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סמסטר א׳
קורסים

השלם לעונת התרבותבית אריאלה. המנוי 
 

2 0 2 2  2 0 2 1
.

 המנוי המקוון
מעניק גישה לכל 

הקורסים המקוונים 
של עונת התרבות
 

הרשימה המפורטת 
של הנושאים בכל 

קורס נמצאת באתר 
 הבית ותתעדכן

 בעת הצורך:
www.ariela.today 

בית אריאלה — המנוי המקוון המשתלם בעיר!
אחרי עונה מוצלחת, שירות ההרצאות המקוונות לפי בחירה )VOD( ממשיך גם 
השנה. כל התוכן האיכותי בעונת התרבות של בית אריאלה אצלכם בבית — קל, 

זמין ונוח. עם גישה נוחה מכל מכשיר — 
טלפון נייד, מחשב או טאבלט ובאיכות שמיעה וצילום גבוהה במיוחד. מהיום אתם 
בוחרים במה ומתי לצפות! תוכלו לבחור אם לצפות במפגש בשידור חי או מוקלט. 
כל מה שעליכם לעשות הוא לבחור את העניין ששלכם. לא יצא לצפות בהרצאה 

בשידור חי? לא הפסדתם כלום. תוכלו לצפות בשידור המוקלט.

לבחירתכם 3 סוגי מנויים מקוונים לכל העונה. 
המנויים המקוונים לא כוללים סיורים ברחבי תל־אביב, קריאות מודרכות 

וסדנאות )המחירים שלהלן הם לפני ההנחות. המחיר הסופי יתעדכן 
במהלך הרכישה(:

← לכל התכנים מלבד ״רגעים בנצח” )ד״ר הנרי אונגר( — 1,000 ₪
← לכל התכנים כולל קורס אחד של ״רגעים בנצח” )סמסטר א׳

או סמסטר ב׳( — 1,200 ₪
← לכל התכנים כולל שני הקורסים של ״רגעים בנצח” — 1,400 ₪

איך זה עובד?
אחרי שתרכשו את המינוי המקוון שלנו, תקבלו בכל שבוע למייל ולטלפון רשימת 

הקלטות של הרצאות שהתקיימו בשבוע האחרון ואתם תכלו לבחור מתי לצפות 
בהן )ההקלטות פתוחות בד״כ ל־72 שעות ממועד קבלת הקישור(.

www.ariela.today :לרכישה היכנסו לאתר הבית של בית אריאלה
או בטלפון: 03-7240570

ון 
קו

מ
וי 

מנ

 לידיעתכם! בנוסף למנוי מקוון לכל העונה, ניתן לרכוש מנוי לסדרה בודדת —
גם מקוון  וגם פרונטלי  )פרטים בעמודים הבאים(
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הקורס על יצירות המופת הגדולות של תרבות המערב השלים באחרונה 
את שנתו ה־25, ולרגל חגיגות החצי יובל יעסוק ד״ר הנרי אונגר בכמה 

פניני ספרות שמפאת קוצר זמן “נשמטו מהאוטוסטרדה” והן מנצנצות 
בשולי הדרך ותובעות את כבודן.

זוהי מטרת הקורס השנה — לפני שממשיכים בדרך הסלולה: 
להעיף מבט נפעם אל רגעים )שכמעט נשכחו( בנצח.

← ג׳ובאני בוקצ׳יו — הדקאמרון
← מיגל דה סרוונטס — הפרקליט זכוכית

← וֹולטר — זדיג
← דני דידרו — הגברות מיער בולון

← א.ת.א הופמן — איש החול
← היינריך פון קלייסט — המרקיזה פון אֹו

← וויליאם תקרי — הֵוורד והטבעת
← הרמן מלוויל — ברֵתלבי הכתבן

← גוסטב פלובר — לב פשוט
← לב טולסטוי — אושר משפחתי

← לב טולסטוי — חג׳י מורד

 ראשון . בוקר
11:30—10:00

13 מפגשים 
אחת לשבוע

|  31.10.21

|  16.1.22

|  12.12.21

|  7.11.21

|  23.1.22

|  19.12.21

|  14.11.21

|  30.1.22

|   26.12.21

|  21.11.21

|  2.1.22

|  28.11.21

|  9.1.22

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 

לכל עונת התרבות

מחיר: 750 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 700 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

ד״ר הנרי אונגר רגעים 
בנצח א׳ — מבט 

חוזר אל הקלאסיקות 
הגדולות

ד״ר רז יצחקי
דיאלוגים בג׳אז

מפגשים אינטימיים ליד הפסנתר ושיחות על פניה הרבים של תרבות 
הג׳אז. ד״ר רז יצחקי, מוזיקאי, חוקר, איש חינוך ומרצה נלהב על הג׳אז. 

אוני' בר אילן.

← תופים בג׳אז — שי ֶזְלָמן 
← חוצים גבולות: ג׳אז ומוזיקה קלאסית

← צ׳יקו וריטה, הרצאה וסרט — ג׳אז אפרו־קובאני
← ִצ׳יק קֹוֵרָאה: ״אני בלמידה מתמדת”

← ָמא׳ ֵרייִני: ״איש לא יתפוס אותי״
← פריז בלוז — הרצאה וסרט

← 88 בשחור ולבן — גדולי הפסנתרנים — דור המייסדים
← 88 בשחור ולבן — אשפי הפסנתר המודרניים

 ראשון . ערב
 20:30—19:00

 8 מפגשים
אחת לחודש

|  17.10.21

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 
לכל עונת התרבות 

מחיר: 470 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 420 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

|  16.1.22
|  19.12.21

|  15.5.22

|  14.11.21

|  10.4.22
|  13.3.22
|  13.2.22
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בקורס זה נבחן כמה מהשאלות שבני האדם שואלים וישאלו את עצמם 
בעידן הדיגיטלי. בכל שיעור נבחן סוגיה אתית־דיגיטלית דרך השקפת 

עולמם של גדולי הפילוסופיה.

← מבוא: פילוסופיה בעידן הדיגיטלי
deep Fake סוקרטיות דיגיטלית: חשיבה ביקורתית וסופיזם מול ←
← איך מסדרים ספרייה אינסופית? מיפוי ידע ומשמעותו מאריסטו 

ועד וויקיפדיה
← למי שייך האינטרנט? מארקס והקפיטל ברשת

← האם אני הוא האני הווירטואלי? על זהות אישית אלקטרונית 
והשלכותיה

← רוסו נגד לייקים: אהבה עצמית ואהבה אנוכית ברשתות חברתיות
← מחוץ למסך, אדם: הומאניזם ופוסט הומאניזם

 ראשון . ערב
 20:30—19:00

7 מפגשים
אחת לשבוע

|  23.1.22
|  9.1.22

|  27.2.22

|  2.1.22

|  20.2.22
|  6.2.22
|  30.1.22

ד״ר ג׳רמי פוגל אתיקה 
בעידן הדיגיטלי

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 

לכל עונת התרבות

מחיר: 400 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 370 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

רנה ורבין קריאה 
מודרכת בשפינוזה

 ראשון . ערב
 20:30—19:00

 10 מפגשים
אחת לחודש

נפתח בקריאת ספרו הראשון של שפינוזה ״עקרונות הפילוסופיה 
של דקארט״ בתרגום חדש וראשון לעברית )מאת רנה ורבין(, שהוכן 

במיוחד לסדנה זו. נמשיך לקריאת החלקים הראשונים של ״אתיקה״, 
ספרו האחרון והמסכם, שיצא לאור לאחר מותו. נעמיק בנספח לספר 

שנקרא ״הרהורים מטאפיזיים״ ונכיר גם קטעים מתוך פרשנויות שונות 
לכתבי שפינוזה, מיעקב ואכטר )1699( שהשווה בין שפינוזה ובין הקבלה 

המוקדמת, ועד פרשנים בני זמננו שמנתחים את שפינוזה במושגי מדע 
עכשווי, וביניהם ג׳יל דלז וג'ון קריירו.

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי

מחיר רגיל: 600 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 560 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

|  31.10.21

|  2.1.22

|  7.11.21

|  9.1.22

|  21.11.21

|   16.1.22

|  19.12.21

|  23.1.22

|  26.12.21

|  30.1.22

* הקורס לא כלול 
במנוי המקוון

ת
מו

קו
מ

נו 
לא נותר
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ד״ר גליה דור
אבודים ביפן

הסדרה היא מעין מורה נבוכים למבקרים סקרנים ביפן. היא מתחילה 
במעגל הרחב של יפן כאדמה הרועדת תמיד, ממשיכה למאפיינים 

המרתקים של החברה והתרבות, השפה וההיסטוריה, ומנסה אף לשרטט 
קווים לעולמם הפנימי של היפנים.

במפגשי הסדרה נרד לעומקה של פילוסופיית החיים היפנית 
שאינה מוגדרת במילים, וננסה להתבונן בעולם דרך ״רזולוציה יפנית״.

איים בזרם: מבודדים ורועדים ללא הפסק — בין מאפייני איי יפן   ←
למושגי תרבות ואסתטיקה.

אנחנו היפנים: היפנים מתבוננים בעצמם ובעמים אחרים — מרגשי   ←
בושה ועד ׳פתיחות וסגירות’.

טבע, אלים ומפלצות: תמות ומוטיבים מרכזיים מהמיתולוגיה והדת   ←
האנימיסטית של השינטו.

יפנית אתה מדבר אלי: מה ניתן ללמוד מהשפה היפנית על   ←
עולמם הפנימי? 

אחריות אישית — רגש פנימי: מאבק וקונפליקט בנפשו של היחיד   ←
בראי המסך הקטן והגדול. 

ממש לא פרפקציוניזם!: התרבות החומרית והטכנולוגיה היפנית   ←
כשיקוף של תהליך אחר לגמרי... 

kawaii: אומה שלמה — קטנים כגדולים — המתמוססת אל מול  ← 
החמוד והזעיר — מדוע?

 שני . בוקר
 12:00—10:30

 7 מפגשים
אחת לשבועיים

|  20.12.21
|  22.11.21

|  14.2.22

|  8.11.21

|  31.1.22
|  17.1.22
|  3.1.22

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 

לכל עונת התרבות

מחיר: 400 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 370 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

סדרה שעוסקת בסוד עוצמתן של יצירות ספרות אלמותיות שכתבו 
סופרים מפורסמים והיו לרבי מכר של כל הזמנים.

בסדרה נדון בין השאר ביצירותיהם של:
ש“י עגנון בהקשר של אהבות מוחמצות והחטא ועונשו; מילן קונדרה 

בהקשר של חירות ושייכות, לצד הקרנת קטעים מהסרט “הקלות 
הבלתי נסבלת של הקיום”; שאנדור מאראי בהקשר של דרמה 

קאמרית, חולשה ועוצמה; צרויה שלו בדיון על ריגוש וביטחון בזוגיות 
ובחיים; שטפן צווייג בדיון על רגשות מסוכנים; “החברה הגאונה” 
מאת אלנה פרנטה בדיון על משמעותה של חברות וחאלד חוסייני 

בדיון על החטא ותיקונו.

שני . בוקר
 12:30—11:00

10 מפגשים
אחת לשבועיים

|  27.12.21
|  13.12.21

|  21.2.22

|  29.11.21

|  7.2.22
|  24.1.22

|  21.3.22
|  4.4.22

|  10.1.22

|  7.3.22

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 

לכל עונת התרבות

מחיר: 560 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 500 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

שרה אוסטרוב
סוד הקסם בספרות
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בסדרה נעמיד כמה צמדי אמנים ידועים זה כנגד זה. נצביע על קווי 
דמיון ושוני, ננתח יצירות מופת ונארח קרבות גלדיאטורים של 

תולדות האמנות!

לאונרדו/מיכלאנג׳לו — היפה נגד החיה  ←
ארטמיזיה ג׳נטילסקי/ויז׳ה לברון — מיהי גדולת הציירות?  ←

רמברנדט/ולסקז — מהו העומק הפסיכולוגי והעומק  ← 
הפילוסופי בציור?

רובנס/קראווג׳ו — השפע האינסופי וחיוב החיים כנגד החשכה   ←
הגדולה וקצה הציור

פיקאסו/בייקון — למי שייכת המאה העשרים?  ←
תומרקין/לפשיץ — שני סוגים הפוכים של אינטליגנציה  ←

שני . ערב
 20:30—19:00

6 מפגשים
אחת לשבועיים

|  13.12.21
|  15.11.21
|  1.11.21

|  24.1.22
|  10.1.22
|  27.12.21

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 

לכל עונת התרבות

מחיר: 350 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 320 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

 יונתן הירשפלד
״ראש בראש״ — 
האמנים הגדולים

 שרון אס קריאה
מונחית באיליאדה: 

שיר הזעם והזוהר

ליוונים לא היה לא תנ״ך, ספרות מקודשת וקאנונית, לא מעמד כוהנים 
ולא בית אחד לאלוהים. אבל היה להם משהו דומה ועם זאת שונה 

לחלוטין – היה להם משורר. לפי הקדמונים, הומרוס היה משורר בן 
המאה השמינית לפני הספירה שחיבר את היצירות הכתובות הראשונות 

שנוצרו ביוון, האיליאדה והאודיסיאה. הוא העניק ליוונים את האופק 
הדתי, המיתי, האתי, הפוליטי והאסתטי. היוונים יכלו לדמיין את עצמם 

בזכות המשורר. הוא היה התשתית לחינוך היווני, סמכות להיסטוריה 
הקדומה ומקור לחיקוי, להשראה וכמובן להתנגדות. אפלטון, בחיבורו 
המדינה, מספר שבעיני היוונים היה הומרוס המשורר ״שעל־פיו צריך 

אדם לכוון את מעשיו ולחיות את חייו״.

 שני . ערב
 20:30—19:00

 12 מפגשים
אחת לשבוע

|  22.11.21

|  17.1.22

|  15.11.21

|  10.1.22

|  8.11.21

|  3.1.22
|  27.12.21

|  7.2.22

|  20.12.21

|  31.1.22

|  13.12.21

|  24.1.22

קורס פרונטלי

מחיר: 1000 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 960 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

ת
מו

קו
מ

נו 
לא נותר

* הקורס לא כלול 
במנוי המקוון
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 ד״ר אריק גלסנר
מועדון הספר: הטוב, 

החדש והמעניין

סדרת מפגשים על ספרים טובים ומעניינים שראו אור בשנים האחרונות, 
ספרי מקור ותרגום.

בין הספרים שיידונו:

״אל האבדון” מאת אריך קסטנר  ←
״הפרח האדום” מאת וסבולוד גרשין  ←
״שיחות עם חברים” מאת סאלי רוני  ←

״מגלן” מאת שטפן צווייג  ←
״חקירתו של סרן ארז” מאת ישי שריד  ←

״הענק הקבור” מאת קזואו אישיגורו  ←

 רביעי . בוקר
 12:00—10:30

 12 מפגשים
אחת לשבועיים

|  8.12.21
|  24.11.21

|  2.3.22

|  2.2.22

|  30.3.22

|  10.11.21

|  16.2.22

|  13.4.22

|  19.1.22

|  16.3.22

|  5.1.22
|  22.12.21

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 

לכל עונת התרבות

מחיר: 620 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 560 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

שלישי . בוקר
 12:30—11:00

7 מפגשים
אחת לשבועיים

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 

לכל עונת התרבות

מחיר: 400 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 370 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

בסדרה נעקוב אחר ספרי מופת מכל הזמנים במבט ייחודי — בראי יצירות 
פיסול וציור שליוו וסיפרו את עלילות גיבוריהם.

← דקמרון — ג׳ובאני בוקאצ׳ו
← האיליאדה — הומרוס

← ירושלים המשוחררת — טורקוואטו טאסו
← האודיסיאה — הומרוס

← הקומדיה האלוהית — דנטה אליגיירי
← האיניאדה — ורגיליוס פובליוס וארו

← מגילת סן מיקלה

ד״ר אפי זיו ספרי מופת 
ויצירות אמנות

|  14.12.21
|  16.11.21

|  1.2.22

|  2.11.21

|  18.1.22
|  4.1.22
|  21.12.22
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פרופ׳ חיים באר שביל 
ישראל הספרותי

 רביעי . בוקר
 12:30—11:00

 11 מפגשים
אחת לשבועיים

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 

לכל עונת התרבות

מחיר: 620 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 560 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

הסופר חיים באר, פרופ׳ אמריטוס לספרות עברית באוניברסיטת בן 
גוריון, יוצא למסע ספרותי מרתק ומרחיב אופקים ברחבי ישראל, 

בחברתם של טובי היוצרות והיוצרים העבריים — החל בש״י עגנון וי״ח 
ברנר, וכלה ביוצרות ויוצרים בני ימינו.

סמסטר א׳:

״יפו יפת ימים” — יצירותיהם של נחום גוטמן,   ←
שאול טשרניחובסקי, י“ח ברנר, ש“י עגנון ואחרים

״העיר הלבנה” — העיר העברית הראשונה כפי שהיא עולה   ←
מיצירותיהם של יצחק קצנלסון, זלמן שניאור, נתן אלתרמן, 

בנימין תמוז ואחרים 
״חיפה, עיר עתיד מאין כמוה” — בירת הצפון, עיר הנמל המרכזית   ←

של ישראל, כפי שהונצחה ע“י יונתן רטוש, זלדה, אריה סיון, 
נח שטרן, בנימין זאב הרצל ואחרים 

״עיר קסומה” — צפת ביצירותיהם של יהושע בר יוסף, נתן זך,   ←
ש“י עגנון, יהודה עמיחי ויעקב פיכמן 

״על שפת ים כנרת” — טבריה וים כנרת ביצירותיהם של   ←
א“צ גרינברג, עמוס עוז, י“ח ברנר, רחל, דליה רביקוביץ ואחרים

נושאי ההרצאות בסמסטר ב׳:

״העמק הוא חלום”  ←
״מעמק עכור לפתח-תקווה”  ←

״היי דרומה”  ←
״מסביב לירושלים”  ←

״ציפור האבן” )שני מפגשים(  ←

|  8.12.21

|  30.3.22

|  24.11.21

|  16.3.22

|  16.2.22
|  2.3.22

|  19.1.22
|  5.1.22

|  27.4.22

|  22.12.21

|  13.4.22

הסדרה מציגה מבט פנורמי על התפתחות המוזיקה לאורך השנים. נכיר 
את כלי הנגינה, הסגנונות, המלחינים והז'אנרים המאפיינים כל תקופה - 

החל בעת העתיקה וכלה בימינו.
ההרצאות מלוות בהדגמות חיות בשירה ובנגינה וכן בקטעי וידאו 

של יצירות של מלחינים נודעים.

העת העתיקה — האיזכורים בתנ״ך ועד ימי הביניים  ←
תקופת הרנסאנס — אירופה מתעוררת מחשכת ימי הביניים  ←

תקופת הבארוק )דיון ראשון( — באיטליה ממציאים את האופרה  ←
תקופת הבארוק )דיון שני( — באיטליה ממציאים את האופרה,   ←

בצרפת עוסקים במחול ובקישוטים, והאנגלים מנכסים לעצמם גם 
מלך וגם מלחין גרמנים

התקופה הקלאסית — היידן ומוצארט  ←
רומנטיקה מאוחרת ופוסט רומנטיקה  ←

המאה ה־20  ←
מוסיקה עכשווית  ←

רביעי . בוקר
 12:30—11:00

10 מפגשים
אחת לשבועיים

|  29.12.21
|  15.12.21

|  23.3.22

|  17.11.21

|  9.3.22
|  23.2.22

|  11.5.22
|  25.5.22

|  12.1.22

|  6.4.22

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 

לכל עונת התרבות

מחיר: 560 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 500 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

פרופ׳ רונן בורשבסקי 
קיצור תולדות 

המוזיקה
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מיקי רוזנטל
מדריך לשחיתות

 רביעי . ערב
 20:30—19:00

 5 מפגשים
אחת לשבוע

|  12.1.22
|  29.12.21
|  15.12.21

|  16.2.22
|  26.1.22

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 

לכל עונת התרבות

מחיר: 350 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 320 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

אחרי שראש ממשלה, נשיא, רב ראשי ושר אוצר ישבו בכלא על עבירות 
שוחד והפרת אמונים, ואחרי שעשרות נבחרי ציבור סרחו והורשעו — 

הגיע הזמן לשאול האם מערכת אכיפת החוק מסוגלת בכלל להתמודד 
עם השחיתות, מה נזקיה, והאם ישראל היא מדינה מושחתת עד היסוד 

או מדינה שיש בה שחיתות שניתן להיאבק בה?

מיקי רוזנטל, חבר כנסת לשעבר ועיתונאי חוקר, מוביל סדרה על 
השחתת המערכת הפוליטית ומארח בכל מפגש ״לוחמים״ ותיקים בקרב 

על טוהר המידות.

הכסדום היינו? הרצאת מבוא  ←
הון-שלטון-עתון. אורח: רביב דרוקר  ←

פרוטקציה, מקורבים ושחיתות חוקית. אורח: ח״כ יואב סגלוביץ  ←
משפטי השוחד הגדולים: מהסתאבות מפא״י ועד תיקי נתניהו   ←

אורח: ד״ר יובל יועז
איך נאבקים בשחיתות? אורחת: עו״ד עדנה הראל–פישר  ←

* המפגש ב־29.12.21 
יתחיל בשעה 18:00

קשה לדעת מה יקרה בימים שאחרי מגפת הקורונה, משום שאין מודל 
מתאים מהעבר שיכול לחזות בצורה מהימנה את השלכותיה בעולם 

הגלובלי בתחילת המאה ה־21. פרופ׳ פסיג מציע ראייה באופן מסודר 
ומאורגן של מכלול ההשערות וכלים לבחון השערות חדשות כדי לאמוד 

את תקפותן.

היום שאחרי הקורונה — מבט קדימה  ←
טכנולוגיה: מה היא רוצה מאתנו  ←

עתיד: מה צפוי לעם היהודי  ←
המימד הרביעי: סודן של המגמות שבדרך  ←

עתיד העימות בין המערב לסין  ←
עלייתן וקריסתן של ציביליזציות  ←

מבט אל מקצועות העתיד  ←

רביעי . ערב
 20:30—19:00

7 מפגשים
אחת לחודש

|  9.2.22
|  19.1.22

|  25.5.22

|  24.11.21

|  27.4.22
|  23.3.22
|  9.3.22

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 

לכל עונת התרבות

מחיר: 280 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 250 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

פרופ׳ דוד פסיג היום 
שאחרי הקורונה — 

מבט אל העתיד 
]סדרה מקוונת 

מארה״ב[

* הסדרה תועבר 
באופן מקוון בלבד

*



 20

סמסטר א׳
סיורים

בית אריאלה עושים 

 תרבות אחרת

2 0 2 2  2 0 2 1.

הסיורים אינם כלולים 

במחיר המנוי המקוון 

 של עונת התרבות

מסלולי הסיור 

המפורטים נמצאים 

 באתר:

www.ariela.today 

הרב דניאל אפשטיין 
להישאר אדם בעולם 
לא אנושי — הוגים 
וסופרים המאמינים 

באנושיות האדם

 שישי . בוקר
 12:00—10:30

 6 מפגשים
אחת לשבועיים

|  14.1.22
|  31.12.21
|  17.12.21

|  25.2.22
|  11.2.22
|  28.1.22

במאה ה־20 ספג ההומאניזם האירופי טלטלה עזה. שתי מלחמות עולם 
הסתיימו עם שואה איומה ועם מחנות גולאג סובייטים. ועם כל זאת, 
נשמת האדם לא מתה ועדות לכך ניתנה ביצירתם של הוגים, סופרים 
ואמנים, שלא איבדו את אמונתם בהישרדות היכולות המוסריות של 

היחיד גם בתנאים הקשים ביותר.

סנט־אקזופרי: הנסיך הקטן בעולם המבוגרים  ←
בשביס־זינגר: לכתוב נגד האבדן  ←

וסילי גרוסמן: ״היסוד האנושי לא ניתן להשמדה בבני־האדם”  ←
רבי נחמן מברסלב: ״מעשה בשבעה קבצנים” — חכמתו של   ←

הקבצן העיוור
גסטון באשלר: ״הפואטיקה של החלל” — הבית, הפינות,   ←

הארונות, המגרות, והחלימה
עמנואל לוינס: מלחמה ושלום בספר ״כוליות ואינסוף”  ←

קורס פרונטלי ומקוון

הנחה של 30% 
לקורס מקוון ממחיר 

קורס פרונטלי
—

 הקורס כלול
בחבילת מנוי מקוון 

לכל עונת התרבות

מחיר: 350 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 320 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today
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ד״ר מימי חסקין
במה להמתיק ימים

 שני . בוקר
בשעות משתנות

 6 מפגשים
אחת לשבועיים

יש להגיע בנעליים 
סגורות לכל הסיורים

|  4.4.22
|  21.3.22
|  7.3.22

|  23.5.22
|  9.5.22
|  25.4.22

מחיר: 450 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 400 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

סדרה ספרותית-מוזיקלית המשלבת הרצאות ו־5  וסיורים

אהבה בספרות העברית )הרצאה(  ←
גבעת החול )סיור(  ←ֿ

הוי ארצי מולדתי )הרצאה(  ←
במקום הכי נמוך בתל אביב )סיור(  ←

ומלחיה נרדמו כולם )סיור(  ←
בסנדלים על גשר הירקון )סיור(  ←

ד״ר יוסי פז
תל־אביב במפתח 
אנתרופולוגי — 

תרבויות אקזוטיות 
בכרך

 ראשון . בוקר
 12:00—10:30

 6 מפגשים
אחת לשבועיים

* יתקיים ביום שני

יש להגיע בנעליים 
סגורות לכל הסיורים

|  30.1.22
|  16.1.22
|  2.1.22

|  *21.3.22
|  *7.3.22
|  13.2.22

מחיר: 450 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 400 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

סדרת הרצאות וסיורים ברחבי תל־אביב. 

ד״ר יוסי פז, מרצה ומדריך טיולים בנושאי מיתולוגיה השוואתית, 
אנתרופולוגיה ודתות בארץ ובעולם.

אנתרופולוגיה עירונית )הרצאת מבוא(  ←
ערבים וערביות בכרך המודרני, זהות ערבית — תל־אביבית )סיור(  ←ֿ

בין הר האושר לדרך האושר )הרצאה(  ←
כנסיות מודרניות בתל־אביב: ישראלים בארץ הדמדומים בין   ←

יהדות לנצרות )סיור(
קולות הכרך: רוחניות אלטרנטיבית בתל־אביב )הרצאה(  ←

רוחניות אלטרנטיבית בתל־אביב )סיור(  ←

ת
מו

קו
מ

נו 
לא נותר
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אדריכל אמנון בר־אור 
לשמר את תל-אביב

מחיר רגיל: 450 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 400 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

סדרת הרצאות וסיורים ברחבי תל-אביב.

ברוטליזם בתל-אביב )הרצאה(  ←
באזור רובע 4 ממזרח לרח' אבן גבירול )סיור(  ←ֿ

מיליטריזם עירוני בתל-אביב )הרצאה(  ←
באזור רמת אביב – שייח מוניס )סיור(  ←

תוספות בניה חדשות על גבי בניינים לשימור  ← 
בעיר הלבנה )הרצאה(

לב תל־אביב )סיור(  ←

 שני . אחה״צ
בשעות משתנות

 6 מפגשים
אחת לשבוע

|  15.11.21
|  8.11.21
|  1.11.21

|  13.12.21

|  18.5.22

|  29.11.22

|  6.4.22

|  22.11.21

יש להגיע בנעליים 
סגורות לכל הסיורים

אלומה רז וליאור שור 
סיפורי גלריות — 

סיורי גלריות בשילוב 
קריאה בפרוזה

. רביעי .

מחיר רגיל: 800 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 740 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

שיתוף פעולה ייחודי בין בית אריאלה לבין ׳חיות אמנות׳

קורס שנתי בן 8 מפגשים. בכל סיור נבקר בשלושה חללי תצוגה ברחבי 
תל־אביב–יפו, ונקרא בטקסטים מתוך מבחר הסיפורת. הסיורים מציעים 

חוויה אינטלקטואלית מהנה ומאתגרת: היכרות עם מיטב האמנות 
העכשווית ושילוב מעשיר בין טקסטים כתובים לבין טקסטים חזותיים.

 רביעי . אחה״צ
 18:30—16:00

 8 מפגשים
אחת לחודש

|  15.12.21
|  10.11.21
|  13.10.21

|  9.3.22

|  18.5.22

|  9.2.22

|  6.4.22

|  12.1.22

* נקודות המפגש יקבעו 
לקראת כל מפגש 

בהתאם לתערוכות 
הפתוחות באותו שבוע

*ייתכן ושעות הסיורים 
ישתנו בהתאם לשעות 

הפתיחה של הגלריות

ת
מו

קו
מ

נו 
לא נותר
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סמסטר א׳
 סדנאות

 בית אריאלה הבית
 של המילה הכתובה

2 0 2 2  2 0 2 1.

כל הסדנאות 
מתקיימות פרונטלית 
)מלבד הסיפור הקצר 

 באנגלית שיהיה מקוון(

אלומה רז וליאור שור 
סיפורי גלריות — 

סיורי גלריות בשילוב 
קריאה בפרוזה

. שבת .

מחיר: 800 ₪
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 740 ₪

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

שיתוף פעולה ייחודי בין בית אריאלה לבין ׳חיות אמנות׳

קורס שנתי בן 8 מפגשים. בכל סיור נבקר בשלושה חללי תצוגה ברחבי 
תל־אביב–יפו, ונקרא בטקסטים מתוך מבחר הסיפורת. הסיורים מציעים 

חוויה אינטלקטואלית מהנה ומאתגרת: היכרות עם מיטב האמנות 
העכשווית ושילוב מעשיר בין טקסטים כתובים לבין טקסטים חזותיים. 

 שבת . בבוקר
 12:30—10:00

 8 מפגשים
אחת לחודש

|  18.12.21
|  13.11.21
|  16.10.21

|  12.3.22

|  21.5.22

|  12.2.22

|  9.4.22

|  15.1.22

* נקודות המפגש יקבעו 
לקראת כל מפגש 

בהתאם לתערוכות 
הפתוחות באותו שבוע

*ייתכן ושעות הסיורים 
ישתנו בהתאם לשעות 

הפתיחה של הגלריות
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 ראשון . בוקר
12:00—10:30

 10 מפגשים
 אחת לשבוע

מחיר רגיל: 890 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 840 ₪
] לכל הרמות [

פרופ׳ רפי וייכרט ]כתיבת שירה[
לכתוב את עצמך בעולם

|  14.11.21
|  26.12.21

|  24.10.21
|  21.11.21
|  2.1.22

|  31.10.21
|  12.12.21

|  7.11.21
|  19.12.21

|  9.1.22

שני . בוקר
12:00—10:00

 10 מפגשים
 אחת לשבוע

מחיר רגיל: 1000 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

ולסטודנטים: 960 ₪

עינת יקיר רומן — כתיבה 
רחבת נשימה

|  13.12.21
|  10.1.22

|  8.11.21
|  20.12.21
|  17.1.22

|  15.11.21
|  27.12.21
|  24.1.22

|  22.11.21
|  3.1.22

שני . ערב
20:30—19:00

 10 מפגשים
 אחת לשבוע

מחיר רגיל: 1000 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

ולסטודנטים: 960 ₪
] למתקדמים [

 ענת זכריה ]כתיבת שירה[
לשמוע ׳קול פרחים 

מתנגשים בנשירתם׳

|  3.1.22
|  31.1.22

|  13.12.21
|  10.1.22
|  7.2.22

|  20.12.21
|  17.1.22
|  14.2.22

|  27.12.21
|  24.1.22

שני . ערב
21:00—19:00

 10 מפגשים
 אחת לשבוע

מחיר רגיל: 1000 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 960 ₪
] לכל הרמות [

אדוה בולה
כתיבת פרוזה

|  3.1.22
|  31.1.22

|  13.12.21
|  10.1.22
|  7.2.22

|  20.12.21
|  17.1.22
|  14.2.22

|  27.12.21
|  24.1.22

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

ראשון . ערב
20:30—19:00

 12 מפגשים
אחת לשבוע

מחיר רגיל: 1000 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 960 ₪

סמי ברדוגו
אמנות הסיפור הקצר 

|  12.12.21
|  9.1.22

|  7.11.21
|  19.12.21
|  16.1.22

|  14.11.21
|  26.12.21
|  23.1.22

|  21.11.21
|  2.1.22

ראשון . בוקר
12:30—10:30

 10 מפגשים
אחת לשבוע

מחיר רגיל: 1000 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 960 ₪

ענת עינהר
נפלאות הסיפור הקצר

|  21.11.21
|  26.12.21

|  31.10.21
|  28.11.21
|  2.1.22

|  7.11.21
|  12.12.21
|  9.1.22

|  14.11.21
|  19.12.21

ת
מו

קו
מ

נו 
לא נותר

ת
מו

קו
מ

נו 
לא נותר

ת
מו

קו
מ

נו 
לא נותר

|  6.2.22 |  30.1.22
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רביעי . ערב
21:00—19:30

 12 מפגשים
 אחת לשבועיים

מחיר רגיל: 1000 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 960 ₪

נעה ידלין
סדנת אמן לכתיבה

|  19.1.22
|  30.3.22
|  8.6.22

|  8.12.21
|  2.2.22
|  13.4.22

|  22.12.21
|  16.2.22
|  11.5.22

|  5.1.22
|  2.3.22
|  25.5.22

רביעי . ערב
20:30—19:00

 5 מפגשים
 אחת לשבוע

מחיר רגיל: 450 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 420 ₪
] לכל הרמות [

ד״ר סמדר שפי אוהבים 
אמנות. כותבים אמנות

|  27.10.21 |  6.10.21
|  3.11.21

|  13.10.21| 19.10.21 ]ג׳[ 

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

רביעי . בוקר
12:30—11:00

 8 מפגשים
 אחת לשבוע

מחיר רגיל: 700 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 650 ₪

תהילה חכימי לשבור את 
הצורה: סדנה לכתיבת 
פרוזה אקספרימנטלית

|  27.10.21
|  24.11.21

|  6.10.21
|  3.11.21

|  13.10.21
|  10.11.21

|  20.10.21
|  17.11.21

שלישי . ערב
20:30—19:00

 10 מפגשים
 אחת לשבוע

מחיר רגיל: 890 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 840 ₪
] לכל הרמות [

עדי קיסר
שירה חברתית

|  2.11.21
|  14.12.21

|  12.10.21
|  9.11.21
|  21.12.21

|  19.10.21
|  16.11.21
|  28.12.21

|  26.10.21
|  7.12.21

רביעי . ערב
21:00—19:00

 28 מפגשים
 אחת לשבוע

מחיר רגיל: 2500 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 2300 ₪

ההשתפות בסדנה 
מותנית בהגשת 
ארבעה שירים 

 מקוריים.
פרטים באתר:

www.ariela.today

 רחל חלפי
כיתת אמן לשירה

|  10.11.21

|  9.2.22

|  15.12.21

|  9.3.22

|  12.1.22

|  13.4.22
|  1.6.22

|  20.10.21

|  19.1.22

|  17.11.21

|  16.2.22

|  22.12.21

|  23.3.22
|  11.5.22

|  27.10.21

|  26.1.22

|  24.11.21

|  23.2.22

|  29.12.21

|  30.3.22
|  18.5.22

|  3.11.21

|  2.2.22

|  8.12.21

|  2.3.22

|  5.1.22

|  6.4.22
|  25.5.22

 שלישי . ערב
20:30—19:00

 10 מפגשים
 אחת לשבוע

מחיר רגיל: 1250 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 1150 ₪
] לכל הרמות [

שרית ישי־לוי
לכל אדם יש סיפור 

|  21.12.21
|  18.1.22

|  16.11.21
|  28.12.21
|  25.1.22

|  7.12.21
|  4.1.22
|  1.2.22

|  14.12.21
| ת11.1.22 

מו
קו

מ
נו 

לא נותר

ת
מו

קו
מ

נו 
לא נותר
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 חמישי . ערב
21:00—19:00

 10 מפגשים
 אחת לשבוע

מחיר רגיל: 1000 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 960 ₪
] לכל הרמות [

לאה איני
ספרות משחקת 

|  6.1.22
|  3.2.22

|  16.12.21
|  13.1.22
|  10.2.22

|  23.12.21
|  20.1.22
|  17.2.22

|  30.12.21
|  27.1.22

חמישי . בוקר
12:30—11:00

 10 מפגשים
 אחת לשבוע

מחיר רגיל: 890 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 840 ₪
] לכל הרמות [

אסתי ג׳ חיים
לספר את חיי בכתב — 

כתיבת אוטוביוגרפיה
|  9.12.21
|  6.1.22

|  11.11.21
|  16.12.21
|  13.1.22

|  18.11.21
|  23.12.21
|  20.1.22

|  25.11.21
|  30.12.21

סמסטר ב׳

 בית אריאלה עושים
 תרבות אחרת

2 0 2 2  2 0 2 1.

ט׳ 03-7240570
www.ariela.today

 המנוי המקוון
מעניק גישה לכל 

הקורסים המקוונים 
 של עונת התרבות

הרשימה המפורטת 
של הנושאים בכל 

קורס נמצאת באתר 
 הבית ותתעדכן

 בעת הצורך:
www.ariela.today 

רביעי . ערב
21:30—19:00

 8 מפגשים
 אחת לשבוע

מחיר רגיל: 1250 ₪ 
לתושבי העיר, חיילים 

וסטודנטים: 1150 ₪

עמיר לב סדנת ְּפֵרה־
פרודקשן למוזיקאים

|  15.12.21 |  17.11.21
|  22.12.21

|  24.11.21
|  21.12.21

|  8.12.21
|  5.1.22|  12.1.22

ת
מו

קו
מ

נו 
לא נותר
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 ד״ר הנרי אונגר רגעים בנצח ב׳ —
מבט חוזר אל הקלאסיקות הגדולות 

ראשון . בוקר . 13 מפגשים . אחת לשבוע . מפגש ראשון: 6.3.22

ד״ר אושרית בירודקר השיבה להודו 
שלישי . ערב . 5 מפגשים . אחת ל־3 שבועות . מפגש ראשון: 1.2.22

אירי ריקין אלבום משפחתי
שלישי . בוקר . 5 מפגשים . אחת לשבוע . מפגש ראשון: 8.3.22

ד״ר ליאת יקיר ׳הקול בראש׳ — 
הביולוגיה של הרגשות

שלישי . ערב . 4 מפגשים . אחת לחודש . מפגש ראשון: 22.3.22

ד״ר מירב קלו מהנדסים את המוח 
מחדש 

חמישי . ערב . 5 מפגשים . אחת לשבועיים . מפגש ראשון: 3.2.22

 ד״ר ליאורה מלכא ילין לרקוד
ולצחוק — הומור במחול

חמישי . בוקר . 6 מפגשים . אחת לשבועיים . מפגש ראשון: 12.5.22

 פרופ׳ רפי וייכרט שישה סדרי פולין
או שימבורסקה וחברים

שישי . בוקר . 6 מפגשים . אחת לשבועיים . מפגש ראשון: 4.2.22

ד״ר דייויד גרייבס אימפרסיוניזם
שישי . בוקר . 4 מפגשים . אחת לשבועיים . מפגש ראשון: 6.5.22

ם
סי

ר
רנה ורבין כותבים יחד קו

ראשון . ערב . 10 מפגשים . אחת לשבוע . מפגש ראשון: 6.2.22

The Short Story איילת צברי
]לכותבים באנגלית — בכל הרמות[ יועבר באופן מקוון

 שני . ערב . 10 מפגשים . אחת לשבוע . מפגש ראשון: 7.2.22

יהודית קציר ארגז הכלים שלי — 
כיתת אמן ]למתקדמים[

שני . בוקר . 10 מפגשים . אחת לשבוע . מפגש ראשון: 7.3.22

 אלכס אפשטיין הסיפור הקצרצר
]לכל הרמות[

שלישי . בוקר . 10 מפגשים . אחת לשבוע . מפגש ראשון: 1.2.22

יותם שווימר הילדות כחוויה - סדרת 
מפגשים לכתיבה עבור ילדים וילדות

שלישי . בוקר . 10 מפגשים . אחת לשבוע . מפגש ראשון: 8.2.22

נעם פרתום קונפטי פואטי — כתיבת 
שירה וספוקן וורד ]לכל הרמות[

שלישי . ערב . 10 מפגשים . אחת לשבוע . מפגש ראשון: 1.2.22

יסמין לוי מסע בעקבות שירת 
הלאדינו

 שלישי . ערב . 6 מפגשים . אחת לשבוע . מפגש ראשון: 1.2.22

יונית נעמן כתיבה על חלום ותשוקה
רביעי . בוקר . 6 מפגשים . אחת לשבוע . מפגש ראשון: 2.2.22

ארנון זימרה כיתת אמן למוזיקה 
קלאסית ]לכל הרמות[ 

שישי . בוקר . 6 מפגשים . אחת לשבוע . מפגש ראשון: 11.3.22

ת
או

דנ
ס

ת
מו

קו
מ

נו 
לא נותר
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בית אריאלה עושים 

 תרבות אחרת

2 0 2 2  2 0 2 1.

ה
אל

רי
 א

ת
בי

רי 
דו

מ

ם
לו

ש
ת

רי 
סד

ה

ים
מ

ש
נר

 ל
ת

חיו
הנ



 39  38

ם
לו

ש
ת

רי 
סד

למשלמים בכרטיס אשראי — למנוי מקוון, סדנאות וסדרות סיורים ניתן לשלם ה
בתשלום אחד או עד 6 תשלומים ללא ריבית.

למשלמים בהמחאות — ניתן לשלם עד 4 תשלומים שווים ושוטפים )לפקודת 
עיריית תל־אביב–יפו(. במקרים חריגים ניתן לשלם ב־6 תשלומים בתוספת 

20 ש״ח.

הנחות כלליות:

א. הנחת רישום מוקדם
לרוכשים מנוי מקוון, סדנאות וסדרות סיורים עד 30.9.21 תינתן הנחה 

של 10%.
בסדנאות שההשתתפות בהן מותנית בהגשת עבודה/מפגש היכרות תינתן 

הנחה של 10% לנרשמים עד 19.10.21. 

ב. הנחות לסדנאות וסדרות
לתושבי תל־אביב–יפו בלבד:. 1
לאזרחים ותיקים, משפחות חד־הוריות, משפחות זהב״י, תושבי שיקום . 2

 שכונות ונכים )בהצגת תעודת נכה 100%( תינתן הנחה של 25%.
לאזרחים ותיקים מחוץ לתל־אביב–יפו תינתן הנחה של 10%.

לנרשמים ליותר מפעילות אחת ולשני משתתפים או יותר מאותה משפחה — . 3
תינתן הנחה של 15% )על הפעילות הזולה יותר(.

ברכישת סדרה מקוונת תינתן הנחה של 30%. 4

לתשומת לבכם! 
הנחת רישום מוקדם )כמפורט בסעיף א׳( תינתן בנוסף להנחה אחת בלבד 

מבין ההנחות המפורטות בסעיף ב׳. תחילה תחושב הנחת רישום מוקדם 
ולאחריה — ההנחה הנוספת. 

לאחר גמר ההרשמה המוקדמת תינתן הנחה אחת בלבד מבין ההנחות 
המפורטות בסעיף ב׳.

מומלץ להירשם מראש לפעילות שבחרתם. בסדנאות המותנות בהגשת 
עבודה/מפגש היכרות — מומלץ להירשם עם קבלת ההודעה על אישור 

ההשתתפות. מספר המקומות בכל הסדנאות וסדרות הסיורים מוגבל. 
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במידה ותתקבל תקנה של משרד הבריאות לאיסור גורף על התכנסות פיזית, . 1
נקיים את הפעילות באופן מקוון. 

במקרה של ביטול מפגש עקב נסיבות שאינן צפויות מראש, ייקבע מפגש חלופי . 2
ומועדו יפורסם. 

בית אריאלה שומר לעצמו את הזכות לא לקיים כל סוג של פעילות מפאת . 3
מיעוט נרשמים. במקרים אלו יוחזר למשלמים מלוא הסכום על־ידי עיריית 

תל־אביב–יפו. 
 ביטול השתתפות ע״י המשתתף: . 4

נאלץ המשתתף להפסיק את השתתפותו, יפנה בהקדם למרכז תרבות לצורך 
קבלה ומילוי של טופס ביטול הפעילות. במידה ושילם במזומן או בהמחאות, 
יצרף לפנייה גם צילום תעודת זהות וצילום צ׳ק או אסמכתא מהבנק על פרטי 

החשבון )מס׳ סניף, מס׳ חשבון, שם וכתובת הבנק(.אין לבטל המחאות או 
עסקה שנעשתה בכרטיסי אשראי ישירות בבנק או בחברת האשראי. במידה 

והמשתתף יהיה זכאי להחזר כספי, יועבר התשלום מעיריית תל־אביב 
ישירות לחשבונו. 

דמי ביטול למנוי מקוון לעונת תרבות 2022-21 עד מימוש של 4 מפגשים מקוונים 
)כולל מפגשים מוקלטים(, ייגבו דמי ביטול בסך 60₪ בנוסף ייגבה החלק היחסי 

של דמי המנוי, היתרה תוחזר ללקוח. לאחר מימוש של 5 מפגשים, לא יוחזרו 
דמי המנוי.

דמי ביטול בסדנאות ובקורסים: 10—14 מפגשים בסדנה
עד יום אחד לפני תחילת הלימודים: דמי ביטול בסך 60 ש״ח

דמי ביטול בסך 10% מעלות הסדנה לאחר מפגש אחד: 
דמי ביטול בסך 20% מעלות הסדנה לאחר 2 מפגשים: 

אין החזר כספי לאחר 3 מפגשים: 

דמי ביטול בסדרות סיורים: עד 9 מפגשים 
עד יום אחד לפני תחילת הלימודים: דמי ביטול בסך 60 ש״ח

דמי ביטול בסך 30% מעלות הסדרה לאחר מפגש אחד: 
אין החזר כספי לאחר 2 מפגשים: 

בכל מקרה דמי הביטול לא יפחתו מ־60 ש״ח.  ←
במידה ותתקבל תקנה של משרד הבריאות לאיסור גורף על התכנסות פיזית,   ←

ויוחלט לקיים את הפעילות באופן מקוון, הלקוח לא יחויב בדמי ביטול אם 
הסדנה או סדרת הסיורים יהיו בשליש הראשון.

מרכז תרבות בית אריאלה שומר לעצמו את הזכות לבטל השתתפותו של . 5
תלמיד בסדנה/סדרה, במידה והמשתתף ישבש או יפריע למהלך התקין של 

הפעילות, בכל נקודת זמן, ולהחזיר לו את החלק היחסי מהסכום ששילם. 

הזכות לשינויים שמורה  
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 מרכז מידע ויעץ
03-7240540 

infocenterba@tel-aviv.gov.il 

 אולם העיון הכללי
 ע״י זוהר בן זאב

 דלפק עיון: 03-7240545
referenceba@tel-aviv.gov.il 

 אולם ההשאלה למבוגרים
 דלפק ההשאלה: 03-7240542

 עמדת היעץ: 03-7240544
 דלפק הרישום: 03-7240552
beitariela@tel-aviv.gov.il 

 ספריית הילדים והנוער
 מרחב קריאה ומדיה

03-7240537 
childrenba@tel-aviv.gov.il 

 אולם העיתונות
 03-7240558 

periodicalsba@tel-aviv.gov.il 

 הסלון העירוני
03-7240563 

hasalon.ariela@gmail.com 

 ספריית הקומיקס
03-7240571 

comicsba@tel-aviv.gov.il 

 הספרייה והארכיון
 הישראלי למחול

03-7240554 
danceba@tel-aviv.gov.il 

 ספריית הרמב״ם
03-7240557 

rambamba@tel-aviv.gov.il 

 ארכיון התאטרון
 ע״ש יהודה גבאי

 בתיאום מראש
03-7240541 

 ספריית עיצוב ומידע חזותי
03-7240553 

picturesba@tel-aviv.gov.il 

 ארכיון גנזים
03-7240549 

www.gnazim.org.il 
gnazim@bezeqint.net 

 מרכז תרבות
03-7240570 

www.ariela.today 
tarbutba@tel-aviv.gov.il 

 סרקו QR למידע
על שעות הפעילות
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בית אריאלה עושים 
תרבות אחרת


