
העמותה לחינוך בלתי פורמלי | נתניה )ע"ר(

ההרצאות מתקיימות באודיטוריום "רגעים", אחימאיר 9, נתניה

הקתדרה
העממית
תשפ״ג 2022/23
קורסים וטיולים



משה קייזלר
מנכ"ל העמותה

דניאל בשארי
הממונה על הקתדרה

חגי חדד
סגן ראש העיר

הממונה על העמותה

דבורה וייס
מנהלת הקתדרה

תושבים
יקרים,

העיר נתניה נמנית עם הערים 
המשגשגות והמובילות בארץ 

ומקדמת מצוינות ואיכות חיים, 
כאשר השקעה רבה ניכרת בתחומי 

החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, 
מתוך אמונה בחשיבותם של נושאים 

אלה לרווחת תושבי העיר.

התכנים של הקתדרה המובאים בפניכם בחוברת זו, הם תוצאה של חשיבה 
משותפת של כל גורמי המקצוע, לצורך הענקת מגוון עשיר לתושבי העיר 

עם הרצאות מרתקות, קורסים ותכניות העשרה בנושאים שונים המועברים 
ע"י טובי המרצים.

הרצון לצבור ידע ולהרחיב אופקים לא נגמר אף פעם, לכן חשוב לנו 
שהקתדרה תמשיך להעמיק למענכם את פעילותה בקשת רחבה של 

נושאים וקהלים.

גם השנה תוכלו לבחור בין היצע עשיר ומעשיר של הרצאות, מוסיקה, 
אמנות, תנ"ך ועוד, ולהשתלב בקורסים של ציור, פיסול וברידג'.

עמותת "רגעים" מאחלת לכם בילוי נעים, למידה פורה ושנה של עניין, 
שמחה ובריאות.

בברכת שנה טובה,

מרים פיירברג-איכר
ראש עיריית נתניה
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טיולי קתדרה
מדריך: ישראל ארד / ימי שלישי )יציאה ב- 07:30(

מחיר לטיול: 150 ₪ כולל סיור, הסעה והדרכה
הכנרת. "הר האושר" )תצפית פנורמית על הכנרת וסיפור "דרשת ההר"(, כנסיית ה"שליחים" 08.11.22

האורתודוכסית, מתחם בית הכנסת בכפר נחום, מתחם מגדלא וקבר רבי מאיר בעל הנס

אמנות הפסיפס. שרידי העיר. פסיפסי בית הכנסת, ב-"וילה" המפוארת )"פסיפס דיוניסוס" 06.12.22
וה"מונה ליזה" של הגליל(, בפסיפסי הרחוב הרומי, ב-"פסיפס הנילוס" המפורסם ועוד. גן 

פסלי הפסיפס של מאיר דוידזון בקיבוץ איילון

תצפית פנורמית מ"גבעת יונה", גשר עד הלום, אנדרטת האשה הלוחמת בניצנים )סיפורה 17.01.23
הטרגי של בלוחמת מירה בן ארי(, חצר הסרקופגים ופארק אשקלון

ים המלח. ב"צומת הלידו" נספר את סיפורו של משה נובומייסקי והקמת מפעלי ים המלח, 28.02.23
היווצרותם של ה"בולענים". נצפה על שמורת נחל דוד, נבקר בשרידי בית הכנסת של עין גדי

פתחת ניצנה שמול סיני. נמשיך בסיפורי קרבות "עוג'ה אל חפיר" )ניצנה( שממול לגבול 28.03.23
המצרי, ובסיור רגלי )קצר וקל( בנופי "חמוקי ניצנה". מפגש עם חקלאי מקדש ברנע

בעקבות צ'ארלס ווינגייט. נפתח בתצפית מתל יזרעאל ובסיור לעין יזרעאל, ביקור בבית 23.05.23
העלמין שבגבעונה ובתצוגה המוקדשת לווינגייט בבית שטורמן בקבוץ עין חרוד סיור 

במצודת "כוכב הירדן". הצופה פנורמית על עמק הירדן

בעיקבות לוחמי הפלמ"ח. נצפה על דרך בורמה, נעלה למצפה "משלט חתולה", נבקר 20.06.23
ב"מרכז ההנצחה לפורצי הדרך" בשער הגיא. נבקר בבית העלמין הייחודי של חטיבת 

הראל בקרית ענבים

סיור אחה"צ - ערב
סיפורים ירושלמים - מעין כרם עד לבוסתן הספרדי. נבקר ב"מחנה יהודה" ובשכונות הנחלאות.11.07.23
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סיור בתחנות חייה של המשוררת נעמי שמר בליווי שירון ונגינת חליל12.09.22
מחיר 165 ₪ | מדריכה: טליה דביר

שיט בים המלח )מחזור ראשון(: ביקור באתר השומרוני הטוב, בגלריית מינוס 430, במרכז 31.10.22
המבקרים אהבה וכמובן שייט ייחודי ומרתק בים המלח. מחיר 300 ₪ לאדם.  מדריך: אלי נבון

שיט בים המלח - )מחזור שני(: זהה למחזור א׳. מחיר: 300 ₪ | מדריך: אלי נבון07.11.22

גלויה מאפגניסטן – קפה ומאפה בביתה של דולי עירון בו יסופר סיפורם של אנשים וחפצים 29.11.22
שהגיעו ארצה בדרך לא דרך. ביקור בכורזין העתיקה, במצד עתרת ותחנת הקמח, אנדרטת 

בית המכס העליון ובמוזיאון בית השומר. מחיר 165 ₪ | מדריכה: דולי עירון

אל מחוזות ילדותו -  סיור בעקבות תחנות חייו המשמעותיות של הסופר מאיר שלו. 12.12.22
לקראת הסיור מומלץ לקרוא את ספריו "רומן רוסי", "והדבר היה ככה", "פונטנלה״, בנוסף 
– מפגש מוזיקלי בתימרת על רקע נופו של עמק יזרעאל. )למעוניינים, ניתן לרכוש ארוחת 

צהרים בקיבוץ שריד במחיר של 65 ₪ לאדם(. מחיר 165 ₪ לאדם | מדריכה: תרצה ניב

אל חגיגת החורף של עמק החולה, מושבות ותיקות והמון עגורים – ביקור במטולה, טיול 09.01.23
אל מפל התנור ונספר על כביש הצפון בימים שלפני קום המדינה, וכמובן ביקור מדהים 

באגמון החולה. מחיר 200 ₪ לאדם | מדריכה: תרצה ניב

כל הנחלים הולכים לים - הליכה לאורכו של נחל שקמה, היכרות עם הפריחה בחולות, 30.01.23
תצפית אל צפון רצועת עזה והיכרות עם האתגרים, וביקור בבית אילנה שפיר. מחיר 165 

₪ לאדם | מדריכה: עדנה אשד

מהתנ"ך עד לפלמ"ח - ביקור בתל לכיש, ארץ אלף המערות ועוד. נגיע אל חאן שער הגיא 20.02.23
המספר בצורה חווייתית ומרגשת את סיפור הדרך לירושלים. מחיר: 165 ₪ לאדם

13.03.23-
14.03.23

אביב בגולן -  יומיים טיול בניחוח אביבי קסום ומלא חוויות ברמת הגולן. נהנה מהנופים 
הנשקפים מכל עבר ומאתרי מורשת וגבורה יהודית מהעבר הקרוב והרחוק. לינה בבית 

הארחה בחיספין. מחיר ליחיד 820 ₪. מחיר לזוג 770 ₪. | מדריך: אלי נבון

קו 70 נוסע מזרחה  - סיור ברמת גן ובקעת אונו, בעיר האבודה של תל השומר ובמרפאתו 24.04.23
של המפוזר מכפר אז"ר. מחיר 165 ₪ לאדם. | מדריך: משה אבי סגל

תצפית בית החושן בהר הזיתים - סיור בהר הזיתים, ביקור בהתיישבות היהודית בהר, 29.05.23
מתחם התחנה, פארק מסילת הרכבת, שכונת מקור חיים ובית צפפה.

מחיר 165 ₪ לאדם | מדריכה: שרה ברנע

בעקבות משפחת צ'זיק - ביקור במוזיאון בית הוותיקים בהצליה, סיור בביתו של ברוך 12.06.23
צ'יזיק. ביקור במשק הפועלות, אנדרטת בתיה לשנסקי ובית הקברות בחולדה.

מחיר 165 ₪ לאדם. | מדריך: זאב זיוון 

טיולי קד"ם
יציאה בשעה 07:30 ממלון "כרמל". חנייה חופשית בשפע 
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קורסים:

קריאות במקרא:
ספר הספרים כספר חוכמה

מרצה: אבשלום קפאח / ימי ראשון 10:30-9:00

סמסטר א' - מחיר: 550 ש"ח
הקדמה, קריאות בתנ"ך04.09.22

ספר בראשית: נאום יהודה בן יעקב18.09.22

ספר שמות: מעשה בעגל הזהב30.10.22

ספר ויקרא: נדב ואביהוא, אש זרה13.11.22

ספר במדבר: בנות צלופחד27.11.22

ספר דברים: הנאום האחרון של משה11.12.22

ספר יהושוע: כיבוש העיר יריחו25.12.22

ספר שופטים: שלושת הנשים 08.01.23
בשירת דבורה

ספר שמואל: עלייתו ונפילתו של 22.01.23
המלך שאול

ספר מלכים א': תור הזהב בימי שלמה05.02.23

ספר מלכים ב': בית עמרי, ממלכת ישראל19.02.23

סמסטר ב' - מחיר: 500 ש"ח
ספר ישעיה: משורר, נביא ומדינאי05.03.23

ספר עמוס: החוזה מיהודה מול 19.03.23
מקדש בית האל

ספר הושע: תוכחה מוסרית / מדינית02.04.23

ספר יואל: על מכת הארבה23.04.23

ספר עובדיה: אדום ממלכת הרשע14.05.23

ספר דניאל: על חלומות ופתרונן28.05.23

מגירת רות: שורשי שושלת בית דוד11.06.23

מגילת קהלת: הסתכלות ומבט על 25.06.23
החיים

ספר ירמיהו: נביא החורבן09.07.23

ספר יחזקאל: אמנות ככלי נבואי23.07.23

דרך אישים המופיעים בתנך ובאמצאות אירועים ופרשיות, נעמוד על המסרים 
והחשיבות שבתוכן הדברים. נשלב בין פרשנות חז"ל, ממצאים ארכיאולוגיים והקבלות 

היסטוריות תוך הדגשת הרלוונטיות של הנושאים למציאות החיים בתקופות שונות
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סמסטר א' - מחיר: 550 ש"ח
לורנס אוליפנט - סוג של מיסטיקן ציוני... דמותו הציורית של העיתונאי,11.09.22

הסופר וחבר הפרלמנט הבריטי המוזר

200 "ימי החרדה" ותכנית "מצדה בכרמל"... 23.10.22

חיים וויצמן - שונה ובהחלט גם משונה... )במלאת 70 לפטירתו(06.11.22

ה-"סזון" - "שנאת-אחים" או תגובה ש"ירדה מהפסים"?20.11.22

ממשימותיו של אנצ'ו סירני, עד "פרשת גאנדנוואלד" שהמעורבים בה היו רוצים לשכוח...04.12.22

 "קוויזלינגים".... על חפרפרות ובוגדים בימי המחתרות.18.12.22

המרגלת הבריטית בטי פידלר שהתאהבה ברב חובל של ספינת המעפילים.01.01.23

פלהייב - הברית עם הבדואים החלה בפלמ"ח עוד בתש"ח. 15.01.23

ה"קומנדו הצרפתי". הם הגיעו לכאן מאומנים וחדורי מוטיבציה. 29.01.23

אמיל בריג, )תש"ח( האיש שקשה לספור את מספר הפעמים12.02.23
בהם הישיר מבט אל מול "מלאך המוות".

סאגה של מאורעות, וועדות ותכניות עד ש"פרצה" המדינה. 26.02.23

סיפורי ארץ ישראל
אירועים ופרשיות עלומות

 טרום ובימי המדינה
מרצה: ישראל ארד / ימי ראשון 09:00 - 10:30
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סמסטר א' - מחיר: 500 ש"ח
לטרון - מיתוס ככלי ניגוח פוליטי. כיצד נוצר ואיך השתרש המיתוס בתודעה.12.03.23

מרדכי לוק, המרגל שנתפס "ארוז" בארגז משלוח דיפלומטי. 26.03.23

מנגלה... האם הפספוס של המוסד? בראשית דרכו עסק המוסד לא מעט במרדף לאיתור 16.04.23
ותפיסת פושעים נאציים 

מבצע "רימון 20" - מפגש אווירי עם טייסי המיגים הרוסים. 30.04.23

ה"צלמת" פטרישיה רוקסבורו היתה סילביה רפאל, "אנטי ישראלית" שלקחה חלק ברבות 07.05.23
מפעולות המוסד החשאיות.

יהודה גיל, סוכן המוסד שסרח והביא את צה"ל להיערך מול הגבול הסורי לקראת פריצתה 21.05.23
של מלחמה.

אלואיס ברונר, מי שהיה סגנו ועוזרו של אייכמן, הפך אחרי מלחה"ע ליועץ ומדריך במודיעין הסורי. 04.06.23

ה"נסיך הירוק". היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו? 18.06.23

מהטבעת ה"לינו" עד לתפיסת אניית הנשק "קאלוס". 02.07.23

 "בלדה לסוכן כפול". מפגש סיכום מרתק. 16.07.23
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סמסטר א' - מחיר: 600 ש"ח
מבוא - המלחמה המפורסמת בהיסטוריה23.10.22

בין המלחמות - מחוזה ורסאי ועד חוזה ריבנטרופ-מולוטוב06.11.22

הפלישה לפולין ו"מלחמת החורף".20.11.22

מן "המלחמה המדומה" ועד כיבוש דנמרק ונורבגיה04.12.22

המערכה על צרפת ונס דאנקרק18.12.22 

הקרב על בריטניה01.01.23

צפון אפריקה, יוון, הים התיכון והבלקן15.01.23

מבצע “ברברוסה” - מן הפלישה ועד ההדיפה בשערי מוסקבה29.01.23

המערכה באוקיינוס האטלנטי12.02.23

מפרל הארבור ועד מידווי - תחילת המערכה באוקיינוס השקט26.02.23

עולם במלחמה -
מלחמת העולם השנייה

מרצה: אלון קליבנוב ימי ראשון 11:00 - 12:30

בשש שנות מלחמת העולם השנייה, שהחלה עם הסתערויות פרשים והסתיימה עם 
נשק גרעיני - שינה העולם את פניו לצמיתות. לא היתה בהיסטוריה האנושית מלחמה 

מורכבת, דרמטית, הרסנית, קטלנית ומשנה סדרי עולם כמו מלחמת העולם השנייה.
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סמסטר ב' - מחיר: 540 ש"ח
 צפון אפריקה 12.03.231941-1943

המערכה ברוסיה - ממתקפת הנגד הרוסית ועד סטלינגרד וקורסק26.03.23

מתקפת המפציצים על גרמניה16.04.23

"הבטן הרכה"? מן הפלישה לסיציליה ועד נפילת רומא30.04.23

מגוואדלקאנאל ועד כיבוש הפיליפינים - האוקיינוס השקט, 07.05.231942-1944

מהפלישה לנורמנדי ועד הקרב על הבליטה21.05.23

המסך יורד על גרמניה04.06.23

אמאיוו ג’ימה ועד פצצות האטום וכניעת יפן18.06.23

מטחי פרידה, השואה, סיכום02.07.23
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סמסטר א' - מחיר: 660 ש"ח
איך לקרוא יצירת אמנות?05.09.22

חלל ותנועה באמנות19.09.22

חדרי פלאות ובתי בובות24.10.22

על אלמוגים וקונכיות7.11.22

אמנות נוצרית מוקדמת21.11.22

אמנות ימי-הביניים המוקדמים5.12.22

שעירים ומוזרים12.12.22

מפלצות בסין וקניבלים באמריקה02.01.23

ולסקז ותור הזהב של הציור הספרדי16.01.23

הצד האפל באמנות של גויה30.01.23

חיוך, עצב ופחד: על הבעות פנים13.02.23

סמסטר ב' - מחיר: 660 ש"ח
אמנות המאה ה-15 בפירנצה27.02.23

חווה, אדם והנחש באמנות הרנסנס13.03.23

אלימות באמנות הרנסנס27.03.23

הפיסול של מיכלאנג'לו17.04.23

פסל דוד של מיכלאנג'לו01.05.23

משוגעים15.05.23

מכשפות29.05.23

הפסלים של ברניני12.06.23

ממיכלאנג'לו לברניני:26.06.23
ארכיטקטורה ברומא

גדולי ההדפס ברנסנס ובבארוק10.07.23

לבוש ותכשיטים בתקופת הרנסנס24.07.23

ד"ר גיא טל מרצה בכיר לתולדות האמנות והעיצוב בשנקר ביחידה להיסטוריה ופילוסופיה 
ובתואר השני לעיצוב. עבודת הדוקטורט שלו )אוניברסיטת אינדיאנה, בלומינגטון( עסקה 

בדימויים של מכשפות באמנות הרנסנס והבארוק האיטלקי. נושאי המחקר והקורסים שלו 
מתמקדים בסוגיות הקשורות למגדר, דמיון, דמות "האחר" ושפת גוף

אמנות
מרצה: ד"ר גיא טל / ימי שני 12:30-11:00
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סמסטר א' - מחיר: 660 ש"ח
מוצארט, חליל הקסם14.09.22

צ'ייקובסקי סימפוניה מס' 28.09.224

הנדל, אורטוריית19.10.22

פרוקופייב, הסימפוניה החמישית2.11.22

בטהובן, קונצ'רטו לפסנתר 16.11.22
ולתזמורת מס'5, 'קיסר

הקומדיה במוסיקה30.11.22

הקפריצ'יו האחרון של פגניני14.12.22

סיפור הפרברים28.12.22

בראהמס, הסימפוניה הרביעית11.01.23

מגדולי המנצחים, חלק א'25.01.23

מגדולי המנצחים, חלק ב'08.02.23

סמסטר ב' - מחיר: 600 ש"ח
בטהובן, הסימפוניה התשיעית22.02.23

המלחין גבריאל פורה15.03.23

המלחין מקס ברוך29.03.23

בקצב משגע19.04.23

מסקאני,אבירות כפרית10.05.23

ממזרח למערב24.05.23

רחמנינוב, קונצ'רטו לפסנתר 07.06.23
ולתזמורת מס'3

האטיוד21.06.23

מוצארט,דון ג'ובאני05.07.23

אורף, כרמינה בוראנה19.07.23

הרצאות העוסקות בחיי המלחינים, ביצירות הגדולות של המוסיקה הקלאסית,
 במטרה להעמיק את ההיכרות איתן

מוסיקה
מרצה: רועי עלוני / ימי רביעי 10:30-9:00
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מסעות עולם בכורסא
מרצה: יורם פורת / ימי רביעי 11:00 - 12:30

הרצאות המעניקות הכרות עם מבחר תרבויות עולם ויוצרת פסיפס מרתק של תבונת 
האדם, דרכי חייו המגוונות, וחיפושו אחר משמעות.

סמסטר א' - מחיר: 600 ש"ח
פטגוניה – מסע לקצה העולם07.09.22

רג'סטן – ארץ המלכים )הודו(21.09.22

איקריה – האי היווני בו מנצחים 26.10.22
)כמעט( את המוות(

שאמניזם וכישוף בחברות ילידיות09.11.22

מפסגת אתיופיה אל השאול 23.11.22
מסע קיצון באתיופיה

קיצור תולדות המעגל האנושי – 07.12.22
רוג'ום אל הירי

לדאק – אזור ללא אלימות בפסגת 04.01.23
ההימליה

בבתא – האישה המסתורית ממערת 18.01.23
האיגרות

קפדוקיה – הערים התת קרקעיות 01.02.23
)תורכיה(

על האולימפוס – אלים ונזירים ביוון15.02.23

מסע על נהר האמזונס ממקורותיו 01.03.23
אל הים

סמסטר ב' - מחיר: 550 ש"ח
הגנגס – נתיב החיים והמתים של 08.03.23

הודו

אינקה – ילדי השמש22.03.23

איסטנבול – בין מזרח למערב03.04.23

גאוטמלה – ארץ הצבעים03.05.23

אתיופיה- מלכת שבא ומלך הדבש17.05.23

אפירוס – צפון יוון ההררית31.05.23

אקוודור – הפנינה שעל קו המשווה14.06.23

הכפר ע'ג'ר והדת העלווית הסודית28.06.23

אצטקים – שירים פרחים וגולגולות12.07.23

מסע האובליסק – סלע ענק 26.07.23
שהחליף תרבויות
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מודיעין מחוץ
לקופסא

מרצים: סא"ל גדעון מיטשניק - חוקר
ואיש מורשת ומנכ״ל מכון ז'בוטינסקי,

מנחם טילמן – חוקר תולדות מדינת
ישראל בעת החדשה, אייל אופנבך,

ימי חמישי 9:00 - 10:30

סמסטר א' - מחיר: 550 ש"ח
פרוייקט האטום של מדינת ישראל. 15.09.22

איך שמה מדינת ישראל את ידה על 
היכולת הגרעינית – מנחם טילמן

חטא היוהרה במלחמת יום 22.09.22
הכיפורים - גדעון מיטשניק

סוכנים זה אחי + הסרט בית לחם - 20.10.22
גדעון מיטשניק

לגנוב את האטום. המרגלים של סטלין 10.11.22
בארצות הברית – אייל אופנבך

אחי גיבורי התהילה - גדעון מיטשניק24.11.22

רצח רבין, מבט אחר. מה באמת 15.12.22
קרה בליל הרצח – מנחם טילמן

מבצעי חיל הים על חוט השערה - 12.01.23
גדעון מיטשניק

על מוסלמים באירופה ועל אירופה 02.02.23
עצמה. היבשת הישנה בתהליכי 

שינוי – אייל אופנבך

המאפיה היהודית בארצות הברית. 16.02.23
סיפורם של מאיר לנסקי ובאגסי 

סיגל – מנחם טילמן

סמסטר א' - מחיר: 490 ש"ח
תרומת יהדות העולם למדינת 03.03.23

ישראל – מנחם טילמן

סוד עלייתם של האוליגרכים 27.04.23
הרוסיים. איך עשו האוליגרכים את 

הונם העצום - מנחם טילמן

מסנודן עד ענת קם – גיבורים או 04.05.23
בוגדים? - גדעון מיטשניק

סיפור הקרב האחרון על גוש עציון – 18.05.23
מנחם טילמן

רוסיה בין ברית המועצות לפוטין - 08.06.23
אייל אופנבך

אסף מרוואן, מרגל בכיר או סוכן 15.06.23
כפול – מנחם טילמן

רוסיה של פוטין – מדינה חדשה עם 29.06.23
אויבים ישנים - אייל אופנבך

פרשת המעילה העלובה של תת 20.07.23
אלוף רמי דותן – מנחם טילמן
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מה יש ליידיש לומר במאה ה-21?27.10.22

שלושת הקלסיקונים של ספרות יידיש – הדומה והשונה ביניהם17.11.22

"פון פאלקס-מויל" – פניני הפולקלור היהוד8.12.22

דמות האישה בספרות היידיש29.12.22

סודות ההומור היהודי19.01.23

פרקים בתולדות התיאטרון היהודי09.02.23

איציק מאנגר – המשורר שהגיע "מאפור לכחול"02.03.23

יצחק בשביס זינגר – אמן הסיפור היהודי23.03.23

געגועים לציון בספרות יידיש20.04.23

נשים – סופרות ביידיש11.05.23

למשתתפי הקורס בלבד: בשעה 09:00 נצא לסיור במוזיאון "אנו" )בית התפוצות(, 16.03.23
המוזיאון היהודי הגדול בעולם. עלות הסיור וההדרכה 80 ₪. מספר המקומות מוגבל.

שלום אש – אבי הז'נאר ההיסטורי01.06.23

בדרך ל"גאלדענע מדינה" – ספרות המהגרים ביידיש22.06.23

יידיש בטעם ביתיהיימישן טעם – יידיש מיט
מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי

ימי חמישי 12:30-11:00
מחיר: 840 ₪
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אמנות וגלריותסיורי
מדריכה: מירי קרימולובסקי

ימי שלישי
 21.02.23,  31.01.23,  27.12.22,  15.11.22,  25.10.22

25.07.23,  27.06.23,  16.05.23,  21.03.23
)₪ X 9 = 1,710 190( 1,710 ₪ לכל הסיורים

ציור
מדריכה: אניטה ארבע

מפגשים שנתיים / עלות: 186x10 תשלומים

מתחילים - ימי ראשון 11:00-9:00
18.06.23–23.10.22

מתקדמים - ימי רביעי 11:00-9:00 
28.06.23 – 26.10.22

פיסול בחימר
ימי שלישי 11:00-9:00

32 מפגשים שנתיים. מה-25.10.22 – 11.7.23
עלות: 100x9 תשלומים 
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מידע כללי
ונוהל הרשמה

פתיחת קורס מותנית במספר מינימום של נרשמים	 

במקרה של אי פתיחת קורס עקב מיעוט נרשמים או כל סיבה אחרת, יוחזר 	 
לנרשם מלוא שכר הלימוד.

למחמיצים מפגש בקורס, תינתן זכאות כניסה למפגש בקורס אחר ובאותו 	 
הסמסטר.

ביטול הרשמה והשתתפות
לאחר מפגש אחד - ערך יחסי של מפגש אחד	 

לאחר שני מפגשים - ערך יחסי של שני מפגשים	 

לאחר שלושה מפגשים - אין החזר כספי	 

בקשת ביטול תוגש בכתב בלבד במשרד הקתדרה. המועד הקובע הוא מועד 	 
קבלת הבקשה במשרד.

לא יוחזרו תשלומים בגין מפגשים שהוחמצו במהלך הקורס.	 

עקב אילוצים בלתי צפויים עלולים לחול שינויים במועדי המפגשים.	 

הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית.	 

שינויים בלתי צפויים אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהיא כלפי 	 
הקתדרה.

האודיטוריום ממוזג. לסובלים מקור יש להצטייד בלבוש הולם.	 

תינתן הנחה של 10% לבן/בת הזוג.	 

ההנחות אינן תקפות בטיולים ובסיורים.	 

ניתן להירשם באמצעות הטלפון בין השעות 14:30-08:00	 

לפרטים נוספים והרשמה:
דבורה וייס, מנהלת הקתדרה העממית מבית "רגעים" )רח' אחימאיר 9 נתניה(
dvora@biltiformali.org.il / www.biltiformali.org.il / 09-8614799


