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חגית פניז׳ל
מנהלת האסכולה 

האקדמית

אסתר פיק
מנכ"לית המתנ"ס

עמי כחלון
 סגן ראש העיר

 ויו”ר הנהלת
המתנ”ס 

תושבים נכבדים,

 למעלה משני עשורים שהאסכולה
בקריית אונו הינה היא שם דבר, שם 
הנישא בקרב שוחרי התרבות הודות 
להיצע הקורסים הרחב, המגוון בתחומי הידע 

השונים, והתוכניות המקוריות והייחודיות 
המאפשרות לכם, קהל לקוחותינו, רכישת דעת 

בדרך של חוויה אינטלקטואלית.

אנו מודים לכם על שהצטרפתם אלינו השנה, 
ונשמח לראותכם איתנו בקורסים החדשים 

 המוצגים בפניכם כאן, בידיעון הקורסים
לשנת תשפ”ג.

אתם, המבקשים להרחיב את עולמות הדעת, 
מוזמנים ליהנות ממגוון קורסים מרתקים בכל 

תחומי מדעי הרוח, החברה, האמנות והמדעים. 
 טובי המרצים, החוקרים היוצרים והאמנים

ינחו אתכם בחוויית התרבות האישית שלכם.

נשמח לפגוש אתכם, אתם מוזמנים להמשיך 
ולצרף חברים וקרובים לקורסי האסכולה, 
ולהעשיר את חווית הלימוד שלכם איתנו. 

 מאחלים לכם חווית לימודים מהנה ופוריה
 ומצפים לראותכם במיטבכם, רעננים

וסקרנים מתמיד!

זה
תושב/ת יקר/ה,

 “אם יוצאים מגלים מקומות נפלאים”
כך כתב ד”ר סוס וצדק. 

אני מזמין אותך לצאת ולגלות עולמות 
מרתקים ומלאי קסם דרך מפגשים עם טובי 

המרצים והמרצות שייקחו אותך למסע 
בתרבויות אחרות, לנבכי המוח האנושי, דרך 

מדע חדשנות ומחקר, שיפרטו על מיתרי 
ליבך עם אמנות, מוסיקה וקולנוע ושינחו 
אותך בסיורים מרתקים, בחוגים ובהצגות.

כל שנדרש ממך הם סקרנות וראש פתוח 
להכיר, ללמוד ולהתנסות. ”האסכולה” של 

קריית אונו כבר תדאג לכל השאר באמצעות 
תכנים איכותיים ופעילויות שיאפשרו לך 

למלא מצברים, לחדד את החושים ולהתמלא 
מבפנים.

אני מאחל לכולנו שנה טובה ומוצלחת. 
שתמיד נגלה עניין וסקרנות ונלמד ונתפתח 
כיחידים וכחברה. אני מאמין שדרך היציאה 

“לעולם” נפתחות דלתות שלא היכרנו 
והזדמנויות שלא חשבנו. ולפעמים כל מה 

שצריך זה להחליט לצאת.

שלך, 
ישראל גל

 ראש העיר



ון
יר

מנוימח

כרטיס טעימות

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

6 מפגשים

12 מפגשים

24 מפגשים

36 מפגשים

 מנוי פתוח למגוון ההרצאות באסכולה

מנוי פתוח למגוון ההרצאות באסכולה

מנוי פתוח למגוון ההרצאות באסכולה

365

695

1,243

1,737

2,841

2,654

2,522

1

2

4

6

8

8

8

תשלומים

רשימת הנושאים והמרצים  

001 גלובליזציה
להבין את העולם

ב המרצה: אורן נהרי
ב מרצה אורח: נדב איל

002
מסעות בעולם
 מסעות ייחודיים בעולם

הולך ונעלם

ב המרצים: נפתלי הילגר, ארקדי 
מסנגי, אושיק פלר גיל, מונטי 

רוסמן קים, רונית לירון, דניאל 
גולדנברג, רוית חבשוש, דיוויד 

ניסן, גליה פסח, ערן ולגרין, 
איילת אידלברג

003 מדעים
שאלות בחזית המדע

ב המרצה: פרופ׳ אבשלום אליצור

004
פוליטיקה 
ותקשורת 

מי מוביל בטנגו: ראשי 
הממשלה והתקשורת

ב המרצה: פרופ׳ רפי מן

005 אמנות
#1 אמניות בינלאומיות בולטות 

מאז תחילת שנות האלפיים
ב המרצה: ד״ר סמדר שפי

#2 מציירות את דרכן
ב המרצה: אורלי גונן

006 מוסיקה
על צלילים ואנשים
ב המרצה: רועי עלוני

007 רוסיה
סודות ארץ הצארים 

ב המרצה: אלון קליבנוב

008 דת ואמונה
מהי אמונה באלוהים

ב המרצה: ישראל פיבקו

009 ירושלים
עיר בסבך הזהויות 

ב המרצה: אבשלום קפאח

010 אקטואליה, 
טרור וביטחון

ב המרצים: פרופ׳ עוזי רבי, ד״ר 
מיכל יערי, גיל רביבו, ד״ר רז 

צימט, ד״ר כרמל ולנסי

011 היסטוריה
 מאה שנים של אלימות –

עימותי המאה ה-20

ב המרצה: קובי חוברה

012 ספרות ושירה
#1 ספרים פוגשים חיים

ב המרצה: שרה אוסטרוב

#2 פגישה עם משורר –  השירה 
העברית, גלגולים וצמתים
ב המרצה: ד”ר רוחמה אלבג

013 גוף ונפש
כלים להתפתחות אישית

ב המרצה: ד״ר מירב קלו

אסכולה / יום ב׳

אסכולה / יום ד׳

014
קולנוע

ב המרצה: זיו אלכסנדרוני 
 סמסטר ראשון:

ישראל בראי הקולנוע

 סמסטר שני:
״מבוסס על מקרה אמיתי״ - 

בין קולנוע למציאות

015 
חקר המוח

המוח שלנו – נכון לעכשיו

ב המרצה: ד״ר בלתזר רועי תירוש

016
חוק ומשפט
 אקטואליה חוקתית

ומשפט פוליטי

ב המרצה: עו”ד עידן אבוהב

017
 חווית תיאטרון

על המסך הגדול
ב המרצה: ד״ר דן רונן 

018
תרבויות בראי 

הקולנוע
ב המרצים: גליה פסח, אביגיל 

ברקוביץ, איילת אידלברג, שחר 
זיו, זאביק רילסקי, מורן קושניר, 

רמי סימסולו, ד״ר מיכל יערי, 
סבין יעקובוביץ, איריס בר, אושיק 

פלר-גיֿל, דניאל גולדנברג 

אסכולה / יום ג׳
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מידע לנרשמים
ב מיקום: פעילות האסכולה מתקיימת בקניון 
קריית אונו, רח’ שלמה המלך 37, בתוך אולמות 
קולנוע רב חן )למעט מקרים בהם צויין אחרת(. 

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 מתקיימת ברישום 
טלפוני בלבד: 03-5353635, 050-6453372. 
 משרדי האסכולה נמצאים בקניון קרית אונו,

רח’ שלמה המלך 37 קומה 5, קריית אונו. 

 ב מזכירת האסכולה האקדמית:
אביבה כחלון.

 ב אתר האינטרנט, מתנ”ס קריית אונו:
hamatnas.co.il

 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 להיכנס עם כרטיסיה זו לכל מגוון הקורסים המוצעים באסכולה 
באולם הקולנוע ללא תוספת עלות וללא הודעה מראש )באחריות הלומד 

להתעדכן לגבי שינויים בתוכנית(.

ב מחיר הרצאה בודדת: 80 ש״ח. 
ב כרטיס העשרה - הכרטיס כולל כניסה ל-3 הרצאות מתוך מגוון 

ההרצאות והסרטים המוצעים באסכולה. מחיר הכרטיס: 210 ש״ח.

ב אירועי האסכולה מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. לפיכך, 
חלה חובת עטיית מסכה לאורך כל השהייה במתחם הקולנוע.

ב אין כפל הנחות.

מבצע היכרות!!!
לנרשמים בהרשמה 

מוקדמת עד 7.6.22 
לאסכולה מלאה 

במסלול שנתי, תינתן 
הנחה מיוחדת של 5% 

מהתשלום.
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גיל רביבו
אקטואליה

אלון קליבנוב
רוסיה

איריס בר
תרבויות בקולנוע

שרה אוסטרוב
ספרות ושירה

רמי סימסולו
תרבויות בקולנוע

איילת אידלברג
תרבויות בקולנוע

פרופ׳ רפי מן
פוליטיקה ותקשורת

נפתלי הילגר 
מסעות בעולם

גיל רביבו
אקטואליה

שרה אוסטרוב
ספרות ושירה

קובי חוברה
היסטוריה

רווית חבשוש
מסעות בעולם

רוית חבשוש
מסעות בעולם

רונית לירון
מסעות בעולם

יוסי שילוח
אדריכלות

אבשלום קאפח
סיפורים בתנ״ך

ד״ר כרמית ולנסי
אקטואליה

ד״ר רז צימט
אקטואליה

דניאל גולדנברג
תרבויות בקולנוע

ד”ר רועי תירוש
רפואה וחקר המוח

זאב רילסקי
תרבויות בקולנוע

גליה פסח
תרבויות בקולנוע

אושיק פלר-גיל
תרבויות בקולנוע

מורן קושניר 
תרבויות בקולנוע

שחר זיו 
תרבויות בקולנוע

ארקדי מסנגי
מסעות בעולם

ד״ר מירב קלו
גוף ונפש

ערן ולגרין
מסעות בעולם

ישראל פיבקו
דת ואמונה

עו״ד עידן אבוהב
חוק ומשפט

מונטי רוסמן קים
מסעות בעולם

דיוויד ניסן
מסעות בעולם

פרופ׳ אבשלום אליצור
מדעים

ד״ר מיכל יערי
אקטואליה

פרופ׳ עוזי רבי 
אקטואליה

נדב איל
גלובליזציה

אורן נהרי
גלובליזציה

זיו אלכסנדרוני
קולנוע

רועי עלוני
מוסיקה

ד״ר רוחמה אלבג
ספרות ושירה

ד״ר סמדר שפי
אמנות

אורלי גונן
אמנות

ד״ר דן רונן
תיאטרון

סבין יעקובוביץ
תרבויות בקולנוע

אביגיל ברקוביץ
תרבויות בקולנוע



* יתכנו שינויים 
* יתכנו שינויים 

תוכנית הלימודים תשפ״ג / יום ב׳

14/11

7/11

21/11

28/11

5/12

12/12

19/12

26/12

9/1

16/1

23/1

30/1

6/2

6/3

נובמבר  
2022

דצמבר 
2022

ינואר 
2023

מרץ 
2023

אפריל 
2023

מאי 
2023

 יוני
2023 

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

א’
ר 

ט
ס

מ
ס

ב’
ר 

ט
ס

מ
ס

רוסיה

רוסיה

רוסיה

רוסיה

רוסיה

רוסיה

רוסיה

מוסיקה

מוסיקה

רוסיה

מסעות בעולם )נפתלי הילגר(אמנות )ד״ר סמדר שפי( / מדעים

מסעות בעולם )מסנגי(

מסעות בעולם )אושיק פלר(

מסעות בעולם )מונטי רוסמן קים(

מסעות בעולם )רונית לירון(

מסעות בעולם )דניאל גולדנברג(

מסעות בעולם )רוית חבשוש(

מסעות בעולם )דיוויד ניסן(

מסעות בעולם )גליה פסח(

מסעות בעולם )איילת אידלברג(

מסעות בעולם )נפתלי הילגר(

מסעות בעולם )ערן ולגרין(

גלובליזציה )נדב איל(

גלובליזציה )נדב איל(

גלובליזציה )נדב איל(

גלובליזציה )נדב איל(

גלובליזציה

גלובליזציה

גלובליזציה

גלובליזציה

גלובליזציה

גלובליזציה

גלובליזציה

גלובליזציה

אמנות )ד״ר סמדר שפי( / מדעים

אמנות )ד״ר סמדר שפי( / מדעים

פוליטיקה ותקשורת / דת ואמונה

פוליטיקה ותקשורת / דת ואמונה

פוליטיקה ותקשורת / דת ואמונה

פוליטיקה ותקשורת / דת ואמונה

פוליטיקה ותקשורת / דת ואמונה

פוליטיקה ותקשורת / דת ואמונה

אמנות )אורלי גונן( / מדעים

אמנות )אורלי גונן( / מדעים

אמנות )אורלי גונן( / מדעים

פוליטיקה ותקשורת / דת ואמונה

פוליטיקה ותקשורת / דת ואמונה

פוליטיקה ותקשורת / דת ואמונה

פוליטיקה ותקשורת / דת ואמונה

פוליטיקה ותקשורת / דת ואמונה

פוליטיקה ותקשורת / דת ואמונה

אמנות )ד״ר סמדר שפי( / מדעים

אמנות )ד״ר סמדר שפי( / מדעים

אמנות )ד״ר סמדר שפי( / מדעים

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

אמנות )אורלי גונן( / מדעים

מדעים מועד השלמות

חופשת חנוכה

חופשת סמסטר

חופשת פסח

חופשת פורים

יום חשיפה לקראת שנת תשפ״ד

הפנינג סיום שנה ומועד השלמות

 פברואר
2023

2/1

20/2

27/2

13/3

20/3

27/3

3/4

10/4

17/4

24/4

1/5

8/5

15/5

22/5

29/5

5/6

12/6

19/6

13/2

  10:00 - 8:30

  
ת

ש
פ
חו

טר
ס

מ
ס

 / מדעים

אמנות )אורלי גונן( /

אמנות )אורלי גונן( /

רוסיה

רוסיה

רוסיה

רוסיה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה
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תוכנית הלימודים תשפ״ג / יום ג׳

15/11

8/11

22/11

29/11

6/12

13/12

20/12

27/12

10/1

17/1

24/1

31/1

7/2

7/3

נובמבר  
2022

דצמבר 
2022

ינואר 
2023

מרץ 
2023

אפריל 
2023

מאי 
2023

 יוני
2023 

תאריךחודש

א’
ר 

ט
ס

מ
ס

ב’
ר 

ט
ס

מ
ס

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

תרבויות בראי הקולנוע // ארה״ב / “הספר הירוק” /  גליה פסח

חווית תיאטרון על המסך הגדול  // ״הדיבוק״, תיאטרון גשר

תרבויות בראי הקולנוע // אוסטרליה / ״נד קלי״ / שחר זיו

תרבויות בראי הקולנוע  // סינגפור / ״עשיר בהפתעה״ / איריס בר

חווית תיאטרון על המסך הגדול  // ״הכיתה שלנו״, הקאמרי + הבימה

חווית תיאטרון על המסך הגדול // ״חשמלית ושמה תשוקה״, הקאמרי + הבימה

תרבויות בראי הקולנוע // אתיופיה / “עץ תאנה” / אביגיל ברקוביץ

תרבויות בראי הקולנוע // סין / ״הרקדן האחרון של מאו״ / זאביק רילסקי

תרבויות בראי הקולנוע  // אפגניסטן / ״המחברת״ / אושיק פלר גיל

תרבויות בראי הקולנוע // בוסניה-הרצגובינה / ״לאן את הולכת אאידה״ / רמי סימסולו

תרבויות בראי הקולנוע // בהוטן / “לונאנה: יש יאק בכיתה” / איילת אידלברג

תרבויות בראי הקולנוע // קמבודיה / ״לולה הקדושה״ / מורן קושניר

תרבויות בראי הקולנוע // רוסיה / ״הגנדרנים״ / דניאל גולדנברג

תרבויות בראי הקולנוע  // צרפת / ״בחזרה לבורגונדי״ / סבין יעקובוביץ

תרבויות בראי הקולנוע  // העולם הערבי / ״לא פה, לא שם״ / ד״ר מיכל יערי

חווית תיאטרון על המסך הגדול // ״החולה המדומה״, תיאטרון החאן

חווית תיאטרון על המסך הגדול // ״חתונת הדמים״, תיאטרון באר שבע

חווית תיאטרון על המסך הגדול // ״במנהרה״, תיאטרון גשר

חווית תיאטרון על המסך הגדול // ״דוד וניה״, תיאטרון החאן

חווית תיאטרון על המסך הגדול // ״יונה ונער״, תיאטרון גשר

חווית תיאטרון על המסך הגדול // ״רוחות״, תיאטרון באר שבע

חווית תיאטרון על המסך הגדול // ״מהומה רבה על לא דבר״, הקאמרי

חווית תיאטרון על המסך הגדול // ״הסוחר מוונציה״, תיאטרון הבימה

חווית תיאטרון על המסך הגדול // ״אשכבה״, תיאטרון הקאמרי

מועד השלמות

חופשת פסח

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לחללי צה״ל

חופשת ל״ג בעומר

חופשת פורים

מועד השלמות

 פברואר
2023

3/1

21/2

28/2

14/3

21/3

28/3

7/4

11/4

18/4

25/4

2/5

9/5

16/5

23/5

30/5

6/6

13/6

20/6

14/2

שעה  

  
ת

ש
פ
חו

טר
ס

מ
ס

27/6

חופשת חנוכה

9:30

9:30

9:30

9:30

10:00

10:00

10:00

10:00

כולל 
הפסקת 

קפה

כולל 
קפה 

ומאפה
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תוכנית הלימודים תשפ״ג / יום ד׳

16/11

9/11

23/11

30/11

7/12

14/12

21/12

28/12

11/1

18/1

25/1

1/2

8/2

8/3

נובמבר  
2022

דצמבר 
2022

ינואר 
2023

מרץ 
2023

אפריל 
2023

מאי 
2023

 יוני
2023 

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

א’
ר 

ט
ס

מ
ס

ב’
ר 

ט
ס

מ
ס

אקטואליה / פרופ׳ עוזי רבי

אקטואליה / גיל רביבו

אקטואליה / פרופ׳ עוזי רבי

אקטואליה / ד״ר רז צימט

אקטואליה / פרופ׳ עוזי רבי

אקטואליה / גיל רביבו

אקטואליה / ד״ר כרמית ולנסי

אקטואליה / פרופ׳ עוזי רבי

אקטואליה / ד״ר מיכל יערי

אקטואליה / פרופ׳ עוזי רבי

אקטואליה / גיל רביבו

אקטואליה / גיל רביבו  
ירושלים

היסטוריה / ירושלים

היסטוריה

היסטוריה

היסטוריה

היסטוריה

היסטוריה

היסטוריה

היסטוריה

היסטוריה

היסטוריה

ירושלים / ספרות ושירה )שרה אוסטרוב(

ירושלים / ספרות ושירה )ד״ר רוחמה אלבג(

ירושלים / ספרות ושירה )ד״ר רוחמה אלבג(

ירושלים / ספרות ושירה )ד״ר רוחמה אלבג(

ירושלים / ספרות ושירה )ד״ר רוחמה אלבג(

ירושלים / ספרות ושירה )ד״ר רוחמה אלבג(

ירושלים / ספרות ושירה )שרה אוסטרוב(

ירושלים / ספרות ושירה )שרה אוסטרוב(

ירושלים / ספרות ושירה )שרה אוסטרוב(

גוף ונפש / חוק ומשפט

גוף ונפש / חוק ומשפט

גוף ונפש / חוק ומשפט

גוף ונפש / חוק ומשפט

גוף ונפש / חוק ומשפט

גוף ונפש / חוק ומשפט

גוף ונפש / חוק ומשפט

גוף ונפש / חוק ומשפט

גוף ונפש / חוק ומשפט

גוף ונפש / חוק ומשפט

גוף ונפש / חוק ומשפט

גוף ונפש / חוק ומשפט

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

חקר המוח

קולנוע 

קולנוע 

קולנוע 

קולנוע 

קולנוע

קולנוע

קולנוע

ירושלים

קולנוע

קולנוע

קולנוע

קולנוע

היסטוריה

קולנוע

מועד השלמות

חופשת חנוכה

חופשת פסח

חופשת פורים

יום חשיפה לקראת שנת תשפ״ד )יום ב׳(

מועד השלמות

 פברואר
2023

4/1

22/2

1/3

15/3

22/3

29/3

5/4

12/4

19/4

26/4

3/5

10/5

17/5

24/5

31/5

7/6

14/6

19/6

15/2

  10:00 - 8:30

  
ת

ש
פ
חו

טר
ס

מ
ס

/ ספרות ושירה )שרה אוסטרוב(

/ ספרות ושירה )שרה אוסטרוב(

/ ספרות ושירה )ד״ר רוחמה אלבג(

היסטוריה

* יתכנו שינויים 

יום העצמאות

כולל 
הפסקת 

קפה

הנכם מוזמנים למפגש טעימה עם מיטב המרצים שייקחו חלק 
בתכניתנו החדשה בשנת הלימודים תשפ"ג. במסגרת החשיפה יציגו 

מרצי האסכולה את תכני הקורסים לשנת הלימודים הקרובה.

 מפגש טעימה לקראת
שנת הלימודים תשפ"ג

בהשתתפות:

 אורן נהרי, פרופ׳ אבשלום אליצור, פרופ' רפי מן, ד"ר רועי תירוש, ד"ר סמדר שפי,
ד"ר רן רונן, עו"ד עידן אבוהב, ד״ר מירב קלו, זיו אלכסנדרוני, קובי חוברה, רועי עלוני

 המתנ״ס קריית אונו

המתנ״ס קריית אונו

המפגש 
יתקיים

ביום שלישי 7.6.22 
החל מהשעה 9:00



גלובליזציה
להבין את העולם

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

מרצה אורח: נדב איל, כותב טור בכיר 
בידיעות אחרונות ופרשן בחדשות 13. 

“מי שאינם יכולים לזכור את העבר מועדים 
לחזור עליו” היא אמרתו הידועה של 

הפילוסוף סנטיאנה. כמובן, מצד שני, מי 
שרק מקובעים בעבר אינם יכולים לזהות 

את ההווה המשתנה, להתחיל להתכונן 
לעתיד הבלתי ברור....

בסדרה “להבין את העולם” אורן נהרי ונדב 
איל יסבירו תהליכים, אירועים, אישים 
משפיעים בעולם – כיצד אישיותו של 

פוטין ועברו מסבירים ומצדיקים בעיניו את 
מהלכיה של רוסיה, מדוע וכיצד תגליות 

טכנולוגיות משפיעות על הכל – מפוליטיקה 
ועד תרבות, ומדוע מדינות דמוקרטיות 

אוהבות שושלות – גנדי בהודו, קנדי 
בארצות הברית וכיצד הן משפיעות על 

הפוליטיקה עד היום. 

הסדרה ממשיכה את הסדרה בשנה הנוכחית 
– גלובלזיציה.

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

001
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נושאי הקורס:

14.11.22

מאימפריה 
לגלובליזציה

רוב ההיסטוריה האנושית, 
היחידה הפוליטית החשובה 

ביותר הייתה האימפריה. אך 
לפני כ-200 שנים דברים החלו 
משתנים, וכיום אנחנו חיים לא 
בעולם של מרות בכוח - אלא 
ברוב המקרים שיתוף פעולה. 

האם הוא בר קיימא? האם 
האימפריות חוזרות?

מרצה: נדב איל

28.11.22

פוטין – הצאר החדש
מה רוצה להשיג שליט רוסיה – 
וכיצד, למרות חולשתה היחסית 

של מדינתו הוא הפך אותה 
למעצמה מטילת אימה – שוב

12.12.22

צ'מברליין, היטלר 
 והדרך למלחמת
העולם השנייה

הסכם מינכן היה לסמל להסכם 
בזוי ומסוכן. אבל בזמן אמת 

המילה פייסן היתה תואר כבוד. 
מדוע נכשל הסכם מינכן – ומה 
ניתן ללמוד ממנו על המדיניות 

הבין לאומית כיום?

2.1.23

מילושביץ', טודג'מן 
והטרגדיה של 

יוגוסלביה
שני אישים, פטריוטים לפי 

תפיסתם גרמו להרס וחורבן 
אדירים במולדתם, למאות אלפי 

הרוגים, למאות אלפי עקורים 
ופליטים. האחד סיים את חייו 

בתא בהאג, השני גיבור בארצו. 
למה, בעצם? ומה מלמדת אותנו 
התפרקות יוגוסלביה על המזרח 

התיכון? 

16.1.23

עידן המידע
לפני מאתיים שנה בלבד הדרך 
היחידה לתקשר על פני מרחק 

היתה באמצעות מדורות או תופי 
טם טם. איך התחברה האנושות 

כולה תוך זמן קצר כל כך, מה היו 
תחנות המפתח – ולאן הדרך הזו 

ממשיכה לקחת אותנו? 

30.1.23

משבר ילודה עולמי
המשבר הרה הגורל ביותר על בני 
אדם איננו פיצוץ אוכלוסין - אלא 

דיכוי ילודה. אומות מתכווצות 
וימשיכו לקטון. מדוע? מה 

המשמעויות?

מרצה: נדב איל

13.3.23

מרגרט סנגר והתנועה 
לזכויות האישה

 כיצד אישה אחת שינתה את 
התנועה לזכויות האישה, מספר 
פעמים – ומדוע כיום המורשת 

שלה נמצאת בסכנה בארצה 
שלה, ארצות הברית. 

27.3.23

ג'ו ביידן
 האיש שמנסה להציל את הסדר 

העולמי הישן. הנשיא ביידן 
החליף את הנשיא השערורייתי 
ביותר בהיסטוריה האמריקנית. 

האם הוא יכול להציל את הרעיון 
הליברלי, או שחזרת הפופוליזם 

והלאומנות תקרה בכל מקרה?

מרצה: נדב איל

24.4.23

אינדירה גנדי
אשת הברזל של הודו. כיצד 
שושלת נהרו – גנדי שלטה 

בדמוקרטיה הגדולה בעולם, הודו 
עשרות שנים, מדוע נפלה – והאם 

תחזור?  

8.5.23

 המיתוס המתמשך
של שושלת קנדי

מדוע ארצות הברית ממשיכה 
להתגעגע לשושלת קנדי 

הזוהרת? מדוע הדמוקרטיה 
הותיקה בעולם בעצם אוהבת 

אריסטוקרטים – והאם המיתוס, 
והטרגדיה, של הקנדים יביאו עוד 
קנדי למרחק נגיעה מהבית הלבן?

 22.5.23

 האיש שבא להרוס
את הגלובליזציה: 

 דונלד טראמפ
ובחירות 2024

טראמפ יצר לעצמו דימוי ועולם 
מעשי: מלחמות סחר, התנגדות 

לארגונים בינלאומיים כמו 
האו”ם, ובמילותיו שלו “אני 

לאומן”. האם העתיד שייך לו ומה 
סיכוייו בבחירות הקרובות?

מרצה: נדב איל

5.6.23

תגליות העתיד
אלמוות? רחפנים? מציאות 

מדומה? העברת תודעתנו לענן, 
שינויים גנטיים, השתלטות של 

בינה מלאכותית בעלת תודעה – 
לאן מוביל אותנו המדע?



נושאי הקורס:

7.11.22
 עיראק: בין גן עדן

 התנ״כי לגיהנום
המזרח תיכוני

ב מרצה: נפתלי הילגר, צלם 
גיאוגרפי וחוקר תרבויות.

 21.11.22
אפריקה: בעקבות הצד 

האפריקאי שבי
 ב מרצה: ארקדי מסנגי,
 מדריך טיולים באפריקה

ומורה דרך בארץ.

 5.12.22
 קירגיסטן: ארץ

ההרים השמיימיים
ב מרצה: אושיק פלר גיל, 

חוקרת מגדר ותרבות, צלמת 
וחובבת מסעות אנתרופולוגיים. 

 19.12.22
מסע בקוריאה הדרומית: 

היסטוריה, מסורת 
וקידמה

ב מרצה: מונטי רוסמן קים, 
מדריכת טיולים המתמחה בתרבות 

הקוריאנית המסורתית, צלמת 
וחוקרת תרבויות קדומות.

 9.1.23
 תוניסיה: תוניסיה

ארץ היסמין
ב מרצה: רונית לירון, מדריכת 
טיולים בכירה ומורת דרך בארץ.

23.1.23
 מקסיקו: קקטוס 

ברוטב צ'ילי
ב מרצה: דניאל גולדנברג, 

אנתרופולוגית תרבותית. מרצה 
ומדריכת טיולי עומק. מתמחה 

בתרבויות מרכז אמריקה ומזרח 
אירופה.

 27.2.23
פיליפינים: מומיות וציידי 
 ראשים - עולמם המסתורי

של בני האיגורוט
ב מרצה: רוית חבשוש, צלמת 

אנתרופולוגית והרפתקנית המטיילת 
לבד בעולם ומתעדת תרבויות.

 20.3.23
איראן: טיול וירטואלי

ב מרצה: דיוויד ניסן, חוקר תרבויות 
שנולד וגדל באיראן.

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 
13:45-12:15
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 17.4.23
סקוטלנד: הרוח הסקוטית, מסע 

בסקוטלנד הסוערת והפראית
ב מרצה: גליה פסח, מתמחה בהיסטוריה 

ופוליטיקה עכשווית של קונפליקטים 
וסכסוכים אתנים ברחבי העולם ומדריכת 

טיולים לחו”ל.

 1.5.23
 יפן: מסע בין הטבע

ועונות השנה
ב מרצה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, 

חוקרת תרבויות ודתות, עורכת מסעות 
בעולם החומר ובעולם הרוח.

 15.5.23
בוליביה: 4,000 מטרים מעל פני 

הים, סיפורה של העיר פוטוסי 
שבמרומי האנדים הבוליביאנים

ב מרצה: ערן ולגרין, מדריך טיולים.

29.5.23
 פקיסטן וקשמיר:

מסע למזרח האחר
ב מרצה: נפתלי הילגר, צלם גיאוגרפי 

וחוקר תרבויות.

צילום: איילת אידלברגצילום: נפתלי הילגר

צילום: ערן ולגרין

צילום: מונטי רוסמן קים

צילום: רונית לירון
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003

נושאי הקורס:

7.11.22
בין מדע לפילוסופיה

הדומה, השונה, ועוצמת השילוב.

21.11.22
היופי כעיקרון מנחה 

בהתפתחות המדע
ככל שחוקי הטבע נעשים כלליים 
יותר הם מצטיינים במידה הולכת 
 וגוברת של פשטות ויופי המקלים

על הבנתם.

5.12.22
העולם המוזר של הקוונטים

מה קורה כשחוקרים את הכמויות 
הקטנות ביותר של חומר ואנרגיה? 

מתגלים חוקי טבע משונים הנוגדים 
את השכל הישר אבל יוצרים מהפיכה 

טכנולוגית אדירה.

 19.12.22
חידות החומר והתורה 

האטומית
איך הכימיה מסבירה את העולם.

23.1.23
תורת היחסות בפשטות

מתוך כמה שאלות תמימות לכאורה 
גילה איינשטיין חוקים חדשים של 

החלל והזמן ששינו את עולמנו, 
מסכנת ההשמדה האטומית עד הבנה 

חדשה של היקום.

6.2.23
אנרגיה, אנטרופיה וחיים
הבנת הצד הפיזיקלי של תופעות 

החיים על יסוד מושגי האנרגיה 
והאנטרופיה. 

27.2.23
האבולוציה כיום

תורת דרווין החלה כהשערה 
והתפתחה למכלול ענק של הבנות 

חדשות על עולם החי והצומח 
ובתוכו האדם.

20.3.23

מוצא החיים ועתידם
מה אנו יודעים על ראשית החיים? 

ומצד שני מה צפוי לנו עקב 
התערבות האדם בתהליכי החיים 

בכל כדור הארץ?

17.4.23
מוח, רגש וחשיבה

מדעי המוח מספקים בסיס חדש 
לפסיכולוגיה. 

15.5.23
החיה שבאדם - מסע אל 

שורשי הרצחנות האנושית
ההרצאה עוקבת אחרי הגישות 

השונות לחקר מקורות התוקפנות, 
מהחרקים עד קופי-האדם, ועל 
המסקנות האפשריות לניטרול 

סכנת ההשמדה העצמית.

29.5.23
תרמיות בשם המדע

נוכלים ושרלטנים מוכרים אשליות 
במדע וברפואה בארץ ובעולם – 

איך להבדיל בין מדע למדע מדומה.

12.6.23
/ בשעה 12:15 /

 קולן המושתק של
נשים במדע

על הנשים שסייעו להתפתחות 
המדע בדורות קודמים ורק כיום 

אפשר להעריך את תרומתן.

שאלות בחזית המדע 
 מרצה:

פרופ' אבשלום אליצור, 
 פיזיקאי מאוניברסיטת

צ’אפמן בארה״ב.

המאה העשרים הייתה עדה 
לכמה מהפכות מדעיות, והמאה 

העשרים ואחת התחילה עם 
שאלות רבות שנותרו פתוחות 

ופרדוקסים שנשארו ללא 
מענה. בסדרת פגישות זו נעסוק 
בשפה פשוטה בכמה מהשאלות 

המרתקות הללו, שכמה מהן 
אולי טומנות את זרעי המהפכות 

הבאות, ובהשלכותיהן על עולמנו 
וחיינו.

ב הקורס כולל 12 מפגשים 
 שיתקיימו בימי שני, בשעות

12:00-10:30

מדעים
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004
פוליטיקה ותקשורת 

 מי מוביל בטנגו:
ראשי הממשלה והתקשורת

מרצה: פרופ' רפי מן, חוקר תקשורת והיסטוריון, 
מתחמה בין היתר במערכות היחסים בין ראשי הממשלות 
והתקשורת. בעברו -  מנהל מחלקת החדשות בגלי צה"ל, 

ראש דסק החדשות במעריב וכתב מעריב וגלי צה"ל 
בוושינגטון

"לב הפוליטיקה הוא הדיבור והקשר האנושי", אמר 
אריסטו, ומה שהיה נכון ביוון העתיקה הוא חלק בלתי 

נפרד מן החיים הפוליטיים גם בעידן המודרני. ככל 
שהתפתחו אמצעי תקשורת המונים, מן העיתון, דרך 

הרדיו והטלוויזיה ועד העידן הדיגיטלי, כך העמיקו 
קשרי הגומלין המורכבים בין הפוליטיקאים לתקשורת.
מערכות היחסים בין ראשי הממשלות לבין התקשורת 
ברחבי העולם וגם בישראל הן תמיד מורכבות ורבות 
פנים. עימותים, מאבקי שליטה, תחרות, וגם שיתופי 
פעולה הם תמיד חלק מן המרחב הציבורי. שהרי כל 

פוליטיקאי נזקק לתקשורת להפיץ את עמדותיו, ממש 
כשם שהתקשורת זקוקה למידע מן הדרגים הגבוהים 

ביותר במימשל. 
הקורס מציג את ההיסטוריה של מדינת ישראל מבעד 

לפריזמה של מערכות היחסים בין כל אחד מראשי 
הממשלות בישראל, מדוד בן-גוריון ועד נפתלי בנט, 

לבין מערכות התקשורת השונות; את הדרך שבה 
נהגו אמצעי תקשורת שונים כלפי ראשי הממשלות; 
את ההחלטות שקיבלו ראשי הממשלה בעיצוב מפת 

התקשורת; וכן את ההתמודדות עם התקשורת 
הבינלאומית. 

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

12.12.22
משה שרת 

 והתקשורת:
מאבקים ומחלוקות 

בצמרת

2.1.23
לוי אשכול במבחן 

 התקשורת:
"נאום הגמגום" 1967 

16.1.23
גולדה מאיר 

והמאמצים לשלוט 
 בהפצת המידע:

"פגע ההדלפות – אסון" 

30.1.23
יצחק רבין:
 יוקרה צבאית

ודו-קרב פוליטי

13.3.23
מנחם בגין:

הסכם שלום – 
ו"קלקולים" 

27.3.23
שמעון פרס:

"הפוליטיקאי הוא 
כמו שחקן"

24.4.23
בנימין נתניהו:
"אשף התקשורת" 

8.5.23
אריאל שרון:

מעימותים לחיבוקים

22.5.23
 אהוד ברק:

תהילה צבאית 
וכשלון פוליטי

5.6.23
אולמרט, בנט 

וסיכום

איור: זאב

תוכנית הלימודים:

14.11.22
 מבוא:

יחסי פוליטיקאים 
ועיתונאים בתנועה 

 הציונית – מהרצל
ועד ויצמן

28.11.22
דוד בן-גוריון 

 והתקשורת:
בין דו-שיח לדו-קרב

רבין. צילום: משה מילנר, לע״מ

ברק. צילום: משה משה מילנר, לע״מ

נתניהו. צילום: קובי גדעון, לע״מ

אולמרט. צילום: עמוס בן גרשום, לע״משרון. צילום: אבי אוחיון, לע״מ

אשכול. צילום: משה פרידן, לע״מ

גולדה. צילום: משה מילנר, לע״מבגין. צילום: חנניה הרמן, לע״מ

פרס. צילום: משה מילנר, לע״מ
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 #1
אמניות בינלאומיות 

בולטות מאז תחילת שנות 
האלפיים

מרצה: ד״ר סמדר שפי, בוגרת תואר 
שלישי בתולדות האמנות באוניברסיטה 

העברית, ירושלים. אוצרת, מבקרת 
וחוקרת אמנות.

ההכרה בפועלן של נשים אמניות הולכת 
וגוברת בעשורים האחרונים במקביל 

לתהליכים חברתיים נרחבים של תיקון 
היחס לנשים וכניסה של קהיליות 

מגוונות אתנית, דתית ומגדרית לזרם 
המרכזי של עולם התרבות.

בסדרת ההרצאות נכיר אמניות נשים 
מסרביה, ארה”ב, קולומביה, איראן, 

בריטניה וישראל הפועלות בזירה 
הבינלאומית ומשפיעות ומעצבות את 

אמנות זמננו. נעמוד על הייחוד של 
כל אמנית וההקשר התרבותי-חברתי-

פוליטי של עבודתה.

 ב קורס אמנות כולל 6 מפגשים
שיתקיימו בימי שני בשעות 12:00-10:30

005
אמנות

נושאי הקורס:

7.11.22

מרינה אברמוביץ׳ 
ילידת סרביה, אברמוביץ׳ היא 

אמנית מיצג שעבודתה הוא היא 
מסע בלתי פוסק של בחינת 

גבולות, סיכון, הכרה וחיפוש אחר 
גאולה אישית וחברתית. התוצאה 

היא גוף עבודה בלתי מתפשר ויוצא 
דופן, בין היתר בתגובות הרגשיות 
העזות שהיא יוצרת, כשעבור חלק 

מהצופים, המפגש עם עבודתה  
היא חוויה משנת חיים.

5.12.22

שירין נשאט
פואטיות, תקווה וספקנות  

מאפיינים את היצירה של נשאט, 
אמנית איראנית אמריקאית 

העוסקת בנושאי מגדר, זהות 
ופוליטיקה ובקשר בין האישי 

והפוליטי. מרבית הדימויים שלה 
בצילום, קולנוע, ווידיאו מתייחסים 
לתרבות האיראנית ותרבות ארצות 

האסלאם. עבודתה מתבוננת, 
מעבר לתרבות ספציפית, באופי 

האנושי.

23.1.23

דוריס סלסדו
ביצירות בלתי נשכחות דוריס 

סלסדו הקולומביאנית מדברת על 
זיכרון, שכחה והדחקה. בהתייחסות 
למלחמת האזרחים בארץ הולדתה 

אך זו נוגעת בנושאים אוניברסליים 
ובחוויה של אינדיבידואלים.  

ב-2019 הייתה הזוכה הראשונה 
 ,Nomura Art Award בפרס

הפרס הגדול  בעולם )מיליון דולר( 
לאמנות עכשווית.

27.2.23

פאולה רגו 
אמנית פורטוגזית – בריטית יוצרת 

עולם מקסים ומסויט מבוסס על 
ביקורת ופרשנות פמיניסטית 

לאגדות וסיפורים דתיים, ועל חייה 
רבי התהפוכות, האמנות שיצרה, 

במיוחד בנושא הפלות הניעה 
והאיצה שינויים במציאות. סגנונה 
הנרטיבי המגשר בין המודע והתת 

מודע הקולקטיבי לביוגרפי כולל גם 
עשיה עם בובות. 

17.4.23

פסי גירש 
בצילום ובמיצב פסי גירש יוצרת 

עבודות יפיפיות העוסקות 
באובייקט וסמל גוף ומרחב המבט 

שלה על הישראליות יוצא דופן 
ורחב. בין סדרות הצילום שלה 

שכונות חרדיות, וגם צילומי בתים 
של אנשים מאותגרים נפשית, 
וסדרת "חדרי ילדים". מיצבי 

הספרים הענקיים שלה נוגעים בלב 
התרבות היהודית-ישראלית. 

29.5.23

קארה ווקר
גזענות, ואלימות, עומדים בלב 

העבודות היפות והאירוניות 
של קארה ווקר האמריקאית. 

ההיסטוריה של השחורים, אותה 
היא חוקרת, מספקת רגעים 

וסיפורים סוראליסטים למכביר. 
מסריה קשורים בעבותות לתהליכי 

שינוי ביחס לשחורים בארה"ב 
 Black וקולה נשמע היטב גם

.Lives Matter

פסי גירשקארה ווקר

דוריס סלסדו

שירין נשאט

מרינה אברמוביץ׳

פאולה רגו
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 #2
מציירות את דרכן

מרצה: אורלי גונן, מרצה וחוקרת 
אמנות בעלת תואר ראשון ושני 
בתולדות האמנות והיסטוריה. 

עולם האמנות הוא גם עולמן 
של נשים מוכשרות, אמיצות 

ופורצות דרך, שהעזו לצאת נגד 
מוסכמות חברתיות, להגשים 

את החלומות שלהן ולסלול את 
הדרך לנשים נוספות. אני מזמינה 

אתכם למסע מרגש ומעורר 
השראה בעקבות סיפורי חיים 

עוצמתיים של אמניות מתקופות 
שונות, שהתשוקה שלהן לאמנות 
ולהגשמה עצמית יגרמו גם לכם 

להתאהב מחדש בחלומות שלכם. 

ב קורס אמנות כולל 6 מפגשים 
 שיתקיימו בימי שני בשעות

12:00-10:30

005
אמנות

נושאי הקורס:

19.12.22

 האישה ששינתה את
חוקי המשחק

סיפורה של סופוניסבה, תלמידתו 
של מיכלאנג’לו, שלא נתנה למגבלות 

החברתיות לעצור אותה וסללה את 
דרכה לתהילה בנחישות מעוררת 

הערצה. סיפור שיכול ללמד כל אחת 
ואחד, בכל גיל ובכל מצב, שיעור 

מאלף על דרכים יצירתיות לתדלק 
חלומות ולהגשים אותם.

9.1.23

סקס שקרים ואלימות 
ארטמיסיה ג’נטילסקי פתחה תיבת 
פנדורה לאחר שהעידה נגד האיש 

שאנס אותה. כיצד נראו חייה 
בעקבות המשפט המתוקשר והאם 

הייתה לו השפעה גם על נשים 
אחרות? סיפור חייה של אישה 

עוצמתית בתקופה בלתי אפשרית, 
שיצירותיה הדרמתיות משלבות אומץ 

ותעּוזה עם גישה אישית ונקודת 
מבט נשית.

20.3.23

כנגד כל הסיכויים 
לוויניה פונטנה, מהציירות 

האיטלקיות הבולטות בתקופת 
הרנסאנס, הצליחה להגשים את 
חלומה ואף להתפרנס ממכירת 

ציוריה בתקופה שבה זה לא היה 
מקובל לנשים. סיפור מרתק על 

אמנית שהצליחה להתגבר על 
מגבלות התקופה ויכולה לשמש 

דוגמה לנשים וגברים גם היום.

1.5.23

הציירת שנלחמה על 
תדמיתה של מארי אנטואנט

כאשת העולם הגדול וכציירת 
מבוקשת שטיילה לבדה בכל אירופה 

כשנשים בקושי יצאו מהבית, 
אליזבת ויז’ה לה ברן הפכה לציירת 

הדיוקנאות המבוקשת בתקופתה. 
סיפור מסעיר על אישה עצמאית 

בתקופה שמרנית, שציירה שליטים 
ובני אצולה ואפילו את המלכה מארי 
אנטואנט הידועה לשמצה, שקיוותה 

שדיוקן מחמיא ישנה את תדמיתה 
ואולי גם יציל אותה מהגיליוטינה. 

15.5.23

 פרידה קאלו -
תשוקה ואמנות

כמעט כל מי שנתקל בציורים 
המרהיבים של הציירת המקסיקנית 

פרידה קאלו, שאהבה להתלבש 
בסגנון ראוותני, לשתות בקבוק 

טקילה ביום ולקלל בלי חשבון, בטוח 
שחייה היו סוערים ומלאי ריגושים. 

אבל האישה שהסתתרה כל חייה 
מאחורי מסיכות, לא יכלה )וגם 

לא רצתה( להעמיד פנים בציוריה 
שחושפים סיפור אחר - דרמטי, 

כואב ופגיע יותר.  

12.6.23

הולכת בדרכה
ילדה טובה מתל אביב מוצאת את 

עצמה מסובכת עד מעל הראש 
בדרמה משפטית סנסציונית, 

שהרעישה בזמנו את העיתונות 
הישראלית. סיפורה הלא יאמן של 

אמנית ויוצרת ייחודית שעולמה 
חרב עליה, אבל היא לא נשברה 

ויצאה למסע מאתגר ומלא תהפוכות 
כשהמוסיקה והציור עוזרים לה 
להגיע להצלחה שאחרי הסערה.

פרידה קאלו

אליזבת ויז’ה לה ברן: מארי אנטואנט

לוויניה פונטנה

ארטמיסיה ג’נטילסקי

סופוניסבה אנגוויסולה
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על צלילים ואנשים

מרצה: רועי עלוני, מרצה ופסנתרן

גדולי הפילוסופים ביוון העתיקה 
טענו כי המוסיקה היא הנעלה 

שבאומנויות בשל היותה מופשטת. 
לא צריך להבינה, כך נהגו לומר, בכדי 
ליהנות ממנה. תכונתה זו הופכת את 

המוסיקה למוקד משיכה חוצה גבולות 
גיאוגרפיים, אתניים ותרבותיים.

ואולם למוסיקה נדבך נוסף. הצצה 
לנסתרות ליבו של היוצר, לתקופה 
בה פעל, לקשייו ולבטיו תדריך את 

המאזין בדרך הפתלתלה בה עבר 
בדרכו ליצירה המוגמרת, ותבאר את 

אשר ניסה לבטא באמצעותה.
סדרת ההרצאות “על צלילים 

ואנשים” עוסקת בחיי מלחינים, 
יצירותיהם, ומכלול הנסיבות שהביאו 

לכתיבתן, תוך זיקה הסטורית, 
תרבותית וחברתית לתקופה הנידונה. 

במהלך הסדרה אף נעסוק בצורות 
המוסיקאליות המרכזיות, בהתפתחות 

כלי הנגינה, ובמבצעים הגדולים.

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

006
מוסיקה

נושאי הקורס:

14.11.22
התחלות חדשות

"אינני מתנגד להתחיל מחדש את 
חיי, "כתב בנג'מין פרנקלין, "רק 

אבקש לקבל חסד של סופרים, לתקן 
במהדורה השנייה את הפגמים של 
הראשונה". במפגש זה נבחן כמה 

מההתחלות החדשות המסעירות של 
עולם המוסיקה; מז'אנר מוסיקאלי 

שהוצג לראשונה ועד לכלי נגינה שעברו 
מקצה שיפורים ונכנסו בשנית לאולם 

הקונצרטים.

28.11.22
 הסרט פנטזיה, 1940 - 

קלאסיקה במשיכת מכחול
כמעט שמונה עשורים עברו מאז יצא 
לאקרנים הסרט הקלאסי של אולפני 
דיסני ועדיין לא נס ליחו. במפגש זה 

נבחן את השפעותיה העצומות של 
קלאסיקה קולנועית זו וכיצד היטיבה 

תאר כמה מרגעי המופת של עולם 
המוסיקה הקלאסית.

12.12.22
 מים הם חיים,

גם בעולם הצלילים
משחר האנושות נתפסו המים כיסוד 

מרכזי של הבריאה. משלביו העובריים 
של האדם, מלווים המים כל רגע 

בהתפתחותו. במפגש זה נבחן כיצד 
היוו המים יסוד מרכזי גם ביצירה 

המוסיקאלית ונאזין לכמה מיצירות 
המופת הגדולות שעסקו בנושא זה.

2.1.23
 "המטורף הזה הוא גאון",
הפסנתרן הקנדי גלן גולד

במפגש זה נבחן את אחת מקריירות 
הפסנתר המטאוריות של ימינו, נעבור 
בכמה מהתחנות החשובות בחייו של 

 הפנומן הקנדי ונאזין לכמה מרגעי
השיא שלו על בימות הקונצרטים 

ובאולפן ההקלטות.

16.1.23
מוסיקה מהסרטים

"מה שחשוב בסרט איננה המציאות, 
אלא מה שהדמיון יכול לחולל בו", טען 

צ'רלי צ'פלין. במפגש זה נבחן כיצד ניתן 
להעצים את החוויה הקולנועית בעזרתה 

של המוסיקה, ונבחן כמה מיצירות 
המופת של עולם המוסיקה שמצאו את 

דרכן למסך הגדול.

30.1.23
פוצ'יני, לה בוהם

אחת האופרות האהובות מבית מדרשו 
של ג'יאקומו פוצ'יני. רודולפו ומימי, 

שני צעירים המצויים בין יאוש לתקווה, 
קושרים את חייהם זה בזו ונסחפים 

באהבת נעורים מופלאה כשהסוף הנורא 
כבר ידוע מראש. הייתכן שפוצ'יני מצא 

את המתכון המנצח לאופרת מופת?

13.3.23
ויוה איטליה

מאז ימי הביניים הייתה איטליה 
לאחד המרכזים החשובים של היבשת 

האירופית. בדרום ניצלו האיכרים 
את נטייתם הטבעית לשירה, ובצפון 

התפתחו רבים מכלי הנגינה ומרביתן של  
הצורות המוסיקאליות. מתקופת הזוהר 

של הבארוק במוסיקה הכלית עברה 
איטליה להתמקד באמנות הוירטואוזית 

של השירה. במפגש זה נעשה סיור 
מוסיקאלי מקיף במחוזותיה השונים  של 

ארץ המגף; בין הקונצ'רטי המוקדמים 
של קורלי וויוואלדי ועד לאוברטורות 

של רוסיני, מהשירים הנפוליטנים ועד 
לשירה האופראית של ורדי ופוצ'יני.

27.3.23
רוסיני, מיסה חגיגית קטנה

בשיא הצלחתו, נטש רוסיני את 
ההלחנה בפתאומיות ושקע בחולי פיסי 

ונפשי. לאחר כשלושים שנות בצורת 
מוסיקאלית, חיבר לפתע יצירה ווקאלית 

מופלאה זו.

24.4.23
סיפור הפרברים

למעלה משלוש מאות וחמישים שנים לאחר 
שהוצגה לראשונה הטרגדיה השייקספיריאנית 
הנודעת מחליט גם לאונרד ברנשטיין להצטרף 

לקרנבל העיבודים המוסיקאלים לסיפור האהבה 
של רומיאו ויוליה. במפגש זה נבחן כיצד שילב 

ברנשטיין את הסיפור הנודע בתוך חיי הכרך של 
אמריקה של שנות ה–50 באחד ממחזות הזמר 

 הגדולים שנכתבו אי פעם. הייתם מאמינים
שכל זה החל כפרפראזה מוסיקאלית 

לאנטישמיות בניו יורק?

8.5.23
בטהובן, הסימפוניה התשיעית

שלוש שנים לפני מותו השלים בטהובן את 
יצירת המופת שלו בז'אנר הסימפוני. במפגש זה 
נסקור את השינויים המהפכניים שעשה המלחין 
הגרמני ביצירה הסימפונית, נבחן כיצד השפיעו 
אלה על מלחינים בעתיד ונבדוק האם זו באמת 

יצירתו הסימפונית האחרונה של בטהובן.

22.5.23
מוצארט, דון ג'ובאני

בעיני רבים מוצארט הוא המלחין המוכשר 
ביותר והמרתק ביותר משחר ההיסטוריה 
האנושית. אמנם רבגוניותו של ילד הפלא 

האוסטרי באה לידי ביטוי בכל סוגה מוזיקאלית 
בה עסק, אך לשיאו הגיע מוצארט כאשר עסק 
במוזיקה האופראית. במפגש זה נאזין לאחת 
מיצירות המופת שלו בז'אנר זה ונבחן כיצד 

ביטאו הדמויות השונות בעלילת האופרה את 
מערכות היחסים המורכבות של המלחין עם 

חבריו ובני משפחתו.

5.6.23
המלחין פרנץ ליסט

במפגש זה נכיר את הוירטואוז הגדול של 
הפסנתר במאה ה–19. תוך האזנה לכמה 

מביצועי המופת של יצירותיו נתחקה אחר 
מסעותיו המופלאים של הפסנתרן ההונגרי 

 הדגול בין מרכזי התרבות החשובים של
 אירופה במאה ה–19 ונבחן כיצד באו לידי

ביטוי ביצירתו.
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007
רוסיה

סודות ארץ הצארים
 מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון, ראש המרכז

ללימודי תרבות המערב.

“רוסיה היא חידה, עטופה במסתורין, בתוך 
תעלומה”. הציטוט המפורסם של ווינסטון 

צ’רצ’יל משקף את העובדה שברוסיה הכל כה 
שונה מכל מקום אחר, כמו גם את הכישלון 

המוחלט בהבנת המציאות והאופי של רוסיה 
על ידי המערב. פיגור או קידמה? פרימיטיביות 

או תרבות? כל התשובות נכונות. לאן פניה 
של רוסיה ומה עומד מאחורי מלחמותיו של 
פוטין בגיאורגיה ובאוקראינה? רוסיה היא 
המדינה הגדולה ביותר בעולם, גם לאחר 

קריסת ברית המועצות. ישנם אזורים ברוסיה 
המזכירים בפיגורם את העולם השלישי, 

אולם רוב לווייני התקשורת המשייטים בחלל 
)כולל אלו של ישראל(, הגיעו לחלל על גבי 

טילים רוסיים. הכלכלה הרוסית מבוססת 
בצורה מסוכנת על מרכיבים מועטים, והרובל 
רחוק מיציבות, אולם חנויות הספרים הומות 

אדם. רוסיה נחשבה במשך שנים רבות 
כשוכנת מֵעֶבר להררי חושך, אולם פושקין 

וטולסטוי, דוסטוייבסקי וטורגנייב, מוסורגסקי 
וצ’ייקובסקי כבשו את העולם. ומדוע ענקי 

האמנות הרוסית אינם ּמוכרים במערב?                                                           
רוסיה היא חידה. האם נצליח לפתור אותה?

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

תוכנית הקורס:

7.11.22
מבוא. גיאוגרפיה, 
אנשים, תרבויות 

קדומות

21.11.22
מייסוד נסיכות קייב 

ולידתה של רוסיה עד 
ניצחון הנצרות

5.12.22
משיּאה של נסיכות 

קייב ועד נפילתה

19.12.22
מאיוואן ועד איוואן 

לא קם כאיוואן - 
עלייתה של מוסקבה

9.1.23
איוואן האיום 

ולידת האימפריה 
המוסקוביטית

23.1.23
מתוהו ובוהו לשיקום 

- מ"עידן הבעיות" 
ועד לעליית בית 

רומאנוב

27.2.23
מחלום המערב ועד 

לחלון למערב – 
פטר הגדול ולידת 
המעצמה הרוסית

20.3.23
"המאה של הנשים" - 
מיקתרינה הראשונה 

ועד יקתרינה הגדולה 

17.4.23
בין פאריס למוסקבה 
– ממלחמות המהפכה 

ונפוליאון ועד 
למרידת דצמבר 

1.5.23
ריאקציה, קידמה, 

טרור ורצח – רוסיה 
מול אתגרי המאה 

ה-19

15.5.23
ממהפכה למעצמת על 
– מרוסיה ועד לברית 

המועצות

29.5.23
מסטאלין ועד פוטין – 
רוסיה בעידן המודרני

לנין. 1917

נפוליאון. 1812

סטאלין

יקתרינה הגדולה

פטר הגדול

 ניקולאי השני, קיסר רוסיה עם משפחתו.
חצי האי קרים, 1913
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008
דת ואמונה

מהי אמונה 
באלוהים?

מרצה: ישראל פיבקו, מרצה 
לפילוסופיה ותנ”ך

העולם האנושי בדרך כלל 
מתחלק בין אנשים המאמינים 

באלוהים וכאלה השוללים 
את קיומו. הסברה המקובלת 

שקיום האלים עומדת על 
יסודות רגישים ועומדת בניגוד 
לחשיבה הרציונאלית. לעומתם 

בעלי תשובה ומחזרים 
בתשובה בכול הדתות טוענים 

בתוקף שניתן לשכנעה 
בהגיון שעומד מאחורי 

האמונה באלוהים. בנוסף 
לכך, מתחולל מאבק חריף 

בין הדתות השונות, מי הוא? 
ומה הוא האלוהים? במסגרת 
ההרצאות השנה נעקוב אחר 

ההגדרות השונות של אלוהים 
בתולדות עם ישראל. נעמוד 
על ההבדלים המשמעותיים 

בהגדרת האמונה באלוהים בין 
היהודים הנוצרים והמוסלמים.

ירושלים
עיר בסבך הזהויות

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

המקרא לדורותיה ויחסים וקשרים 
בדתות המונותיאיסטיות

העיר ירושלים בה העבר נוכח בהווה 
ומשפיע על העתיד. כובשים חולמים 

ומייסדים הטביעו חותם בעיר, מבנים, 
מקומות קדושים ואישים הפכו את 

ירושלים לעיר נחשקת ובלתי מושגת 
במהלך הדורות.

לא לחינם ירושלים על שלל הקבוצות 
והדתות הנאחזות בעיר, מהווה מעבדה 

אנושית סבוכה ומרתקת.
בהרצאות נבחן ונעמוד על תהליכים 

ויחסים בין האנשים והמקומות וכן על 
יחסי הגומלין בין הקבוצות השונות.

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

9.11.22
ירושלים - סקירה 
כללית ועקרונות 

בתולדות העיר

23.11.22
משה מונטיפיורי 
- בין עבר לעתיד 
בהתפתחות העיר

7.12.22
סיפורן של 

המושבות בירושלים

28.12.22
 ירושלים כסמל

דתי לאומי במסורת 
האיסלם והערבים

25.1.23
שתי הרצאות ברצף

/ 8:30 /
בין שייח ג’ראח 
לשמעון הצדיק

/ 10:30 /
רוממה וגבעת שאול 

- שכונות במערב 
העיר

1.3.23
שתי הרצאות ברצף 

/ 10:30 /
ג׳בל מוכבר - 

מציאות סבוכה עם 
תוכניות לעתיד

/ 12:15 /
ספרדים ואשכנזים 

בעיר ירושלים

22.3.23
ירושלים בתקופת 

המנדט הבריטי

3.5.23
סיפורו של הכפר 

עין כרם

17.5.23
 ירושלים בין השנים

1967-1948

24.5.23
/ 8:30 /

לידתו מחדש של 
הרובע היהודי

ירושלים, שדרות הנסיכה מרי )כיום שלומציון המלכה(, 1948

ב הקורס כולל 12 מפגשים 
שיתקיימו בימי שני, בשעות 

 12:00-10:30

נושאי הקורס: 

ב מהם הגורמים 
לאמונה באלוהים?

ב האם אמונה באלוהים 
עומדת בניגוד למחשבה 

הרציונאלית ?

ב האם אלוהי הרמב"ם 
ואלוהי המקובלים הוא 

אותו אלוהים?

ב מה ההבדל בין 
אלוהי הנצרות היהדות 

והאסלאם?

ב האם ניתן לגשר בין 
המאמינים? או לנצח 

נאכל חרב ? 

הכותל המערבי, 1929. מתוך אתר פיקיויקי
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נושאי הקורס: 

9.11.22
בין הגלובלי ללוקלי:

 ממזרח אירופה
למזרח התיכון

הפלישה הרוסית לאוקראינה 
טומנת בחובה השלכות ארוכות 

טווח לגבי הסדר העולמי, אך גם 
מטלטלת חלק מהבנות היסוד 

באזורנו. הרצאה זו תבקש לעמוד 
מקרוב על הזיקה בין הגלובלי 

ללוקלי ולנתח את משמעויותיו של 
הדבר מבחינתה של ישראל.

מרצה: פרופ' עוזי רבי

23.11.22
הזעזועים במזרח התיכון 

בעידן האביב הערבי
המזרח התיכון ירוק ומשוגע 

ויש לו חוקים משלו. אבל משהו 
השתנה... הגלובליזציה הגיחה 

והביאה להתנגשות בין מודרנה 
ודת שיצרו את ה-"כיכרוקרטיה" 

)היציאה לכיכר בעיר על מנת 
להפיל את המשטר( ומשם הדרך 

קצרה לאביב הערבי. בהרצאה 
נעמוד על השינויים הטקטוניים 

במשחקי הכוחות במזה"ת, 
מעורבות המעצמות, הסדר האזורי 

המתגבש ע"י מצרים וסעודיה, 
מידת מעורבותן של ארה"ב ורוסיה 

וכמובן כיצד הדבר משפיע על 
המדיניות של מדינת ישראל.

מרצה: גיל רביבו

7.12.22
מרוקו: סיפור מסע

ההסכם המשולש בין ארה"ב, 
ישראל ומרוקו ניצב כעדות חיה 

לתמורות הגיאופוליטיות באזורנו. 
ההרצאה תבקש לעמוד על 

משמעויותיו של ההסכם ועל יחסי 
ישראל-מרוקו.

מרצה: פרופ' עוזי רבי

28.12.22
איראן: בין אתגרים 

מבית לאתגרים מחוץ
בשנים האחרונות ניצבת איראן 

בפני אתגרים מחריפים מבית 
ומחוץ. בתוך איראן נמשכת 

מחאה גוברת המשקפת מצוקות 
מחריפות בקרב אזרחיה וביקורת 

כלפי המשטר. במקביל, ניצבת 
הרפובליקה האסלאמית בפני 

לחץ חיצוני גובר המתבטא בעיקר 
בסנקציות כלכליות. שנתיים לאחר 
בחירתו של הנשיא ביידן בארה"ב 

ויותר משנה לאחר בחירתו של 
נשיא איראן, אבראהים ראיסי, 
ניצבת איראן בפני צומת דרכים 
פנימי ובינלאומי. ההרצאה תדון 
בהתפתחויות העדכניות באיראן 

ובאתגרים הניצבים בפניה.

מרצה: ד"ר רז צימט

11.1.23
בחריין וישראל: 

ארכיטקטורה 
גיאופוליטית חדשה

ההסכם הביטחוני בין ממלכת 
בחריין לבין ישראל )פברואר 

2022( הינו אירוע היסטורי בכל 
קנה מידה. ההרצאה תנתח 

את יחסי הגומלין בין ישראל 
לממלכה הקטנה ותבקש לעמוד 

על משמעויותיו של ההסכם בנוף 
הגיאופוליטי של האזור .

מרצה: פרופ' עוזי רבי

 אקטואליה
טרור וביטחון

המרצים:
 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.

ד״ר מיכל יערי, אוני׳ בן גוריון 
והאוניברסיטה הפתוחה.

גיל רביבו,  מומחה לסכסוך 
הישראלי-פלסטיני, מרצה בתחום 

המזרח התיכון, ביטחון ואסטרטגיה

ד״ר רז צימט, ממרכז אליאנס 
ללימודים איראנים והמכון למחקרי 

ביטחון לאומי, אוני׳ תל אביב.

ד״ר כרמית ולנסי, מנהלת תוכנית 
סוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי  

.)inss(

 ב הקורס כולל 12 מפגשים
 שיתקיימו בימי רביעי,

בשעות 10:00-8:30

010

25.1.23
הסכסוך הישראלי 

פלסטיני מנקודת מבטו 
של לוחם

ברוכים הבאים ליהודה ושומרון. 
45 דקות מכל כיוון בישראל ואתה 

מצוי במציאות אחרת. בהרצאה 
נכיר ונבין מקרוב את מורכבותו של 
הסכסוך הישראלי פלסטיני מנקודת 

המבט של הלוחם בשטח, הזיקות 
האסטרטגיות של מדינת ישראל 
בהקשר, הדילמות של "הרב"ט 

האסטרטגי" וגם נעמוד מקרוב על 
שאלת הפיתרון בעידן שבו ההסתה 

בחברה הפלסטינית לצד בעיות 
ההנהגה ויכולת המשילות הקיימת 
טומנת בחובה אתגרים ארוכי טווח.

מרצה: גיל רביבו

15.2.23
מפעל ההתיישבות 

ביהודה ושומרון
לנושא ההתיישבות משקל סגולי 
גבוהה בהסתכלות האסטרטגית 
על הסכסוך הישראלי פלסטיני. 

נעמוד מקרוב על מפעל ההתיישבות 
בין "אתחלתא דגאולה" של הרב 
קוק עובר לתנועת גוש אמונים, 
התגבשות המושג "התיישבות 

שווה ביטחון", מיצובו של המתנחל 
באתוס הישראלי ומה קרה מהרגע 
שנחתם הסכם אוסלו. נדון בשאלת 

הרצף הטריטוריאלי, המאחזים 
הבלתי חוקיים, גושי ההתיישבות, 
הפיקוח האמריקאי ובעיקר ננסה 
לענות לעצמנו על השאלה: "של 
מי עץ הזית לעזאזל?" האם הוא 

בבחינת "בילאדי בילאדי )עץ הזית 
 ושמן הזית הערבי( או שמא

בבחינת "אל נא תעקור נטוע״.

מרצה: גיל רביבו

1.3.23

סוריה: ממלחמת אזרחים 
לריבוי משברים וכאוס

כתובת גרפיטי בגנות משטר אסד 
על קיר בית הספר בדרום סוריה, 

היא שהציתה את המחאות העממיות 
שהובילו למלחמת האזרחים במארס 

2011. מהן סיבות העומק שהובילו 
לפרוץ המרד, מיהם השחקנים 

המרכזיים שהתערבו במלחמה ומה 
נותר מסוריה לאחר יותר מעשור של 
לחימה? האם אסד הוא אכן המנצח 

הגדול ועד כמה נותר תלוי במשענות 
התמיכה שלו – רוסיה ואיראן? 

כל אלו יידונו בהרחבה בהרצאה 
לצד סוגיות עדכניות נוספות. 

לבסוף נעסוק במשמעויות לישראל 
ובהמלצות למדיניות בזירה הסורית.

מרצה: ד"ר כרמית ולנסי

22.3.23
סוריה, תימן ולוב: 
מלחמות הפרוקסי

 מדינות כושלות במזרח התיכון 
הפכו להיות חממה ל"עושי צרות" 

מקצועיים. מעבר לכך, בולטת 
פעילותן של שחקניות אזוריות 

וגלובליות בהקשר זה. הרצאה זו 
תבקש לבחון את דפוס הפעולה של 

מלחמות השליח ועל המשמעויות 
הנגזרות מכך לאזור כולו.

מרצה: פרופ' עוזי רבי

3.5.23
ספורט ופוליטיקה

במזרח התיכון
כיצד משקף הספורט את היחסים 

בין מדינות? האם הוא תורם לשלום 
עולמי, או אולי להפך: מחדד 

עימותים? מה השתנה במעמדם 
של ספורטאים ערבים ואיראנים 

שמסרבים להתחרות מול מקביליהם 
הישראלים? מדוע מדינות המפרץ 

משקיעות מיליארדי דולרים 
 בספורט וכיצד זה משפיע על

מעמד השליט?

מרצה: ד"ר מיכל יערי 

17.5.23

ישראל והמזרח התיכון 
2023: תמונת מצב

הרצאה זו מבקשת להביא תמונת 
מצב עדכנית באשר למסכת 

הגיאופוליטית באזורנו ועל מיקומה 
המשתנה של ישראל בה.

מרצה: פרופ' עוזי רבי

31.5.23
תפיסת הביטחון של 

 מדינת ישראל
)התמנון האסטרטגי(

השינויים והמגמות בסביבה 
האסטרטגית־ביטחונית של ישראל 
מחייבים עדכון לתפיסת הביטחון 
שלה שבאופן רשמי טרם עודכנה 
משנת 1953. בהרצאה נעמוד על 
מרכיבי התפיסה וכיצד התגבשו 

לתמנון אסטרטגי השואף להתמודד 
עם קשת האיומים הנוכחית על 

מדינת ישראל .

מרצה: גיל רביבו
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היסטוריה

מאה שנים של 
אלימות: עימותי 

המאה ה-20
 מרצה: קובי חוברה,

 מורה ומרצה להיסטוריה,
יועץ היסטורי לקולנוע 
ותיאטרון ופובליציסט.

בניגוד לעימותים במאות 
שקדמו לה, השפעתם של 

עימותי המאה ה-20 לא 
הצטמצמו למתרחש בשדה 

הקרב, והדרך בה עיצבו 
את האנושות חרגה בהרבה 

מהגדרתם של גבולות 
מדיניים. כיצד שינו העימותים 
המרכזיים של המאה שעברה 

את החברה האנושית, מבחינה 
פוליטית, חברתית, כלכלית, 

תרבותית ואף אמנותית, כיצד 
הביאה האנושות את האלימות 
הממוסדת לכדי שלמות, וכיצד 

הטילה אלימות זו צל שמעיב 
על שמי חיינו גם במאה ה-21?

ב הקורס כולל 12 מפגשים 
שיתקיימו בימי רביעי, בשעות 

10:00-8:30

נושאי הקורס:

 16.11.22
 כשניצחנו הכל:

  והפסדנו לעצמנו
"האדם מול הטבע"

סופה של המאה ה-19 ותחילת 
המאה העשרים התאפיינו 

בתגליות מדעיות והתפתחויות 
טכנולוגיות ששינו את העולם 

וחייבו אופטימיות זחוחה. 
הקיטור, החשמל, תחבורה 
ותקשורת היוו קריאת תגר 

אנושית אל מול הטבע. האם 
הצליח האדם להביס את הטבע 

ומגבלותיו בתחילת המאה 
העשרים?

 30.11.22
 מלחמת הבורים

ומלחמת רוסיה יפן: 
"מבוא לזוועה"

בשני עימותים שהציגו בפני 
האנושות מיקרו קוסמוס לאשר 

יבוא במאה ה-20, הכירה 
האנושות את זוועותיה וסכנותיה 
של מלחמה כוללת. האם תשכיל 

האנושות לזהות את האזהרות 
ותחשב מסלול מחדש?

14.12.22
מלחמת העולם 

הראשונה: "העולם הישן 
מת – יחי העולם החדש"

יריית האקדח ששמה קץ 
לשלום באירופה, הורידה את 
המסך על עולם ישן של כבוד 
ומסורת, ופתחה בפני העולם 

עידן חדש של טכנולוגיה, 
קדמה חברתית והרג בממדים 

תעשייתיים. איך הומרו הסוסים 
בטנקים? מה קרה לעולם 

הצילום ומה הקשר בין גז כלור 
לתחבושות היגייניות?

4.1.23
 מלחמת העולם השנייה:

כך למדנו להרוג
מאה מיליון בני אדם לקחו חלק 

במלחמת העולם השנייה. בתמונות 
המצהיבות ובסרטים הם נראים 

חיילים מושלמים. חסונים, קלילים, 
משופשפים ובעיקר טבעיים. אבל 

אף אחד לא נולד חייל. כיצד גורמים 
לאדם רודף שלום ושקט למלא 

פקודות, להרוג ולהיהרג?

18.1.23
 טריפ לגיהינום ובחזרה:

על סמים וחיילים
בנוסף לכלי נשק, מימייה ומכתב 

מאהובה, חומרים פסיכואקטיביים 
מלווים את הלוחם מראשית ימי 

ההיסטוריה ועד ימינו. מהברסרקרים 
הנורדיים ועד חיילי צבא ארה"ב 

בווייטנאם, מהוורמאכט ועד ללוחמי 
דעאש, זרמו בדם החיילים עוד 
חומרים מלבד רוח קרב ודבקות 
במטרה. תופעה כל כך אחידה 
וותיקה, מצריכה עיון מעמיק 

יותר. האם סמים משפרים או פוגעים 
בתפקוד בשדה הקרב, האם הפיקוד 

עודד או נלחם בתופעה, האם לכל 
מלחמה הסם שלה, ולמה בעצם 

חיילים כל כך רוצים לטשטש עצמם?

1.2.23
 המלחמה הקרה:

"חיים בצילה של 
הפצצה"

מסופה של מלחמת העולם 
השנייה ועד לשנות התשעים, 

נחצה העולם לשתיים על 
ידי חומה צבאית, כלכלית 

ואידיאולוגית. למשך 44 שנים 
נקשרה חשרת האיום האטומי 
מעל שמי האנושות, שהייתה 
הגורם היחיד שמנע מלחמה 

חמה.

22.2.23
 אל שמיים חופשיים:

חומת ברלין
במשך ארבעים השנים בהן 

עבר גבול בליבה של גרמניה, 
ניסו מיליונים מתושבי מזרח 
גרמניה לחצות אל מערבה, 
וכמעט שלושה מיליון מהם 

הצליחו. מה היו הנסיבות 
שהובילו לחלוקה ולסגירת 
הגבול בין שתי המדינות? 

באיזו מציאות פגשו 
תושבי המזרח שהצליחו 

להמלט, לאיזו רמת תחכום 
ונואשות הגיעו המנסים 

לעבור אל המערב, ומה הייתה 
המציאות ממנה ניסו לברוח? 

15.3.23
 החפרפרות הגדולות:
בוגדים או גיבורים?

בעולם הריגול האפלולי 
והמסועף, נשמר מקום של כבוד 

מהול בתיעוב לחפרפרת. מי 
שמצליח להתברג בצמרת 

ההחלטות וההשפעה של מדינה 
אחת, תוך שהוא מעביר מידע 
רב ערך לגורמי המודיעין של 

מדינה אחרת. מי היו החפרפרות 
הגדולות של המאה העשרים, מה 
מניע אדם לבגוד במולדתו ולסכן 
את חיו בשליחות מסוכנת כל כך, 

והאם ההיסטוריה תזכור את 
החפרפרות כבוגדים, או מציליו 

של העולם?

19.4.23
 מלחמת ויאטנם:
"טרגדיה בעשר 

תמונות"
לא הייתה מלחמה ששינתה 

את החברה האמריקאית 
יותר ממלחמת ויאטנם. כיצד 

מלחמה שכל שדות הקרב שלה 
התרחשו במרחק אלפים רבים 
של קילומטרים מחופי ארצות 

הברית, השפיעה השפעה עצומה 
על החברה, התרבות, האמנות 

והפוליטיקה האמריקאית?

10.5.23
 מלחמות יוגוסלביה:

 "מסעות הצלב של
המאה ה-20"

מתודלק מהתפוררותה של 
האימפריה היוגוסלבית, הסכסוך 

היוגוסלבי בבלקן של שנות 
התשעים מטיל צל ענק ששורשיו 

נטועים עמוק במאות הקודמות 
והשפעותיו מגיעות עד ימינו. כיצד 
מלחמה שחתמה את המאה ה-20 

הסירה את מלחמות הדת מעל 
המדף, איבקה אותן והפכה אותן 

לגורם אכזרי ומשמעותי.

24.5.23
 המלחמה בטרור:

"לאחוז בעשן"
למרות שהמלחמה בטרור נראית 

כמאפיין מובהק של תחילת 
המאה ה-21, שורשיה נטועים עוד 

בעשורים האחרונים של ה-20. 
מהם מקורות הטרור, מה משותף 

לקנאים מימי בית שני וארגוני 
הטרור המודרניים, האם טרור 

מנצח, ומהי המלחמה האמיתית 
בטרור? 

7.6.23
 המתה בלי חסד:

 היסטוריה של
הוצאות להורג

מוות יזום אינו זר לאנושות. משחר 
ההיסטוריה אנשים הורגים ונהרגים, 
לרוב מתוך סערת אלימות, לעיתים, 

כמו במקרה של ההוצאה להורג, 
מתוך נינוחות ומחשבה. האם 

הוצאה להורג היא עונש או פתרון? 
מתי החליטה האנושות לשחק 

בלהיות אלוהים?
כיצד תרבויות ותקופות השתקפו 

בשיטות ההוצאה להורג? כיצד 
נחוות ההוצאה להורג על ידי הקהל, 

התליין ובעיקר, מה עובר בראשו 
של הנידון.
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בין הנושאים:

9.11.22
 "סיפור

על אהבה 
וחושך"
עמוס עוז

 המשפחה כמקור
הכאב והיצירה

7.12.22

 "קוצר רוחו
של הלב"
שטפן צווייג

רגשות מסוכנים

11.1.23
מצגת שירי 

זלדה
חולין וקדושה 

15.2.23
“כשניטשה 

בכה”
ארוין ד. ילום

 משמעותה
של בדידות

22.3.23
“תרה”

צרויה שלו
 ריגוש ובטחון

בזוגיות

17.5.23
 מצגת שירי

ויסלבה 
שימבורסקה

שירה פילוסופית

012
ספרות ושירה

#1
ספרים פוגשים חיים

מרצה: שרה אוסטרוב

בקורס זה ננתח יצירות ספרות 
קלסיות ומודרניות מספרות 

ישראל והעמים שהינן רבי מכר 
של כל הזמנים.

העיון בספרים יעשה מזווית 
פסיכולוגית ופילוסופית ובכך 
 יעורר את המשתתפים להרהר

על אודות חייהם.
המפגשים ייצרו סיעור מחשבות 
ורגשות אשר ימשיכו ללוות את 

הקהל גם בחיי היומיום.

ב הקורס ספרות ושירה
 כולל 6 מפגשים

 שיתקיימו בימי רביעי,
בשעות 12:00-10:30

ויסלבה שימבורסקה

זלדה



23.11.22

 רחל:
"לא שרתי לך" 

– השירה האישית 
למול השירה הארץ־

ישראלית
מפגש עם שיריה המוכרים 

של רחל ולחניהם. המשוררת 
שהיטיבה "לצייר" את נופי 

הארץ ולתת ביטוי עז לעולמה 
הפנימי. על תחנות חייה 

באוקראינה, צרפת, דגניה ותל 
אביב.

28.12.22

 יעקב אורלנד:
"אני נושא עמי..." 

הסיפור שמעבר לשיר
סיפור חייו המרתק של המשורר 

ששיריו הם פסקול של כאן 
ועכשיו אך גם של איזה רחוק 
אחר. נקרא בשיריו המרגשים, 

גם המולחנים, ונשמע את סיפור 
חייו.

25.1.23

 לאה גולדברג:
"בא הגשם וצלצל 
בחלוני" – שירים 

משם ומכאן
המגע בין כאן לשם – על 
ילדותה ונעוריה של לאה 

גולדברג בעיר קובנה, שהותה 
בברלין והעלייה לארץ־ ישראל – 
קריאה ברומנים, ביומן, בשירה 

ובסיפורת של המשוררת.

012
ספרות ושירה

 #2
פגישה עם משורר 

–  השירה העברית, 
גלגולים וצמתים

מרצה: ד”ר רוחמה אלבג, מלמדת 
בחוג לספרות במכללת לוינסקי 
לחינוך. מתמחה ביצירות עגנון 

ובספרות עברית שנכתבה במזרח 
אירופה. עורכת סיורים בעקבות 

יוצרים מרכזיים בתרבות העברית. 

מפגש עם מבחר מתוך השירה 
העברית שנכתבה במשך כמאה 

שנות יצירה ואשר היא מהמפוארות 
ורבות ההישגים של היצירה העברית. 

במהלך הסדרה נתוודע אל ייחודה 
של שירה מגוונת זו ואל תולדות 

המשוררים ומחוזות הולדתם, 
יחסם לנופי ארץ ישראל וקשריהם 
עם בני משפחתם אגב היכרות עם 
יצירותיהם המולחנות המלוות את 

פסקול חיינו כאן.
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1.3.23

 תרצה אתר:
 "שיר לערב חג".

נתן ותרצה – השירים 
והחיים

מפגש מלא צלילים עם שיריה 
של תרצה אתר וההתכתבות 

הגלויה והנסתרת עם אביה. על 
אודות מקומו של אלתרמן בחיי 
בתו, ועל מורשתו. על חייה של 

תרצה ויצירתה לילדים.

3.5.23

 נתן זך:
 "איך זה שכוכב

אחד מעז"
המשורר החדשן והמפכן, 

שכתב על עצמו בגילוי לב נדיר 
ובסגנון השמור רק לו. שירתו 
הרומנטית והאישית שבה הוא 
חושף בגלוי וברגישות את בית 

הוריו.

31.5.23

 ארז ביטון:
"שירי נעשים 

מרבדים קטנים"
על שירתו חובקת כל, חוויית 
המהגר, הילד שניתק מהוריו, 
על חייו שבין חושך לאור, בין 

שמחה לרגישות. מסע עם חתן 
פרס ישראל, בצמתים מרכזיים.

יה
פד

קי
 וי

ה,
ור

לה
 ק

חל
 ר

ם:
לו

צי

ב הקורס ספרות ושירה
 כולל 6 מפגשים

 שיתקיימו בימי רביעי,
בשעות 12:00-10:30
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013
גוף ונפש

 מודע-תת מודע
ומה שביניהם

מרצה: ד”ר מירב קלו, פיזיולוגית 
-  הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל 

אביב. מרצה ומעבירה סדנאות על המוח 
ושינוי תהליכי חשיבה לקהל הרחב, 

לחברות וארגונים. בעלת מיזם ״בתנועה״ 
- התאמת אורח חיים  באופן אישי.

כולנו ראויים לחופש ליצור את 
המציאות שלנו כפי שאנו רוצים 
לעצמנו. לכולנו מגיעה העצמה 

והגשמה עצמית. הדרך למקום אליו 
נייחל מתחילה בארגז הכלים שיש 
לכל אחד מאיתנו. במהלך הקורס 

ננגלה את עיקרי שיטת המיינדפולנס, 
דיסציפלינה עתיקה המביאה איתה 
תבונה המובילה למודעות עצמית 

עמוקה והתפתחות אישית.
נכיר את התיאוריה וגם נתרגל 

באופן מעשי את הרחבת המודעות 
והקשיבות הפנימית ננסה להבין מעט 

יותר כיצד אנו פועלים, לאן מחשבתנו 
נודדת ומשפיעה על התנהגותינו ומה 

היא הדרך למציאת המשמעות של 
חיינו.

המפגשים יכללו מידע תיאורטי 
ותרגול מעשי.

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

נושאי הקורס: 

 16.11.22

 תודעה מודעות
ותת מודע

מה זה מיינדפולנס? מה 
ההבדל בין תודעה למודעות 
ולתת מודע. נכיר את המוח 

והחלקים היוצרים את התודעה 
שלנו ונלמד עקרונות בסיסיים 

לתרגול.

 30.11.22

מה זאת אהבה
אנחנו קוראים לה אהבה, 
מרגישים אותה, מגדירים 
אותה, מחפשים אחריה, 

מקווים וגם מתאכזבים 
ונפרדים. האם אנחנו באמת 

אוהבים זה את זו? מה האהבה 
עושה לכימיה במוחנו, או 
שאולי בכלל זאת הכימיה 

שעושה לאהבה?

 14.12.22

מחשבות מטרידות 
וסטרס

מחשבות מטרידות הן חלק 
אינטגרלי מחיינו. נלמד להבין 
כיצד הן מופיעות ומה מקומה 

של הביקורת העצמית ככזו 
שמזמינה אותן לשוב ולבוא 

גם כשלא צריך. נתרגל חשיבה 
נטולת שיפוטיות וביקורת.

 4.1.23

קשב והשגת מטרות
מהו קשב וכיצד אפשר לגייס 

אותו להשגת המטרות בהן אנו 
באמת חפצים מתוך גמישות 

מחשבתית ובטחון עצמי.

 18.1.23

 האם אפשר לחיות
ללא כאב?

מהו כאב וכיצד הוא מתורגם 
על ידי המוח? האם המוח מבין 

ומרגיש את הכאב או שבכלל 
הוא זה שמייצר אותו? כיצד 

ניתן להתמודד עם כאב ובאילו 
שיטות נהוג לטפל בו? והכי 

חשוב! איך נוכל לעזור לעצמינו 
להתמודד עם הכאב טוב יותר.

 1.2.23

לכתוב את תסריט חיינו
כיצד ארועים משמעותיים 

בחיינו נצרבים בתודעה ואיך 
אפשר לספר את אותו סיפור 
מעט אחרת באופן שיאפשר 

לנו צמיחה אישית.

 22.2.23

המוח החולם
מדוע אנו חולמים? האם 

לחלומות יש משמעות 
פסיכולוגית או שהם רק 

השתקפות של פעילות מוחית 
אקראית? למה כל כך חשוב 

לנו להבין את החלומות 
שלנו וכיצד בא לידי ביטוי 
תת המודע בחלימה. נכיר 

את המנגנונים מאחורי המוח 
החולם ונתהה אחר משמעותם 

של החלומות.

 15.3.23

חמלה
חמלה היא היפוכו של הכעס 
ותחושת הרצון בנקמה. האם 

אפשר לגייס חמלה גם כשאנו 
פגועים וכועסים וכיצד לעשות 

זאת מבלי להרגיש מפסידים 
במערכה.

 19.4.23
 חיפוש המשמעות –

מפתח לאושר
כולנו רוצים להיות מאושרים ומבינים 

שחלק משמעותי מהאושר שלנו הוא הצורך 
להרגיש חיוניים ובעלי משמעות. הייתכן 

שרובנו עוברים חיים שלמים מבלי למצוא 
את משמעותנו? נכיר כיצד לתת מקום 
למודעות לא מחשבתית כדי לזכך את 

תהליך חיפוש המשמעות שלנו.

 10.5.23
 להיות הורים –

מודעים ואחרים
כולנו יודעים שהורות יכולה להיות קשה 
לפעמים. העניין הוא שילדים הם ילדים 

וגם המוח שלהם שונה מאיתנו המבוגרים. 
הם מגיבים אחרת, וזקוקים לדברים שונים. 

איך לגדל ילדים מדהימים??? הילדים 
שלנו כבר מדהימים!! אולי ההרצאה הזו 
תסייע לנו להמשיך לגדל אותם ככאלה.

24.5.23
 מוח של מנהיג –

האם יכול להיות לנו כזה?
כדי להבין כיצד צומח מנהיג ומהי בכלל 
כריזמה ויכולת מנהיגות, עלינו קודם כל 

להבין מה מפעיל אותנו. המוח הוא חומרה 
ותהליכים מודעים וגם לא מודעים הם 

התוכנה. 
מה הופך אדם למנהיג ומה מגייס אנשים 
להרגיש מעורבים ולשתף פעולה אלו עם 

אלו תוך הזדהות עם הדמות המנהיגה.

7.6.23
 מחברים את הקצוות

לארגז כלים שלם
מה נוכל לקחת איתנו מארגז הכלים באופן 

שיאפשר לנו לשמור על העוגנים בחיינו 
ובו בזמן לצאת לדרך בה אנו לא נבהלים 

מאפשרויות בלתי מוגבלות בתחומי החיים 
השונים ולהרגיש מאושרים.



014
קולנוע
ישראל בראי 

הקולנוע
מרצה:  זיו אלכסנדרוני, 
מורה, מרצה ובמאי קולנוע.

החברה הישראלית בראי 
הקולנוע, מבט נוסטלגי 

מרגש ומצחיק עד דמעות 
של החברה והיסטוריה 

של כולנו בראי הקולנוע 
שנעשה כאן ב-100 השנים 

האחרונות.

ב הקורס כולל 12 מפגשים 
שיתקיימו בימי רביעי, 

בשעות 13:45-12:15
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נושאי הקורס:

9.11.22

ויהי בימי החלוצים
במהלך שנות השלושים של המאה 

הקודמת, נוצרו בארץ ישראל המנדטורית 
הסרטים הראשונים של הקולנוע 

הישראלי. סרטים כגון: "צבר", "לחיים 
חדשים", "זאת היא הארץ", "ויהי בימי", 
"עבודה", והלהיט הגדול "עודד הנודד". 
כול הסרטים היו פרי עמלם של משוגעים 

לדבר, חלוצי הקולנוע הישראלי )נתן 
אקסלרוד, ברוך אגדתי, חיים הלחמי, 

אלכסנדר פורד ואחרים( אשר בתנאים 
בלתי אפשריים ייצרו קולנוע ציוני מגויס 

המציג בפני העולם כולו, את המפעל 
הציוני המתחדש בארץ ישראל.

23.11.22

 אהבה בימי בורקס -
על אהבה ואידיאולוגיה 

בקולנוע הישראלי
מבוא מרתק ומצחיק לתולדות הקולנוע 

הישראלי החל משנות השישים ועד 
ימינו, דרך סיפורי האהבה של "הצבר" 
המיתולוגי. החל מ"אקסודוס" יחד עם 

אורי גיבור הספר והסרט "הוא הלך 
בשדות", דרך סרטי הבורקס של שנות 
השבעים ועד "חתונה מאוחרת" סרטו 

המשובח של דובר קוסאשווילי. תוך כדי 
כך נחשוף את הזרמים האידיאולוגיים 
אשר השפיעו על החברה הישראלית 

לאורך השנים.

 7.12.22

הקיבוץ - החלום ושיברו
הסוציאליזם היה נשמת אפה של התנועה 

הציונית והקיבוצים היו חוד החנית של 
החלום הציוני סוציאליסטי. הקולנוע של 

ראשית המדינה האדיר את הקיבוצים 
שנחשבו לבחירה הערכית הנכונה.

אך לצערנו הניסוי המפואר הזה התנפץ 
אל מול אופיו האינדיבידואליסטי של 

האדם וחשבון הנפש לא אחר לבוא.

סמסטר 
ראשון

 28.12.22

 קולנוע עם כיפה –
דת ואמונה בקולנוע הישראלי

הקולנוע הישראלי בדומה לתנועה הציונית 
כולה בחר להתעלם )שלא לומר לדחות( את 
עולם האמונה והדת אשר נחשב במשך שנים 

לגלותי ובלתי רלוונטי לחיים בארץ ישראל 
המתחדשת. בעורך פלא דווקא בתחילת האלף 

הנוכחי חל שינוי משמעותי ועולם האמונה 
והדת היהודית חזר בתנופה לקולנוע הישראלי 

הן ע"י יוצרים חילוניים והן ע"י יוצרים 
מהעולם הדתי.

11.1.23

"אני ואתה נשנה את העולם" - 
 הקולנוע והטלוויזיה של

אריק איינשטיין ואורי זוהר 
אריק אינשטיין ז"ל והרב אורי זוהר )תוכניות 

לול, מציצים, עיניים גדולות(. הם שניים 
מהסמלים הגדולים ביותר של עולם הבידור 
והתרבות הישראלי. בערב שכולו נוסטלגיה 
נהדרת של מוזיקה הומור וקולנוע, נסקור 

את העשייה הקולנועית והטלוויזיונית שלהם 
ונראה שמתחת למעטה ההומור והחיים 

הפרועים הסתתרו נפשות טועות שחיפשו 
משמעות.  

25.1.23

הקולנוע של אפרים קישון
פרנץ קישהונט )קישון( עלה לישראל במאי 
1949, כאשר אין בפיו מילה אחת בעברית. 

בתוך זמן קצר, הופך לגדול הסטיריקנים 
הישראלים ולסופר הישראלי המצליח ביותר 

)במונחי מכירת ספרים(. באמצע שנות 
השישים, הוא מחליט להיכנס לעולם הקולנוע 

ולהפוך את הטקסטים שלו לסרטים. בסך 
הכול, יצר קישון חמישה סרטים. ארבעה 

מתוכם: "סאלח שבתי" ) 1964(, "ארבינקא" 
)1967(, "תעלת בלאומליך" )1969(, ו"השוטר 
אזולאי" )1971( כלולים בפנתאון של הקולנוע 
הישראלי וזכו להצלחה עצומה. סרטו החמישי, 
"השועל בלול בתרנגולות" )1978( היה כישלון 
חרוץ ובעקבותיו נטש קישון את עולם הקולנוע 

וקצת לאחר מכן גם את ישראל.



קולנוע
״מבוסס על מקרה 

אמיתי״ - בין קולנוע 
למציאות

בתחילת דרכו היה הקולנוע סוג 
של בריחה מהמציאות הקשה של 
תחילת המאה העשרים. אך מאז 
ועד היום השתנה מאוד יחסו של 
הקולנוע אל המציאות ובעשורים 

האחרונים הפכה זו לספקית 
התסריטים הראשית של תעשיית 
הקולנוע. אילו אנשים ומאורעות 

זוכים לעיבוד קולנועי ואילו 
אתגרים עומדים בפני הקולנוע 
כאשר הוא מבקש לשחזר את 

המציאות על המסך... 
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סמסטר 
שני

15.2.23

סטיב ג'ובס: האיש 
ששינה את חיינו 

בכול דור ודור קמים גאונים 
שמשנים בחזונם את פני 

האנושות, סטיב ג'ובס, מנכ"ל 
אפל וממציא הטלפון החכם, 
עשה את זה שלוש פעמים!!! 

בשלושה עשורים. מה מסתתר 
מאחורי האיש המורכב 

והאניגמטי שידע את הסוד 
כיצד לחבר טכנולוגיה ובני 

אדם.

22.3.23

נלסון מנדלה: האיש 
שידע לסלוח

נלסון מנדלה, היה כלוא במשך 
27 שנים ע"י השלטון הלבן 

בדרום אפריקה, למרות זאת 
כאשר התמנה לנשיא הראשון 
של דרום אפריקה אחרי עידן 

האפרטייד הוא ידע לסלוח 
למיעוט הלבן ולבנות מדינה 

חדשה. על פעילותו זאת הוא 
קיבל את פרס נובל לשלום 

בשנת 1993.

3.5.23

הכתר – בית המלוכה 
הבריטי בראי הקולנוע
בית המלוכה הבריטי מסעיר 

את הדמיון האנושי כבר למעלה 
מ–1200 שנה. מאות ספרים 

ועשרות סרטים עסקו עד היום 
בדמויות שונות מבית המלוכה 

החשוב ביותר ששרד עד 
ימינו. מי הם המלכים שהפכו 
לגיבורים וכיצד השתנה היחס 

למוסד המלוכה עם השנים?

17.5.23

 בריטניה במלחמת
העולם השנייה

ההפצצות הגרמניות על לונדון 
בירת אנגליה לא השיגו את 

מטרתם. אנגליה נשארה לעמוד 
איתן והתקופה הזו הפכה לאתוס 

מרכזי בסיפור הלאומי הבריטי.

 31.5.23

של"ג בקולנוע
מלחמת לבנון הראשונה 

)1982( ו"הבוץ הלבנוני" 
שנמשך 18 שנים. קיבל 

ביטוי קולנועי נרחב ואיכותי 
מאוד בקולנוע הישראלי החל 

מ"שתי אצבעות מצידון", 
"עונת הדובדבנים" ו"גמר 

גביע" שנעשו בזמן הקרבות 
ועד הסרטים האישיים של 

שנות האלפיים "יוסי וג'אגר",  
??????

14.6.21

העכבר ששאג – חייו 
ויצירתו של וולט דיסני

כיצד הפכו אנימאטור צעיר 
)וולט דיסני( ועכבר קטן )מיקי 

מאוס( לאימפריית הבידור 
הגדולה ביותר בתולדות 

האנושות?
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015
חקר המוח

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

 יועץ רפואי לחברות ביוטכנולוגיה
ומרצה בתחום חקר המוח

סדרת הרצאות מרתקת שתחשוף את כל 
מה שחדש בהבנת תפקודי המוח והגוף 

שלנו. מה ידוע היום, כיצד טכנולוגיה 
משנה ומערערת תפיסות קיימות?

בסמסטר הראשון נבין שהמוח הוא כמו 
ראי המשקף לנו את שאנו עוברים וחווים. 

על חשיבות המודעות והתנועה, מה בין 
הגוף והקוגניציה ועוד רבות. ולפעמים 

נגלה שאת מה שחושפים היום כבר ידענו 
מאות שנים...

בסמסטר השני נראה כיצד הטכנולוגיות 
החדשות משפיעות על המח ועלינו? ניגע 
ונעסוק בריפוי ושדרוג יכולת, הבנות על 
נפש האדם וקלקוליה, כיצד החיידק הפך 

מאויב לאוהב? והאם באמת התקרבנו 
לחיי נצח?

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

נושאי הקורס:

16.11.22
המח המשתנה

מאיבר סטאטי לאיבר דינמי, המוח 
נמצא בתנועה מתמדת, של השתנות 

והתאמתיות. על כל זה ועוד נדבר 
בהרצאת הפתיחה.

30.11.22
המוח המוטורי

מדוע יש לנו מוח ומערכת עצבים? 
איך זה קשור לתנועה ולשיווי 

משקל? מה יש מאחורי האמירה לזוז 
כדי לחשוב?

14.12.22
גופנפש

שנים רבות השאלה הפסיכופיזית 
ריתקה את החוקרים, מחקרים 
חדשים מציעים תשובה אחרת 

מהידוע, על כל מה שבספקטרום 
שביניהם.

4.1.23
מוח ותודעה

מה היתרון בלהיות מודע? מה 
מלמדים אותנו הטיות תפיסה על 

העולם בו אנו חיים? האם הדברים 
הם כפי שנראים באמת?

18.1.23
לישון כדי לחשוב

על המוח החשמלי תדרים וגלים, מה 
הקשר בין שינה לחשיבה, לזכרון, 

ואיך מדיטציה קשורה לזה?

1.2.23
מוח ונפש

בעיות נפש ותפקוד שונות מקבלות 
זיוות מעניין מההבנה על תפקוד 
המוח. האם כל בעיה היא באמת 

"בעיה"? האם בכל דבר צריך לטפל?

22.2.23
ביוטכנולוגיה

את סימסטר ב׳ נתחיל בתובנות 
מתחומי החיים השונים והקשרים 

למוח, כיצד מגויסת טכנולוגיה 
לטיפול בבעיות, ומה מבשר החיסון 

לקורונה?

15.3.23
שדרוג

אוגמנטציה הוא תחום חדש 
הקשור למפגש של טכנולוגיה גוף 

ופילוסופיה, באיזה אופן ניתן לשפר 
יכולות?

19.4.23
קוגניציה וזכרון

כיצד דרך טכנולוגיה ניתן לרפא ואולי 
אף לשדרג יכולות לימוד, זכרון האם 

בעתיד נמצא פתרון לדמנציה?

10.5.23
גנטיקה

המהפיכה המעניינת של העשור 
השני של המאה ה-21, מה בין 

חיידקים וגידולי מוח? כיצד ניתן 
להעלים בעיות חשוכות מרפא? 

האם מה שאנחנו אוכלים משפיע על 
הדורות הבאים?

24.5.23
ריפוי טכנולוגי

האם חירשות היא דבר שיעלם 
מהעולם? עיוורון? הטכנולוגיה 

נכנסת למוח ולגוף ומציעה מזור 
חדש.

7.6.23
חיי נצח

מה הן ההתקדמויות החדשות 
בהארכת תוחלת החיים? האם בינינו 

כבר מסתובב האדם שיגיע למאה 
כעשרים ואולי אף יותר. אין סיום 

הולם יותר לסימסטר החדשני הזה.
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016
חוק ומשפט
 אקטואליה חוקתית

ומשפט פוליטי
 מרצה: עו״ד עידן אבוהב

  מתמחה במשפט ציבורי, יועץ לחברי
 כנסת ומרצה בתחומי המשפט,

אקטואליה וסוגיות חוקתיות. 

אין רגע דל בזירות הפוליטית, המשפטית, 
החוקתית, הביטחונית והפלילית. ישראל 

מתמודדת תדיר עם דילמות שמדינות 
אחרות נתקלות בהן לעיתים רחוקות . 

במסגרת הקורס נדון בסוגיות ליבה 
ובהתעצבות אופייה של ישראל תוך  

חשיפת האינטרסים, מאבקי הכוחות  
והמניעים הנסתרים ששימשו את גיבורי 

הפרשות השונות. כל הרצאה תיפתח 
בפרשנות חוקתית ומשפטית, לאירוע 
משמעותי אקטואלי, בחלקה השני של 

ההרצאה נעסוק בנושא המתוכנן לאותו 
שיעור. הקורס נוגע בסוגיות פוליטיות 
אך לא יהיה עיסוק בזהות פוליטית או 
בהבעת עמדות אישיות כלפי מנהיג זה 

או אחר. 

בסוף כל מפגש יוקצה זמן לשאלות 
הקהל. בשל השילוב בין אקטואליה לבין 

הנושא הקבוע לאותו שיעור יתכן כי חלק 
מהנושאים יועברו בשני מפגשים. על כן,  

יתכן והנושאים האחרונים ידחו לעונה 
הבאה.

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

נושאי הקורס: 

 16.11.22
משחקי הכס בישראל

מאבקי הכח בין המערכת 
הפוליטית למערכת המשפט, 

מאז “הזקן” ועד היום - סיפור 
הפיכתו של בית המשפט העליון 
בישראל - מרשות קטנה וחלשה 

למערכת משפט עוצמתית שמשנה 
את כללי המשחק הפוליטי, 

הדמוקרטי והצבאי בישראל. 
הכיצד?   

30.11.22
היועמ"ש לממשלה - 

 יועץ)ת( או מלך)ה(
לממשלה ושריה?

היועמ”ש לממשלה הפך להיות 
אחד התפקידים העוצמתיים 

בישראל. יש יאמרו עוצמתי מידי 
ויש יאמר טוב שכך. בהרצאה, 

שזורה באירועים מאחרי הקלעים, 
נבדוק הכיצד הגיע מעמדם של 
מי שאמורים להיות עוה”ד של 

הממשלה להיות כמעט מנהליה  
והאם מצב זה נכון מבחינה 

דמוקרטית, מנהלית, וצבאית.

14.12.22
לאן נעלמה הכנסת?

מאז שנות ה-80 החל תהליך 
הרסני של אובדן כוחה של 

הכנסת, שהפכה מרשות מפקחת  
על הממשלה לרשות כנועה 

לה ועושה דברה. כיצד תהליך 
זה משפיע על הדמוקרטיה 

ועל זכויות האזרח בישראל?  
ההרצאה מלווה בדוגמאות 
 מתוקשרות ומעניקה לקהל

חומר רב למחשבה. 

4.1.23
סיפורי בית הנשיא 

מוסד הנשיאות מוגדר בחוק יסוד 
כאזרח מס’ 1. אך במשך השנים 

נקשרו סיפורים משפטיים מעוררי 
מחלוקת בנשיאי ישראל. מה הן 
באמת סמכויות הנשיא? דמות 

ייצוגית או תפקיד רב עוצמה 
וכח? האם נשיאים חטאו בניצול 

סמכויות?... בית הנשיא מעולם לא 
נראה מרתק יותר...

 18.1.23
על מלחמה מנומסת בטרור
המלחמה בטרור היא ייחודית.  

טרוריסטים אינם משחקים 
“לפי הכללים”, פוגעים במכוון 
באוכלוסייה, מתחבאים מאחרי 

אוכלוסייה ואינם מצייטים למשפט 
הבינ”ל. דמוקרטיה, לעומת זאת, 

כפופה למגבלות חוקתיות. אז איך 
מתמודדים עם הטרור: על חיסולים 

ממוקדים, חקירות שב”כ, הגדר 
בעזה, מעצרים מנהליים ועוד...

1.2.23
אהובתו של מוחמד גנימאת

כ-200,000 פלסטינים היגרו 
לישראל לצורך נישואים. 

ניתוח מרתק של סוגיית איחוד 
המשפחות. וכל מילה מיותרת.

22.2.23
ואז הגיעה פסקת ההתגברות

חוקה, מדינה וזכויות אדם. נדון 
בתבשיל רותח ורווי יצרים שמכיל  

שלושה חוקי יסוד מהותיים 
ו”פסקת ההתגברות” אחת. 

על מה מתווכחים שני השפים 
)פוליטיקאים ושופטים( המבשלים 

קדרה זאת? 

15.3.23
 פסקי הדין המהפכניים

של בגץ
על החלטות מהפכניות בישראל  

שכמעט תמיד לוו בחילופי מהלומות 
בין המערכת הפוליטית למערכת 

המשפט. נחשוף פרטים מסקרנים 
מאחרי הקלעים וננתח את התנהלות 

הפוליטיקאים ושופטי בג”צ.

 19.4.23
פרשת קסטנר

 האיש שמכר נשמתו לשטן?
הרצאה מיוחדת ליום השואה. 

10.5.23
דמוגרפיה ומדינת לאום

שינוי דמוגרפי. האם מדובר על איום 
קיומי או טענה גזענית? האם יש זכות 

ללאום לשמר רוב? האם יכול להיות 
חשש דמוגרפי גם מקבוצות שונות 
בעם היהודי? מדוע הסיכון הזה לא 

מוחשי כמו הסיכון הביטחוני? מה הם 
מאפייני הסיכון הדמוגרפי?

24.5.23
זכויות חוקתיות ביני לבינך 
מקובל עלינו לחשוב על זכויות 

חוקתיות כמשהו נשגב ולאומי. ברם 
המשפט נוצר למען האדם במישור 

היום יומי – כגון: הזכות להורות וזכות 
האישה להפלה, זכות הורים לקיים 

חיי משפחה, זכות הסבים לקשר עם 
נכדים, הזכות להביא נכד מבן שנפל 

ועוד...

7.6.23
מי הוא יהודי?

אנוסי ספרד, עשרת השבטים 
שנעלמו, שושלת מלכים,  גרים 

וגרות, בן גוריון, נזיר כרמליטי אחד, 
כמה עשרות אלפי אנשים שמבקשים 

להיות מוכרים כזכאי עליה ושופטי 
בג”צ - כולם יחד ינסו לענות על 

השאלה – מי הוא יהודי? 



017
חווית 

תיאטרון 
על המסך 

הגדול
תיאטרון חי מצולם

מרצה: ד״ר דן רונן, במאי, 
מחזאי, מרצה וחוקר תיאטרון

בקורס ייחודי זה נקיים 
12 הרצאות על 12 הצגות 

תיאטרון אותן נקרין בהמשך 
להרצאה. ההצגות שנבחרו 
אינן מוצגות עוד וזו הדרך 
היחידה לחוות אותן לאחר 
שירדו מהבמה. כל מפגש 

ייפתח בהרצאת עומק 
על ההצגה )כשעה וחצי( 
ולאחריה תוקרן ההצגה 

)תיאטרון חי מצולם( באורך 
מלא.

ב הקורס כולל 12 מפגשים 
שיתקיימו בימי שלישי החל 

מהשעה 10:00

ב ייתכנו שינויים בהצגות 
המוקרנות

נושאי הקורס:

 15.11.22

"הדיבוק"
תיאטרון גשר 

 מחזה: רועי חן
בימוי: יבגני אריה

אחת הקלאסיקות החשובות של 
המחזאות היהודית בת זמננו 

בעיבוד מודרני.

 ב ביקורת "הארץ":
"אפרת בן-צור מתמסרת לתפקיד 
בכל גופה ומאודה. כל רגע בהצגה 

מעניין, יפה, מגרה את הדמיון"

  29.11.22

"החולה המדומה"
תיאטרון החאן 

 מאת: מולייר 
תרגום: ניסים אלוני

בימוי: אודי בן משה 

ב ביקורת "ידיעות אחרונות": 
"הצגה מענגת ומוצלחת מאוד...

כובשת את הבמה מהרגע הראשון 
עד האחרון.

"החולה המדומה" - סאטירה על 
רופאים ורפואה ובעיקר על פחדיו 

של האדם מעצם קיומו.
אחת הקומדיות הגדולות והידועות 

של כל הזמנים, שגיבורה הוא 
ההיפוכונדר ארגאן, אשר חייו 

סובבים סביב מחלותיו המדומות.״ 

    13.12.22

 "רוחות"
תיאטרון באר שבע 

 מאת: ה. איבסן
עיבוד ובימוי: עידו ריקלין

 ב ביקורת "כלכליסט":
״שורה תחתונה: קלאסיקה מודרנית 

עשויה היטב שלא כדאי לפספס.
"רוחות" - מחזה של איבסן משנת 1881 

ועדיין רלוונטי.
המחזה נכתב במאה ה-19, כביקורת 

נוקבת על מה שנחשב בזמנו מוסרי וראוי 
- דיכוי רגשי ויצרי, דתיות צרת-אופקים 

וגינוי הכמיהה לאושר אישי. הדימוי 
המרכזי נגע בטאבו מוחלט - מחלת מין 
שלוקה בה אדם, בגלל חטאיו של אביו. 

המחזה טלטל את הקוראים והצופים, 
ועורר תדהמה, זעם וגינוי.״

  3.1.23

 "הכיתה שלנו"
 התיאטרון הקאמרי
ותיאטרון הבימה 

מאת: טדאוש סלובודז'אנק 
תרגום: ענת זיידמן

בימוי: חנן שניר

ב ביקורת "ידיעות אחרונות":
״הצגה חשובה עם איכויות תיאטרון 
 מצוינות... מכריחות אותנו להתמודד

 עם השואה מזווית שונה...
***** 5 כוכבים.

"הכיתה שלנו" - 14 שיעורים על אהבה 
ורצחנות, זיכרון ושיכחה, רוע וחמלה, 

המתערבים זה בזה ויוצרים עולם דרמטי 
עוצמתי ומזעזע. "הכתה שלנו" מבוסס 

על הספר "שכנים" שנכתב על ידי 
ההיסטוריון יאן טומש גרוס, שנשען 

על עדויות של פולנים ויהודים, שהיו 
מעורבים בטבח הנורא בעיירה ידוובנה. 

המחזה שכתב סלובודז'אנק מתבסס 
בחלקו על אותן עדויות אבל בעיקרו זהו 

מחזה פרי דמיונו, שבמרכזו כתה של 
ילדים, אותם אנחנו מלווים מגיל 6 עד 

גיל 80.״

31.1.23

 "הסוחר מוונציה"
 תיאטרון הבימה

בתיאטרון הגלוב, לונדון 
מאת: שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: אילן רונן

המחזה הועלה בתיאטרון השייקספירי 
בפסטיבל לכבוד יום הולדתו של 

ויליאם שייקספיר. 

 ב ביקורת "הארץ":
"הבימה נוסע למערכה הבינלאומית 

בלונדון עם הצגה טובה מאוד.״

  17.1.23

 "חתונת הדמים"
תיאטרון באר שבע 

מאת: פרדריקו גרסייה לורקה
תרגום: רינה ליטוין
בימוי: כפיר אזולאי

מבין שלוש הטרגדיות הגדולות שכתב 
פדריקו גרסיה לורקה - 'בית ברנרדה 

אלבה', 'ירמה' ו'חתונת הדמים' 
- מוסכם כי הפיצוח הבימתי של 

האחרונה קשה מכולן.  

 ב ביקורת "הבמה":
״'חתונת הדמים' של לורקה זוכה 

בתיאטרון באר שבע בביצוע מושלם 
של בימוי, עיצוב ומשחק.״ 

הדיבוק. תיאטרון גשר

החולה המדומה. תיאטרון החאן

רוחות. תיאטרון באר שבע

הכיתה שלנו. תיאטרון הקאמרי, תיאטרון הבימה

חתונת הדמים. תיאטרון באר שבע
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2.5.23
 "מהומה רבה
 על לא דבר"

התיאטרון הקאמרי 
מאת: שייקספיר 

תרגום: דורי פרנס
בימוי: אודי בן משה

אחת הקומדיות האהובות 
והמהוללות ביותר של שייקספיר, 
שמשרטט עיר מציצנית ורכלנית. 

ב ביקורת "מקור ראשון":
״הבמאי אודי בן־משה ממקם את 

העלילה השייקספירית במקסיקו – 
מה שמאפשר לו לחגוג בקרנבליות 

צבעונית.״

23.5.23

"חשמלית ושמה 
תשוקה"

התיאטרון הקאמרי 
ותיאטרון הבימה 

מאת: טנסי וויליאמס
נוסח עברי: רבקה משולח

בימוי: אילן רונן

פרשנות בימתית חדשה לקלאסיקה 
מודרנית. משתתפים: יבגניה 

דודינה, עמוס תמם ועוד.

ב ביקורת "ידיעות אחרונות":
הפקה מרשימה ומרוכזת, 

המצליחה לחשוף מחדש את 
העוצמה הרגשית של המחזה ולתת 

לו פרשנות עכשווית מפתיעה". 

14.3.23

 "דוד וניה"
תיאטרון החאן
מאת: אנטון צ'כוב

נוסח עברי: רבקה משולח
בימוי: מיקי גורביץ'

האם הטרגדיה לא טמונה במוות אלא 
בצורך להחזיק מעמד בחיים, להתקיים 

ללא תחושת מטרה או סיכוי לשינוי?

ב ביקורת "כלכליסט":
 "שורה תחתונה: אנטון צ'כוב

ואריה צ'רנר במיטבם."

21.2.23

 "יונה ונער"
תיאטרון גשר 
מחבר: מאיר שלו 

עיבוד ובימוי: יבגני אריה 
עיבוד: רועי חן

סיפור אהבה בשירות ההגנה בתקופת 
מלחמת השחרור. סיפורה על אנשים, 

שכמו יוני הדואר, כמהים לשוב הביתה. 
בלדת אהבה על-זמנית.

ב ביקורת “ידיעות אחרונות”: 
"מפגש ענקים... אפוס רומנטי קסום, 

תמים ומרומם נפש. חיזיון מרהיב...
הציון: 5 כוכבים".

דוד וניה. תיאטרון החאן

מהומה רבה על לא דבר. התיאטרון הקאמרי 

יונה ונער. תיאטרון גשר 

במנהרה. תיאטרון גשר

6.6.23
 "במנהרה"

תיאטרון גשר 
מחזה מאת: רועי חן על פי תסריט 

של דניס טנוביץ'
בימוי: עירד רובינשטיין

סאטירה קצבית ושנונה המבוססת 
על הסרט "שטח הפקר". זוכה פרס 

האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר.

ב ביקורת "ידיעות אחרונות": 
"במנהרה פשוט הצגה נהדרת. קו 

החזית של התיאטרון הפוליטי בארץ. 
5 כוכבים. אל תחמיצו!״ 

20.6.23
 "אשכבה"

התיאטרון הקאמרי
מאת ובבימוי: חנוך לוין

המחזה מבוסס על שלושה סיפורים 
של אנטון צ'כוב

ב ביקורת "הבמה":
"הצגת ׳אשכבה׳ בתיאטרון 
הקאמרי היא הצגת מופת."

אשכבה. התיאטרון הקאמרי

חשמלית ושמה תשוקה. 
הקאמרי ותיאטרון הבימה 
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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 החל

מהשעה 9:30

 ב ייתכנו שינויים בסרטים
המוקרנים

27.12.22
 אוסטרליה: ארצם של יונקי הכיס

והאנשים ברי המזל
אוסטרליה, היבשת החמישית, היבשת הנידחת, 
עשתה דרך ארוכה מראשיתה כמושבת עונשין 

בריטית בסוף המאה ה-18, ועד להיותה המדינה 
בעלת איכות החיים הגבוהה ביותר בכדור הארץ.

האוסטרלים של היום הם צאצאי העירבוב בין 
האסירים למתיישבים החופשיים, ויש ביניהם 

רבים שאינם רואים אות קלון באבותיהם, אסירי 
עבודות הפרך, אלא חשים כלפיהם סוג של גאווה.

באמצע המאה ה-19 התפרסמה באוסטרליה  
דמותו של נד קלי, מנהיג כנופיית שודדי דרכים 
ובן לאסיר משוחרר, שהפך לסוג של רובין הוד 

אוסטרלי, המאתגר, מוסכמות ומייצר ענין רב עד 
היום, כדמות שנויה במחלוקת שסביבה נוצרו 

הרבה יצירות של ספרות, תיאטרון וקולנוע.
ב מרצה: שחר זיו

ב הקרנת הסרט: נד קלי

10.1.23
 סין - שחור לבן בצבעים:

מקומוניזם לריקוד חופשי
גל של שינוי עובר בדור האחרון על האמנות 

הסינית מבית ומחוץ. בין עם האמנות מסורסת 
ומוגבלת ובין עם היא חופשית למחצה ניתן לעקוב 

אחר השינויים החברתיים והאמנותיים שהולכים 
יד ביד. נכיר את ראשית האוונגארד הסיני ואת 

פועלם של האמנים בסין המשתנה.
ב מרצה: זאביק רילסקי

ב הקרנת הסרט: הרקדן האחרון של מאו

24.1.23
 קמבודיה: אנשים ומקדשים

לאורך המקונג
מסע חוצה קמבודיה בשבילים הצדדיים הנפרשים 

לאורך נהר המקונג במדינה ראשונית, מרתקת 
ונשכחת, שידעה תקופות מזוויעות בעברה הלא 

רחוק. מפגש מרתק עם הפנים הפחות מוכרות של 
המדינה, עם הנופים היפים, אנשיה המקסימים 

וכמובן מקדשיה המרהיבים.
ב מרצה: מורן קושניר

ב הקרנת הסרט: לולה הקדושה

8.11.22
ארה"ב: מגרין בוק לפייסבוק

מסע היסטורי חברתי ומוזיקלי דרך 
חוקי ההפרדה הגזעניים המושרשים 

בדרום ארה"ב של שנות ה-60 
ולחיפוש המתמשך אחר ביטחון ושוויון 

הזדמנויות עבור אפרו-אמריקאים, 
שישה עשורים לאחר חוק זכויות 

האזרח בארה"ב.
ב מרצה: גליה פסח

ב הקרנת הסרט: הספר הירוק

 22.11.22
אתיופיה: עליה וסודות
היכרות עם מאפייני העלייה 

מאתיופיה, חיי היהודים שם, חווית 
המסע הקשה לארץ, הצצה לפעילות 
המוסד וחשיפה לנושאים עליהם ‘לא 

מדברים’.
ב מרצה: אביגיל ברקוביץ
ב הקרנת הסרט: עץ תאנה

6.12.22
 בהוטן: ניחוחות של חמלה

בעמקי ההימלאיה
בכפר קטן לונאנה, בגובה 4,800 מטר 
על רכס ההימלאיה נמצא בית הספר 

הנידח ביותר בעולם. כל ילד בממלכה 
זכאי לחינוך, גם אם הוא גר בלונאנה. 
כאשר המלך רואה את עצמו אחראי 

לאושרם של התושבים.
בהרצאה זו נצא לחקור את בהוטן, 

מדינה אחרת. מקום בו מנסים לשמר 
את המסורת, מול חדירת ההשפעה 
המערבית. מקום בו מוקירים אמונה 

והלך רוח חיובי, ורואים בהשכלה ערך 
עליון, למרות היות רוב תושבי המדינה 

כפריים ורועי יאקים. מדינה עליה 
שורה הלך הרוח הבודהיסטי ונושא 

עימו ניחוחות של חמלה ואהבת הזולת
ב מרצה: איילת אידלברג 

 ב הקרנת הסרט: 
לונאנה: יש יאק בכיתה
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14.2.23
 בוסניה – הרצגובינה:

 המלחמה הראשונה באירופה
 אחרי מלחמת העולם השניה

)וזו לא מלחמת רוסיה-אוקראינה(
עם התמוטטותה הסופית של ברה"מ בדצמבר 

1991 התפרקה הרפובליקה הפדרלית 
הסוציאליסטית של יוגוסלביה במלחמת אזרחים 
אכזרית, בעיקר בבוסניה – הרצגובינה, ששיאה 
בטבח שעורכים הסרבים ביולי 1995 במוסלמים 

של העיירה סרברניצה שבמזרח בוסניה.
כיצד הפכה בוסניה - הרצגובינה ממדינה רב 

תרבותית יפה ושלווה, בה חיו מוסלמים נוצרים, 
קתולים ונוצרים אורתודוכסים בהרמוניה ובחיי 
משפחה וקהילה משותפים, לשדה קטל ורצח 
של חפים מפשע, כולל אלפי ילדים, במרכזה 
של אירופה, על גבולן של אוסטריה ואיטליה. 
ומה עשו ממשלות האיחוד האירופאי, נאט"ו 

והאו"ם במהלך המלחמה הנוראה ההיא.
ב מרצה: רמי סימסולו

ב הקרנת הסרט: לאן את הולכת אאידה

28.2.23
משבר הזהות בעולם הערבי

בשנים האחרונות הולך ומעמיק המתח בתוך 
העולם הערבי בין גורמים שמרניים מאד 
מבחינה דתית, לבין אלו שרוצים אסלאם 

פרגמטי ומותאם למציאות המודרנית. המאבקים 
נסובים סביב שאלות אקוטיות, כמו: האם מותר 

להשתיל איבר של חזיר בניסיון לשמר את 
חייו של החולה? האם מותר לבנות בובות שלג 

דמויות אדם? האם אלימות כלפי נשים היא 
לגיטימית מבחינה דתית? האם מותר לנשים 

לעסוק בספורט ואם כן באילו תנאים? 
שאלות אלו ועוד מעצבות מחדש את העולם 

הערבי וקובעות את זהותו לשנים הבאות.
ב מרצה: ד"ר מיכל יערי

ב הקרנת הסרט: לא פה, לא שם

21.3.23
צרפת: בחזרה לבורגונדי וללב 

ליבה של צרפת הכפרית
יין, חקלאות, מסורת ואתגרים למסורת 

צרפת. על רקע נופיו המדהימים של חבל 
בורגונדי ודרך סיפור של יקב משפחתי, 
אנו נגלה את תרבות היין, מקום המשק 

החקלאי וקשיי המעבר הבין דורי 
בצרפת של ימינו. אנו נשאל את מיקומם 
מסורת היין הצרפתית והחקלאות בכלל 
ונבדוק את הקשר לאדמה וזהות צרפת 

המעורערת
ב מרצה: סבין יעקובוביץ׳

ב הקרנת הסרט: בחזרה לבורגונדי

16.5.23
סינגפור: יהלום מנצנץ במזרח

לסינגפור עבר מרתק והווה מאתגר 
ומעניין. הכפר שהיה מעוז שודדי ים 

עניים הפך לעיר עולם עתידנית מרתקת 
מבחינה פוליטית, כלכלית, ארכיטקטונית, 

חברתית  ותרבותית.  נסייר בשבילי 
ההיסטוריה ובדוכני המזון וננסה להבין מה 
מניע את עיר העולם המודרנית המפתיעה 

והמדהימה.
ב מרצה: איריס בר

ב הקרנת הסרט: עשיר בהפתעה

30.5.23
 אפגניסטן: ילדות,

נערות ונשים
סיפורה של באחטאי, ילדה אפגנית בת 

שש, שרוצה ללכת לבית ספר וללמוד 
בדיוק כמו הבן של השכנים. האם קונה 

לה מחברת יקרת ערך, שיירי האודם 
שלה משמשים כעיפרון, ועדיין דרכה 

אל ההשכלה והלימודים קשה מאוד.
הסיפור הפרטי של באחטאי מסופר על 

רקע אפגניסטן הענייה, תחת שלטון 
הטאליבן, מדינה בה ילדות, נערות 

ונשים מנסות לשרוד חיים רווי אלימות 
וללא זכויות.  

ב מרצה: אושיק פלר גיל
ב הקרנת הסרט: המחברת

13.6.23
רוסיה: מוסיקה כמאבק 

לחופש פנימי תחת משטר 
דורס ומרסק

בשנות ה-40 המאוחרות בברית 
המועצות, נולד דור חדש, הדור הראשון 

אחרי המלחמה.
דור של שטיפת מוח מופלאה, בני מסך 

הברזל שגידלו אותם להיות קומוניסטים 
אבסולוטיים המבריקים  באורה של 

שמש העמים.
תארו לכם את האכזבה כאשר 

דור זה בוחר ללמוד בהיחבא ג'אז 
אפרו אמריקני, לנגן בסקסופון, כלי 

האימפריאליזם הנבזי ומחקה בלבושו 
את מהפכת התרבות המערבית.

בהרצאה נדבר על המאמץ לחופש 
תודעתי במסגרות טוטליטריות בלתי 

נתפסות ועל המחירים הבלתי אפשריים 
ששילמו צעירים אלה כדי לבטא את 

עצמם.
ב מרצה: דניאל גולדנברג

ב הקרנת הסרט: הגנדרנים



 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 - 
מפגשים חברתיים

״ממשיכים להיפגש״
 לבני 60 ומעלה, עם תוכן

 ענין וסימפטיה.
 המפגשים פעם בחודש,

בימי ראשון.

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(

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:
 רכזת של”מ מתנ”ס קריית אונו: 

פנינה בסרגליק 
נייד: 052-4078080

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: ייעוץ 
בטיולים בארץ ובחו”ל, הדרכה בבישול עיראקי, 

דוגווקר, עזרה בניסוח של חומר כתוב, הדרכה 
בכתיבת ספר ועוד.

בנוסף קיימות כיום בבנק הזמן קבוצות לימוד 
בתחומים שונים, כגון: עצות לחיים בחכמת 

המקרא, קבוצת הליכה, שפות: אנגלית, רוסית, 
איטלקית, מועדון קריאה, עיון ושיח על ספרי 

הנביאים 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

נייד: 054-4766505

בנק הזמן 
מתחדש
תן זמן וקבל זמן
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קהילה מטיילת

המתנ״ס
קריית אונו

האסכולה

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 יוצאים פעם 

בחודש והם 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

   האסכולה   2023-2022   5859   האסכולה   2023-2022 

המתנ״ס
קריית אונו

האסכולה

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 תיווסף הרצאת הסבר, מפגש עם שחקנים 
ויוצרים, חשיפה מאחרי הקלעים. 

מרימים מסך 
הצגות תאטרון מובחרות

/ פרויקט מבית של”מ /

 ב להצטרפות, נא לשלוח מסרון למיכאלה בר,
רכזת התכנית,. נייד: 052-6026682

חדש

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’, 
בין השעות 9:00-8:00

ב מחיר: 192 ש״ח לחודש
 ב לפרטים והרשמה:

רוני אוחיון, נייד: 054-5750030
משרד האסכולה: 03-5353635

התעמלות 
בונה עצם 

בזום

ZOOM



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: ספטמבר 2022

בספרייה העירונית, רח' המייסדים 5, קריית אונו

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

מפגש ראשון: יום א׳ /  4.9.22

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

מפגש ראשון: יום ב׳ /  5.9.22

ב מחיר הסדנה לעשרים מפגשים: 5X298 ש״ח
ב ההרשמה באסכולה: 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 

 מבית מתנ״ס
קריית אונו
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hamatnas.co.il. :ב לפרטים והרשמה באתר המתנ"ס

המתנ״ס קריית אונו

תרבות ואירועים
חוגי מבוגרים

מחול
 הורה הקריה - חולית

קבוצת מחול 30+
 לירן מיכאלי 

טל’: 054-7559223

מקהלת “קול הכבוד” - 
חבורת הזמר לגילאי 40+

 מנצח: אורי דרזי,
טל’ 052-2567728

אורן הללי טל’ 052-2565446

מרכז אמנויות
רח׳ ירמיהו 4, קריית אונו

ב טל: 03-5347659 
art@kono.matnasim.co.il

להתרגש, לאהוב, 
ליצור

מרכז אמנויות מחכה לכם - 5 
דקות מאולמות האסכולה. מיטב 
האומנים והמורים ממתינים לכם 
בסביבה מקצועית וביתית: ציור 

ורישום ד פיסול ד קדרות ד שזירת 
פרחים ד פיסול קרמי ד תכשיטנות 

ד אומנות הטקסטיל ד סריגה ד 
תפירה ועיצוב אופנה ד אומנות 

שימושית ד אומנות העץ ד ויטראז׳ 
ד  הום סטיילינג ד קרמיקה ועוד.

הספרייה 
העירונית

בית לתרבות יוצרת
רח׳ המייסדים 5, קריית אונו

 ב הזמנת כרטיסים לכל האירועים
 ורישום לחוגים באתר המתנ"ס:

HAMATNAS.CO.IL

ב טל׳ 03-5343603

 ב מופעי מוסיקה והרצאות
העשרה מגוונות.

ב חוגי שפות )איטלקית, 
ספרדית, ערבית, גרמנית, אנגלית 

וקוריאנית(.
ב הטרקלין הספרדי – סדרת 
מפגשי עמותת הלאדינו אחת 

לחודש בימי שני.
ב הצגות ומופעי ילדים בימי שני 

)בואו עם הנכדים!(.
ב השאלת ספרים, ספרי שמע, 

ספרים דיגיטליים - ללא תשלום.
ב מפגשי סופרים ומשוררים.

ב תערוכות אמנות מתחלפות 
בגלריית הספרייה.

ב שיתופי פעולה פוריים עם צוות 
גמלאי צה"ל, מועדון המורים 

הגמלאים, יד לבנים בקעת אונו.
ב אפשרויות התנדבות מעניינות.

תפוח פיס 
ומועדון השחמט

שלוחת חוגי המתנ"ס במבני תפוח 
פיס, רח׳ לוין פינת הזמיר ובמועדון 

השחמט, רח׳ רבין 32, קריית אונו

מועדון השחמט 
קורסים למבוגרים חובבי המשחק 

בהדרכת מדריכים בכירים.
ב לפרטים: טל׳ 03-6356142

 צרפתית
הקולג’ הצרפתי

 קורסים במספר רמות
מוכרים לגמול

ב לפרטים: טל׳ 03-9326888

הטלוויזיה 
הקהילתית

קורס קצר של 3 חודשים ואתם 
משדרים בטלוויזיה: צילום, 

תחקיר, תסריט ובימוי

ב לפרטים: יריב רובין
טל׳ 052-8357701



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 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 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: 80 ש״ח.

תקנון האסכולה
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.
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.
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