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תושבים ואנשי חינוך יקרים,

ברוכים הבאים לקתדרה במרכז כנה מאיר בפרדס חנה כרכור לקראת שנה"ל תשפ״ג.

שם  בעלי  מצוינים,  מרצים  עם  ביותר  הגבוהה  האקדמאית  ברמה  לימודים  מרכז  תמצאו  בקתדרה 
ומקצועיים, בשילוב שירות אישי, החל משיחת הטלפון הראשונה, דרך פגישת ייעוץ והכוונה לבניית 

מערכת לימודים מתאימה וכלה ביחס החם אותו מקבל כל משתתף לאורך שנת הלימודים.

במקום נעים, נגיש וקרוב לבית, קיים מרכז לימודי עשיר ופורה שמקפיד על מצוינות אקדמית, חדשנות 
ואווירת לימודים תומכת שנציגיו הטובים ביותר הם אותם אנשים שלמדו כאן בעבר.

אנו מציעים לכם מערך השתלמויות מעניין ומגוון, שלל נושאים שמופנים לקשת של תחומים ונותנים 
מענה לצרכיכם.

ובאירגון  הקורסים המוצעים בקתדרה מוכרים ברובם המכריע למורים חברים בהסתדרות המורים 
המורים ומזכים בהחזר כספי מקרנות ההשתלמות.

אתם מוזמנים לקבוע איתנו פגישת ייעוץ להרכבת מערכת השתלמויות נכונה ומתאימה לכם.

בברכת שנת לימודים פוריה ומהנה
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חינוך לבריאות ותזונה נכונה  
שנתי | יום ג׳ | 6.9.22 - 9.5.23 | 8:00 - 11:15

מחיר: ₪3650 | 28 מפגשים
________________________________________

בקורס נלמד על המרכיבים המרכזיים היוצרים בריאות או 
לחלופין גורמים מחלה, נלמד להיות" סוכני שינוי" לעצמנו 
ולסביבתנו במטרה להגביר את היכולת לקחת אחריות על 
בריאותנו. אורח חיים בריא, תזונה מודעת, פעילות גופנית 

וחשיבה חיובית הם תפיסת עולם ודרך התנהגות יומיומית, 
הבריאות הפיסית והנפשית מורכבת מאין סוף פרטים 
הבאים לידי ביטוי בכל רגע בחיים. הקורס כולל הכנת 

שייקים ואוכל בריא.

למורים בשבתון:  קורס רשות שנתי | 4 יח"ל | 112  שעות

מנחה סיגל בן נתן
N.D נטורופתיה וצמחי מרפא

4

הכרת המחשב  
יום ב׳ | 24.10.22 - 12.6.23 | 19:30-18:00 | 30 מפגשים

מחיר: ₪1900

הקורס יקנה היכרות עם המחשב ככלי עבודה ובילוי, 
שימוש נכון במחשב כאמצעי תקשורת, חיפוש באינטרנט, 

שמירה בתיקיות וכו'
שימוש בסיסי ונכון ביישומי אופיס: וורד -לכתוב מאמר, 

כתבה, מכתב, תרגיל, מתכון... אקסל -לטפל בגיליונות 
למטרות שונות כמו רשימות, לו"ז, יומן, אדמיניסטרציה 

ביתית ועוד. פאוור פוינט -הכנת מצגות לעבודה, 
ללימודים, למסיבות )יום הולדת, חתונה וכו'(.
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מנחה 
חואנה פליסה קלכמן

מורה לפיתוח תוכנה ויישומי מחשב
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יוגה - הדרך אל השקט  

שנתי | יום ג' |  25.10.22 - 30.5.23 | 13:00-10:00 | 28 מפגשים 
מחיר: ₪3600 

________________________________________

התלמידים ירכשו ידע תיאורטי ומעשי בתרגול ותיאוריית 
היוגה. הקורס יכלול בין השאר לימודים אנטומיה בסיסית, 

תנוחות יוגה )אסאנות,) מדיטציה, פילוסופיה
שילובי  מיטיב,  חיים  ואורח  תזונה  היוגה,  של  והיסטוריה 

תנוחות לרצפים אופטימליים, עקרונות לבניית
תרגילים שונים ומגוונים כגון ויניאסה, ין יוגה, יוגה שיקומית 

ועקרונות משיטות שונות.
ייחודיותו של קורס זה הוא בכך שהוא נותן ידע מקיף על 

כל זרמי היוגה השונים הקיימים כיום.

יוגה ויניאסה  

יום א' | 4.9.22 - 30.7.23 | 21:15-20:00
יום ד' |  7.9.2 -2 26.7.23 | 20:15-19:00 

מחיר: פעם בשבוע 210 ₪ לחודש
           פעמיים בשבוע 290 ₪ לחודש  

________________________________________

החוג פונה לכל הגילאים והמגדרים, אין צורך בניסיון קודם.
 5-10( מדיטציה  עם  והתנסות  הכרות  כולל:  מפגש  כל 
דקות(, חימום דינמי עדין בתנוחות ישיבה או שכיבה, רצף 
תנוחות עמידה, פיתוח ושיפור שיווי משקל, תנוחות ישיבה 
של  מסכם  רצף  אישית(,  יכולת  )לפי  הפוכות  תנוחות  או 
מנחים לוויסות והרגעת מערכת העצבים, ולסיום - הרפייה 

סופית בשכיבה על הגב. 
ניתן להצטרף לחוג במהלך כל השנה.

 

מנחה נגה וייס

מנחה גילת תשובה
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קולנוע בכף היד
צילום ועריכה בסמרטפון

סמסטר ב' | יום א' | 26.2.23 - 16.4.23 | 21:15-18:00 
7 מפגשים | מחיר: ₪950

________________________________________
מתחומים  נפרד  בלתי  לחלק  הפכו  סרטונים  בו  בעידן 
האודיו  השפה  של  ל"סופרים"  להפוך  נוכל  כיצד   - בחיינו 
ויזואלית? בסדנה "קולנוע בכף היד" נשלב התנסות מעשית 
לצד רכישת כלים לאוריינות מדיה, פיענוח טקסט חזותי-

קולי וחשיבה על אופני השימוש ביצירת סרטונים בתחום 
העיסוק או העניין שלנו. 

איכותיים  סרטונים  ליצירת  כלים  ירכשו  המשתתפים  
העריכה  ההקלטה  הצילום,  רזי  את  ילמדו  הנייד.  בטלפון 

והפסקול, עקרונות התסריט והתיעוד. 
הנייד-  בטלפון  סרטונים  ביצירת  למעשה  הלכה  נתנסה 
למשתתפים  יערוך  הקורס  להפצה.  ועד  הרעיון  משלב 
הכרות והתנסות עם אפשרויות השימוש בהפקת סרטונים 
משתתף  כל  של  לצרכים  אישית  ומוכוונות  התאמה  תוך 

ומשתתפת.

למורים בשבתון: קורס רשות | 30 שעות | 1 יח"ל 

מנחה  איתי קן-תור
קולנוען מרצה ומורה לקולנוע, מפיק 

ומביים סרטים תיעודיים

כתיבת סיפור חיים - כתיבה יוצרת
שנתי ימי ד׳ |  7.9.22 - 14.6.23 | 21:15-19:00 

 35 מפגשים | מחיר: ₪3440
________________________________________

כיצד  נלמד  בקורס  חיים,  ולסיפור  לפרוזה  כתיבה  סדנת 
משמעותיים,  הדגשים  לו  להעניק  כיצד  סיפור,  לאתר 
באילו טכניקות להשתמש ואיך להפוך זוטות של יום- יום 
לסיפורים כתובים היטב, ערוכים היטב, מסקרנים ומרתקים.  
ולמתקדמים  למתחילים  המתאימה  אינטימית,  באווירה 
- לסיפור חיים  והזיכרונות  היכן שהדמיון נהפך למציאות, 

ייחודי.
למורים בשבתון: קורס רשות שנתי | 112 שעות | 4 יח"ל  

מנחה  איטו אבירם
סופר עורך ועיתונאי



מנחה אורנה מאירי
מעצבת רב תחומית
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סמסטר ב׳ | ימי ד׳ | 1.2.23 - 31.5.23  |  11:30-8:30
14 מפגשים | מחיר: ₪1800

________________________________________
עצמית,  להעצמה  חוויותיי  אימוני  כלי  הם  מקלפים  קלפים 
חיבור למהות שלנו, חיבור לחזון האישי, שיפור מערכות יחסים 
ויצירת מעגל תמיכה קבוצתי. הקלפים ישולבו באופן ייחודי יחד 
בהפחתת  ויתמקדו  בלמידה  להצלחה  מלהיבים  כלים  ארגז  עם 
,שיפור  הלמידה  יכולות  שיפור  לחיים,  מטרות  הצבת  מתחים, 
הביטחון והדימוי העצמי. העבודה בכיתה משלבת קלפים, הבעה 
בזוגות,  עבודה  תנועה,  מודרך,  דימיון  מוזיקה,  ובע"פ,  בכתב  
עבודה בקבוצות. הלמידה משלבת בין תיאוריה לחוויה. אין צורך 

בידע קודם בתנועה ) תנועה קטנה ביותר(. 
למורים בשבתון: קורס רשות, 56 שעות |  2 יח"ל  

  Home Styling  עיצוב פנים    
סמסטר א׳ | ימי ג׳ | 6.12.22 - 13.3.23 |  21:00-18:30

14 מפגשים | מחיר: ₪1800 
________________________________________

והדקורציה.  הפנים  עיצוב  מעולם  חלק  מהווה   - חללים  עיצוב 
בארגון  נתרכז  וסטיילינג,   עיצוב  בתהליכי  כלים  יינתנו  בקורס 
הטקסטילים,  הצבעים,  בבחירת  החלל,  של  מחדש  ועיצוב 
חדש  מראה  ליצור  כדי  וזאת  והאקססוריז,  נוי,  חפצי  התאורה, 
המשתתפים  אישית.  חותם  טביעת  עם  עצמי  בעיצוב  וייחודי 
והיכרות  טיפים  שונות.  עבודה  בטכניקות  מיומנותם  את  יפתחו 
רמתו  פי  על  ליישם  יכול  אחד  שכל  אפנה  ומגמות  טרנדים  עם 
טכנית  בהדרכה  אחד  בקורס  הפרטיים  השיגעונות  כל  וצרכיו. 

ואומנותית צמודה.
למורים בשבתון: קורס רשות | 2 יח״ל | 56 שעות

מנחה ריקי קאופמן
מטפלת הוליסטית, 

הוראה והנחיית סדנאות

קורס קס״ם



| 14 מפגשים
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חוויה של חומרים 
סמסטר א' | 20.10.22 - 19.1.23 

סמסטר ב' | 26.2.23 - 11.6.23  
ימי ה' | 9:00 - 12:00  | 14 מפגשים

מחיר: ₪1550 )כולל חומרים(
________________________________________

חשיפה  חומרים,  של  רב  מגוון  עם  הכרות  יספק  הקורס 
לטכניקות ומיומנויות מקצועיות בתחומי האמנות והיצירה 
השונים. קורס חוויתי מקורי, שבו תוכלו להתנסות בחומרים 
קולאז',  ברזל,  חוטי  ממוחזר,  עץ  כמו  ומרתקים  שונים 
צוללים  ועוד. בכל מפגש  נחל  גבס, מלט, חלוקי  תחבושות 
לעולם מרתק של חומר מרגש אחר, ויוצרים תמונות ופסלים 

במסע אישי של יצירה.

למורים בשבתון: קורס רשות | 2 יח״ל | 56 שעות

לתפור בכיף 
שנתי | ימי א׳-ה׳ | 4.9.22 - 31.7.23 |  בוקר/ ערב

מחיר: ₪305 לחודש | ₪175 חומרים לשנה
________________________________________

כישוריו  את  לפתח  שמעוניין  מי  לכל  יצירתית  תפירה 
ידני  באופן  התפירה  בתחום  מעשייה  וליהנות  היצירתיים 

ובאמצעות מכונת תפירה.
מנושאי הקורס: יסודות התפירה הידנית, לימוד תפירה על 
מכונה באמצעות מגוון רחב של תרגילי התנסות מדורגים 
מוצרים  הכנת  מוכנות,  גזרות  העתקת  למעשה.  הלכה 
שונים, כל אחד על פי רצונו וחלומו. כגון: בובות, חיות מלבד, 
כריות,  למחברות,  עטיפות  מפתחות,  מחזיקי  ראש,  סיכות 

אפליקציות, שמיכת טלאים לתינוק, בגדים, תיקים, ועוד.

למורים בשבתון: קורס רשות שנתי | 4 יח״ל | 112 שעות 
28 מפגשים

 

מנחה נטליה ריצבסקי

מנחה  איילת גד
אמנית ויוצרת בוגרת 'שנקר׳
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ציור ורישום 
שנתי | ימי א׳ | 4.9.22 - 3.7.23 |  12:00-9:00

 מחיר: ₪300 לחודש
   ________________________________________

הקורס מיועד למי שצייר בעבר ולמי שלא צייר כלל.
הקורס מתנהל עפ״י תכנית לימוד יסודית ושיטתית ברישום 
ושימוש  קומפוזיציה  טכניקות,  על  דגש  שימת  ובצבע. 

בחומרים בהשראת זרמים ואמנים חשובים.
מטרת הקורס לעודד ביטוי בסגנון אישי.

למורים בשבתון: קורס רשות שנתי | 112 שעות | 4 יח"ל 
28 מפגשים

מנחה ורדה רותם חלפון
אמנית ציירת בוגרת בצלאל, 

בעלת תעודת הוראה. 

ציור ורישום 
שנתי | 5.9.22 - 31.7.23 

יום ב׳ |  22:00-19:00 | יום ג׳ | 9:00 - 12:00
מחיר: ₪300  לחודש

עם  היכרות  תוך  וחומרים  טכניקות  במגוון  וציור  רישום 
חשיבה  נפתח  בסדנה  הצבע.  ובסיס  הרישום  יסודות 
בהתפתחות  שונות  ציור  בטכניקות  ושימוש   יצירתית 

אישית. הסדנה מתאימה למתחילים ומתקדמים.

למורים בשבתון: קורס רשות שנתי 112 שעות | 4 יח"ל 
28 מפגשים 

מנחה עליזה אשכנזי 
אמנית ציירת, בוגרת המדרשה בית ברל, 

בעלת תואר שני בחינוך לאומנות. 
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 קדרות באבניים  
שנתי | ימי ב׳, ד׳ | 5.9.22 - 31.7.23 | בוקר/ערב

 * מחיר: ₪400 לחודש
 ________________________________________

בחומר  בעבודה  שונות  טכניקות  עם  היכרות  יקנה  הקורס 
הכלים  את  מציע  הקורס  אישית.  שפה  ופיתוח  באבניים, 
אש,  אדמה,  המשלבת  אמנות  עם  להתמודד  האתגר  ואת 
מים ושאר רוח. בקורס נלמד ליצור כלים שימושיים מחומר 
לבניית  היסודות הטכניים  ידי הקניית  על  בעבודת אבניים 
גלילים וקערות בצורות יסוד וננסה לפתח שפה אישית לכל 

משתתף. 

פיסול קרמי
שנתי | ימי ה׳ |  4.9.22 - 16.4.23     

 11:30-8:30 | 14:30-11:30
* מחיר: ₪385  לחודש

________________________________________                 
בחומר:   בעבודה  שונות  טכניקות  עם  היכרות  יקנה  הקורס 
יצירה מתוך גוש, משטחים וחוליות, תרגום רעיון אל התלת 
הטקסטורות,  שפת  בחינת  וטכניקה,  קונסטרוקציה  ממד, 
פיגורטיבי  פיסול  דגמים,  הגדלת  וצל,  אור  חללים,  נפחים, 
הקורס  המשתתפים.  של  הפרטיים  החלומות  ופיסול 
יחד. העבודה היא עצמאית  מיועד למתחילים ולמתקדמים 
הפריה  תיצור  שהחברותא  שאיפה  מתוך  אישית  וההדרכה 

הדדית ולמידה מועילה.
למורים בשבתון: קורס רשות שנתי | 112 שעות | 4 יח"ל

28 מפגשים

* ישנו תשלום על סך ₪220 עבור חומרים לשנה

פיסול וקדרות משולב
שנתי | ימי ב׳ | 5.9.22 - 31.7.23 |  14:30-11:30

 * מחיר: ₪395 לחודש
 ________________________________________                 

בחומר:   בעבודה  שונות  טכניקות  עם  היכרות  יקנה  הקורס 
יצירה מתוך גוש, משטחים וחוליות, תרגום רעיון אל התלת 
הטקסטורות,  שפת  בחינת  וטכניקה,  קונסטרוקציה  ממד, 
פיגורטיבי  פיסול  דגמים,  הגדלת  וצל,  אור  חללים,  נפחים, 
הקורס  המשתתפים.  של  הפרטיים  החלומות  ופיסול 
היא עצמאית  יחד. העבודה  ולמתקדמים  מיועד למתחילים 
הפריה  תיצור  שהחברותא  שאיפה  מתוך  אישית  וההדרכה 

הדדית ולמידה מועילה.
למורים בשבתון: קורס רשות שנתי | 112 שעות | 4 יח"ל

28 מפגשים

כרטיסיה לתרגול חופשי בסטודיו לקרמיקה
הכרטיסייה מיועדת לאנשים 

ששפת החומר ידועה להם, 
והם מחפשים מקום לעבוד בו 

באופן עצמאי. 
רשימת הימים והשעות 

באתר המתנ"ס 

  מחירון כרטיסיות

  10 שעות  ₪320 

  20 שעות ₪600 

אילנה טופרמן איטן נוגה מילר
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דנה הבר
לימור מילס

xz סדנה קבוצתית מותאמת אישית
למסיבת רווקות, ימי הולדת, גיבוש צוות ועוד

* לתאריכי הקורסים ופרטים נוספים 
פנו למזכירות הקתדרה  סדנת צמות להורה ולבת 

xz סדנת צמות להורה ולבת
בהדרכת לימור מילס מאפרת ומעצבת שיער מקצועית.

בסדנה תלמדו טכניקות מהירות לאיסוף השיער ולקליעת 
צמות. הסדנא מורכבת מ-2 מפגשים. 

אורך מפגש עד שעתיים

ספרדית מדוברת בסיסית
יום ה' | 3.11.22 - 15.6.23 | 19:30-18:00 | 30 מפגשים

מחיר: ₪1900

הקורס מתמקד בפיתוח היכולת לנהל שיחות בסיסיות 
בספרדית בבית, בעבודה, בטיול בעולם וכו'.

כמו כן התלמידים ירכשו כלים לתקשורת בסיסית ויעילה, החל 
בשיחות חולין ועד ברכות, נאומים, טיסות, הגעה למלון, קנייה 

בחנויות ועוד
הלמידה מתבצעת בצורה חווייתית, באמצעות סרטים, שירים, 

סיפורים על תרבויות שונות בהן מדברים בספרדית ועוד.
הקורס יקנה: אוצר מילים וביטויים, יסודות המבנה 

הדקדוקי ומבנה המשפט ויכולת קריאה ברמה בסיסית

מנחה חואנה פליסה קלכמן
מורה מקצועית לספרדית

xz קורס איפור עצמי

בואי ללמוד להיות המאפרת המקצועית של עצמך
טיפוח העור, הנחת מייק אפ נכונה, הצללות והארות

איפור עיניים יומיומי ושדרוגו לאיפור ערב
הקורס נערך בקבוצה קטנה ואינטימית.

3 מפגשים )אחת לשבוע( אורך מפגש- שעתיים
כל משתתפת תקבל בשיעור הראשון סט מברשות

 אותו היא תצטרך להביא איתה לכל שיעור. 
כל יתר הציוד המקצועי פתוח לשימוש באופן חופשי.

עלות הקורס למשתתפת: 1500 ₪ 

xz קורס איפור מקצועי
איפור, יופי וסטייל הוא דרך חיים מבחינתך? 

חולמת לפתח קריירה בתחום הנחשק?
בואי לרכוש את כל הידע והכלים שיאפשרו לך 

להגשים את החלום.
10 מפגשים. |אורך מפגש: 3.5 שעות 

בהם מועבר חומר עיוני, הדגמה ותרגול מעשי         
כל משתתפת מקבלת מזוודת איפור מקצועי מורחבת. 

עלות הקורס למשתתפת: 5000 ₪ 

Makeup Academy
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קתדרה בשיתוף ״יחד״ - זהות יהודית ישראלית בקהילה

929 – תנ"ך ביחד
מנחה: יהודה טאובמן

ימי ב' |   5.9.22 - 31.7.23 | 21:30-20:00
מחיר: ₪120 לחודש

________________________________________
דרך חדשה לחברה הישראלית לפגוש את ספר הספרים 

ואת עצמה, לגלות אוצרות ישנים וגם ליצור קריאות 
חדשות. לחשוב. ללמוד. להרגיש ובעיקר להקשיב.

קבוצה שנפגשת זו השנה השלישית כחלק מפרויקט ארצי.
פעם בשבוע נפגשים לשיחה דיון ולימוד על הפרקים 

השבועיים ומרחיבים דעת על פרשנות, חברה, תרבות, 
אמנות, היסטוריה, אקטואליה ועוד, באמצעות מנחה 

מקצועי וחכמת ההמונים. לא נדרש ידע קודם.

חשיבה הכרתית ע״ש ימימה אביטל

ימי ב' | מתקדמות | 5.9.22 - 31.7.23 | 10:30-9:00
            מתחילות   |  12:00-10:30

ימי ד' | מתחילות  | 7.9.22 - 26.7.23 | 19:30-18:00
מחיר: ₪250 לחודש

________________________________________
שיטת ימימה נלמדת ומוכרת בכל הארץ. זו היא דרך חשיבה 

ייחודית המביאה את האדם להיכרות מעמיקה לעצמו 
ולסביבה כאשר הדגש הוא על הכרת הטוב שבו.

הלימוד נעשה באמצעות הבנת טקסים/חלקים עמוקים 
שהנחילה ימימה לתלמידיה.

המפגשים מרתקים ופותחים את הלב למרחב חדש. 
הקבוצה מיועדת לנשים

מנחה נחמה  דוד
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אנחנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחת הקתדרה ומאחלים לך שנת לימודים פורה ומהנה.
n  ההרשמה לקורסים של הקתדרה הינה בתשלום דמי הרשמה בסך 200 ₪ מתוך מחיר הקורס ומחייבת מילוי טופס הרשמה, הרישום יתבצע במשרדי

    הקתדרה או באתר לפני פתיחת הקורס.
תנאי תשלום - ברירת המחדל של פריסת התשלומים הינה כמספר חודשי הקורס, במידה ומעוניינים לפרוס לפחות תשלומים יש לפנות 

למזכירות המתנ"ס, ניתן לשלם בצ'קים או בכרטיס אשראי בתשלומים ללא ריבית וללא תפיסת המסגרת.
הנחות:  הנחות ניתנות על קורס שנתי או קורס סמסטריאלי, לא יינתנו הנחות על טיולים, הרצאות ואירועים קהילתיים.

n 5% הנחה לקורס שני, הזול מבניהם | 10% הנחה לקורס שלישי, הזול מבניהם | 5% הנחה לבן/בת זוג | 10% הנחה לאזרח ותיק ולנכי צה"ל   

      * אין כפל הנחות
n  הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הלימודים, בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים, במקרה של שינוי תישלח לנרשמים הודעה בהתאם. 

n  פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים, הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לסגור קורס גם לאחר פתיחתו, עקב מיעוט משתתפים.
n   ההרשמה הינה לשנת פעילות שלמה או למהלך קורס שלם, לא ניתן להירשם לחודשים בודדים.

הרשמה למורים בשבתון  על אחריותו של המורה להגיש לקרנות ההשתלמות סילבוס ואישור סיום לימודים על מנת להיות זכאי להחזר כספי, במעמד 
ההרשמה יגבו דמי הרשמה בסך 200 ₪ מתוך מחיר הקורס עבור כל קורס.

נהלי ביטול:
את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש לשלוח בדוא"ל neomi@pardesha.matnasim.co.il ולאשר קבלת הדוא"ל.

ביטולים עד לתחילת הקורס  
ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום ההרשמה ועד 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת הקורס, שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100 ₪ 

הנמוך מביניהם.
במקרה של ביטול מתחת ל 14 ימים לפני מועד תחילת השירות – לא יוחזרו דמי הרישום.

ביטולים לאחר תחילת הקורס
ביטול קורסי אומנות

בקשת ביטול שתוגש עד ל-15 לכל חודש תחייב את המשתתף בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש והמשתתף רשאי להישאר עד לסוף אותו חודש.  
בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-15 לכל חודש תחייב את המשתתף בתשלום שכר הלימוד גם בעבור החודש העוקב והמשתתף רשאי להישאר עד לסוף 

החודש העוקב.  
n  בגין חומרים יגבה סכום חד פעמי בתחילת הקורס ואין עליו החזר.

ביטול קורסי ידע
n  ביטול החל מיום פתיחת הקורס ועד המפגש הרביעי יחוייב ב 25% מעלות הקורס.

n  ביטול החל מהמפגש החמישי יחוייב המשתתף ב- 50% מעלות הקורס. 
n  ביטול  החל מהמפגש השמיני – יחוייב ב -  80% מעלות הקורס

n  נהלי הביטול אינם תקפים לקורסי קיץ בהם החל מהמפגש השני אין החזר כספי
* מעבר מקורס לקורס יתאפשר עד שבועיים מפתיחת הקורס. 

* הנוכחות במפגשים היא על אחריות המשתתפים, אין החזרים כספיים על חיסורים והיעדרויות, השלמת שיעורים תתאפשר ככל הניתן בתיאום עם המנחה 
   ועל בסיס מקום פנוי, במידה ויבטלו שיעורים ביוזמת הקתדרה מכל סיבה שהיא, הקתדרה תשלים/תבצע החזר כספי.

n  במקרה של ביטול משתתף שהוא אזרח ותיק ומעל לגיל 65 או בעל מגבלות המוגדרות בחוק שוויון לזכויות לאנשים עם מוגבלויות )התשנ"ח – 1998( 
    )קרי: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית קבועה או זמנית אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי( או עולה חדש )עד 5 שנים( 

    מוארכת זכות הביטול במקרה זה - ל-4 חודשים. 
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