
קתדרה בגליל
בית ללמידה, יצירה, תנועה וחברה נעימה

לוותיקי הגליל התחתון

תשפ"ג 2022-2023



שני ביחדקתדרה בגליל

בואו לבוקר של כיף, עם פעילות משולבת של
ספורט, ארוחת בוקר קלה וסדרת הרצאות מרתקות

8:30-12:00 | מרכז תרבות אזורי, גבעת אבני

8:30-9:30 | פעילות ספורט לבחירה
יוגה על מזרונים עם גליה וולף

יוגה על כסאות ובעמידה עם אורית טלברג
ספורט לגברים

9:30-10:00 | ארוחת בוקר קלה
 

10:00-11:30 | סדרות של הרצאות מתחלפות

יום שלם (חד פעמי) - 90 ₪
הרשמה לחודש בודד - 320 ₪

מנוי שנתי - 300 ₪ לחודש
(7 חודשי פעילות)

 
הסעה מהיישובים בהרשמה מראש - 30 ₪ ליום

פעילות ספורט - 150 ₪ לחודש
הרצאה חד פעמית - 40 ₪

סדרת הרצאות - 130 ₪ 

פתיחת פעילות מותנית במינימום נרשמים | רישום באתר המועצה
פרטים נוספים: בתיה חנניה 052-4490926 רוית חקלאי מורי 050-5405554



שני ביחדקתדרה בגליל

תכנית ההרצאות

יתכנו שינויים בתכנית ההרצאות | בחלק מהסדרות יתארחו מרצים נוספים
פרטים נוספים: בתיה חנניה 052-4490926 רוית חקלאי מורי 050-5405554

על המרצהתאריכיםסדרה

היסטוריה
וידיעת
הארץ

7.11.22
14.11.22
21.11.22
28.11.22
5.12.22

חגי עמיצור, ד"ר ללימודי א"י וארכיאולוגיה
ומדריך טיולים מוסמך ומנוסה. בהרצאותיו
לוקח חגי את המשתתפים למסע מרתק
בהיסטוריה של א"י וההתיישבות בה לאורך

הדורות.

זמר שכזה
12.12.22
19.12.22
26.12.22

2.1.22

ליאורה בלוך-תמיר, מוזיקאית ומובילה של
ערבי זמר. בסדרת המפגשים איתה היא
לוקחת את המשתתפים למסע הכרות עם

הזמר העברי ועם הסיפורים שמאחוריו.

פרשיות
היסטוריות

בראי השירים

9.1.23
16.1.23
23.1.23
30.1.23
6.2.23

מורן גלאון, מורה דרך העוסק במחקר של
הגליל התחתון ועמק יזרעאל. בסדרת
ההרצאות שלו מורן מביא למשתתפים את
הסיפורים הייחודיים והשירים היחודיים

לתקופה.

סודות
המוח

13.2.23
20.2.23
27.2.23
13.3.23

אפרת זלוטניק, ד"ר לנוירוביולוגיה ובסדרת
ההרצאות שלה על סודות המוח היא מגלה

למשתתפים טפח מ"סודות המוח".

הסיפור
שלהם

והסיפור שלנו
בראי חז"ל

20.3.23
27.3.23
1.5.23
8.5.23

נעמה אלדר, מנחה קבוצות לומדות ובתי
מדרש בגליל, מרצה לספרות חז"ל, חסידות

והגות יהודית. 

צילום
דיגיטלי

15.5.23
22.5.23
29.5.23
5.6.23

יוסי מעוז, מורה דרך וצלם שחושף את
המשתתפים בסדרת המפגשים לרזי הצילום

בכלל והצילום הדיגיטלי בפרט.



ספורט 
בשדה אילן

11:00-12:00
גילי אגמי

קתדרה בגליל

שני מטר של
מילים

16:00-17:30
כתיבת שירה
יוצרת עם ניב

 
סדרה של 10

מפגשים
₪ 450

"שני ביחד"
במרכז התרבות
האזורי בגבעת

אבני
 

יוגה – מזרונים
גליה וולף

יוגה ישיבה
ועמידה

אורית טלברג 
8:30-9:30

 
ארוחת בוקר

קלה 
 

סדרות הרצאות
בנושאים

מתחלפים עם
טובי המרצים
10:00-11:30

רביעישלישישניראשון
בית מדרש

בלביא
7:15-12:00

 אסתר
פרייזלר

050-9380211
 

600 ₪ לשנה

מטיילים בכיף
טיול פעם
בחודש 
תוכנית

הטיולים
תפורסם
בהמשך

פילאטיס
8:30-9:30
גילי אגמי

 
150 ₪ לחודש

חמישי
יוצרים ביחד
9:00-10:30

יצירה בחומרים
שונים

וטכניקות
מגוונות עם

פנינה טל, מורה
מוסמכת
לאומנות

 
200 ₪ לחודש
(כולל חומרים)

טניס שולחן
בבית קשת

10:00-11:30
דנה אשכנזי

050-7226292

הקרנת סרט
10:30-12:00
באולם מרכז

התרבות האזורי
בגבעת אבני
פעם בחודש

 
15 ₪ לכרטיס

הסעות בתשלום מהישובים
בהרשמה מראש 

תכנית שבועית

"עיצוב מהעולם"
10:00-11:30
במרכז "בידים

שלנו"
(א.ת. קדמת גליל)

החל מחודש
ינואר

פרטים בהמשך


