טופס רישום לפעילויות אגף מבוגרים – תש"פ
שם משפחה __________________ :שם פרטי __________________ :ת.ז.
טל':

-

נייד:

כתובת ______________________________________________ :תאריך לידה_______________ :
שם בן הזוג___________________ :
דוא"ל (חובה למלא)_____________________________________________________ :

פרטי תשלום:

מזומן שיקים  -מראש לכל השנה אשראי (הקף בעיגול) :ויזה  /ישרכארט  /אמריקן אקספרס
 		 -תוקף:
מס’ כרטיס אשראי:

/

הסעה :מעוניין בהסעה כן  /לא תחנת איסוף מבוקשת ____________________
יום ________ שעת הגעה למתנ"ס ___________ שעת יציאה מהמתנ"ס_______
התכנית ניתנת לשינויים ותופעל בהתאם לתקנון המתנ"ס והקתדרה במפורסם באתר * .ט.ל.ח

הנחות בקתדרה

סמן/י את ההנחות הרלוונטיות עבורך-
חבר מביא חבר – שם החבר המצטרף לתכנית מלאה לא כולל בני זוג _________________:
		
הנחת  50%לבן זוג – שמות בני הזוג _________________.2__________________.1
הרשמה מוקדמת  -תאריך הרשמה______________ :
 ₪ 200הנחה בהרשמה לקתדרה מלאה לחברי זה"ב בגן/של"ם בחינוך/תעסוחייל -נא לצרף לטופס אישור חברות מאגף התנדבות
 ₪ 300הנחה לחברי משכילי לכת .נא לצרף אישור על חברות במשכילי לכת  /תכנית מלאה
זכאות לכרטיסיה ל 32 -כניסות לגבר .שם הגבר__________________________ :
הנחה  ₪ 299לקורס שני בתכנית בית מדרש בשיתוף קתדרה .שם הקורס_______________________ :
הנחה ע"ס  ₪ 200לקורס אוריאל פיינרמן לחברי קתדרה יום ד' ובית המדרש
הנחה ע"ס  ₪ 250לקורס שואה לחברי קתדרה יום ד' ובית המדרש
 300ש"ח הנחה למנויות מרכז יפית /אפרת (בהצגת אישור)

את טופס הרישום יש לשלוח לפקס  02-9932618או למסור במזכירות המתנ"ס .הקדימו הרשמתכם
ניתן להרשם גם באתר האינטרנט של המתנ"ס  :אגף מבוגרים  /הקתדרה  /הרשמה
להתאמת נגישות 052-8109455 -

תוכנית מנויים
סמן
V

סמן
V

שם המנוי

מחיר

קתדרה ללא סיורים  +סטודיו  Mכסף
קתדרה ללא סיורים  +ברכה  +חדר כושר
קתדרה ללא סיורים  +קהילה תומכת

₪ 299X12
₪ 299X12
₪ 229X12

קורס
מס'

מחיר רגיל

שם הקורס

תוכנית מעיינות
דמי רישום וטיפול תוכנית מעיינות

1

₪ 50

תכנית מעיינות מלאה יום ד'

₪ 190*10

תכנית מעיינות מלאה יום ד' לבן זוג

₪ 95*10

תוכנית מלאה יום ד' סמסטר א' בלבד

₪ 110*10

תוכנית מלאה יום ד' סמסטר ב' בלבד

₪ 110*10

תהילים  /ד"ר בני גזונדהייט

 ₪ 600שנתי

התחלות ושינוי באלול

₪ 400

המלך בשדה  /אלול
2

סובב עולם

₪ 500

3

אבן ,כתובת ומגילה

₪ 500

4

דילמות במציאות הישראלית

₪ 500

5

תחומי חיינו במחקר

₪ 700

6

שמחה וזיכרון

₪ 250

7

ימים של גאולה

₪ 500

8

גאוגרפיה לענין

₪ 500

סיורים בימי שני
9

בבוקר עם שמואל בהט

שכונות יהודיות בירושלים  5 -סיורים

סדרת הרצאות בימי שני
10

₪ 600

אחה"צ עם אוריאל פיינרמן

בונים מדינה  -פולמוסים בעשור הראשון*

רגיל ₪ 600
קתדרה ₪ 400

לימודי שואה
11

ימי שלישי בערב בשיתוף ביה"ס להשתלמויות של יד ושם

רגיל ₪ 650

לימודי שואה *

קתדרה ₪ 400

תוכנית גוונים
דמי טיפול ורישום תוכנית גוונים

₪ 50

תכנית גוונים מלאה

₪ 190*10

17

פלדנקרייז בקתדרה שנתי | יום ד' 9.00-9.45

₪ 180*10

19

שלומית רביצקי טור-פז  -שיעור שנתי

₪ 120*10

20

שחייה לנשים ,יום ד' 12.30-13.50

קורסי מפ"ל

הרשמה לקורסים בודדים
סמן
V

מספר שם הקורס

מחיר לחודש

1

ערבית למתחילים

₪ 120

2

ערבית מתקדמים

₪ 120

3

טניס שולחן

₪ 30

4

טאי צ'י גברים

₪ 120

5

טאי צ'י נשים

₪ 120

6

שיפור סגנון שחיה נשים

3* ₪ 150

7

שחיה נשים מתחילות

3* ₪ 150

8

אנגלית מדוברת  -תרגול דיבור בקבוצה

₪ 50

9

אינדנס  -לרקוד ולהנות  -יום שלישי

₪ 120

10

אינדנס  -לרקוד ולהנות  -יום רביעי

₪ 120
ללא תשלום לחברות
קתדרה

11

פלדנקרייז

11 * ₪ 180

12

תאטרון

₪ 250

 ₪ 700שנתי

* קורסים אלו מקנים הנחות לחברי קתדרה ובית המדרש .ההנחה תחושב בעת הרישום

פרטים נוספים והרשמה גם באתר המתנ"ס או בטלפון 02-9937999
התכנית ניתנת לשינויים ותופעל בהתאם לתקנון המתנ"ס והקתדרה במפורסם באתר * .ט.ל.ח

