ניתהדרמה הסי הקרנת
 "כשתקראי בשמך"

 עופר קדרמרצה: 
  באולם המופעים

 ₪ 30 -כניסה
 

30.6 
ארבע אמיתות -אשנב לבודהיזם -11:30

באולם אמת הדוקה, -הנאצלים
 ₪. 30 ,יעל שלו האירועים,

 -1רואים עולם  -18:00
  אז והיום.-פולינזיה

  מרצה: טניה רמניק.
 ₪ 30 באולם המופעים, 

1.7 
ורת פוליטיקה ותקש-18:00

     !?סיפור אהבה
בעלת משרד  עידן הלמן, -רצהמ

 . לייעוץ תקשורת וייעוץ פוליטי
 המופעיםבאולם 

  ש"ח 10/15

2.7 
 ענבר שפרוני-קורס מיינדפולנס-8:30
 -ארכיאולוגיה ומקרא -9:40

 כיבוש הארץ כגיאוגרפיה היסטורית
  ₪. 30 באולם המופעים,גלעד יפה, 

  -לחשוב כמו חוקר -11:30
 רים בחקירה, איך הם מסתבכים?בכי

 ₪ 30 מופעים, בא. הצביקה קרוכמל, 
 5.7 

מיטב -החוויה הקלאסית-11:30
וזיקה הקאמרית ברומנטיקה המ

באולם , ירון קרשאי, המוקדמת
 ₪ 30כניסה המופעים, 

  -פרשיות ריגול וטרור-18:00
 משה אלעד,, פרשת אהרון כהן

 ₪ 30 -כניסהבאולם המופעים, 

6.7 
סיפור  -תיאטרון סיפור-11:30

" "הגברת עם הכלבלב- תיאטרלי
  מאת צ'כוב

 עם השחקנית: 
 , ענת פדרשניידר

  ₪. 30כניסה 

7.7 
 ורד ברימר-יצירה בחוטי ברזל-10:30
ה, אמת הסיב-אשנב לבודהיזם -11:30

 ₪ 30 ,יעל שלו באולם האירועים,
מסע בין שני  -2רואים עולם  -18:00
  .ניו זילנד-איים

  .נועם סגן כהן מרצה:
 ₪ 30 באולם המופעים, 

 8.7 
כיצד זה -ופן הגנטיהצ-18:00
 ,ד"ר יובל איתן -רצהמ עובד?

ראש תחום היחידה לפתולוגיה 
מכון לאבחון ב מולקולארית

   .רקמתי וחקר הסרטן
 המופעיםבאולם 

  ש"ח 10/15

9.7 
 ענבר שפרוני-קורס מיינדפולנס-8:30
זהותו -ארכיאולוגיה ומקרא -9:40

 ₪ 30 ,גלעד יפה, האמיתית של שמשון
סוכן סמוי  -לחשוב כמו חוקר -11:30

 ₪  30 צביקה קרוכמל,  בדרך לפריז,
 ,שירי שמות-"ואלה שמות"-20:00

 ₪ 30, המופעים .בא ,וסוףליאורה עם 
12.7 

 -החוויה הקלאסית-11:30
 וזיקה הקאמריתמיטב המ

 , ברומנטיקה המאוחרת
 ₪ 30 בא. המופעים,, ירון קרשאי

  -פרשיות ריגול-18:00
  משה אלעד,, פרשת קורט סיטה
 ₪ 30 -כניסהבאולם המופעים, 

13.7 
  -קולנוע בתבור-10:15

  הדרמה הקרנת
 "המחנכים"

 עופר קדרמרצה: 
  אולם המופעיםב

 ₪ 30 -כניסה
 

14.7 
 ורד ברימר-יצירה בחוטי ברזל-10:30
עוד על אמת -אשנב לבודהיזם-11:30
 ₪  30, יעל שלו אירועים,בה, הסיב
  -2רואים עולם  -18:00

  צ'ילה והאי פסחא
  .נפתלי הילגרמרצה: 

 ₪ 30 מופעים, ב

 15.7 
 אמנות בקנה מידה גדול-18:00
 ירדנה עציון,  -מרצה

 אמנות עכשווית 
 , ואמנות בקהילה

 באולם המופעים,
 בית יגאל אלון

 ₪ 15/ 10כניסה 

16.7 
 ענבר שפרוני-קורס מיינדפולנס-8:30

 -אארכיאולוגיה ומקר -11:30
 גלעד יפה,  הבית הראשון,

 ₪ 30כניסה , באולם המופעים
 

19.7 
 החוויה הקלאסית-11:30

קאמרית במאה טב המוזיקה המי
באולם , ירון קרשאי, העשרים

 ₪ 30כניסה המופעים, 
  -פרשיות ריגול-18:00

 משה אלעד,פרשת ישראל בר, 
 ₪ 30 -כניסהבאולם המופעים, 

20.7 
  החברה הישראלית-11:30

  בראי הקולנוע,
  קישון הקולנוע של אפרים

 זיו אלכסנדרוני,מרצה: 
 באולם המופעים

 ₪ 60 -כניסה
 

21.7 
 ורד ברימר-יצירה בחוטי ברזל-10:30
 -אשנב לבודהיזם-11:30

  באולם האירועים, ,אמת ההיפסקות
 ₪ 30-כניסה ,יעל שלו

 -מונגוליה -2רואים עולם  -18:00
  .ארץ הנוודים האחרונה בעולם

  .מרצה: רון ברק
 ₪ 30 באולם המופעים,

 22.7 
הקרנת הסרט -18:00

 "כמו פרח לוטוס"הדוקומנטרי 
  -הבמאית ומפגש עם

 אליה שוורץ, 
 באולם המופעים,

 בית יגאל אלון
 ₪ 15/ 10כניסה 

23.7 
 .ענבר שפרוני-קורס מיינדפולנס-8:30
חותמות -אארכיאולוגיה ומקר -9:40

 ₪ 30 גלעד יפה, ושדות מגנטיים,
ללכת על כל  -לחשוב כמו חוקר -11:30

 ₪ 30 צביקה קרוכמל, , הקופה
ירים ש-""זה שעולה וזה שיורד-20:00

עם שעלו לארץ ושירים שירדו ממנה, 
 ₪ 30, המופעיםבא.  ,ליאורה ואורחים

26.7 
  ענבר-קורס מיינדפולנס-9:00

 החוויה הקלאסית-11:30
 -חלק ראשון להיטי אופרה

  ,מפורסמים אריות ודואטים
 מופעים,ה אולם ב, ירון קרשאי

 ₪ 30 כניסה

27.7 
  -קולנוע בתבור-10:15

  הדרמה  הקרנת
  סיפורו של רחוב ביל""

 עופר קדרמרצה: 
  באולם המופעים

 ₪ 30 -כניסה

28.7 
, אמת הדרך-אשנב לבודהיזם -11:30

 ₪ 30 ,יעל שלו באולם האירועים,
  -2רואים עולם  -18:00

  פסטיבלים ביפן,
  .עדי ענבר שמןמרצה: 

 ₪ 30  מופעים,באולם ה

29.7 
 ערב תשעה באב

 

30.7 
 -ארארכיאולוגיה ומק -9:40

 גלעד יפה,   הטקסט והממצא,
 ₪ 30-כניסה ,באולם המופעים

 -לחשוב כמו חוקר -11:30
 , לא תמיד מושלמים-פרקליטים

 ₪ 30המופעים,  בא.צביקה קרוכמל, 


