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תושבים נכבדים,

יכרות עם תרבויות אחרות, חשיפה 
לגילויים האחרונים במחקר ובמדע, 

היכולת להבין יצירת אמנות, גילוי של 
חוויה ספרותית, מוסיקלית או קולנועית -  כל 

אלו פועלים עלינו כמעשה קסמים, מציתים 
את דמיוננו ומפעילים את חושינו. הכרת הרקע 

ההיסטורי של נכסי תרבות ושל גלגוליהם מן 
העבר ועד ימינו מעשירה את ההזדהות הרגשית 

שלנו במפגש עמם ויוצרת עבורנו חוויה 
תרבותית אחרת. האסכולה האקדמית במתנ”ס 

קריית אונו רכשה לעצמה מוניטין בזכות 
תוכניותיה המקוריות והייחודיות, המאפשרות 
רכישת דעת בדרך של חוויה אינטלקטואלית, 
וזאת באמצעות מפגשים עם מיטב המרצים, 

הבאים לחלוק עמנו את פרי מחקריהם, סדרות 
של סיורים עיוניים מרחיבי דעת המעניקים 

מבט חדש על מקומות ברחבי הארץ ופעילויות 
נוספות במגוון רחב של תחומי דעת ויצירה, 

מחשבה ועניין.

לקראת שנת הלימודים תשפ”ב אנו מציעים 
לכם להצטרף לחווית הלמידה המרתקת 
והמגוונת שיצרנו עבורכם. תוכלו לבחור 
באופן הלימוד הרצוי לכם - באולמות או 

בבית, בלמידה פרונטלית או מקוונת. אנחנו 
כאן לשירותכם כדי להיענות לסקרנות שלכם 
ולהציע את הדרך הטובה, הנכונה והמתאימה 

ללמידה ולהנאה. 

 בואו לבילוי שהוא מיצוי הסקרנות
ותשוקת הנפש.

          מחכים לכם,

חגית פניז׳ל
מנהלת האסכולה 

האקדמית

אסתר פיק
מנכ"לית המתנ"ס

עמי כחלון
 סגן ראש העיר

 ויו”ר הנהלת
המתנ”ס 

אה
תושבות ותושבים יקרים, 

ני שמח לברך אתכם בשנה טובה ומוצלחת 
ואני מקווה שעל אף שהקורונה נושפת לנו 

בעורף, נצליח ליהנות באירועי התרבות 
והעשרה בעיר ושתוכלו להיפגש באסכולה 

האקדמית פנים אל פנים עם חבריכם ולשמוע 
ולראות את המרצים באולם. 

חשוב מאד לשמור על למידה והעשרה, ולאתגר 
את החשיבה שלנו ואת המוח, דווקא בגילאים 

הבוגרים ואני מקווה שתמצאו בחוברת המצורפת 
את הנושאים והפעילויות שמדברים אל ליבכם 

ואל שכלכם. 
אני בטוח, חברים וחברות, שגם לכם לא היה 

פשוט בתקופה האחרונה, ואני מאד מקווה 
שמצאתם את הזמן ואת הדרך לדאוג לעצמכם: 
בריאותית, תרבותית וחברתית. הרוח האנושית 
והנפש רגישות, כמו הגוף, ולכן יש לטפח אותן 

ולדאוג להן באותה מידה.
בדיוק למען זה פועלת "האסכולה האקדמית" של 

קריית אונו. היא משמשת עבור רבים בית חם, 
מעטפת חברתית אוהבת וספקית תוכן מצוין, כזה 

שנבחר בקפידה במטרה להביא, לכם ולכן, את 
הטוב ביותר. 

בחוברת תמצאו מגוון רחב של הרצאות וקורסים 
מרחיבי אופקים, בנושאים כמו: אקטואליה, 

היסטוריה, ידיעת הארץ וגילוי ארצות, 
גלובליזציה, רפואה מתקדמת, פילוסופיה, סדרות 

אמנות, מוסיקה, קולנוע ומה לא? תוכלו לקרוא 
כאן בחוברת הכל ולהתרשם בעצמכם.

הצטרפו למאות החברים והחברות, שכבר נהנים 
משירותי האסכולה, ועשו שתהיה לכם שנה 

מלאה בכל טוב.

    איחולים לשנה מתוקה ובריאה,

 שלכם,
ישראל גל
ראש העיר
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מידע לנרשמים
 ב מיקום: פעילות האסכולה האקדמית מתקיימת בקניון

 קריית אונו, רח’ שלמה המלך 37, בתוך אולמות קולנוע רב חן
)למעט מקרים בהם צויין אחרת(. 

ב הפעילות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
ב ההרצאות )ברובן( ישודרו מהאולם גם בזום. בעת ההרשמה ניתן 
לבחור בין מנוי להרצאות פרונטליות לבין מנוי להרצאות דרך הזום. 

ב השנה, בעקבות משבר הקורונה, ועקב ההגבלות המשתנות של 
משרד הבריאות לגבי כמות המשתתפים באולם, לא יתאפשר מעבר 

בין הקורסים. הרישום הינו לקורס מסויים אותו בחרת, וההחלפה 
לקורס אחר תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

ב מועד: ימי הלימוד הקבועים מצוינים בכל קורס.
 ב תשלום: התשלומים יחויבו החל מתאריך פתיחת הקורס.

ניתן לשלם את שכר הלימוד בתשלומים.

ב הצוות: כל המרצים, המורים והמנחים הינם בעלי תארים 
אקדמאיים בכירים ו/או השכלה מקבילה וניסיון רב.

 ב ההרשמה: ההרשמה תתקיים באמצעות הטלפון
או הפקס בלבד, וזאת על מנת למנוע התקהלות.

ב מזכירת האסכולה האקדמית: אביבה כחלון.

ב לפרטים והרשמה בטל:
  03-5353635
050-6453372

ב פקס: 03-7173842
ב אתר מתנ"ס קריית אונו:

hamatnas.co.il 

ב מייל האסכולה:
askola.ac@gmail.com

 ב הקורסים הינם שנתיים ובכל קורס מתקיימות 12 הרצאות בשנה. בעת רישום לקורס אחד,
שניים או שלושה, יקבל המשתתף כרטיסיה המקנה כמות כניסות להרצאות בהתאם לכמות שרכש. 

ב ניתן לרכוש הרצאה בודדת בהתבסס על מקום פנוי בלבד בזמן תחילת ההרצאה במחיר: 70 ש״ח.
ב אין כפל הנחות.   

מנוי

קורס שנתי

שני קורסים שנתיים

שלושה קורסים שנתיים

 אסכולה מלאה
 שנתי חדש

 אסכולה מלאה
 שנתי ותיק

 אסכולה מלאה
שנתי חבר מביא חבר

 מחיר
)ש״ח( הערות

12 מפגשים

24 מפגשים

36 מפגשים

 מנוי פתוח למגוון ההרצאות באסכולה

 מנוי פתוח למגוון ההרצאות באסכולה

 מנוי פתוח למגוון ההרצאות באסכולה

681

1,219

1,703

2,785

2,602

2,473

2

4

6

8

8

8

 מספר
תשלומים

ון
יר

מח

רשימת הנושאים והמרצים  

001
גלובליזציה

העולם - תמונת מצב 

ב המרצה: אורן נהרי
 ב מרצים אורחים: נדב איל,

אלון פנקס

002
מסעות בעולם

 מסעות ייחודיים בעולם
הולך ונעלם

ב המרצים: נפתלי הילגר, ערן 
ולגרין, טניה רמניק, שחר זיו, 

איילת אידלברג, רוית חבשוש, 
יוסף שילוח, ד”ר רמי קליין, מורן 

קושניר, גליה פסח, אושיק פלר 
גיל

003
מדעי החיים

מה רבו נפלאותיך

ב המרצה: פרופ׳ ידידיה גפני
ב מרצה אורח: ד”ר רביד דורון

004
זהות יהודית 

 מדינת ישראל מדינה יהודית
או מדינה של יהודים?

ב המרצה: ישראל פיבקו

005
אמנות

רומא בעיניו של שוחר תרבות

ב המרצה: ד״ר אפי זיו

006
קולנוע

#1 דמות האישה בקולנוע - מה 
קרה אחרי ש״אלוהים ברא את 

האישה״

ב המרצה: זיו אלכסנדרוני

#2 הסודות של גיבורי תרבות
ב המרצה: יונתן גת

007
אקטואליה מזרח 

תיכונית
העולם - תמונת מצב 

ב המרצה: פרופ׳ עוזי רבי
ב מרצה אורחת: ד״ר מיכל יערי

008
חקר המוח

המוח שלנו – נכון לעכשיו

ב המרצה: ד”ר בלתזר רועי תירוש

009
אישים בהיסטוריה 

סמסטר א’: נשים גדולות 
בהיסטוריה 

ב המרצה: אלון קליבנוב
 סמסטר ב’: האישים שעיצבו

את המאה ה-20
ב המרצה: קובי חוברה

אסכולה / יום ב׳

אסכולה / יום ד׳

010
מוסיקה

להיות מנצח - מהו סוד הקסם 

ב המרצה: פרופ׳ רונן בורשבסקי

011
סיפורים בתנ״ך

קריאה ולימוד בזווית אחרת

ב המרצה: אבשלום קאפח

012
עולם הביון החשאי

מבט מבפנים

ב מרצה: סער קדמון 

013
תרבויות בראי 

הקולנוע
ב המרצים: מורן קושניר, אושיק 

פלר-גיֿל, איריס בר, רמי סימסולו, 
זאביק רילסקי, גליה פסח, מיכל 

יערי, משה פויסטרו, איילת 
אידלברג, אלון קליבנוב, דניאל 

גולדנברג 

אסכולה / יום ג׳

ההרצאות יתקיימו באופן 
פרונטלי וישודרו בזום

ההרצאות יתקיימו באופן 
פרונטלי וישודרו בזום
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ם  
צי

מר
 ה

ית
רי

גל

ד”ר רועי תירוש
רפואה וחקר המוח

ד״ר מיכל יערי
אקטואליה

פרופ׳ רונן בורשבסקי
מוסיקה

פרופ׳ עוזי רבי 
אקטואליה

פרופ׳ ידידיה גפני  
מדעי החיים

נדב איל
גלובליזציה

אורן נהרי
גלובליזציה

אלון פנקס
גלובליזציה

אלון קליבנוב
אישים בהיסטוריה

זיו אלכסנדרוני
קולנוע

איריס בר
תרבויות בקולנוע

רמי סימסולו
תרבויות בקולנוע

איילת אידלברג
תרבויות בקולנוע

טניה רמניק
מסעות בעולם

נפתלי הילגר 
מסעות בעולם

רמי קליין
מסעות בעולם

רוית חבשוש
מסעות בעולם

יוסי שילוח
מסעות בעולם

זאב רילסקי
תרבויות בקולנוע

סער קדמון
עולם הביון החשאי

גליה פסח
תרבויות בקולנוע

ד״ר אפי זיו
אמנות

משה פויסטרו
תרבויות בקולנוע

יונתן גת
קולנוע

קובי חוברה
אישים בהיסטוריה

ד״ר רביד דורון
מדע החיים

אבשלום קאפח
סיפורים בתנ״ך

אושיק פלר-גיל
מסעות בעולם

מורן קושניר 
מסעות בעולם

שחר זיו 
מסעות בעולם

דניאל גולדנברג
תרבויות בקולנוע

ערן ולגרין
מסעות בעולם

ישראל פיבקו
זהות יהודית

ההרצאות יתקיימו 
באופן פרונטלי 

וישודרו בזום
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תוכנית הלימודים תשפ״ב / יום ב׳

25/10

18/10

1/11

8/11

15/11

22/11

29/11

6/12

20/12

27/12

3/1

10/1

17/1

28/3

אוקטובר  
2021

נובמבר 
2021

דצמבר 
2021

פברואר 
2022

מרץ 
2022

אפריל 
2022

 מאי
2022 

 יוני
2022 

12:15 - 13:45  10:30 - 12:00  תאריךחודש

א’
ר 

ט
ס

מ
ס

ב’
ר 

ט
ס

מ
ס

קולנוע )יונתן גת(

זהות יהודית

זהות יהודית

זהות יהודית

קולנוע )יונתן גת(

קולנוע )יונתן גת(

קולנוע )יונתן גת(

זהות יהודית

זהות יהודית

זהות יהודית

קולנוע )יונתן גת(

קולנוע )יונתן גת(

זהות יהודית

זהות יהודית

זהות יהודית

זהות יהודית

זהות יהודית

מדעי החיים**גלובליזציהזהות יהודית

מדעי החיים**

מדעי החיים**

מדעי החיים**

מדעי החיים**

מדעי החיים**

מדעי החיים**

מדעי החיים**

מדעי החיים**

מדעי החיים**

 12:30/ מדעי החיים )ד״ר רביד(**

 12:30/ מדעי החיים )ד״ר רביד(**

אמנות

אמנות

אמנות

אמנות

אמנות

אמנות

אמנות

אמנות

אמנות

אמנות

אמנות

אמנות

גלובליזציה

גלובליזציה

גלובליזציה

גלובליזציה

גלובליזציה

גלובליזציה

גלובליזציה )אלון פנקס(

גלובליזציה )נדב איל(

גלובליזציה )נדב איל(

גלובליזציה )נדב איל(

גלובליזציה )נדב איל(

מסעות בעולם )נפתלי הילגר(

מסעות בעולם )ערן ולגרין(*

מסעות בעולם )טניה רמניק(

מסעות בעולם )רוית חבשוש(**

מסעות בעולם )יוסי שילוח(

מסעות בעולם )ד״ר רמי קליין(

מסעות בעולם )מורן קושניר(*

מסעות בעולם )גלית פסח(

מסעות בעולם )אושיק פלר גיל(

מסעות בעולם )נפתלי הילגר(

מסעות בעולם )שחר זיו(

מסעות בעולם )איילת אידלברג(

קולנוע )זיו אלכסנדרוני(

קולנוע )זיו אלכסנדרוני(

קולנוע )זיו אלכסנדרוני(

קולנוע )זיו אלכסנדרוני(

קולנוע )זיו אלכסנדרוני(

קולנוע )יונתן גת(

חופשת חנוכה

חופשת סמסטר

השלמות

חופשת פסח

 מופע סיום שנה
ומועד השלמות

יום חשיפה לקראת שנת תשפ״ג )יום רביעי(

חופשת שבועות

 ינואר
2022

13/12

14/3

21/3

11/4

18/4

25/4

2/5

9/5

16/5

23/5

30/5

6/6

13/6

20/6

22/6

7/3

4/4

  10:00 - 8:30

  
ת

ש
פ
חו

טר
ס

מ
ס

תוכנית הלימודים תשפ״ב / יום ד׳

27/10

20/10

3/11

10/11

17/11

24/11

1/12

8/12

29/12

5/1

12/1

19/1

23/3

אוקטובר  
2021

נובמבר 
2021

דצמבר 
2021

פברואר 
2022

מרץ 
2022

אפריל 
2022

 מאי
2022 

 יוני
2022 

12:15 - 13:45  10:30 - 12:00  תאריךחודש

א’
ר 

ט
ס

מ
ס

ב’
ר 

ט
ס

מ
ס

מוסיקה - להיות מנצח

מוסיקה - להיות מנצח

מוסיקה - להיות מנצח

מוסיקה - להיות מנצח

מוסיקה - להיות מנצח

מוסיקה - להיות מנצח

מוסיקה - להיות מנצח

מוסיקה - להיות מנצח

מוסיקה - להיות מנצח

מוסיקה - להיות מנצח

מוסיקה - להיות מנצח

מוסיקה - להיות מנצח

אישים בהיסטוריה )אלון קליבנוב(

אישים בהיסטוריה )אלון קליבנוב(

אישים בהיסטוריה )אלון קליבנוב(

אישים בהיסטוריה )אלון קליבנוב(

אישים בהיסטוריה )אלון קליבנוב(

אישים בהיסטוריה )אלון קליבנוב(

אישים בהיסטוריה )קובי חוברה(

אישים בהיסטוריה )קובי חוברה(

אישים בהיסטוריה )קובי חוברה(

אישים בהיסטוריה )קובי חוברה(

אישים בהיסטוריה )קובי חוברה(

אישים בהיסטוריה )קובי חוברה(

אקטואליה

אקטואליה

אקטואליה

אקטואליה

אקטואליה

אקטואליה

אקטואליה

אקטואליה

אקטואליה

אקטואליה

אקטואליה )ד״ר מיכל יערי(

אקטואליה )ד״ר מיכל יערי(

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

עולם הביון החשאי

עולם הביון החשאי

עולם הביון החשאי

עולם הביון החשאי

עולם הביון החשאי

עולם הביון החשאי

עולם הביון החשאי

עולם הביון החשאי

עולם הביון החשאי

עולם הביון החשאי

עולם הביון החשאי

עולם הביון החשאי

סיפורים בתנ״ך

סיפורים בתנ״ך

סיפורים בתנ״ך

סיפורים בתנ״ך

סיפורים בתנ״ך

סיפורים בתנ״ך

סיפורים בתנ״ך

סיפורים בתנ״ך

סיפורים בתנ״ך

סיפורים בתנ״ך

סיפורים בתנ״ך

סיפורים בתנ״ך

חופשת חנוכה

חופשת סמסטר

השלמות

חופשת פסח

חופשת פורים

יום חשיפה לקראת שנת תשפ״ג )יום רביעי(
ומועד השלמות

יום הזיכרון לחללי צה״ל

 ינואר
2022

15/12

22/12

9/3

16/3

6/4

13/4

20/4

27/4

4/5

11/5

18/5

25/5

1/6

8/6

15/6

22/6

2/3

30/3

  10:00 - 8:30

  
ת

ש
פ
חו

טר
ס

מ
ס

תוכנית הלימודים 
תשפ״ב / יום ג׳

בעמ׳ 36

* למידה מקוונת: הרצאה זו תשודר בזום, אך לא תוקלט
** למידה מקוונת: הרצאה זו לא תשודר בזום ולא תוקלט
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18.10.21

עלייתה של סין
עלייתה, מחדש, של הממלכה 

התיכונה: אחרי מאות שנות 
שקיעה, עשרות שנות קריסה 

ורצחנות נוראה במאה העשרים 
- האם המאה העשרים ואחת 

היא המאה של סין? כיצד שורת 
מנהיגים מבריקים החזירה את 

גדולתה של המדינה המאוכלסת 
בעולם - והאם היא תהיה, או 

אולי היא כבר, המעצמה המובילה 
בעולם?

1.11.21

ארה״ב
מבט על ארה״ב, ארה״ב והמזרח 
התיכון, ארה״ב וישראל, בנקודת 

הזמן הזו.

מרצה אורח: אלון פנקס

29.11.21

מזרח תיכון חדש
הסכמי אברהם בחסות ארצות 

הברית מעלים, שוב, את 
השאלות הותיקות - לאן פני 

המזרח התיכון? האם המשטר 
האיראני מאויים מבפנים? האם 
בית סעוד ישרוד? כיצד נראות 

מדינות ערב עשור אחרי אירועי 
האביב הערבי, מה יקרה בזירה 

הפלסטינית, וכיצד כל זה ישפיע 
על ישראל? 

3.1.22

העולם אחרי 
הקורונה)?( 

התפשטות מגיפת הקורונה היא 
אחד מהאירועים המשמעותיים 

של זמננו. היא שינתה את העולם 
לפרק זמן ארוך, השפיעה על 

הכלכלה ועל החברה. האם אפשר 
לשרטט תמונה ארוכת טווח?

מרצה אורח: נדב איל

גלובליזציה
העולם: תמונת מצב

מרצה: אורן נהרי, עיתונאי, פרשן לנושאי 
חוץ, מרצה ומחבר ספרי עיון רבי מכר

מרצים אורחים: נדב איל, כותב טור בכיר 
בידיעות אחרונות ופרשן בחדשות 13. 

אלון פנקס, פרשן חדשות חוץ לערוץ 
“פוקס ניוז”, כתב במגזין הגברים “בלייזר”, 

ynet בעל טור בנושא ארה”ב באתר

17.1.22

עלייתו ודעיכתו של 
האיחוד האירופי 

משבר הקורונה העלה, שוב, את 
השאלה האם האיחוד האירופי 

הגיע לסוף הדרך? איך קם 
האיחוד האירופי, במה הצליח 
– ובמה נכשל, ומה יחסיו עם 

ישראל?

7.3.22

אפריקה – יבשת נחשלת.
האם אפריקה אכן נחשלת? ואם 

כן – באשמת מי? ובכלל, איך 
מגדירים נחשלות? מה באמת 

מצבה של היבשת שבה שוכן רבע 
מהאנושות – ובעוד דור או שניים 
מחצית האנושות? האם להסתכל 

על מחצית הכוס המלאה – או 
הריקה?

21.3.22

 ארה"ב והמהפכה
של ביידן 

ג'ו ביידן נתפס כנשיא המייצג 
את הפוליטיקה הישנה, אך 

הוא אחראי לשורת מהפכות 
משמעותיות בארה"ב. נשוחח 

עליהן.

מרצה אורח: נדב איל

4.4.22

קריסת הדמוקרטיות
כשהופלה חומת ברלין הכל 

היו בטוחים שעידן הדמוקרטיה 
פורץ במלא עוזו, שהדיקטטורות 

 ייעלמו מן העולם. איש לא
חשב שמדינות שהפכו 

לדמוקרטיות מצליחות יבחרו, 
מרצונן, לחזור לדיקטטורה, 

לשלטון אוטוריטארי. האם עידן 
הדמוקרטיות היה רק פסק זמן 

בהיסטוריה?

2.5.22

הכתר
מדוע אנו, בעולם כולו, חשים 

קירבה למשפחת המלוכה 
הבריטית וגומאים פירורי מידע 

צהוב מהם? כיצד המשפחה 
הזו – וקודמותיה שישבו על כס 

המלוכה האנגלי – ממשיכות 
לרתק אותנו, וכיצד הם עדיין 

מחזיקים מעמד ?

16.5.22

מלחמת הציוויליזציות
המערב, האסלם, רוסיה, סין 

– מי ינצח במאבק על העולם? 
והאם המאבק יסלים למלחמה, 

או שאופי האדם יכול להשתנות, 
ויישאר מאבק מסחרי וכלכלי? 

האם התיאוריה המפורסמת 
של הנטינגטון על מלחמת 

ציוויליזציות מדוייקת, האם זה 
מה שמתרחש בעולם?

30.5.22

משבר ההכחדה 
משבר האקלים קשור באורח 

עמוק למשבר לא פחות מאתגר, 
ואולי יותר - הידלדלות המגוון 
הביולוגי. עידן הכחדה דוגמתו 
העולם טרם ידע מאז היות בני 

האדם.

מרצה אורח: נדב איל

20.6.22

 עולם מתכווץ:
משבר הילודה 

אין משבר גורלי יותר לחברה, 
לכלכלה ולפוליטיקה שלנו. 
האוכלוסיה האנושית בדרך 

להתכווצות חסרת תקדים. ננסה 
להבין מדוע.

מרצה אורח: נדב איל

יה
פד

קי
 וי

ם:
לו

צי
קצב האירועים, קצב התהליכים בעולם 
עוצר נשימה. לפני פחות מעשרים שנה 
לא התקיימה פייסבוק, לא היו טלפונים 

סלולריים חכמים, וקצב פיתוח חיסון 
למחלה היה כשבע שנים – במקרה המהיר. 

לפני שלושים שנה ארצות הברית היתה 
המעצמה היחידה בעולם. ברית המועצות 

התפרקה, סין היתה נחשלת וענייה, 
ומלומד אמריקני הכריז שההיסטוריה הגיעה 

לקיצה. הוא טעה: המאבק העולמי בין 
מעצמות גלובליות ומעצמות אזוריות נמשך. 
הדמוקרטיה נסוגה – גם בלב אירופה. עשר 

שנים אחרי האביב הערבי המזרח התיכון 
נמצא במשבר, אפריקה מתנדנדת בין תקווה 

ויאוש, נסיקתה של סין משנה את העולם 
כולו, ארצות הברית ממשיכה להיקרע 
בין החזון של ביידן לחזון של טראמפ, 

רוסיה נאבקת בברוטליות על האינטרסים 
הקריטיים לפוטין, האיחוד האירופי תחת 
מתקפות מבפנים ומבחוץ, והטכנולוגיה, 
 המדע משנים את חיינו לא פחות, בעצם

הרבה …

 ב הקורס כולל 12 מפגשים שיתקיימו
בימי שני בשעות 12:00-10:30

001
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נושאי הקורס:

25.10.21
לבנון: השכנים מזווית 

אחרת
ב מרצה: נפתלי הילגר, צלם 

גיאוגרפי וחוקר תרבויות.

8.11.21
סלבדור דה באהיה: 

פאגניזם, קתוליות ומה 
שביניהם

ב מרצה: ערן ולגרין, מדריך 
טיולים.

 22.11.22
פולינזיה: אז והיום

ב מרצה: טניה רמניק, הקיפה את 
כדור הארץ בסירת מפרש במסגרת 
מסע ימי חוצה אוקיינוסים שנמשך 
כמעט עשור. כתבה וצילמה למגזין 
מסע אחר, לידיעות אחרונות ועוד.

13.12.21
גואטמלה: ארץ הקשת בענן

ב מרצה: שחר זיו, אקולוג 
וגאוגרף, מדריך טיולים, מומחה 

ליבשת אמריקה.

 27.12.21
 טיבט: חמלה ופוליטיקה

על גג העולם
ב מרצה: איילת אידלברג, 

אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות 
ודתות, עורכת מסעות בעולם 

החומר ובעולם הרוח.

 10.1.21
סרדיניה: אי הרועים 

שנשכח מחוץ לזמן 
ולהיסטוריה

ב מרצה: רוית חבשוש, צלמת 
אנתרופולוגית והרפתקנית 

המטיילת לבד בעולם ומתעדת 
תרבויות.

002
מסעות
מסעות ייחודיים 

בעולם הולך ונעלם
מרצים שונים

סדרת הרצאות על מסעות 
ייחודיים בעולם שהולך 
ונעלם. חוויותיהם של 

מובילי מסעות שיצאו אל 
הלא נודע. רשמי מסע, 
בליווי תמונות מרהיבות 

שייקחו אתכם אל מחוזות 
רחוקים, מקומות קסומים 

ונופי בראשית.
ב הקורס כולל 12 מפגשים 

שיתקיימו בימי שני, בשעות 
12:00-10:30

 14.3.22
ארה"ב: פסטיבלים של אש
ב מרצה: יוסף שילוח, צייר בוגר 

בצלאל, תייר וחוקר בעולם.

 28.3.22
לצלול בשוניות האלמוגים 

של פפואה ניו גינאה
ב מרצה: ד"ר רמי קליין, ביולוג 

ימי וצלם תת ימי. 

צילום: אושיק פלר גילצילום: מורן קושניר

צילום: שחר זיו

צילום: ערן ולגרין

צילום: רמי קליין

25.4.22
מגוון מרהיב של נופים 

ותרבויות בצפון הודו
ב מרצה: מורן קושניר, מרצה על 
תרבויות בדרום ובמזרח אסיה, עם 

התמחות בתרבות ההודית.

9.5.22
אירלנד: מדינה קטנה, 

מוניטין גדול
ב מרצה: גליה פסח, מתמחה 

בהיסטוריה ופוליטיקה עכשווית 
של קונפליקטים וסכסוכים אתנים 

ברחבי העולם ומדריכת טיולים 
לחו”ל.

23.5.22
 אתיופיה: עמק האומו

פעם והיום
ב מרצה: אושיק פלר גיל, חוקרת 

מגדר ותרבות, צלמת וחובבת 
מסעות אנתרופולוגיים.

13.6.22
צ'ילה והאי פסחא

ב מרצה: נפתלי הילגר, צלם 
גיאוגרפי וחוקר תרבויות. ב למידה מקוונת: חלק 

מההרצאות לא ישודרו בזום / 
 לא יוקלטו. לפירוט ראו

טבלה עמ׳ 8
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18.10.21

מבנה התא – כי אי 
אפשר בלי זה!!

כל מה שחי בעולמנו: צמחים, 
חיות חיידקים ואדם בנוי 
מיחידת המבנה הבסיסית 

הקרויה תא. זוהי אבן הלגו של 
כל יצור חי. איך בנויים התאים? 
מה יש בהם ומה מתרחש בהם? 

ומתי הם התגלו וכיצד?

1.11.21

ויטמינים – מי צריך 
אותם, כמה ולמה?

ויטמינים, חומרים שנדרשים 
לקיומנו התקין ושאינם מיוצרים 

בגופנו. אז מהיכן הם מגיעים 
ומה הם עושים? בעידן המודרני 
אנו גם נוטלים אותם בכמוסות 
מסחריות לרוב לצורך ולעיתים 

ללא כל סיבה. אז מתי וכמה אם 
בכלל.

15.11.21
הורמונים – הדרך בה 

מדברות הרקמות
הורמונים, הווסתים הכימיים של 
תהליכי חיינו. היכן הם נוצרים? 

היכן הם פועלים? מה קורה 
בהיעדרם?

29.11.21

cat scan מרנטגן ועד
איך אנו רואים את תוך הגוף 

מבלי לפתוח? מי ומתי המציא 
את הרנטגן? איך זה עובד ומה 

עשו קודם? האם זה מסוכן? 

003
מדעי החיים

מה רבו נפלאותיך
 מרצה:

פרופ׳ ידידיה גפני, חוקר בכיר 
במחלקה לגנטיקה של צמחים במכון 
וולקני ופרופסור אורח באוניברסיטת 

בר-אילן 

מרצה אורח:
ד״ר רביד דורון, מרצה בביה”ס 

למדעי ההתנהגות האקדמית 
ת”א יפו, וכן במחלקה לחינוך 

ופסיכולוגיה האוניברסיטה הפתוחה

בכל אשר תפנה חיים סביבך. חלקם 
הגדול סמוי מהעין חלקם האחר נראה 

ומרשים. הדשא שאתה דורך עליו, 
החתול שרובץ לו עץ התמר שמתנשא 
בשדרה. וכמובן מיליארדי בני האדם. 
תופעה ייחודית אולי ביקום – כימיה 

שלמדה לשכפל עצמה במיליוני 
צורות. החיים. נכיר קצת יסודות 

ונתמקד ביצור אחד במיוחד – האדם. 
ננסה להבין את פעילות גופו, את 
התקלות ואיך ניתן לשפר ולתקן.

ב הקורס כולל 12 מפגשים שיתקיימו 
בימי שני, בשעות 13:45-12:15

 ב למידה מקוונת: סידרה זו
לא תוקלט ולא תשודר בזום

3.1.22
השפעת קאנביס על מוח 

מתבגר ובוגר
הקאנביס ממקד תשומת לב 

רבה בשנים האחרונות בתחום 
ההנאה, הרפואה והחוק. 

בהרצאה זו נדבר על השפעתו 
המוחית של צמח הקנאביס 

בגילאים שונים.
ההרצאה תעסוק בפעילות 

מנגנוני ההנאה במוח וקשירת 
סמים אליו, ותתמקד בקאנביס 

בגיל ההתבגרות ובגיל בוגר 
ובתגליות חדשות ומפתיעות 

בהשפעותיו על הזיכרון 
והתפתחות האישיות.

מרצה: ד״ר רביד דורון

17.1.22
 מי צריך תרופות אם

יש פלסבו?
מהו אפקט הפלסבו ועד כמה 

ניתן להשתמש בו במקום 
תרופות ממש? האם השפעתו 
היא רק במקום תרופות? האם 

הוא תמיד עובד? 

7.3.22
 אינסולין, סוכרת

ומגפת המאה
מהי סוכרת ומה נזקיה? מה 

עושה החלבון אינסולין בגופנו? 
כיצד התגלה האינסולין ואיך 

הוא מיוצר ולמה סוכרת הפכה 
למגיפה?

4.4.22
 כולסטרול: הרוצח

השקט שפוחד מפטריות
מי בכלל צריך כולסטרול? הרי 

אומרים לנו שהוא מזיק. אז זהו 
שהוא מאוד מאוד נחוץ לנו ואיננו 

יכולים בלעדיו.

2.5.22
סוף עידן האנטיביוטיקה – 

האמנם?
שימוש בלתי מבוקר באנטיביוטיקה 
מביא אותנו לקראת אובדן כלי נשק 

 זה במלחמתנו בחיידקים.
האם נמצא מוצא?

16.5.22
 חקר המוח –

האם נישאר אנושיים?
האם נוכל לחבר את המוח למחשב? 

מה צופן לנו העתיד בחקר המוח. 
בהרצאה זו נכיר באופן מעמיק את 

קליפת המוח. מה הם תפקודיה 
השונים? ומה עלול להתרחש 

בעקבות פגיעה בה? נתמקד בחלקה 
המוטורי ונדבר על חזית המחקר 

בתחום: ממשקי מוח מכונה.

מרצה: ד״ר רביד דורון

30.5.22
מערכת החיסון

בכל רגע ורגע מתרחשת בגופנו 
מלחמה מתמדת על שמירת 

בריאותנו בפני פולשים זרים. איך 
עובדת מערכת החיסון ומה קורה 

כשהיא נכשלת?

20.6.22
מחלות אוטואימוניות

כשהגוף טועה בכתובת ונלחם 
בעצמו אנו חולים. איך נלחמים 

ואלו הן המחלות שמזוהות 
כאוטואימוניות?
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בין נושאי הקורס:

 ב ברוך שפינוזה ושבתי צבי האם
הם מייסדי התנועה הציונות?

ב חוק השבות וחוק הלאום 
ב הזהות החרדית ליטאית 

 ב הציונות הדתית – 
 מהחרד"ל )חרדי לאומי( 

עד התדל"ש )דתי לשעבר(

ב מיהודי לעברי - עיון במשנתו 
של הרב יהודא לאון אשכנזי 

)מניטו( 

ב מהי זהות יהודית חילונית?

ב האם ייתכן גיור חילוני?

זהות יהודית
 מדינת ישראל מדינה יהודית

או מדינה של יהודים?
מרצה: ישראל פיבקו, מרצה לפילוסופיה ותנ”ך

004

אחת השאלות המטלטלות את החברה 
הישראלית פעם אחר פעם סובבת סביב שאלת 

מהו זהות יהודית? ומהו הוא יהודי? והאם מדינת 
ישראל היא מדינה יהודית או ישראלית? ביטוי 
למורכבות הזאת נכתבה במגילת העצמות. 'אנו 
מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ 

ישראל היא מדינת ישראל'. המגילה לא מכריעה 
אם המדינה יהודית או ישראלית? הקמת מדינת 

ישראל שונה מכול מדינות הלאום שקמו. היא 
המדינה היחידה שנוצרה בגלות. שום עם לא היה 

בגלות ושהה ללא אדמה אלפיים שנה. עולמו 
של היהודי הגלותי סבב סביב בית הכנסת וסביב 

ההלכה היהודית. הקמת המדינה התחוללה 
כתוצאה של מרידה בזהות הדתית והוחלפה 

בזהות לאומית ישראלית חילונית. אנחנו 
נמצאים כיום בתהליך מתמשך של מאבק זהותי 
להגדרת העם היהודי. מצד אחד הזהות היהודית 

הגלותית המיוצגת על ידי החרדים. ומצד שני 
המפלגות הציוניות החילוניות. בסדרת ההרצאות 
נעקוב אחר התפתחות הזהות הישראלית יהודית 

בארץ ישראל. נעמוד על היסודות הפילוסופיים 
העומדים בשורש הזהויות השונות המתקיימות 

זה לצד זה במדינה. 

 ב הקורס כולל 12 מפגשים שיתקיימו
בימי שני, בשעות 10:00-8:30 
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נושאי ההרצאות:

25.10.21

יסודה של רומא
הסיפור המיתולוגי וההיסטורי 
משתלבים לסיפור אחד מרתק 
שקשה לדעת בו מה אמת ומה 
מיתוס. נשמע את סיפורו של 

איניאס, הזאבה והתאומים רומולוס 
ורמוס ונכיר את מלכי רומא עד 

כינונה של הרפובליקה.

8.11.21

מבני הפאר של רומא 
האימפריאלית

סיור קסום בעיר הגדולה ביותר 
בעולם של העת העתיקה. נבקר 

במבני הפאר אשר מהווים עד היום 
את הבסיס לאדריכלות הניאו-

קלאסית. נכיר את שערי הניצחון 
ועמודי הניצחון של הקיסרים, 

הפנתאון, אמות המים ועוד.

22.11.21

האמנות ברומא 
האימפריאלית

נסקור את הפיסול והציור ברומא 
העתיקה, נלמד על ההשפעה של 

יוון וניכנס למוזיאונים הרבים בהם 
מוצגות היצירות של אז ונתעכב 

במיוחד בסקירת היצירות במוזיאון 
הקפיטוליני ברומא.

13.12.21

הנצרות הקדומה וביטויה 
באמנות רומא

סיפורה של אמנות הנצרות התחיל 
ברומא והתפשט לרחבי העולם. 

כיצד באה לידי ביטוי באמנות 
הדת החדשה? נטייל בקטקומבות 
ובכנסיות הראשונות העומדות על 

תילן עד היום הזה.

 רומא בעיניו של
שוחר תרבות

מרצה: ד״ר אפי זיו, סופר ומרצה 
בכיר לתולדות האמנות, נצרות 

והמיתולוגיה היוונית, מדריך ומתכנן 
טיולי אמנות בחו”ל

מסע מרתק ברומא, עיר הנצח, 
בירת התרבות המערבית. 

הסיור יכלול סקירה היסטורית 
ומיתולוגית, צפייה במבני הפאר 
של האימפריה הרומית, הנצרות 
הקדומה, תקופת הרנסנס והשיא 

– תקופת הבארוק שמרכזה 
רומא. נלמד על ענקי הבארוק 

שפעלו בעיר, נסייר בארמונות, 
בווילות ונגלה “סודות” לא ידועים 

המסתתרים בכיכרות ובמזרקות 
של העיר. חובה לכל מי שהיה בעיר 

ורוצה לדעת עליה יותר. 

ב הקורס כולל 12 מפגשים שיתקיימו 
בימי שני בשעות 13:45-12:15

005
אמנות

27.12.21

"יש לנו אפיפיור"
כיום, האפיפיור הינו רק דמות דתית 

בלבד. עד לא מזמן הוא היה ראש מדינה 
גדולה וחשובה במרכז איטליה, נלמד 
על כינונה של המדינה בימי הביניים, 

נלמד את אופן בחירת האפיפיור, נשמע 
על המלחמות אליהן יצא, על כניעתו 
או ניצחונו מול ראשי מדינות ונסיים 
בהסכם המפורסם בינו לבין ממלכת 

איטליה שהסדיר את מערכת היחסים 
עד היום.

10.1.22

מוזיאון הוותיקן ברומא 
מבלי לעמוד בתור הארוך נסייר באוספי 

האפיפיורים, ב"חדרים של רפאל" 
ובחצר המתומנת בה נצפה ב"אפולו 

בלבדרה", "לאוקאון ובניו" ונלמד 
על תולדות הפיסול לכל תקופותיו. 

תחנתנו האחרונה בסיור תהיה הקפלה 
הסיסטינית – נציץ בה ונשמע על 

ההיסטוריה שלה. סיור מקיף וממצה 
נכרוך בהרצאה הבאה.

14.3.22

הקפלה הסיסטינית והתקרה 
של מיכלאנג'לו

פאר היצירה של תקופת הרנסנס ושיאו 
האישי של מיכלאנג'לו בהתמודדות עם 
טכניקת הפרסקו בציור על גבי תקרות 

וקירות. נשמע את סיפור המבנה הפרטי 
של האפיפיורים וננסה להתמצא בין 

אלפי הדמויות המצוירות באלפיים מ"ר 
של ציור רנסנסי.

28.3.22

ארמונות ובתי אצולה ברומא
אצולת העיר בנתה לעצמה ארמונות 

ומבני פאר, לא כולם פתוחים לציבור. 
ניכנס אל כמה מהם, כמו ארמון 
ברבריני, ארמון קורסיני, ארמון 

מאדאמה, וילה פרנזינה, ארמון פרנזה 
ועוד.

25.4.22

 הכנסייה והכיכר
הגדולים בעולם

האדריכלות המדהימה של כנסיית סנט 
פטרוס והכיכר שבחזיתה, מהוות את 
אחד מהמוקדים המפתיעים של העיר. 
נסייר בהם, נראה את יצירות המופת 

בתוך הכנסייה ונשמע סיפורים "מאחורי 
הקלעים".

9.5.22

"הסודות" של הפיאצות 
והמזרקות של רומא

סיור מאתגר במקומות המפורסמים כל 
כך, אשר מאחורי כל אתר מסתתרים 

"סודות" שיפתיעו גם את אלה המכירים 
אותם היטב. נכיר גם מזרקות החבויות 

מן העין ונשמע את סיפורן המרתק.

 23.5.22

כנסיות כמוזיאונים
הכנסיות הרבות ברומא מהוות "מוזיאון 

פתוח וחינמי" לכל שוחרי האמנות. 
נבקר בהן ונגלה אין ספור יצירות מופת 

של גדולי האמנים, החל מאמני הרנסנס: 
רפאל, מיכלאנג׳לו, טיציאן, טינטורטו, 
ועד גדולי הבארוק: קאראווג׳ו, גווידו 

רני, ברניני, בורומיני ועוד רבים אחרים.

13.6.22

גדולי הבארוק של רומא
"אמרת בארוק – אמרת רומא...". 

רומא היא בירת הבארוק של אירופה. 
נעמוד על מאפייני הבארוק באדריכלות, 

בציור ובפיסול באמצעות סקירת 
מבנים ויצירות של בורומיני, ברניני 

וקאראואג'יו שהנחילו לעולם את הסגנון 
המפואר של המאה ה-17.
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נושאי הקורס:

8.11.21

פמיניזם: המהפכה 
שהצליחה!?

המאה ה-20 הביאה את אחת 
האידאות החשובות בתולדות 

האדם. הפמיניזם בצורותיו 
השונות ביקש לחסל את 

השלטון הגברי ולבסס את 
מעמדן של הנשים כשוות 
זכויות. האם הן הצליחו?

22.11.21

יפות אך מסוכנות: 
הפאם פאטל בקולנוע
מרלין דיטריך, ריטה היוורת, 
ברברה סטאנוויק, לנה טרנר, 

ג'סיקה לאנג ושרון סטון, 
הן כמה מהכוכבות שבנו את 

הקריירה שלהן על דמותה 
הכובשת של הפאם פאטאל. 

מה יש בדמות הזו אשר כובש 
אותנו?  

13.12.21

 קיצור תולדות
הקומדיה הרומנטית 

גבר ואישה מתחתנים וחיים 
באושר ועושר עד היום הזה. 
האומנם? מסתבר שבקולנוע 

הכול אפשרי, במיוחד בקומדיה 
הרומנטית. מהו סוד קיסמו של 
סיפור אהבה בין גבר לאישה? 

כיצד הוא משתנה לאורך 
השנים? ומה באמת קרה 
כשהארי פגש את סאלי?

27.12.21

 ג'ין פונדה –
כוכבת ולוחמת

ג'ין פונדה היא אחת הנשים 
החזקות והאמיצות שיצאו 
מתעשיית הקולנוע, מצד 

אחד שחקנית נפלאה זוכת 
שני פרסי אוסקר ומצד שני 

לוחמת חברתית חסרת פשרות 
כנגד מלחמת ויטנאם. במהלך 

ההרצאה נסקור את חייה 
הסוערים וסרטיה הנפלאים.

10.1.22

 ביוגרפיות קולנועיות
של נשים גדולות

קליאופטרה, ז'אן דארק, 
המלכה אליזבת, הנסיכה 

דיאנה, פרידה קאלו, אמיליה 
ארהארט, מרלין מונרו, אירין 

ברוקוביץ, הן רק חלק מהנשים 
הגדולות עליהן נעשו סרטים 

ביוגרפים. כיצד מוצגות הנשים 
הללו בקולנוע? האם יש ביניהן 

דברים משותפים? וכיצד 
מוצגים הגברים שלידן?

 17.1.22

“גברים מעדיפים 
בלונדיניות” – ואת 

מרלין מונרו יותר מכולן
כיצד הפכה נערה מבית 

הרוס בלוס אנג’לס ל”מרלין 
מונרו”, סמל הסקס הגדול 

ביותר בהיסטוריה? והאם יתכן 
שמתחת לבלונד הסתתרה 

בחורה מוכשרת שלא זכתה 
להערכה שהגיעה לה?

מרצה: יונתן גת

006
קולנוע

 #1
דמות האישה 

בקולנוע - מה קרה 
אחרי ש״אלוהים 
ברא את האישה״

 מרצה:  זיו אלכסנדרוני, מורה, 
מרצה ובמאי קולנוע.

המאה ה-20 הביאה איתה שינוי 
מהותי במעמדה של האישה 

בעולם המערבי. לראשונה 
בהיסטוריה האנושית מצליחות 

הנשים להשתחרר מהשליטה 
הגברית ולבסס לעצמן מעמד 

עצמאי וכוח פוליטי. כיצד 
מתייחס הקולנוע למהפכה 

הפמיניסטית? וכיצד בא הדבר 
לידי ביטוי בדמותן של נשים 

שעיצבו את המדיום הקולנועי?

ב קורס קולנוע )006( כולל 6 
מפגשים שיתקיימו בימי שני, 

בשעות 10:00-8:30



נושאי הקורס:

14.3.22
 שייקה אופיר:

 גדול אמני הבמה
של ישראל 

הוא היה מלך הבידור הישראלי. יש 
כאלה שטוענים שלא היה כמוהו 
ולעולם לא יקום לו מחליף. נצא 

למסע מרתק על מסלול חייו הלא 
יאמן של הקומיקאי והשחקן האגדי, 

משכונת מאה שערים בירושלים 
ועד הבמות הגדולות בארה"ב.

28.3.22
 אורי זוהר:

 מהבדרן של המדינה
לאיש התשובה

הוא שיגע את הקהל מצחוק, יצר 
סרטים יוצאי דופן, גילה לישראלים 

את האוונגרד הקולנועי והמם את 
כולם כשעשה תפנית בלתי צפויה. 
הרצאה מפתיעה על חייו של אמן 

ישראלי שחצה כל גבול חיים 
אפשרי.

25.4.22
 אפרים קישון:

הסאטיריקן שחשף את 
המליצה הפקידותית 

הישראלית
הוא לא ידע מילה בעברית, אז הוא 

המציא אותה מחדש. הוא לא ידע 
לעשות קולנוע וסרטו הראשון כבר 

היה המועמד הישראלי הראשון 
לפרס האוסקר האמריקאי. ותוך 

כדי כך, העולה החדש בשם פרנץ 
קישהונט חשף בפנינו את המנגנון 

המשומן של הבירוקרטיה המסרסת 
ואת הגיחוך שבמליצה הפקידותית 

הישראלית. על הסאטיריקן 
הישראלי המצליח ביותר בעולם.

006
קולנוע

 #2
 הסודות של

גיבורי תרבות
מרצה: יונתן גת, איש טלוויזיה 

ומגיש תוכנית הרדיו “גיבור 
תרבות” בתאגיד השידור הציבורי 

)שנבחרה ע”י אתר “Mako” ועיתון 
“גלובס” כתוכנית הטובה בישראל(

מאחורי כל פורץ דרך מסתתר 
סוד שאינו נראה לעין. לא רק 

הכישרון, לא רק ההתמדה 
ולא רק העבודה הקשה הם 

שבנו אותו. אלא דווקא סודות 
יצירתיים שסייעו לו לדלג מעל 

כל המכשולים, לגבור על כל 
הציניקנים סביבו ולהפוך מאדם 
אנונימי לשם דבר ולסמל עבור 

הבאים אחריו.

ב קורס קולנוע )006( כולל 6 
 מפגשים שיתקיימו בימי שני,

בשעות 10:00-8:30

9.5.22

 צ'רלי צ'פלין:
גדול אמני הקומדיה 

הקולנועית
הילד שנדד מבית תמחוי אחד 

לבית מחסה אחר והפך לאייקון 
הגדול ביותר שידע עולם הקולנוע 

עד היום. כיצד הקומדיה שלנו 
נשארת נצחית גם לאחר 100 שנה? 

מסע מצחיק אל העולם המופלא 
של הליצן הגדול בתולדות המסך 

הגדול.

23.5.22

 אגתה כריסטי:
הסופרת הנמכרת ביותר 

אחרי אלוהים
גם 100 שנים אחרי שפרסמה 
את ספרה הראשון, היא עדיין 

נחשבת לסופרת הנמכרת ביותר 
בהיסטוריה. כיצד הצליחה אשה 
אפרורית אחת ליצור את ספרי 

הבילוש האהובים ביותר בתולדות 
האנושות? מסע אל העולם 

 המסתורי של הגברת המפתיעה
של ספרות המתח.

13.6.22

אלפרד היצ'קוק:
 הבמאי שחשף את

האימה שבתוכנו
בעבר, חשבו שהוא במאי סוג ב' 

של סרטים סוג ג'. אבל עם השנים 
הבינו שמדובר בגיבור תרבות חד 

פעמי בתולדות הקולנוע עם יצירה 
מרתקת שמצליחה להפחיד קהלים 

גם עשרות שנים אחרי שנוצרו. 
הרצאה שכולה כסיסת ציפורניים 

על גדול במאי המתח בכל הזמנים 
והאיש שהוכיח שהטבע האנושי 

אינו מבשר לנו טובות.
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20.10.21
מזרח תיכון בצומת דרכים: 

לאן מכאן?
ההרצאה שלפנינו שמה דגש 

על התפתחויות מרכזיות באזור 
ובעולם שיש בהן כדי להציג 

שחקנים, חברות ותופעות מזרח 
תיכוניות באור שונה מהנהוג בעבר. 
הגעתה של רוסיה למבואות המזרח 
התיכון, העימות האמריקנו-איראני, 

התנהלותם של שחקנים אזוריים 
כמצרים וטורקיה, סעודיה ואיחוד 

האמירויות, והתנהלותה של ישראל 
מול כל אלה, יעמדו במוקד הדיון.

3.11.21
 "שומר החומות":
מה שרואים משם

סבב הלחימה בין ישראל לחמאס 
הביא בכנפיו מספר "חידושים" 

ביחס לסבבים הקודמים. הלהבה 
שהוצתה בשערי הר הבית הבעירה 
עד מהרה זירות נוספות והעמידה 

בפני ישראל אתגרים חדשים, 
בעיקר השסע היהודי-ערבי שנפער 

לעין כל במהלך ימי הלחימה 
והתבטא במיוחד בערים מעורבות. 

הרצאה זו תידרש לשאלות אלה, 
אך גם תבקש להיכנס אל מאחורי 
מוחו של ארגון ההתנגדות הקרוי 

חמאס, לרחובותיה של עזה ולרחוב 
הפלסטיני בכלל, כדי להנהיר לקהל 

השומעים את מה שרואים משם 
ולא רואים מכאן.

 אקטואליה
מזרח תיכונית

 נתיבי פעולה חדשים
במזרח תיכון משתנה

 מרצה: פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז
משה דיין ללימודי המזרח התיכון 
ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, 

ומרצה ברחבי הארץ ובעולם 
בנושאים הקשורים לגאופוליטיקה 

אזורית, ישראל והמזרח התיכון.

 מרצה אורחת:
ד״ר מיכל יערי, מומחית לסעודיה, 

אוני׳ בן גוריון והאוני׳ הפתוחה. 

המזרח התיכון לא מפסיק להשתנות 
ותובע, יותר מאי פעם, שימוש בכלי 

חשיבה שונים והתייחסות מורכבת 
יותר. בסדרת הרצאות זו נעסוק 

במציאויות המזרח התיכון, בקרוב 
וברחוק, ברחב ובצר, וננסה לשרטט 
את אבני היסוד החשובות בהווייתו 

זו. באופן טבעי, תידרש סדרה זו, 
בהרצאותיה השונות, להשפעה שיש 
לכל תחום שנדון בו על ישראל ועל 
אופן התנהלותה במזרח-תיכון כזה.

 ב הקורס כולל 12 מפגשים
 שיתקיימו בימי רביעי,
בשעות 12:00-10:30

007

17.11.21
איראן וישראל: 

גיאופוליטיקה ומלחמות 
צללים

הרפובליקה האסלאמית של איראן 
חווה בשנה האחרונה שורה של 
מפלות ומפגעים - החל בחיסול 

קאסם סולימאני, ארכיטקט מפעל 
ההגמוניה האיראנית במזרח 

התיכון, וכלה בכלכלת סנקציות 
חונקת ובמפגעי הקורונה. בין לבין 

נחשפים אנו לאותותיה של מלחמת 
הצללים )הפיצוץ בנתאנז ובאתרים 

אחרים(. הרצאה זו תידרש למציאות 
האיראנית, לסבך העימות עם 

ישראל ועם מדינות ערביות במזרח 
התיכון, ותבקש לתת הערכה לשנת 

2022 בהקשרים אלה.

8.12.21
 הפיצוץ בנמל בירות:

לאן מכאן?
פטריית העשן המיתמרת בנמל 

ביירות הכתה את ארץ הארזים ואת 
האזור כולו בתדהמה. בהרצאה זו 
נסייר בנמל ובסביבותיו, נתוודע 

מחדש למורכבותה הדמוגרפית של 
לבנון ונתייחס לאופן שבו הפכה 

"שוויץ של המזרח התיכון" של פעם 
למדינה כושלת דהיום.

22.12.21
הטרגדיה של עיראק:
מהבטחה גדולה לעיי 

חורבות
סיפורה הטראגי של עיראק מסמל 
יותר מכל את עומקו של המשבר 
המזרח תיכוני. אירועי העשורים 

האחרונים הפכו את עיראק, 
שהייתה עמק הציביליזציות 

וההבטחה הגדולה של המאה ה-20, 
לעיי חורבות, ושבריו של החלום 

עשויים מהחומרים השליליים 
שמטלטלים את המזרח התיכון - 

מלחמת עדות, שבטים, סונה ושיעה 
ועוד. הרצאה זו תתמקד בסיפורה 

העצוב של עיראק ותנסה לגזור סדר 
במצבה הכאוטי.

5.1.21
 הממלכה הסעודית

בפרשת דרכים
מאז מינויו של יורש העצר הסעודי, 

סעודיה עוברת מהפכה של ממש. 
לצד רפורמות כלכליות, מוביל 

מוחמד בן סלמאן תהליכים המשנים 
את צביונה ועתידה של הממלכה. 

מהו סוד ההשרדות של יורש העצר 
הסעודי? לאן פניה של המדינה 

השמרנית? כיצד הפכה הממלכה 
העשירה למדינה עם מיליוני עניים? 

האם בעתיד הנראה לעין ייחתם 
הסכם שלום בין ריאד לירושלים?

מרצה אורחת: ד"ר מיכל יערי

2.3.22
לאבו דבי ודובאי: אלי מזרח 

תיכון אחר
ההסכם המתגבש בין איחוד 

האמירויות הערביות לבין ישראל 
הינו בעל משמעות היסטורית ומחייב 

הידרשות מיוחדת. בהרצאתנו 
נחשוף את מערך האינטרסים של 

איחוד האמירויות הערביות, נערוך 
ביקור וירטואלי באבו-דבי ודובאי, 

וננסה להבין את השלכותיו על שתי 
המדינות ועל האזור כולו.

23.3.22 
 מבט מירדן:

ממלכה ותיקה בטלטלה 
מתמשכת 

לאחר מאה שנות קיום ניצבת 
הממלכה הירדנית בצומת פרשת 

דרכים. חיכוכים במשפחת המלוכה, 
היחסים הטעונים עם ישראל, 

תמורות הקורונה ושאר אירועים 
באזור, מחייבים את המלך עבדאללה 
לנסח אסטרטגיה הולמת יותר לצרכי 

השעה. ההרצאה תידון באתגרים 
בפתחה של ירדן ובאופן שבו מבקש 

בית המלוכה להתמודד עמם. 

6.4.22
 ים תיכוניות:

הגדרה אזורית מחודשת
כשהמזרח התיכון בעת משבר, 

מתחזקת ההכרה שזהות ים תיכונית 
הינה בבחינת ממד שדרכו יש לעצב 
את ההוויה הישראלית ובמקביל גם 

לנסח את הזהות הישראלית. הרצאה 
זו תעסוק בהסטת הדגש למימי 

הים התיכון כדי לייצר עבור ישראל 
מרחב תמרון גדול יותר ואפשרויות 

לשיתופי פעולה עם מדינות כמו יוון, 
קפריסין, מצרים, תוניסיה ומרוקו. 

11.5.22
 מאבק הנשים במדינות

ערב לזכויות
בשנים האחרונות מובילות נשים 

בעולם הערבי מאבק עיקש 
לזכויות. כיצד השפיע ״האביב 
הערבי״ על מעמד הנשים? מה 
ניתן ללמוד מהעליה הדרמטית 

באחוז הרווקות והגירושין במדינות 
המפרץ? כיצד מגדירים הצלחה 

וכישלון במאבק זה? מיהן המדינות 
שחוללו את השינוי הדרמטי ביותר 

ביחס לנשים ומדוע דווקא הן?

מרצה אורחת: ד”ר מיכל יערי 

25.5.22
עידן ארדואן: טורקיה 

לאן?
שנת 2022 פוגשת את טורקיה של 

ארדואן בצומת בעייתי ומורכב. 
השינויים מבית בתחומי הכלכלה 

והחברה, טענות האופוזיציה ויחסי 
חוץ טעונים ומורכבים ברמה 

האזורית והבינלאומית, מציבים 
יותר מסימן שאלה אחד באשר 

לדרכה של טורקיה תחת ארדואן. 
הרצאה זו תבקש להציף את שורת 

האתגרים הניצבת בפתחה של 
טורקיה והדרך שבה מנסה משטר 

ארדואן להתמודד עמם. 

 8.6.22
ישראל והמזה"ת 2022: 

תמונת מצב
שנת 2022 הביאה בכנפיה שינוי 

מערכות במזרח התיכון. הרצאה זו 
תשרטט את שינוי כיווני התנועה 

במזרח התיכון תוך היכרות 
עם הצמתים החדשים - איראן 

ושלוחותיה, טורקיה השאפתנית, 
אך גם מדינות ערביות כמו איחוד 

האמירויות הערביות ואחרות 
שהחליטו לכתוב פרק חדש 

בהיסטוריה האזורית.
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27.10.21
 כיצד טכנולוגיה עזרה 

לתובנות המוחיות 
להופיע?

בהרצאה זו נדבר על כיצד חקר 
המוח התפתח בזכות ההתפתחות 

הטכנולוגית. מה בין טלפתיה 
וגלי מוח, מה הקשר בין להקת 

החיפושיות לפריצה בחקר המוח 
ולאן מכאן?

10.11.21
גמישות מוחית תובנות 

חדשות
מהפיכת הנוירופלסטיות ממשיכה 

וחושפת רבדים חדשים. בהרצאה זו 
נבין מה הוא המוח המשתנה, מה 

מעודד התפתחות מוחית ומה מעכב 
אותה? האם באמת נהגי מוניות 

באנגליה חכמים יותר? ומה קורה 
לנו ביציאה לפנסיה?

 24.11.21
הומו-סוציאליס האדם 

התקשורתי
כיצד הצלחנו בני האדם לכבוש 

ולשנות את פני כדור הארץ בזמן 
יחסי כל כך מועט? המוח שלנו 
מחווט תקשורת ובנוי על ידיעת 
האחר. נראה כיצד כל זה קורה 

בעולם ללא שפה? מה בין מחזור 
חודשי לנטיות מיניות? איך 

פנטומימה קשורה לאמפתיה?

15.12.21
על מוח וקנאביס

המוח שלנו עובד גם דרך פעילות 
חשמלית וגם כימית, בהרצאה זו 

נצלול לתוך החומרים שגורמים לנו 
להרגיש, להתרכז וגם להתמכר. 

כיצד זה קשור לקנאביס? על מה 
הוא משפיע? האם זו תרופת פלא 

או חומר ממית? ומה זה עושה 
למוח בגיל השלישי?

008
חקר המוח

המוח שלנו – נכון לעכשיו
מרצה: ד”ר בלתזר רועי תירוש

יועץ רפואי לחברות ביוטכנולוגיה 
ומרצה בתחום חקר המוח

סדרת הרצאות מרתקת שתסייע 
לנו בהבנת הגורמים הסביביתיים 

המשפיעים ישירות על תפקודי 
המוח שלנו.

המוח הוא כמו ראי המשקף לנו 
את שאנו עוברים וחווים. כיצד 

הטכנולוגיות החדשות משפיעות 
עלינו? ומהן אותן הבנות חדשות 

שבשנים האחרונות שינו את הבנינו 
לגבי מגדר? אלימות? תקשורת, 

דכאון ועוד...
ניגע ונעסוק בכל הסוגיות החדשות 

נכון לעכשיו, ונחשוף את עולמו 
המופלא של המוח האנושי.

ב הקורס כולל 12 מפגשים שיתקיימו 
בימי רביעי, בשעות 12:00-10:30

29.12.21
 תובנות על דיכאון
וטיפולים חדשים

חקר המוח פותח תובנות חדשות 
על הנפש. מהי הזהות שלנו? האם 
היא ממוקמת במוח? מתוך רשתות 

עיצביות ניפתח לשדה חדש של 
תובנות שמטלטל את עולם הנפש. 

היתכן שאנו נוטלים תרופות לשווא?

12.1.22
 על החומרה המוחית -

כיצד אורח חיינו מסייע 
למוח להשתפר

רבות דובר על המוח המשתנה וכיצד 
ניתן לשדרג שינוי. מה במה שאנו 
אוכלים או בחיי הרגש שלנו יכול 

לשדרג יכולות? כיצד מדיטציה קשורה 
לשינה ושיפור זכרון? לזוז ולאכול כדי 

לחשוב. על כל זה נדבר ועוד.

9.3.22
 מוח ומיגדר, מה שונה

ומה דומה?
האם באמת לגברים יש מוח שונה 
מלנשים? האם המוח שלנו מחולק 

לשני חצאים שונים? תובנות של 
פעם נבחנות מחדש ואיתן גם הבנות 

ושאלות חדשות. על מיגדר, מיניות 
ומעבר ביניהם.

30.3.22
זכרון טכנולוגי וביולוגי - 

לאן מכאן?
הזכרון, אחד מכליו המופלאים של 
המוח, מה היא מהותו? איפה הוא 

שמור ואגור, והאם משהו יכול לחדור 
את הכספת? נראה כיצד הטכנולוגיה 

שהזכרנו בהרצאות קודמות משנה את 
כללי המשחק והאפשרויות. משיפור 

זכרון ועד למחיקתו. עולם חדש 
ומופלא.

27.4.22
המוח האלים, מה מקורו? 

מחקרים חדשים על 
פסיכופתיה

מחווטי תקשורת אנחנו, ותלויי 
תפיסה. מה קורה כאשר אותן 

יכולות נפגעות? חקר המוח מגלה 
דברים חדשים, ופותח שאלות קשות 

הקשורות לאחריות וענישה. האם 
בקהל היושב בהרצאה זו מצויים 

אנשים פסיכופתים?

18.5.22
המוח הרובוטי, מיהם יצורי 

העתיד? מהי התודעה?
מתוך התפתחות הרובוטיקה, אנו 

למדים על עצמנו. מהי התודעה שלנו, 
כיצד היא עובדת? האם יצירי כפינו 

יחשבו בעתיד כשווי זכויות? מתוך זה 
גם נציץ על  היצירתיות במוח. האם זה 

מובנה? הנוכל לשכפל זאת?

1.6.22
כיצד המכשיר הסלולרי 

משפיע על הפסיכולוגיה 
וההתנהגות שלנו?

מי היה מאמין לפני פחות מ-15 
שנה כיצד יראה עולמנו היום? 

המכשיר הסלולרי חדר לחיינו למוחנו 
ולפסיכולוגיה שלנו. כיצד הוא סלל 
את דרכו לשם בכזו יעילות? באיזה 

אופן זה משפיע על התנהגותינו ילדינו 
ובוודאי נכדינו שגדלו לעולם הזה? 
האם מתפתח זן חדש של בני אדם?

15.6.22
 כיצד ניראה בעתיד

הקרוב והרחוק?
לבסוף נציץ אל העתיד. מה הן 

ההתפתחויות שאנו עדים אליהן? 
מה עומד לקרות, ואולי כבר קרה? 

איך יראה אדם שטכנולוגיה וביולוגיה 
מחליפות ביניהן מידע ומשתלבות. על 

סייבורגים ובני אדם חדשים.



אישים 
בהיסטוריה
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נושאי הקורס:

2.3.22
 ווינסטון צ'רצ'יל:

איך צ'רצ'יל נהיה צ'רצ'יל?
ווינסטון צ'רצ'יל כונה הבריטי הגדול 

ביותר בכל הזמנים, האם בשנותיו 
המוקדמות טמונים זרעי הגדולה 

שיצמחו יום אחד לכדי האיש שנבחר 
לראשות הממשלה הבריטית כאדם 

מבוגר, והציל את האומה מאבדון והוביל 
לניצחון על גרמניה הנאצית כשהיה בן 
72? האם ניתן היה לנבא את בואו של 
צ'רצ'יל הגדול עוד בימים שנקרא רק 

וינסטון?

23.3.22
 אדולף היטלר:

מתי היטלר נהיה היטלר? 
האם ניתן להניח את האצבע על הרגע 

בו חדל היטלר להיות צייר כושל, 
מובטל, אנונימי וכלל לא מרשים, והפך 

לאישיות שסחפה אחריה את גרמניה 
ואת העולם כולו לסופת אש ומוות? 

 האם ישנו רגע מוגדר שבו היטלר
נהיה היטלר?

6.4.22
 יוסיף סטאלין:

"האל האדום" 
כיצד בנו של סנדלר שיכור מגאורגיה, 

מנהיגה של אומה אתאיסטית שבזה 
לרוחניות, הפך עצמו למנהיג בעל 

ממדים דתיים, ולמעשה, לאל אדום 
ששינה את ברית המועצות והעולם 

כולו לנצח? 

11.5.22
 טרומן:

גדולתו של איש קטן
בסוף שנות הארבעים של המאה ה-20 

היה על פני כדור הארץ אדם אחד, 
שמוצא פיו יכול היה לגרום להשמדתן 
של מדינות שלמות. כיצד חוואי נטול 
השכלה אקדמית ממיזורי הפך להיות 

המנהיג הראשון בהיסטוריה האנושית, 
שלמערך שיקוליו נכנסה גם שאלת 

הישרדותו של המין האנושי.

25.5.22
 זיגמונד פרויד:

אל נפש האדם ובחזרה
לא היה אדם שביטא בעבודתו את 

החלום המודרני להכניס את כל 
ההוויה האנושית למסגרת מדעית, 

כזיגמונד פרויד. עם זאת, מסקנותיו של 
פרויד היוו סטירה מצלצלת לתפיסה 
הרציונלית של המחשבה האנושית, 

ופקפקה בכוחו של האדם לשלוט לא 
רק בעולם, אלא אף בחייו. 

8.6.22
 יוסיפ ברוז – טיטו:

היוגוסלבי הראשון, והאחרון
תחת שרביטו של טיטו, הגיעו השלום 

והאחווה לבלקן ספוג הדם. מי היה 
האיש שצבא הפרטיזנים שלו הוכתר 
כצבא היעיל ביותר במלחמת העולם 

השנייה, ובמותו, נקברה האחווה 
היוגוסלבית והוחלפה בסערת אש 

ומוות?

נושאי הקורס: 

20.10.21
קליאופטרה

פיתוי, מין ועוצמה בעולם משתנה

3.11.21
המלכה בודיקה

מנהיגת המרד נגד רומא

17.11.21
תיאודורה

היצאנית שהצילה אימפריה 

8.12.21
ז'אן ד'ארק

הנערה מן הכפר שהצילה את צרפת

22.12.21
המלכה איזבלה הקתולית

"המנוע" של ספרד

5.1.22
אליזבת' הראשונה

 "המלכה הבתולה" שהפכה את
ארצה למעצמה אדירה

"מאחורי כל גבר מצליח עומדת 
אישה", אומר הפתגם הפופולארי, 

אולם יש בהיסטוריה כמה וכמה נשים 
גדולות, אשר לא רק שלא עמדו 

מאחורי גבר, אלא אומות שלמות עמדו 
מאחוריהן, ומעשיהן חרצו לא רק את 
גורל תקופתן, אלא השפיעו השפעה 

מכרעת על ההיסטוריה העולמית. 

ב הקורס אישים בהיסטוריה - סמסטר א׳ 
 כולל 6 מפגשים שיתקיימו בימי רביעי,

בשעות 10:00-8:30

 סמסטר א':
נשים גדולות בהיסטוריה

מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון, ראש 
המרכז ללימודי תרבות המערב.

 סמסטר ב':
האישים שעיצבו את 

המאה ה-20
מרצה: קובי חוברה, מורה ומרצה 
להיסטוריה, יועץ היסטורי לקולנוע 

ותיאטרון ופובליציסט. 

מתוך מערבולת האש והדם של המאה 
ה-20, עולים לנגד עינינו אישים 

שבאישיותם ומעשיהם שינו את פני 
העולם כולו, והכתיבו בפני האנושות 
נתיבים חדשים בהם אנו פוסעים גם 

היום, בין אם לטוב ובין אם לרע. מבטים 
רעננים על אישים שאדוות השפעתם 

מגיעות עד לחיינו אנו.
ב הקורס אישים בהיסטוריה - סמסטר ב׳ 

 כולל 6 מפגשים שיתקיימו בימי רביעי,
בשעות 10:00-8:30

ז׳אן ד׳ארק

המלכה איזבלה

קליאופטרה

אליזבת’ הראשונה

צ׳רצ׳יל

סטאלין

היטלר

טיטו
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נושאי הקורס: 

27.10.21

תולדות הניצוח
למה צריך מנצח ומה הוא באמת 

עושה? הכרת שפת המנצח 
המודרנית וכלי הנגינה בתזמורת. 

נכיר כמה מגדולי המנצחים של 
ראשית המאה ה-20, בעלי תפיסות 

עולם מוסיקליות מנוגדות, ונראה 
כיצד כל אחד בדרכו כבש את  

הפיסגה.

10.11.21

תולדות הניצוח )המשך(

24.11.21

 מבנה הפרטיטורה
)התווים של המנצח(

האם לגדול בבית מוסיקלי ולהיות 
דור שני לאבא שהוא מנצח 
מפורסם מסייע להתפתחות 

המוסיקלית של דור העתיד? 
האם האב בכלל מעוניין בקריירה 

מוסיקלית עבור הבן? האם הבן 
יתעלה על רבו? זאת ועוד על 

הבחירות שאנו עושים בהשפעת 
ההורים.  

15.12.21

ניתוח סימפוניה, החלטות 
מוסיקליות של המנצח 

והשוואת ביצועים
מה הם שלבי לימוד היצירה וכיצד 

מתכונן המנצח לקראת החזרות עם 
התזמורת. הבנת היצירה לעומקה 

מזווית ראייתו של המלחין, פירוקה 
לגורמים וחיבורה מחדש, הכרת 
רבדיה הרבים הם תנאי מכריע 

לבניית קונספט ביצועי. מוצארט 
סימפוניה מספר 41 )"יופיטר"(.  

 להיות מנצח -
מהו סוד הקסם

מרצה: פרופ׳ רונן בורשבסקי,
מנצח ומרצה למוסיקה. 

משנה בתזמורת  משמש כמנצח
הפילהרמונית הישראלית

סדרת מפגשים זו מיועדת 
לאוהבי מוסיקה, המעוניינים 

להבין לעומק את תפקידי 
המנצח, להכיר את שפת הגוף 

וטכניקות הניצוח השונות. 
מלבד הסברים והדגמות חיות 

בנגינה ובניצוח, יוצגו קטעי 
וידאו של גדולי המנצחים ומיטב 
התזמורות. במהלך הסדרה נכיר 

לעומקן כמה מיצירות המופת 
של הרפרטואר הקלאסי תוך 

ניסיון להכירן מזווית ראייתו של 
המנצח.

אין צורך בידע מוסיקלי מוקדם.

 ב קורס המוסיקה כולל
 12 מפגשים שיתקיימו בימי רביעי

בשעות 10:00-8:30

010
מוסיקה

12.1.22

פריץ ריינר ולאונרד 
ברנשטיין, המורה ותלמידו

דוגמא מרתקת לתלמיד שלא רק 
שלא הלך בדרכי מורו היקר לניצוח, 

אלא בחר ללכת בכוון ההפוך 
לגמרי. מהמינימליזם הקריר של 

ריינר ועד האולטרה אקספרסיוניזם 
של ברנשטיין. ברנשטיין משנה את 

עולם הניצוח.

9.3.22

סרג'יו צ'יליבידקה 
והרברט פון קאריאן
לאורך כל ההיסטוריה של 

המוסיקה, התזמורת הפילהרמונית 
של ברלין הייתה אחת התזמורות 

החשובות בעולם. מן הבולטים 
והחשובים שבמנצחיה הם סרג'יו 
צ'יליבידקה והרברט פון קאריאן. 
האחד "טיפוס רוחני" ואילו השני 

חומרני. שניהם הטביעו חותם עמוק 
על הפילהרמונית של ברלין ועל 

עולם המוסיקה בכלל.

30.3.22

סרג'יו צ'יליבידקה 
והרברט פון קאריאן 

)המשך(

27.4.22

 על ההבדלים בין ניצוח
על מקהלה ותזמורת

ניצוח על מוסיקה ווקאלית הוא תת 
התמחות בתחום הניצוח שדורשת 

הבנה ייחודית ומעמיקה בשירת 
מקהלה ושירת סולנים. עד כמה 

ניצוח על מוסיקה מקהלתית שונה 
מניצוח על תזמורת? האם מנצח 
תזמורת טוב יהיה בהכרח מנצח 
מקהלה טוב? והאם ניתן לעסוק 

בשני התחומים? 

18.5.22

על ההבדלים בין ניצוח 
על מקהלה ותזמורת 

)המשך(

1.6.22

מה בין הקונספט 
האותנטי לקונספט 

המודרני
מאז שנות השמונים אנו נחשפים 
לביצועים מוסיקליים מזן "חדש". 

ביצועים שנקראים אותנטיים. 
מה הם בדיוק ביצועים אותנטיים 

ומה הם דורשים מן המנצח? 
נשווה בין הקונספט האותנטי 
לבין הקונספט המודרני שהם 

באמת שני עולמות שונים. 
נשווה ביצועים וננסה לנבא לאן 
מועדות פניו של עולם המוסיקה 

הקלאסית בשנים הקרובות.

15.6.22

ניצוח על אופרה
ניצוח על אופרה ולווי סולנים 

הוא תת התמחות נוספת בניצוח. 
זהו באמת ניצוח מזן אחר. כאשר 
מדובר באופרה והזמר הוא הכוכב 

המפורסם, נשאלת השאלה: מי 
הבוס? האם זהו המנצח או אולי 
הסולן? מי מוביל, ומי מחליט?  

הסולן, המנצח או בעל האגו 
הגדול יותר? השאלה משעשעת 

אך התשובה לא פחות.

לאונרד ברנשטיין

הרברט פון קאריאן

סרג’יו צ’יליבידקה
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סיפורים 
בתנ״ך

 קריאה ולימוד
בזווית אחרת

מרצה: אבשלום קאפח, ארכיאולוג, 
מרצה בנושאי ארץ ישראל, פרשנות 

המקרא לדורותיה ויחסים וקשרים 
בדתות המונותיאיסטיות

האירועים והסיפורים במקרא 
מהווים מקור בלתי נדלה לפרשנויות 

ומשמעויות, בבחינת: ״הפוך בה והפוך 
בה דכוליה בה״. במהלך ההרצאות 
נתייחס לפרשות, דמויות ומקרים 

המופיעים בתנ״ך, תוך בחינת הדברים 
בזוויות שונות הכוללות פרשנות חז״ל, 

ממצאים ארכיאולוגיים והקבלות 
לסביבה האזורית והעולם הקדום. 

נבחן את הנושאים השונים בהסתכלות 
אקטואלית ועד כמה העניינים 

רלוונטיים ונוגעים למציאות.

ב הקורס כולל 12 מפגשים שיתקיימו בימי 
רביעי, בשעות 13:45-12:15

011

נושאי הקורס:

27.10.21
המבול התנ״כי בזיקה 

למקבילות בעולם העתיק
סיפור המבול כהתחלה חדשה ביחסי 

אדם וסביבה, תוך הקבלת מקומו 
וחשיבותו של המבול בתרבויות 

קדומות.

10.11.21
העבדות במצרים - השלבים 

השונים בשנאת הזר
בחינת ירידת בני יעקב למצרים ותהליך 

הדיכוי ושיעבוד העברים בידי הממסד 
השלטוני, תוך גיוס ותמיכת העם 

המצרי.

24.11.21
מעשה עגל הזהב והקבלה 

לפולחן בימי ירבעם בן נבט
הקמת עגל הזהב והחגיגה סביבו כביטוי 

לקושי באמונה ופולחן מונותאיסטי. 
הקבלה להקמת ממלכת ישראל וחידוש 

פולחן עגל הזהב.

15.12.21
דיונים ובתי משפט במקרא

משפטים מפורסמים המופיעים בתנ״ך 
כבסיס להכרת מערכת המשפט הראויה 

כפי שמוצג במקרא.

29.12.21
מקומן של הנשים בספר שופטים

בתקופת ההתנחלות בארץ ישראל, 
מופיעות נשים במגוון תפקידים ויצוגים, 

המבטאים את מקומן של הנשים 
ביחסים החברתיים.

12.1.22
הגפן והיין - השימוש וההופעה 
בחיי היום יום ובדברי הנביאים

שיבוץ הגפן והיין בסיפורי המקרא 
השימוש במשלים, חשיבותה של הגפן 

כסמל במקרא ושיכורים בתנ״ך.

9.3.22
 פטריקים ופלבים -

בין כהנים ולוויים בתנ״ך
על תחרות ומאבקים תיאולוגיים 

ופוליטיים בין ממסד שמרני לכוחות 
שינוי בחברה בתקופת המקרא.

30.3.22
לדמותו של אליהו - נביא האש

הופעתו והסתלקותו של הנביא אליהו. 
משמעות פעולותיו, והתמורה בדמותו 

במהלך הדורות.

27.4.22
לדמותו של הנביא אלישע - 

נביא המים
שרשרת הניסים ומעורבותו של הנביא 
אלישע בתחומי החיים השונים. הצגת 
דמותו כאנטיתיזה ותיקון לרבו הנביא 

אליהו.

18.5.22
 משל הלביאה - לדמותה

של האם הגבירה
בחינת מקומה הייחודי של אם המלך 
בממלכת יהודה, כוחה והשפעתה של 
המלכה האם והיחסים המורכבים עם 

המלך הבן.

1.6.22
פוליטיקה ומשטר - בין ממלכת 

ישראל וממלכת יהודה
מעקב ובדיקת היחסים המורכבים בין 

אחים יריבים - יהודה וישראל. תחרות 
ושיתופי פעולה אל מול אינטרסים 

פוליטיים ואיומים חיצוניים.

15.6.22
 בין תל אביב וירושלים

בתקופת המקרא
בחינת היחסים בין היהודים בגלות בבל 

ליהודים בירושלים ערב חורבן בית 
המקדש וירושלים.

הנביא אלישע. בנימין וסט

לוט. אנתוני ואן דייק

משפט שלמה. גוסטב דורה
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תכני הקורס:

)הנושאים אושרו ע"י הגורם המוסמך 
במשרד ראש הממשלה(

20.10.21
הבגידות בעולם הריגול

מה מביא אדם ערכי ופטריוט לבגוד 
בכל היקר לו, והאם הדבר יכול 
לקרות גם לכל אחד מאיתנו?  

3.11.21
 בריתות חשאיות בעולם

הביון הבינלאומי
פעילויות יוצאות דופן בשיתופי 

פעולה מבצעיים בין ארגוני מודיעין 
בעולם. 

17.11.21
הכוח הנשי בעולם החשאי

יכולות וייחודיות הנשים בעולם 
המודיעין המבצעי, וגם המחיר 

האישי.
)הערה: מניסיון רב - ההרצאה 

מתאימה מאוד גם לגברים!(

22.12.21
הג'וב האיטלקי: דרמה 

איטלקית - והשלכותיה  
מבצע בינלאומי מרתק באיטליה, 

חריג מאד בהשלכותיו הדרמטיות. 

5.1.22
 צפון קוריאה: ריגול

סודות ושקרים 
מבט שונה לתוך פעילויות הריגול 
המבצעיות והמיוחדות שמבצעת 

צפ"ק בעולם, ומאמצי הריגול חזרה 
נגדה. 

19.1.22
ישראל – איראן: מברית גלויה 

למערכה חשאית  
מברית אסטרטגית בין ישראל 
 לאיראן עברנו למערכה חשאית

עזה בין המדינות.

012
עולם הביון 

החשאי
מבט מבפנים

מרצה: סער קדמון, שירת עד 
לאחרונה במגוון תפקידים ייחודיים 

במשרד ראש הממשלה בחו”ל ובארץ

קורס ייחודי זה נוגע באופן אינטימי 
ומרתק בהיבטיו המגוונים של 

עולם הריגול החשאי, עולם של 
מבצעים ואיסוף מודיעין, על שלל 

היבטיו, נפתוליו וצבעיו. עולם 
בו אף תכונה אנושית אינה זרה. 
המרצה משתף את הקהל במבט 

פנימה לעולם החשאי, מתוך נסיון 
אישי שצבר במשך 28 שנות שירות 

ממלכתי בארץ ובחו”ל. הקורס 
משלב דוגמאות מוחשיות וסיפורים 
מיוחדים, רובם אינם מוכרים לקהל.

המשתתפים מוצאים עצמם 
מעורבים בהרצאות, המועברות 
באופן חי ומאד תוסס, לעיתים 

בשילוב הקהל. 

 ב הקורס כולל 12 מפגשים
 שיתקיימו בימי רביעי,
בשעות 13:45-12:15
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2.3.22
 סיפורים אמריקנים:

השכן הנחמד שלי מרגל  
שיטות פעולה ומאפייני ריגול בתוך 

ארה"ב - מגוונים ויצירתיים מאוד.

6.4.22
וינה: מגרש המשחקים של עולם 

המרגלים הבינלאומי  
כולם נגד כולם במזימות הריגול של 

עולם המודיעין הבינלאומי בווינה.

11.5.22
 סוכנים כפולים:

מרגלים מסוג אחר   
"הכפלת" סוכן מתוך העולם החשאי 
– משימה קשה הדורשת יצירתיות, 

תחכום, והפעלה אנושית עמוקה.

25.5.22
 בין מציאות לדמיון

בעולם הביון 
נביט פנימה לאמיתות ולבדיות בעולם 

הביון: איך נדע להבדיל ביניהן? 
ונבצע במשותף )בישיבה...( תרגיל 

מבצעי - להמחשה!

8.6.22
ריגול בין ידידות 

מדינות ידידותיות מרגלות זו אצל 
זו. כשהמרגלים והריגול נחשפים, 

המבוכה גדולה, ולמחרת ממשיכים... 

22.6.22
 סיפורים קצרים

מעולמות הביון"  
פרשיות ריגול ומבצעים מוגשים בדרך 

ייחודית, בדגש אישי ואנושי. 



013
תרבויות בראי 

הקולנוע
מרצים שונים

מסע קולנועי ותרבותי מרתק 
מסביב לגלובוס, אל חברות 

אנושיות, פילוסופיות ואומנויות 
מגוונות ברחבי העולם. 

כל מפגש כולל סרט קולנוע עלילתי 
באורך מלא והרצאה בה נכיר את 

ההיסטוריה, הגיאוגרפיה, התרבות 
והפולקלור שיעניקו לנו פסיפס של 

חוויה אנושית.

 ב הקורס כולל 12 מפגשים
שיתקיימו בימי שלישי:

10:30-9:30 - הרצאה
11:00-10:30 - הקרנת הסרט

11:30-11:00 - הפסקה
11:30 - המשך הקרנת הסרט

 ב ייתכנו שינויים בסרטים
המוקרנים

 ב למידה מקוונת: סידרה זו
לא תוקלט ולא תשודר בזום
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26.10.21
הודו: "מאחורי הסארי" 

להיות אישה בהודו
הרצאה הפותחת צוהר לעולמן המורכב 

והייחודי של מיליוני נשים בהודו, 
אשר חייהן היום כמו לפני אלפי שנים, 
מוכתבים ברובם על ידי מסורת עתיקה 

ודכאנית. במהלך ההרצאה נחשף 
לאופן שבו נתפסת אישה בהודו בשלבי 

חייה השונים, ונלמד על הקשר בין 
רצח תינוקות ונשים לבין מנהג הנדוניה 

הנפוץ בהודו גם היום.

ב סרט לצפייה: מים
ב מרצה: מורן קושניר

9.11.21
שוויץ: השעון השוויצרי 

שאיחר
נבחן את סוגיית מאבק זכות ההצבעה 

לנשים בשוויץ בהקשרים של 
חוסר השקט והתמורות החברתיות 

והתרבותיות בעולם בשנות שנות ה-60 
וכן נתמקד באופיה הפוליטי והחברתי 

של שוויץ שאיפשר את הזחילה 
לדמוקרטיה מלאה.

ב סרט לצפייה: עושות סדר
ב מרצה: גליה פסח

23.11.21
ספרד: מסורת, מחול, דם

קו-פרודוקציה מרתקת בה נחשפת 
לעינינו המציאות המורכבת והבעייתית 

של הצוענים בדרום ספרד, על 
מסורותיהם, הפולקלור הכובש 

והאלימות שתמיד מאיימת מתחת 
לפני השטח. דגש מיוחד ניתן לנושא 

המוסיקה והפלמנקו, ובסרט משתתפת 
אחת מכוכבות הפלמנקו הגדולות של 

ספרד. 

 ב סרט לצפייה: ונגו
)ספרד-צרפת-גרמניה, 2000(

ב מרצה: אלון קליבנוב

14.12.21
 פנמה: הרבה יותר

מתעלת פנמה
כולם שמעו על תעלת פנמה, אבל מעטים 
מכירים את המדינה הזו שנמצאת בין שתי 

האמריקות – הצפונית והדרומית.
זוהי מדינה יפיפייה, עם חופי גן עדן ושמורות 
טבע עשירות, ולא פחות מכך – מרתקת בגיוון 

התרבותי והאתני שלה, כור היתוך להרבה 
מיעוטים וקבוצות אתניות.

הסרט מיטיב להראות את עושרה התרבותי של 
פנמה, וההרצאה מלווה בצילומים מרהיבים 

ממנה.
ב סרט לצפייה: החייט מפנמה

ב מרצה: אושיק פלר-גיל

28.12.21
קובה: הבלדה לאי שאיננו

מוזיקה קובנית מאז ומעולם הקפיצה את 
הדמיון. תופים ופירות בשלים, מנגינת הגיטרה 
ורשרוש הגלים, כך נתפסים סמליה של קובה 

הקאריבית.
הפעם אנחנו נאזין למנגינה שונה. מנגינה של 
החצר האחורית, הישרדות נפשית והחלטות 

גורליות. נשווה בין המתרחש בקובה כיום לבין 
קובה של שנות ה90 הרחוקות. נצלול לגורלות, 

הסיבות וההחלטות של החברה הקובנית 
העכשווית בעודה היא זועקת את צעקתה 

הפוליטית ברחבי הוואנה. כמו כן נאזין לרחשי 
ליבה ולמנגינות אנשיה כשהם שרים את הבלדה 

לאי שאיננו.

ב סרט לצפייה: הוואנה בלוז
ב מרצה: דניאל גולדנברג

11.1.22
יפן: דרך החיים בארץ השמש העולה 

מסע מרתק אל מסתורי החיים  והמוות,  
החינוך והמסורת ובעיקר התרבות ביפן. 

ננסה להבין אורחות החיים ביפן - בין מזרח 
ומערב ובין מסורת לקדמה, בין אסתטיקה 
לסמטאות אפלות ובין יצירתיות למשמעת.

ב סרט לצפייה: פרידות
ב מרצה: איריס בר
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10.5.22
המזרח התיכון: הנשים 

במדינות ערב בין מסורת 
לקדמה 

מה עולה בגורלה של אישה שלא 
מוכנה להינשא במסגרת שידוכים? מי 

באמת קובע איך יראו חיי היום יום של 
הנשים במדינות ערב? כיצד משפיעות 

הרשתות החברתיות על מאבקן 
לזכויות?

ב סרט לצפייה: סופת חול
ב מרצה: מיכל יערי

24.5.22
אוסטרליה: הקיום הפשוט, 

ההתמודדות המורכבת
40,000 שנים היו פזורים במרחבי 
יבשת אוסטרליה כמה מאות אלפי 

אבוריג'ינים - ילידים, שחיו בפשטות 
ובהרמוניה עם הטבע ולעומת זאת 

הייתה להם תרבות מיתולוגית עשירה 
ומפותחת. הם לא המציאו את הגלגל 

או כל מכשיר מכני אחר, אך הם גם לא 
יצרו כלי מלחמה ולא פגעו זה בזה או 

בטבע בו חיו. רק בסוף המאה ה-18 
יגיע האדם הלבן אל יבשת אוסטרליה. 

מפגשם עם האדם הלבן היה טראגי 
וכמעט הביא להכחדתם, בין היתר 

בגלל שהבריטים התייחסו אליהם כאל 
בעלי חיים ונישלו אותם מהאדמות 

בהן חשקו.
נחקור את תרבותם ואת המהפך 

הטוטאלי שעבר עליהם עם הגעת 
האדם הלבן בסוף המאה ה-18 ונדבר 

על ה"דורות הגנובים", התנצלות 
הממשלה ועל הניסיונות לחזור למדבר 

כדי לשמור על תרבותם.

ב סרט לצפייה: האבנים הכחולות
ב מרצה: איילת אידלברג

5.4.22
דנמרק: היסטוריה, טירוף, 
אהבה ומוות בבית המלוכה

על רקע נופיה הקסומים של דנמרק, 
נחשף לעינינו סיפור )אמיתי( של 

פוליטיקה, אינטריגות, אידיאלים ורומן 
אסור בתוך בית המלוכה העתיק ביותר 

באירופה )כן, כן, המלוכה בדנמרק 
קדמה למלוכה האנגלית(. התוצאה 

המרתקת והמרהיבה משתקפת באחד 
הסרטים הסקנדינביים הטובים ביותר.

ב סרט לצפייה: סיפור מלכותי 
)דנמרק, 2012(

ב מרצה: אלון קליבנוב

26.4.22
נורבגיה: טרולים, פיורדים 

ומה שביניהם
נופי נורבגיה נחשבים מהיפים 

והקסומים ביותר בעולם. אגדות 
הטרולים, סיפורי הוויקינגים, מזג 

האוויר הסוער, האיים הנידחים 
והפיורדים המרהיבים מהווים תוספת 

מיוחדת לסיפורה המרתק של המדינה 
בעלת יוקר המחייה הגבוה בעולם.
נבחן את הטופוגרפיה המאתגרת 

את אורח החיים המקומי, הפיורדים 
ופתרונות התחבורה היצירתיים 

המתמודדים עם תופעה ייחודית 
זו. נכיר את אורחות חייהם של 

הוויקינגים ואת הזכויות הסוציאליות 
להן זוכות הכבשים והפרות במדינה.

ניסע בדרכים עקלקלות בעמקים 
ובהרים הגבוהים, נכיר את אגדות 

הטרולים ונרחיק לאיי לופוטן הסמוכים 
לקוטב הצפוני לבחון מקרוב את כפרי 
הדייגים הנידחים, את תוכי הים ואת 

תופעת הזוהר הצפוני.

ב סרט לצפייה: מה יגידו כולם
ב מרצה: משה פויסטרו

8.3.22
סיציליה: אי השמש, גשר בין 

אפריקה לאירופה
טרינקריה = האי המשולש, כך קראו היוונים 

הקדמונים ואחריהם הרומאים לאי במרכזו 
של הים התיכון. אחריהם באו הביזנטים 

והערבים אנשי המזרח והנורמנים  אנשי הצפון 
והצרפתים והספרדים וחמדו את האי בעל 

המיקום האיסטרטגי, בין מזרח הים התיכון 
למערבו, בין אפריקה בדרום לאיטליה ואירופה 
בצפון. וכול אחד מאלה השאיר באי את חותמו 

התרבותי. והיום, עם זרם המהגרים הלא 
חוקיים והפליטים, מהווה סיציליה את משאת 

הנפש והיעד לחתור אליו של האפריקאים 
המחפשים חיים ביבשת אירופה.

ב סרט לצפייה: טרה פרמה
ב מרצה: רמי סימסולו

22.3.22
איסלנד: החיים על פי תהום - 

ויקינגים, סופרים וסאגות עתיקות
צאצאי הוויקינגים חיים מזה אלף שנה באי 

"אולטימה טולה" בצפון הרחוק, אי שאגדות 
נקשרו אל ההתפרצויות הגעשיות שבו 

והדרקונים ששחו בים סביבו. באקלים סוער 
וסחוף רוחות, בין קרחונים והתפרצויות 

געשיות יוצאות דופן, משמרת החברה 
האיסלנדית ערכי עבר, קודים תרבותיים 
ושמות משפחה של ראשוני המתיישבים 

שמופיעים מהסאגות הנורדיות ועד הסופרים 
העכשווים בהם האלדור לאכסנס, זוכה פרס 

נובל לספרות.
הסרט פותח הצצה אל תנאי החיים והאופי 
הנוקשה של החברה הוויקינגית האחרונה 

בתבל.

ב סרט לצפייה: איילים
ב מרצה: זאביק רילסקי
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 תחומי הסיוע
בהתנדבות

ב  סיוע בפעוטונים, צהרונים
ב  של”מ בחינוך - עזרה אישית או 

קבוצתית בבתי הספר
ב  סיוע לאוכלוסיות בעלות 

צרכים מיוחדים כגון: אנוש, גלבוע, 
רעים, עמיתים, עיוורים, חרשים 

וכד’
ב  סיוע לקבוצות עיוורים בכדורת

ב  פעילות בתחום האסכולה 
האקדמית: סיוע במשרד, פרסום 

ושיווק
ב פעילות בספרייה העירונית 

במתנ”ס
ב  פעילות בתחום התקשורת: 
טלוויזיה קהילתית, מחשבים 

ואינטרנט

"בואו  נדבר 
אנגלית"

תוכנית משותפת עם משרד 
החינוך ותנועת של"מ של 

החברה למתנ"סים.
אנגלית מדוברת לילדים 
ונוער ע"י צוות מתנדבים 

דוברי אנגלית שיעברו 
הכשרה בשיטה מעניינת 

ובליווי מקצועי.

בוקר של כיף 
מפגשי תרבות בסגנונות 

שונים, לפנויים ופנויות מעל 
גיל 60.

 אחת לחודש בימי א', 
בין השעות 12:30-10:30.

ב  התנדבות בביה”ח תל-השומר 
בכל האגפים וגם בתחום עזרה 

בשמירה על זכויות החולה
ב  פרויקט סל”ב - עזרה לניצולי 

שואה בביקורים שבועיים
ב  סיוע לקשישים עריריים בתחום 
המעשי )תיקונים קלים בבית וכו’( 

ובתחום הנפשי )הפגת הבדידות(

חושבים יוצרים
מועדון ספרות - מפגש 

חודשי עם אנשים שיש להם 
תשוקה משותפת לקריאה 

מושכלת ומעמיקה יותר.
קריאת אותו ספר שיהווה 

בסיס לדיון. מנחה הקבוצה 
יהיה איש מקצוע בתחום.
לתשומת לבכם, המועדון 
זקוק למתנדבים להנחיה.

תרבות היידיש
קבוצה חדשה המיועדת 

לדוברי יידיש - לקריאה, 
שירה, תיאטרון, בליווי 

מוסיקאי.

שלום עליכם

"חבר בלב של"מ"
מוקד תמיכה יישובי להפגת 

בדידות באוכלוסית הגיל 
השלישי. התמיכה באמצעות 
קשר טלפוני לכמהים לדבר 

עם מישהו.
ההתנדבות מהבית כוללת 
הכשרה, תמיכה, העשרה 

וליווי מקצועי.

לפרטים והרשמה:
פנינה בסרגליק, רכזת של"מ מתנ"ס קריית אונו

טל׳: 03-5353635, 03-5396010 נייד: 052-4078080
hamatnas.co.il :אתר המתנ״ס

מך
עצ

ם 
 ע

“מ
של

ת 
היו

ול
ב 

נד
הת

ל

בואו 
והצטרפו 

לשל”מ
תנועה עממית 

להתנדבות 
בקהילה

תנועת של”מ מיסודם של 
משרד החינוך והחברה 

למתנ”סים קמה כתנועה 
חברתית ושמה דגש רב על 

הצורך החברתי לגיבוש 
מתנדבים וחיזוק השייכות 

שלהם לקהילה. אין כמו 
התנדבות הנותנת סיפוק 

והנאה למתנדב ומחזקת את 
הקשר בינו ובין הסביבה 

הנתרמת.
המתנדבים יעברו תכני 

הכשרה והדרכה כוללת. 
הקורסים וההדרכות 

ינתנו על ידי אנשי מקצוע 
מהחברה למתנ”סים. אנו 
מציעים למתנדבים מגוון 

רחב של משימות התנדבות, 
על מנת שכל מתנדב 

ומתנדבת ימצאו את התחום 
המתאים להם.

הצטרף אלינו ותרום זמן במשהו שאתה טוב 
בו וקבל זמן בתמורה במשהו שאתה זקוק לו. 

מתאים לכל אחד ובכל גיל.
פרויקט חברתי וותיק המופעל בהצלחה רבה 
באמצעות מתנ"ס קריית אונו ובשיתוף חברת 
המתנ"סים, מאפשר לכם לתרום זמן לאחרים 
במשהו שאתם טובים בו ולקבל זמן בתמורה 

במשהו שאתם צריכים.
 בנק הזמן מבוסס על חליפין של שירותים:

עזרה במחשב ובסמארטפון, ייעוץ בטיולים 
 בארץ ובחו”ל, שיחה באנגלית ובספרדית,

הדרכה בבישול מזרחי, עזרה לנכד עם בעיות 
קשב, הדרכה בכתיבת ספר ועוד.

בנוסף קיימות כיום בבנק הזמן קבוצות לימוד 
בתחומים שונים כגון: סדנת NLP )דמיון מודרך(, 

התעמלות בכסא, קבוצת הליכה וסיורים 
עירוניים, מועדוון קריאה וביבליותרפיה.

כל חבר רשאי לבחור באיזה תחום הוא רוצה 
לתת שירות, ובאיזה תחום לקבל, מתי והיכן. 

 ניתן לתרום ולקבל זמן בכל התחומים -
הכל פתוח!

 צור עוד היום קשר עם
רכזת בנק הזמן:

פנינה קורן, 054-4766505

בנק הזמן 
מתחדש
תן זמן וקבל זמן
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הסיפור שלך מחכה לך...

סדנת כתיבה 
חווייתית

מנחה: שלומית מירון, סופרת ומנחת קבוצות 
 מוסמכת, מחברת הרומנים “מורטוריום”

ו”תמימות שנייה”

בואו לחוות את חדוות הכתיבה בסדנה חווייתית 
ייחודית המתקיימת מזה שנים רבות בספריית 

קריית אונו. סדנת הכתיבה הוא שילוב בין לימוד 
והתנסות בכתיבה יצירתית ואינטואיטיבית לבין 

דינמיקה קבוצתית מפרה ומרתקת.
הסדנה מעוררת את ההשראה באמצעות שלל 

טריגרים והפעלות, כמו: מוזיקה, שימוש בקלפים 
השלכתיים, דמיון מודרך ועוד.

 הסדנה מיועדת למבוגרים, נשים וגברים,
בני 18 ומעלה

היקף הסדנה: 20 מפגשים
מועד פתיחת הסדנאות: אוקטובר 2021

בספרייה העירונית, רח' המייסדים 5, קריית אונו

< סדנת בוקר יום א' )אחת לשבוע(:
 בין השעות 12:30-10:00

מפגש ראשון: 3.10.21

 < סדנת בוקר יום ב' )אחת לשבועיים(:
בין השעות 12:30-10:00 

מפגש ראשון: 4.10.21

ב מחיר הסדנה לעשרים מפגשים: 5X298 ש״ח
ב ההרשמה באסכולה האקדמית: 03-5353635

ב לפרטים נוספים: שלומית מירון, 052-2805516

שלומית מירון

"זו לא עוד סדנת כתיבה, זו 
סדרת מפגשים מרתקת, מאלפת, 

מעוררת מחשבה. כולנו, ללא יוצא 
מן הכלל, כותבים ומדהימים גם 

את עצמנו"

"זו סדנה ממכרת. אני כבר 7 שנים 
ברצף ולא יכולה להפסיק"

"שלומית מוציאה מאיתנו את מה 
שלא ידענו שיש בנו"

אלו רק כמה דוגמאות מתוך 
השיתופים הרבים של בוגרי 
ובוגרות הסדנאות במהלך 
השנים. להתרשמות נוספת 
על המנחה והסדנה חפשו 

ברשת: “שלומית מירון 
סדנת כתיבה”

עוד הצעות ללומדים באסכולה 
האקדמית מבית המתנ״ס

hamatnas.co.il. :ב לפרטים והרשמה באתר המתנ"ס

אוהבים לשיר? צעירים ברוחכם ואוהבים 
להופיע על במות העיר ובפסטיבלים בעולם? 

מקומכם איתנו!

אורי דרזי
מנהל מוזיקלי, בימאי 
ומנצח, בוגר בית ספר 

רימון
מנצח על חבורות זמר שונות 
ברחבי הארץ, מפיק אירועים 

ומחזות זמר בארגונים 
ומוסדות רבים.

ימי ראשון / 22:00-20:00 / מופת, רח’ פנקס 10
מחיר: 230 ש״ח לחודש

חבורת הזמר לגילאי 50+

מנהלת התחום: עדי לוי פאר 03-5396024

ב  יצירת קשר לפרטים: אורי 052-2567728
ב  מזכירות המתנ”ס: 03-5396010

לקראת השנה החדשה, חבורת הזמר "קול 
הכבוד" פותחת את שעריה לזמרים וזמרות 

חדשים וחדשות.
חבורת הזמר עובדת על רפרטואר ארץ ישראלי 
ולועזי בעיבודים חדשניים בדגש על פיתוח קול, 

אינטונציה והגשה.
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ONO.ART מפגיש תחת קורת גג אחת אמנים 
ויוצרים, ילדים, נוער ומבוגרים, תושבי קריית 
אונו והבקעה, מתוך תשוקה וסקרנות לעולם 

האמנות ומתוך צורך בסיסי לביטוי עצמי מקורי 
וייחודי.

ONO.ART מציע מפגשים שנתיים, סדנאות 
)כולל חופשות ומועדים(, סיורים והרצאות לכל 

הגילאים, בהדרכת מיטב האמנים ומנחי ההוראה, 
יוצאי בתי הספר הגבוהים לאמנות בישראל 

וביניהם: בצלאל ושנקר.

ONO.ART פועל במגוון תחומי העשייה 
בחללי עבודה מותאמים: ציור, פיסול, צילום, 
קדרות, איור, אמנות שימושית, עיצוב אופנה, 

פסיפס, מלאכת יד וינטג', תכשיטנות, גילוף עץ 
ונגרות. 

ONO.ART חושף ומעשיר בתחומי דעת שונים: 
תולדות האמנות, סגנונות, מגמות עכשוויות, 

הכרות עם אמנים ישראליים ובינלאומיים ועוד. 

מפגשי יצירה. העשרה. 
קהילה. ומה שביניהם

 ד  מנהלת תחום אמנות:
עדי לוי פאר 03-5396024
ד  רח׳ ירמיהו 4, קריית אונו

ד  מזכירות המתנ”ס: 03-5396010
art@kono.matnasim.co.il

ONO.ART משמש פלטפורמה לחיבורים 
בין יוצרים מתחילים לבין אמנים ותיקים, תוך 
החלפת דעות והעמקתן, בין היתר, באמצעות 

ניהול פורום אמני בקעת אונו אשר מטרתו לתת 
מסגרת פורמאלית עבורם ורשת תקשורת בינם 

לבין עצמם. 

ONO.ART יוזם תערוכות "נושא" מתחלפות 
בשלוחות המתנ"ס וברחבי העיר, בהן מציגים 

אמני הבקעה את יצירותיהם ומקדם פרויקטים 
קהילתיים, תוך שיתוף פעולה עם גורמים 

עירוניים. תערוכות סופי שנה קבוצתיות, תערוכת 
"אמנות בבקעה", "קהילה יוצרת זוכרת" ועוד. 
פרויקטים אלו מושכים אליהם אמנים ותושבים 

מכל הסביבה.

ONO.ART הוא המקום והמענה לעשייה 
אמנותית באווירה חמה, משפחתית וקהילתית, 

העוזרת לכל אחד להתרכז ביצירתו בצורה 
מיטבית. 

חדש
כרמי אלדמע

ציירת ופסלת. מורה 
לפיסול בעלת ניסיון רב 
במגוון חומרים וברשת 
ברזל. מתמחה בגילוף 
ופיסול בעץ ובמתכות 

השונות.

רחל גרסטמן
ציירת, בוגרת סמינר 

למורים ומכון אבני, מורה 
לציור, חברה באיגוד 
האמנים הפלסטיים 

ובאיגוד הציירים 
בגבעתיים. 

רֹני שרה יפרח
מעצבת אופנה בוגרת 

שנקר, מתמחה בעיצוב 
אופנה, סטיילינג ומלאכות 

יד קדומות..

נגה מילר 
 אמנית, בוגרת המחלקה 
לעיצוב קרמי בבצלאל. 

בעלת ניסיון עשיר 
בהדרכת והוראת קרמיקה 

למבוגרים וילדים.

רבקה רון
אמנית רב תחומית, 

מתמחה בפיתוח שפה 
וחשיבה יוצרת עם דגש 

בנושא מחזור.
מורה לקרמיקה לילדים 

ואמנות יוצרת.

שלי שביט
אמנית פעילה. מדריכה 

בסדנאות פיסול בטכניקות 
מגוונות בחומר הקרמי. 

בוגרת האקדמיה בצלאל 
והמחלקה לקרמיקה 

וזכוכית ועיצוב משולב 
מהמכון הטכנולוגי חולון. 

נבחרת האמנים המנחים:

עוד הצעות ללומדים באסכולה 
האקדמית מבית המתנ״ס

hamatnas.co.il. :ב לפרטים והרשמה באתר המתנ"ס
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 פיסול בעץ ונגרות
של פעם

עם כרמי אלדמע
גילוף ופיסול בעץ באווירת בית 

מלאכה של פעם על גבי שולחנות 
נגרים מקצועיים. המפגשים יכללו 
לימוד טכניקות עבודה ב"גריעה" 
במגוון של חומרים: בעץ, בקלקר, 

באיטונג וברשת ברזל.
ב׳ 22:00-19:00

סודות הציור
עם רחל גרסטמן

לימוד והוראה בגישה מכילה, רגישה ובאווירה 
ono.-אינטימית הינו הסוד ליצירת הציור ב

art. רכישה והעמקת מיומנויות בסיסיות של 
שימוש נכון בצבע ובמגוון חומרים: צבעי שמן, 

אקריליק, אקוורל, גיר ופחם.
ב׳ 12:00-9:30

וינטג׳ ופסיפס
עם רֹני שרה יפרח

< מלאכת הוינטאג’
חזרה לטכניקות ושימור מסורת 

עבודת היד הקדומה, מהאריגה בנול 
דרך המקרמה המסורתי ועד לרקמה 

וסריגה. ממסרגה אחת )ואפילו 
שתיים( העוברת דרך חוטי הצמר 

והטריקו, נעמיק בטכניקת קשירות 
המקרמה, נגלה את תורת האריגה 

בנול בשילוב חוטים, סיבים וחומרים 
שונים ונחדש ונרקום באהבה על 

בגדים, כריות, תיקים, כובעים ועוד.
ד׳ 10:30-9:00

< פסיפס תרבויות
אמנות הרכבת הפסיפס בהשראת 

תרבויות שונות מיוון, רומא ומרוקו 
היא מין קסם ממכר שכזה. אבן לאבן, 
שבר ועוד שבר עד שמתגלה התמונה 

הצבעונית והמורכבת בשלמותה. 
נלמד את מלאכת הפסיפס דרך שלל 

חומרים: קרמיקה, זכוכית ואבן על 
גבי משטחי עץ, חרס, שברי כלים, 
אבן טבעית, רהיטים קיימים ועוד.

ד׳ 13:00-11:00

קדרות
עם נגה מילר

< גלריית עונות השנה
מקור ההשראה המוקדם ביותר 

לביטוי האמנותי קשור בעונות השנה. 
אמנים רבים הטיבו לבטא את חיבתם 

למחזורי הטבע במדיומים השונים 
לרבות יצירת חפצים שימושיים. 

המפגשים ייסובו סביב ארבעת עונות 
השנה: בעונות המעבר ניצור גופי 
תאורה, אגרטלים ועציצים. בעונה 

הקרה נתחמם עם קעריות מרק 
וקומקומים. בעונה החמה נתרענן עם 

קנקנים וכוסות לשתייה קרה.נעבוד 
בטכניקות כגון משטחים וחוליות 

ונתנסה בעבודה על אובניים. הכלים 
שניצור ישרפו בשריפה קרמית ויזוגגו 

כך שיהיו פונקציונאליים ומוכנים 
לשימוש.

ה׳ 11:00-9:00

< חיפויים ועיטורים
גלזורות וטקסטורות הן לא רק חלק 
מתוך מראה ואופי ייחודי של יצירה, 

אלא הן גם חלק מביטוי פנימי של 
יוצר היצירה. 

ניצור אריחים, תבליטים וכלים שונים 
תוך למידה ויישום של טכניקות 

עיטור עכשוויות בקרמיקה. נתמקד 
בחיפוי קרמי עשיר ומרתק שיאפשר 

להתנסות בייצור אובייקטים תלת 
מימדיים, תוך התייחסות לציור 

באנגובים, תבליטים, זיגוגים 
ואורנמנטיקה.

ה׳ 13:15-11:15

מפגשי קרמיקה ואמנות
עם רבקה רון

< סלון היוצרות
יצירה אינטואיטיבית חווייתית דרכה יסופר 

סיפור אישי נשי באמצעות יומן חיים אמנותי 
ויזואלי )Art Journaling(, תכשיטי בד 

בשילוב חרוזי חומר, בובות בד דקורטיביות 
ועוד. לימוד ושימוש בטכניקות מגוונות: מיקס 
מדיה, ציור, הדפס, העברת תמונה לבד ונייר, 

גזירת והדבקת קולאז’, תפירה וצביעה.
ב׳ 11:00-9:30

פיסול קרמי
עם שלי שביט

החוויה ליצור ולפסל, זו מתנה לחיים. המגע 
עם החומר שמזמין אותנו ליצור צורה, 

פיגורטיבית או מופשטת, אקספרסיבית 
או מדויקת מפגיש אותנו עם עצמנו ובסוף 

מתקבל הבונוס: יצירה פרי ידנו. הכרת 
טכניקות שונות בעבודה עם חומר והעמקה 
בטכניקות בנייה בסיסיות: חוליות, פינצ'ינג, 

ומשטחים. התנסות במרכיבים וביניהם: 
חרסיות וחול וטכניקות צביעה מגוונת 

בתחמוצות, אנגובים וגלזורות. מהלך הקורס 
יכלול פיתוח רעיונות ומודלים, הדגמות 
ותרגילים כיתתיים בליווי הנחייה אישית 

ופרטנית. מתאים למתחילים ולבעלי ניסיון. 
ג׳ 12:00-9:00
 ד׳ 12:00-9:00

ד׳ 21:00-18:00

רבקה רון

שלי שביט רֹני שרה יפרח

רחל גרסטמן

כרמי אלדמע

נגה מילר

hamatnas.co.il :ד לפרטים נוספים והרשמה
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הצטרפו אלינו לסדרת סיורי אמנות ייחודית שתחשוף 
אתכם אל מאחורי הקלעים של עולם האמנות. נבקר 

במוזיאונים, גלריות, חללי תצוגה, נבקר בסטודיות של 
אמנים ונדבר עם אוצרים שיחשפו אותנו לאמנות עכשווית 
חמה ומרתקת ועל הדרך נשאל שאלות על האופן בו עולם 
האמנות עובד: למה מוזיאון בוחר להציג תערוכה כזו ולא 
אחרת? מה מערכת היחסים בין האמנים לגלריות מסוגים 
שונים? איך נקבע ערכה של אמנות? ואיך בכלל עובדות 

מכירות פומביות?

סדרת המפגשים כוללת:
< 2 סיורים במוזיאונים - נבקר בתערוכה המדוברת של 

יאיוי קוסמה במוזיאון תל אביב ובמוזיאון נוסף באזור 
המרכז. 

< 3 סיורי גלריות וביקורי סטודיו - נבקר בקריית 
המלאכה, שהפכה להיות הלב הפועם של עולם האמנות 

בישראל, נסייר באזור שדרות רוטשילד וביפו שהפכו 
להיות מוקדי אמנות חדשים עם אופי מקומי ונפגוש אמנים 

שיארחו בסטודיו שלהם וישתפו בתהליכי היצירה. 
< סיור בבית מכירות - נתארח ב"תירוש", בית המכירות 

הפומביות המוביל בישראל ונלמד על תהליכי העבודה 
שלהם. ננסה לפצח יחד את סוד הקסם של המכירה 

הפומבית, שפעמים רבות מניבה מחירי שיא ליצירות.

מדריכת הסיורים:
שלומית אורן 

כותבת, מרצה ומדריכת 
סיורי אמנות. מנהלת 
קהילת האספנים של 

ישראל בחסות תירוש 
מכירות פומביות.  

 Art-בעלת תואר שני ב
Business  מסות'בי'ס 
לונדון. מתמחה בממשק 

שבין עולם האמנות 
לעסקים. 

ב 6 סיורים / ימי שלישי / 13:00-11:00 / אחת לחודש וחצי
ב מחיר הסדרה: 690 ש״ח 

ב הסדרה תתקיים בכפוף למינימום נרשמים מראש
 ב תאריכי הסדרה מפורסמים באתר המתנ״ס

ב הסיורים אינם כוללים דמי כניסה למוזיאונים אך כוללים
   כניסת פרימיום מוקדמת למוזיאון ת"א

ב במהלך הסיורים יחולק למשתתפים ציוד שמע
ב חלק מהסיורים כרוכים בהליכה ועמידה ממושכת
 ב ייתכנו שינויים בהתאם לצרכים ובהתאם להוראת

   משרד הבריאות

hamatnas.co.il / 03-5396024 ב לפרטים והרשמה: עדי

 Art Insider
חדשסדרת סיורי אמנות 
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 פילאטיס /
עיצובלאטיס 

לנשים
בבית השחמט / רח׳ יצחק רבין 32 

ב מדריכה: דורית גפני 
שילוב בין הגוף, תודעה ונפש תוך 

שליטה מלאה על התנועה. דגש 
על עיצוב הגוף וחיזוקו, גמישות 

השרירים וסיבולת לב ריאה. 

ההרקדה
הרקדת הדגל של בקעת אונו

ימי שלישי / אולם עלומים, רח׳ הכפר 2, קריית אונו 
250 משתתפים כבר מגיעים בקביעות.

נשמח לרקוד גם איתכם ):
 < הרקדה מרכזית / 20:00 עד 00:50 

מרקיד: ירון בן שמחון
 < הרקדת מתחילים / 20:30 עד 22:00

החל מהצעד הראשון בהדרכתו של קובי מיכאלי
ב לפרטים נוספים: ירון 052-8318339

יעל 054-2881127

יוצרים טלוויזיה 
במדיה חברתית

אצלנו במתנ”ס, פועל הערוץ הייחודי שבו 
אנו מביאים לכם את כל הקולות, המראות, 
הסיפורים, ההיסטוריה והחוויות שהם חלק 

בלתי נפרד מחיי הקהילה של קריית אונו.
כאן המתנדבים, תושבי העיר מצלמים, 

מתעדים מראיינים וגורמים לכולנו להתרגש. 
למעלה מ-25 שנים שהמתנדבים מספרים את 
סיפורה של העיר בכתבות, סרטונים וקליפים 
שאנחנו מפיקים. אלה מגיעים לכל אחד ואחת 
למכשיר הנייד, ל”מסך הקטן” בבית או למסכי 

הענק באירועים הקהילתיים.
אתם מוזמנים להצטרף ולקחת חלק בעשייה 

הנפלאה כמתנדבים. אנחנו במתנ”ס מעמידים 
לרשותכם ציוד והדרכה מקצועית ומכאן - 

השמיים הם הגבול.

עוד הצעות ללומדים באסכולה 
האקדמית מבית המתנ״ס

hamatnas.co.il. :ב לפרטים והרשמה באתר המתנ"ס

 מועדון השחמט
מתנ״ס קריית אונו  

הצטרפו למשחק שכבש את העיר
משחק השחמט, פיתוח יכולות החשיבה, ריכוז, 

התמודדות עם הפסד וניצחון, ניהול זמן, התמדה 
ועמידה בלחצים, שיפור יכולות הלימוד, כל זאת 

ועוד באמצעות משחק כלים לחיים.

 ב לפרטים:
 מאיר פז 050-7584318
ניר רשף 050-7977812

 קורס: ״טלוויזיה קהילתית
במדיה חברתית״

 בואו הצטרפו לקורס בן 3 חודשים,
 12 מפגשים: רזי ההפקה / תחקיר /

תסריט / צילום / בימוי
אין צורך בידע מוקדם או ציוד אישי.

ב ימי א’ 11:00-9:00 / מופת, רח׳ פנקס 10
 ב מנחה הקורס: יריב רובין

 yarivfilm@gmail.com

 ניתן לעצור את
בריחת הסידן

התעמלות בונה עצם
ב מדריכה: רוני אוחיון

התעמלות בריאותית למניעה 
וטיפול באוסטיאופורוזיס, תורמת 

לחיזוק העצם ולהקטנת הסיכון 
לשברים. דגש מיוחד על שיווי 

משקל ויציבה ועל שיפור הכושר 
הגופני - חיזוק והגמשת השרירים.

ב ימים ב’, ה’, החל מאוקטובר 
2021, בין השעות 9:00-8:00

ב מיקום החוג: המרכז לגיל הרך 
 והמשפחה, רח’ הדרור 1,

קריית אונו
ב מחיר: 192 ש״ח לחודש

קוריאנית
הזדמנות ייחודית ללמוד 

שפה ותרבות בדרך חווייתית 
ומעשירה, בהדרכת יונג גו 

קים, אזרח קוריאה המתנדב 
בישראל.

ערבית
קורס ללימוד ערבית מדוברת 

לרמת מתחילים, המיועד 
לחסרי כל ידע ורקע בשפה 

הערבית המדוברת מטרת 
הקורס להקנות אוצר מילים, 

יכולת הרכבת משפטים, 
יצירת שיחה, ברכות ופתגמים 

לצרכי שימוש יומיומי.
 ד בכל שאלה ניתן לפנות

ל"עולם קטן": 053-4440127

איטלקית
ב"איטליה הקטנה" מלמדים 
איטלקית באמצעות שיטה 
חדשנית המתמקדת בדיבור.

הלמידה מתקיימת בקבוצות 
לפיתוח מיומנויות הדיאלוג 

באיטלקית. למשתתפים 
מובטחת חווית לימוד מהנה 

ויצירתית באווירה קסומה 
המקנה הרגשה של קפיצה 

קטנה לאיטליה.
ד בכל שאלה ניתן לפנות 

 ל"איטליה הקטנה":
054-4802395

ספרדית 
במשך הקורס תרכשו את 

הכלים שיסייעו לכם לתקשר 
נכון ולהתמודד עם האתגרים 

בלימוד השפה הספרדית.
הלימוד והחזרתיות על כל 
מילה ועל כל ביטוי נעשית 

בדרכים שונות - בסרטונים, 
בשירים ובמשחקים. כך הופך 
הלימוד לחוויה מהנה, ובעיקר 

מועילה.
השיטה של "עולם קטן" 
מאפשר לתלמיד לדבר 

ספרדית פעמים רבות במהלך 
השיעור, וכך משתפר הביטחון 

העצמי שלו בהדרגה.
 ד בכל שאלה ניתן לפנות

ל”עולם קטן”: 053-4440127

 חוגי מבוגרים
בספרייה העירונית

 רח׳ המייסדים 5, קריית אונו
ב טל: 03-5343603
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המתנ״ס
קריית אונו

האסכולה האקדמית

תכנית תרבות שנתית חדשה, החושפת את קהל שוחרי התאטרון בעיר 
להצגות איכותיות, בתאטראות החשובים בארץ. במסגרת תכנית זו ייצאו 

גימלאי העיר בהסעה מרוכזת לצפות בהצגות. לחלק מההצגות תוקדם 
הרצאת הסבר, מפגש עם שחקנים ויוצרים, חשיפה מאחרי הקלעים. 

מפגש ראשון:

תאטרון בית לסין
שישי / 8.10.21

11:00
 מאחורי הקלעים

בבית לסין
 סיור מודרך מיוחד שחושף

יצירה שמאחורי היצירה

12:00

"ארבע אמהות"
 קומדיה ישראלית חדשה,

שנונה ועכשווית
מאת דניאל לפין
בימוי: אילן רונן

ב מחיר: 95 ש״ח )כולל הסעה(
ב יציאה בשעה 9:50 מחניון הספרייה העירונית, 

המייסדים 5 קריית אונו
ב חזרה בסביבות השעה 14:00
 ב ההשתתפות מותנית בהצגת 

תעודת מתחסן / מחלים או בדיקה שלילית
ב יש לחבוש מסכה לאורך כל הפעילות

hamatnas.co.il. :ב הרשמה באתר המתנ”ס

 ב לאחר ההרשמה יש להתקשר
 למיכאלה בר, רכזת התכנית: 052-6026682

לשריון מקומות ישיבה

מרימים מסך 
הצגות תאטרון מובחרות

/ פרויקט מבית של”מ /

חדש

ב  ההצגות הבאות תפורסמנה 
בפליירים או ברשימת תפוצה 

יעודית לנושא.

קהילה מטיילת

המתנ״ס
קריית אונו

האסכולה האקדמית

פרויקט טיולים מיוחד לגמלאים של 
תכנית של”מ בחברה למתנ”סים, 

אותו מובילה יהודית ארליך 
במסגרת מתנ”ס קריית אונו.

המטרה - חשיפת המטיילים 
למסלולים איכותיים מגוונים 

וערכיים: מורשת והיסטוריה, טיולי 
טבע וסיורים באתרים מיוחדים, 

מוקדי אמנות ותרבות, מפגש עם 
בני עדות שונות ודמויות מיוחדות 

שהטביעו חותם במדינה.
טיולי הקהילה המטיילת כבר 

יצאו לדרך והפכו למותג מבוקש.
אז... קחו תרמיל וקחו מקל ובואו 

לטייל אתנו ברחבי ישראל.

ב יהודית ארליך, רכזת קהילה מטיילת
 ditye@walla.co.il :נייד: 050-7231704, מייל



ב באחריות הלומד להקפיד ולנצל את כלל 
הזכאות שלו לכניסות להרצאות עד תום שנת 

הלימודים.
ב במקרה של אובדן כרטיס חבר, יעביר הלומד 
לאסכולה האקדמית הצהרה חתומה וישלם סך 

של 50 ש״ח עבור הנפקת כרטיס חדש.
ב לתשומת ליבכם לא תתאפשר כניסה 

לאולם ההרצאות ללא הצגת כרטיס 
חבר. הנכם מתבקשים לסיים את הרישום 

והתשלום טרם כניסתכם לאולם!
ב במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב 

אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר 
מצב בו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי 
שהייתה כוונה לקיימו. במקרה של היעדרות 

חד פעמית של מרצה, אנו שומרים לעצמנו את 
הזכות לקיים את ההרצאה במועד שנקבע עם 
מרצה מחליף. הזכות לשינויים שמורה. שינויים 
בלתי צפויים, אינם מהווים עילה להחזר כספי 
או לטענה כלשהי כלפי האסכולה האקדמית.

ב במהלך שנת הלימודים עשוי לחול שינוי 
באולם הלימוד עקב אילוצים בלתי צפויים. אין 

התחייבות לקיום ההרצאות באולם מסויים.
ב אנו מעונינים להעניק לכם חוויה לימודית 
מהנה ברמה גבוהה במיוחד. לצורך כך אנו 

מבקשים:
- עם תום ההרצאות, היציאה מהאולם 

תתקיים בצורה ממודרגת בהתאם להנחיות 
צוות האסכולה, וזאת על מנת למנוע 

התקהלות.
- אין להכניס מזון ומשקאות לאולמות 

ההרצאה.

 - יש לכבות את המכשירים הסלולריים
עם כניסתכם לאולם.

- למאחרים לא תותר כניסה לאולמות 
ההרצאה. אנא הקפידו להגיע להרצאות לפני 

שעת ההתחלה.
- במידה ובכוונתכם לצאת מאולם ההרצאות 

טרם סיום ההרצאה, הנכם מתבקשים לשבת 
קרוב לדלת היציאה, וזאת על מנת למנוע 

הפרעה בזמן ההרצאה.

נוהל ביטול סדנה / חוג
ב ביטול עד 3 מפגשים ממועד תחילת הסדנה: 

המשתתף יחוייב בתשלום עבור המפגשים 
בהם נכח בתוספת תשלום דמי ביטול בסך 50 

ש״ח. 
ב במקרה של ביטול לאחר השתתפות ב-4 

מפגשים או יותר, יחוייב המשתתף בדמי 
ביטול בסך 250 ש״ח )בנוסף לתשלום עבור 

המפגשים בהם השתתף(.
ב לא ינתן החזר בעבור היעדרות ממפגשים 

למעט מקרים חריגים ובאישור מנכ"לית 
המתנ"ס.

צוות האסכולה האקדמית במתנ"ס קריית 
אונו רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח 

ובשביעות רצונו. תקנון מפורט זה נועד למנוע 
אי הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות 

הטוב והיעיל ביותר.

דגשים לתקופת הקורונה
ב הלימודים באסכולה יתקיימו בהתאם 

להנחיות משרד הבריאות או בהתאם להנחיות 
שיהיו תקפות מעת לעת.

ב ההרצאות יתקיימו באולם אחד בלבד.
ב בעת ההרשמה ניתן לבחור מסלול למידה 

מבוקש - השתתפות בקורס פרונטאלי באולם 
או לחילופין צפייה בהרצאות באמצעות בזום. 
לא ניתן לעבור במהלך הסמסטר בין מסלולי 

הלמידה השונים.
ב בעת ההרשמה יש לציין את הקורסים 
המבוקשים. לא ניתן לעבור בין הקורסים 

במהלך הסמסטר ולא ניתן להכנס לקורסים 
אליהם הלומד אינו רשום. השלמת הרצאה 

בקורס אחר תתאפשר באישור ובתאום מראש 
עם משרדי האסכולה האקדמית. בקשה 

להחלפת קורס תוגש בכתב בלבד למשרדי 
האסכולה האקדמית.

ב הרצאות באסכולה האקדמית ישודרו 
בשידור חי בזום )למעט הסדרות וההרצאות 

עבורן צוין אחרת(.

תקנון האסכולה האקדמית
ב ההרצאות באסכולה יוקלטו אלא אם כן 

צויין אחרת. ההקלטות יועלו לאתר האסכולה 
ויהיו זמינות לצפייה במהלך 72 שעות לאחר 

ההרצאה. לאחר מכן ההקלטות ימחקו מהאתר 
ולא ניתן יהיה לצפות בהן או לקבל הקלטה 

אחרת במקומן.
ב אנא הקפידו להשמע להוראות צוות 

האסכולה וזאת על מנת לסייע לנו לשמור על 
הנחיות משרד הבריאות.

 תקנון הרשמה
ותשלום שכר לימוד

ב פתיחת קורסים סדנאות וחוגים המוצגים 
בחוברת זו מותנית במספר משתתפים מינימלי.

 ב דמי רישום עבור כל קורס: 50 ש״ח.
 דמי הרישום ינוכו משכר הלימוד, ויוחזרו

רק במידה והקורס לא יפתח.
ב ניתן לרכוש הרצאה בודדת בהתבסס על 

מקום פנוי בלבד בעת תחילת ההרצאה במחיר: 
70 ש״ח.

ב לומד אשר יפסיק את לימודיו או ייעדר 
מכל סיבה שהיא, לא יוכל לקבל את כספו 
בחזרה, יחד עם זאת, במקרה של הפסקת 

לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד 
וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך 

שלושה שבועות ויותר, יש לפנות מיידית 
למשרדי האסכולה, בכתב ובצירוף מסמכים 
רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין. 

יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע 
המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
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