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דבר הדיקן
רוברט ה. סמית של האוניברסיטה העברית  וסביבה ע"ש  הפקולטה לחקלאות, מזון 
חקלאות  לפתח  מחזונה  נפרד  בלתי  חלק  שבסביבתה  הקהילה  עם  בשילובה  רואה 
השכלה  הקניית  הוא  זה  בחזון  חשוב  מרכיב  ובטוחה.  בריאה  בסביבה  מתקדמת 

לתלמידי הפקולטה, לאזרחים שבסביבתה ולבאים אליה מארצות העולם.  

שאיפה  בעלי  ציבור  כמשרתי  עצמנו  רואים  אנחנו  גבוהה,  להשכלה  ציבורי  כמוסד 
לפתוח אופקים חדשים ולהעניק ידע לבאים בשערינו. אשר על כן ביתנו פתוח ואנו 

מזמינים אתכם ליטול חלק במגוון רחב של פעילויות העשרה.

גם השנה את שעריו  יפתח  אורגנית בפקולטה,  יחידה  חוץ, המהווה  ללימודי  המדור 
קורסי  רחבה של  להיחשף לקשת  הציבור  יכול  שונות, שבמהלכן  לימודים  למסגרות 
העשרה בתחומים רבים ומגוונים של המדע והאמנות השימושית, ושורה ארוכה של 

הרצאות בנושאים פופולאריים ומעוררי סקרנות. 

קיימת גם אפשרות ליטול חלק בקורסי הפקולטה ה"רגילים" בשיתוף עם הסטודנטים 
שלנו. החשיפה לגירוי האינטלקטואלי הזה תעניק למשתתפים ידע ועניין ותגוון את 
מסגרת השבוע במהלכה יזכו המשתתפים בערך מוסף של חוויה תרבותית וחברתית 

מרתקת.

הנושאים  את  לבחור  המצורפת,  בחוברת  לעיין  הסביבה,  תושבי  אתכם,  מזמין  אני 
ברחובות  האוניברסיטאי  בקמפוס  להיחשף  כדי  אלינו  ולבוא  לטעמכם,  המתאימים 

לחוויית לימודים מיוחדת במינה, הרוויה בחדשנות, חשיבה וידע.

נשמח לארח אתכם בביתנו.

     
פרופ' בני חפץ
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דבר ראש המדור
רוברט ה. סמית של האוניברסיטה העברית  וסביבה ע"ש  הפקולטה לחקלאות, מזון 
והמדור ללימודי חוץ מחויבים לספק לקהילה שסביבנו אפשרויות לפתיחת אופקים 
חדשים ולהעניק ידע לבאים בשערינו. בהזדמנות זו אני מזמינה כל אחת ואחד מכם 

ליטול חלק במגוון רחב של פעילויות העשרה.

המדור ללימודי חוץ שמח להציע קשת רחבה ומגוונת של קורסי העשרה בתחומים 
הקורסים  רבים.  תחומים  ועוד  ותרבויות  דתות  שפות,  אמנות,  המדע,  של  רבים 
מתקיימים בשעות אחר הצהריים ובימי שישי. חוברת זו מיועדת לפרט חלק מהמגוון 

הרחב של הפעילויות. 

 http://hutz.agri.huji.ac.il :המידע אודות תכניות נוספות מפורט באתר שלנו

בנוסף לקורסי העשרה המפורטים בחוברת זו אנו מציעים תכני ידע נוספים:

השתלמויות מקצועיות: קורסים שנתיים בתחומי: דבורים, לול, מדגה, צאן, רפת ועוד…

תזונה,  חקלאית,  שמאות  בתחומי:  וקצרים  שנתיים  רב  לימודים  תעודה:  לימודי 
הסמכת טועמי שמן זית ועוד...

תלמידי חוץ בקורסי הפקולטה: קיימת אפשרות להשתתף בקורסים בודדים מתוך 
מגוון לימודי ה"בוגר" וה"מוסמך" כתלמידים שלא מן המניין. 

סמסטר קיץ וקורסי הכנה: קורסים הניתנים כהכנה לשנה"ל האקדמית ומיועדים 
כימיה,  פיסיקה,  מתמטיקה,  כגון:  המדעיים  בתחומים  המניין  מן  לסטודנטים 

כלכלה ועוד... 

קורסים בהתאמה אישית: תפורים לפי מידת הלקוח ועל פי בקשתו.

הנושאים  את  לבחור  המצורפת,  בחוברת  לעיין  הסביבה,  תושבי  אתכם,  מזמינה  אני 
המתאימים לטעמכם, ולבוא אלינו כדי להיחשף לחוויית לימודים מיוחדת במינה, הרוויה 

בחדשנות, חשיבה וידע בקמפוס ירוק ומלבלב.

נשמח לראותכם 

בברכת שנה פוריה ומהנה, 

רחלי ענברי
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מערכת הלימודים - ימי שישי   

שישי  09:00 - 10:30   

ישעיהו ליבוביץ - זהות יהודית 	�
וישראלית במבחן

שנות השישים - מוודסטוק ועד צ'ה 	�
גווארה

'סיפורו של מקום' - סיפורם של 	�
אתרים נבחרים בתולדות ארץ ישראל   

תרבויות וטבע	�

נכנסים לפרדס: מספר בראשית לספר 	�
הזוהר - מבוא לעולם התנ"ך שלא 

היכרתם

המוח והתנהגות האדם  	�

חוויה מהסרטים - הרצאות קולנוע 	�
שנוגעות בחיים

צמחי מרפא ותבלין לאורח חיים בריא	�

"אני והעתיד"	�

רייקי: אנרגיה תבונית למרפא 	�
ולשלווה

שישי  11:00 - 12:30

קרימינולוגיה	�

תורתם של אפיקורוס ולוקרציוס: על 	�
טבע היקום, האלים והעונג הרוחני

שירים באידיש - הרבה מעבר לנשמע	�

דתות ואמונות	�

צריך כפר שלם כדי לגדל ילד - 	�
החינוך בספרטה והחינוך הקיבוצי 

2500 שנות דימיון

צמחי בר למאכל ולמרפא	�

מחשבה יוצרת מציאות - שנה את 	�
חשיבתך וישתנו חייך

מועדי הלימודים ימי שישי

  29.03.19 ,15.03.19 ,08.03.19 מרץ: 

    12.04.19 ,05.04.19 אפריל: 

 31.05.19 ,24.05.19 ,17.05.19 ,10.05.19 ,03.05.19 מאי: 

14:00 - 09:30
סדנת כתיבה אישית	�
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מערכת הלימודים במהלך השבוע - אחה"צ

18:30 - 17:00

מנאו-ריאליזם ל"פוסט 	�
ריאליזם" אמנות 

ופוליטיקה בקולנוע 
האיטלקי

19:30 - 18:00

מירושלים לרומא - 	�
הנצרות המערבית 

מראשיתה ועד 
הרפורמציה

תמורות בסביבה 	�
האסטרטגית של 

ישראל ברבעון הראשון 
של המאה ה-21

כשההגה בידיים שלנו: 	�
מודעות עצמית לחיים 

טובים

20:00 - 18:30

המסע אל נבכי ספר 	�
בראשית

סינית מתחילים	�

19:15 - 17:00

יפנית מתחילים	�

19:30 - 18:00

פסיכולוגיה של שקרים, 	�
הונאה ומניפולציות

אמנות ההקשבה לגופנו	�

תורתו של שפינוזה: 	�
מטאפיסיקה, פיסיקה, 
הכרה ומוסר - קריאה 

ב"אתיקה"

היהדות בראי תורת 	�
הנפש

קרימינולוגיה - הצד 	�
האפל של החברה  

העולם המרתק של 	�
הגרפולוגיה

20:15 - 18:00

רישום וציור באקדמיה 	�
למתקדמים

תכנון גן הנוי הפרטי	�

20:00 - 18:30

פרקים נבחרים 	�
בתורשת האדם

19:00 - 17:30

האמנות בתקופת 	�
המהפיכה הצרפתית

19:30 - 18:00

ד"ר ענת גואטה 	�
קוראת בתנ"ך

אבחון ציורי ילדים	�

שלישי שני ראשון
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ישעיהו ליבוביץ'
זהות יהודית וישראלית במבחן   

מרצה: ד"ר עודד ציון,  היסטוריון וחוקר דתות

הוא  ה-20.  המאה  של  בישראל  המובילים  הדעה  מבעלי  לאחד  הפך  ליבוביץ'  ישעיהו 
ניהל שיח רעיוני מרתק עם עולם המחשבה היהודי ופילוסופי של ימי הביניים ושל העת 
המחשבה  של  עולמן  תפיסת  ואתגרו  גדול,  הד  עוררו  המיוחדות  ודעותיו  המודרנית, 

היהודית והישראלית העכשווית.   

בין הנושאים שיידונו:   

תפיסת האל אצל ליבוביץ' - אהבה בלתי אפשרית?	�

מיהו יהודי ומהי יהדות - הגדרות ישנות-חדשות	�

האדם והמצוות - על טעם החיים ותכליתם 	�

בין דת ומדינה - חזון ומציאות 	�

בין דת ומדע - הילכו יחד?	�

היסטוריה, טבע ומשיחיות 	�

היהדות בין אתיקה ומוסר   	�

ליבוביץ' והרמב"ם - חזון האמונה האידיאלית   	�

ליבוביץ' והרב קוק: על סוגים של קדושה 	�

ימי ו': 08.03.19 - 31.05.19  )9 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 680 ₪

מדעי הרוח והחברה
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שי שנות השישים
מוודסטוק ועד צ'ה גווארה

מרצה: טל רשף, מרצה ויועץ לפעילות עסקית מול תרבויות שונות בעולם 

מה הצמיח את המוזיקה של לד זפלין ופינק פלויד, את המחאה נגד מלחמת וייטנאם ואת 
רקע המלחמה הקרה, הפחד  על  אלה התרחשו  כל  ואיך  בפאריז,  מהפיכת הסטודנטים 
מהגוש הסובייטי דווקא כאשר המערב הלך ושגשג כלכלית ורמת החיים בו הלכה ועלתה. 

בין הנושאים: 

- התופעות התרבותיות שהצמיחו שנות ה-60 ושמלוות את 	� הפירות התרבותיים 
התרבות שלנו עד היום.

- הניסיונות השונים לבנות דרך חיים חדשה, שקוראת תיגר על הדרך 	� דרכי חיים 
המסורתית המערבית.

מהפיכות תרבות בהיסטוריה - האם שנות ה-60 היו אירוע חד פעמי או שתופעות 	�
כאלו ארעו בתקופות אחרות?

מדוע זה קרה? הרקע החברתי, הכלכלי והפוליטי אשר הצמיחו שנים אלה.	�

החריקות - התמונות הקשות שצמחו בחיק המציאות החדשה, מהאופנוענים של 	�
Hell angels ועד הגורואים השרלטנים.

ועד 	� קליפורניה  של  באוניברסיטאות  המלחמה  כנגד  מהמחאה   - וייטנאם  מחאת 
הפינוי מסייגון. 

מהומות הסטודנטים בצרפת - אירועי מאי 68, שבהם כמעט והתמוטטה הרפובליקה 	�
הצרפתית.

במזרח - נסיון ההתקוממות בצ'כוסלובקיה, מהפיכת התרבות בסין, המצב בצפון 	�
וייטנאם וקובה וכיצד ראו אותם במערב.

ישראל של שנות ה-60 - השנים העליזות מתדפקות על דלתה של מדינה הנמצאת 	�
בעימות מתמשך ואופוריה של ניצחון.

וכל השאר, בתרבות שלנו עד 	� - מה השאירו שנים אלו, ההיפים  העולם של אחרי 
עצם היום הזה.

ימי ו': 08.03.19 - 31.05.19  )10 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 740 ₪
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'סיפורו של מקום' - סיפורם של 
אתרים נבחרים בתולדות ארץ ישראל 

מרצה: ד"ר אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים, מרצה ומדריך 
בארץ ובעולם

קדושת ירושלים והתפתחותה לאורך הדורות  	�

ירושלים מוכרת לכול כעיר מקודשת, אבל דווקא גלגולי קדושתה לאורך הדורות לוטים 
ירושלים לאורך ההיסטוריה, את  בערפל. בהרצאה נסקור את תהליך התקדשותה של 

נקודות המפנה בתהליך זה ואת אתרי הקדושה המרכזיים.

‘שנית לא תיפול?' - מצדה - מיתוס ומציאות	�

ויושביה. ממצאים חדשים  יוצא הדופן של מצדה,  במהלך ההרצאה נספר את סיפורה 
הנוגעים לפרשת מצדה מעלים סימני שאלה ביחס למהימנות הסיפור ההרואי של יוסף 
נבחר  גדלנו. חשובה לא פחות מהסיפור עצמו היא השאלה, מדוע  בן מתתיהו שעליו 
ורומם סיפור מצדה כחלק מן האתוס הישראלי. כמו כן, ההרצאה תוביל אותנו למחוזות 
התיאורטיים של ‘זיכרון’ מול ‘היסטוריה’, של זיכרון קולקטיבי ושל יצירת אתוס לאומי.  

תולדותיו של נווה המדבר עין גדי 	�

נתאר את סוד קסמו של נאת המדבר, החל בתכונותיו הפיסיות )אקלים ייחודי וריבוי 
נתייחס  זה.  במרחב  שהתקיים  הייחודי  האנושי  השגשוג  את  אפשרו  אלו  וכיצד  מים( 
לגידולי התמר והאפרסמון, ל’סוד הקריה’ ולתיאוריות קונספירציה הממקמות את עין 

גדי במרכזה של דרמה בין-לאומית.

מהפכות אנושיות בתל ערד	�

נבקר בתל ערד, בו קיימים שני אתרים נבדלים, האחד מתקופת הברונזה הקדומה והשני 
להבנת  כפלטפורמה  בו  ונשתמש  על שלבי התפתחות האתר  נלמד  ראשון.  בית  מימי 

מהפכות יישוביות )המהפכה העירונית( ופולחניות )ריכוז פולחן(.

עבדת: הנבטים, דרכי הבשמים והפרחת השממה	�

הנבטי.  העם  אותו,  שיישב  המופלא  ובעם  הארץ-ישראלי  במדבר  תעסוק  ההרצאה 
ייחודם של הנבטים וסוד קסמם לא נבעו רק מיכולתם להפריח את השממה, אלא גם 
והמרחביים,  האקלימיים  לשינויים  בהתאם  שעברו  הלכת  מרחיקת  מהטרנספורמציה 
טרנספורמציה שאיפשרה לנבטים לא רק לשרוד אלא גם לשגשג במשך מאות בשנים. 

כדוגמה לאתר נבטי נתמקד בעבדת, אתר מורשת עולמי.

ימי ו': 08.03.19 - 12.04.19  )5 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר:  400 ₪

מדעי הרוח והחברה
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שי תרבויות וטבע 
מרצה: ד"ר אבי זלבה, קרימינולוג, חוקר, מרצה ומנחה סדנאות

החיים בעיר הצפונית ביותר בעולם	�
נורבגיה - טבע ואדם 	�
פינלנד ולפלנד - החינוך במקום הראשון	�
הולנד - מבט מבפנים	�
טורקיה בשלטון ארדואן - האם זה זה רע לטורקים ולישראל?	�

ימי ו': 08.03.19 - 12.04.19  )5 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 400 ₪

קרימינולוגיה
מרצה: ד"ר אבי זלבה, קרימינולוג, חוקר, מרצה ומנחה סדנאות

רומן זדורוב - רוצח או חף מפשע	�
רצח ילדים על ידי ההורים 	�
עבירות מין בישראל 	�
בוני וקלייד המיתוס מול המציאות	�
חוויות ביקור בבתי סוהר בעולם 	�

ימי ו': 08.03.19 - 12.04.19  )5 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 400 ₪
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נכנסים לפרדס: 
מספר בראשית לספר הזוהר  

מבוא לעולם התנ''ר שלא הכרתם 
מרצה: ד''ר לוי שפטוביצקי, בעל שני תארי דוקטור מאוניברסיטת סורבון, פריז 

ומאוניברסיטת בר-אילן

מסע מרתק החושף את נסתרות ספר בראשית. סדרת הרצאות על סודות הבריאה, בריאת 
העולם ובריאת האדם. נערוך הכרות עם ראשית האנושות ונגלה את מהותו של האדם. 

בכתבי חז"ל, פרדס הוא כינויה של תורת הסוד היהודית, העוסקת במה שמכונה "סתרי 
הידוע  הסיפור  הוא  זה  בביטוי  השימוש  מתבסס  שעליו  המרכזי  המקור  האלוהות". 
נכנסו  גדולים  נכנסו לפרדס". בסיפור ארבעה חכמים  המצוי בתלמוד הקרוי "ארבעה 
לעולמות רוחניים ה"פרדס", אבל לא כולם יצאו משם בריאים ושלמים. "פרדס" זאת גם 
שיטה מיוחדת ומרתקת לחקור ולהבין את התנ"ך, להגיע לעומקים של ספר הספרים. 
בתורה  פסוק  כל  ולהבין  ללמוד  מאפשר  פשט-רמז-דרש-סוד,  תיבות:  ראשי  "פרדס" 
את  להבין  פשוט  הוא  והפשט  "פשט"  נקרא  הראשון  שונים.  הבנה  מישורי  בארבעה 
מה שכתוב, "רמז" - הוא הרומז לנושא אחר שאינו מובן מפשט, ה"דרש" - הוא קשר 
אסוציאטיבי לנושא אחר שעליו רוצה הדרשן לדבר, איננו בהכרח בא להסביר את הפשט 
כל  הוא חלק הנסתר של   - ו"הסוד"  או סיפור להרחבת התמונה,  לדרוש דרשה  אלא 
פסוק וניתן להבינו באמצעות מושגים וכלים רוחניים. המפתיעה ביותר היא דרך הסוד. 
ידריך אותנו בדרך המיסתורית הזאת ספר הזוהר, הטקסט הסתום, הקסם האופף אותו 
אותו   - הזוהר  ספר  קוראיו.  מיליוני  בקרב  רבה  המעוררים התעניינות  המיסטי  וכוחו 
ויוצא הדופן אשר הפך לאחד הכתבים בעלי השם הנודע  חיבור רב סודות, מסתורין, 

בכל עולם. 

במשך הקורס אנחנו נכנס ל"פרדס" של טקסטים ידועים ואהובים מספר בראשית, אבל 
נחזור בשלום! 

Í  .קורס לממשיכים עם מבוא למתחילים

ימי ו': 08.03.19 - 31.05.19  )10 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 740 ₪

מדעי הרוח והחברה
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שי תורתם של אפיקורוס ולוקרציוס
על טבע היקום, האלים והעונג הרוחני  

מרצה: ד"ר עליזה טסלר, מרצה לפילוסופיה

בסדרת המפגשים ננתח את תפיסתו של אפיקורוס )מאות 4-3 לפנה"ס(, פילוסוף יווני 
ובעל השפעה ניכרת על התפתחות תרבות המערב. זאת, בהתבסס על ניתוח קטעים 
בה  לפנה"ס(,   1 )מאה  לוקרציוס  הרומאי:  המשורר-פילוסוף  של  המופת  יצירת  מתוך 
נפרשת בפני הקורא משנתו של אפיקורוס. תוך כדי כך, נחשף קו רעיוני מקשר בין מכמני 
הפילוסופיה היוונית לאוצרות התרבות הרומית ולתגליות של המדע המודרני עד למאה 

ה-21. 

עשויה  נפש  השגחה;  ללא  אלים  וריק;  אטומים  עשוי  טבע  שיידונו:  הנושאים  בין 
אטומים; אושר ושלווה בהנהגת השכל; העונג כתכלית החיים; עליונות ההנאה הרוחנית 

על פני זו החומרית; חיוב החיים; בשבחי הידידות; על פיתוח הסגולות הטובות. 

ימי ו': 08.03.19 - 14.06.19  )12 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 840 ₪

שירים באידיש
הרבה מעבר לנשמע

מרצה: ד''ר לוי שפטוביצקי, בעל שני תארי דוקטור מאוניברסיטת הסורבון, פריז 
ומאוניברסיטת בר-אילן

הקורס מתמקד בהיסטוריה של שירים באידיש ובמוזיקת יהודי מזרח אירופה, מהמקורות 
ועד ימינו. איך נולד העולם המפואר של התרבות המוזיקלית של יהודי ארצות אשכנז? 
היסטוריה מרתקת על ההתפתחות החל מהתרבות העממית ועד לתופעה העולמית, 

משקיעתה הטרגית ועד קומה לתחיה בימינו. 

Í .ההרצאות מלוות בחומר מוזיקלי עשיר וחומר וויזואלי רב

ימי ו': 08.03.19 - 17.05.19  )8 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 610 ₪
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דתות ואמונות
מרצה: טל רשף, מומחה בהתנהלות עסקית ובתרבויות המזרח

עולם של דתות - מהי דת, מה מעצב אותה והאם אפשרי שתהיה דת בלי אלוהים?	�

הינדואיזם - הדרך של הודו - הדת השלטת של הודו, האם היא דת של ריבוי אלים? 	�
גלגול הנשמות, קארמה ודהרמה.

- לעשות דרך אי עשייה, לחיות בזרימה בלי הגדרות ומתוך 	� - תורת הטאו  יין יאנג 
פתיחות לשינוי מתמיד. 

ותירס, 	� קקאו  אדם,  קרבנות  האצטקית.  והדת  המאיה  דת   - אמריקה  מרכז  דתות 
והמקדשים הנטושים בלב הג'ונגלים.  

 דרכו של קונפוציוס - תורתו של קונפוציוס. מהי, כיצד היא נוצרה, ואיך היא מתבטאת 	�
בחיי היומיום בסין בימינו.

הבודהיזם והמבט פנימה - דת? פילוסופיה? פסיכולוגיה? דרך שאין בה אלוהים לעבר 	�
מניעת סבל כאן ועכשיו.

- עובדות מפתיעות על דת שכולנו מכירים: כיצד עיצבה אותה 	� אלף פנים ליהדות 
גלות בבל? מה קרה לה בגלות? ובכלל, איך מופיעה על במת ההיסטוריה אמונה באל 

אחד? 

- הדת, האלים והמיתולוגיה, שיצרו חשיבה מדעית, ששינתה את 	� דת יוון העתיקה 
פני האנושות.

האם 	� הודיות.  למסורות  ישו  סיפורי  בין  מפתיע  דמיון   - שחשבתם  מה  לא  נצרות, 
הושפעה הנצרות המוקדמת מהודו?

משפיעה: 	� הדת  בהם  מפתיעים  מקומות  על  מבט  עם  סיום   - הארון  שבתוך  הדת 
בקולנוע, בפוליטיקה, בסקס, בכלכלה העולמית, בציור ועוד...

ימי ו': 08.03.19 - 31.05.19  )10 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 740 ₪

מדעי הרוח והחברה
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שי צריך כפר שלם כדי לגדל ילד   
החינוך בספרטה והחינוך הקיבוצי - 

2500 שנות דימיון
מערכות  בחקר  מתמחה  החינוך,  של  להיסטוריה  דוקטורנט  קווס,  דוד  מר  מרצה: 

חינוך, מאפייני הוראה ודמויות מורים ותלמידים בהשוואה היסטורית 

חזקה  )פוליס(  מדינה  עיר  הייתה  הספירה  לפני  לשלישית  השמינית  המאות  בין 
ועצמאית שנקראה ספרטה. מה שהחזיק אותה עצמאית וחזקה הייתה מערכת החינוך 

שלה שנקראה אגוגה )AGOGE(, מערכת חינוך שיתופית ויוצאת דופן לזמנה. 

אלפיים חמש מאות שנים אח"כ בשחר המאה העשרים הוקמה באותו אזור, בארץ ישראל, 
מערכת חינוך שיתופית, שכמוה לא נראתה בכל העולם עד אז - חוץ מספרטה - הקיבוץ! 

האם שתי הישויות הקטנות הללו היו דומות בעוד כמה מאפיינים כמו: רכוש, היחס 
לנשים, דמות האזרח, שוויון והגנה קבוצתית על היחיד? 

נלמד את כל זאת תוך התמקדות בהשפעת אורחות החיים על מערכת החינוך והנער 
המתחנך. 

בקורס נציג את החניך בספרטה באור אחר וחדשני למחקר וזאת תוך השוואה למערכת 
החינוך הקיבוצית הקדם מדינתית ותוך השוואה לנער המתחנך בקיבוץ. 

נכיר מושגי יסוד במערכות החינוך ביוון העתיקה: אתונה, כרתים בדגש על ספרטה.

חדשניות  חינוך  ושיטות  מערכות  על  ובעיקר  הקיבוצית  החינוך  מערכת  על  נלמד 
בספרטה ובקיבוץ ועל הבניית מערכות חינוך והשימוש בהן כצורך חברתי.

ימי ו': 08.03.19 - 31.05.19  )10 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30 מחיר: 740 ₪
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מדעי החיים

צמחי מרפא ותבלין 
לאורח חיים בריא

מרצה: נעמי כהן-קאפח, .M.A בוטנאית והרבליסטית מרצה ומאמנת לבריאות 

"טוב לדאוג לחולה שיהיה בריא, אבל טוב יותר לדאוג לבריא שלא יהיה חולה" - היפוקרטס, 
הדורשת  המונעת,  הרפואה  של  היסוד  הנחת  זו  המערבית".  הרפואה  ו"אבי  יווני,  רופא 

מודעות ואחריות לאורח חיים בריא. 

ויטמינים  רק  לא  לנו  מספקים  הם  האדם.  בתזונת  חשוב  חלק  הינם  ותבלינים  צמחים 
ומינרלים, אלא גם חומרים פעילים שונים המשפיעים על בריאותינו. בקורס נכיר תכונות 

ושימושים של צמחים וכיצד ניתן לשלב אותם כמזון ותבלינים בתזונה היומיומית שלנו.

לתיפקוד תקין של מערכות שונות בגוף.	�

לחיזוק מערכת החיסון.	�

לניטרול וניקוז רעלים מהגוף.	�

להפגת מתח ולחצים.	�

לשיפור יכולת הריכוז והזיכרון.	�

לרוגע ושלוות נפש, לשינה טובה.	�

לעיכוב תהליכי הזדקנות ולאריכות ימים. 	�

תבלינים כנוגדי חימצון, אנטי דלקתיים ואנטי סרטניים.	�

הנבטת זרעים - יתרונות תזונתיים ובריאותיים.	�

שמנים ארומטיים - לבריאות ויופי.	�

Í  היכרות ולימוד של הצמחים ומנגנוני פעולה ביולוגיים של חומרים פעילים, בשילוב
מצגות, הדגמת הצמחים, נבטים וטעימות הממחישות את הנלמד.

ימי ו': 08.03.19 - 17.05.19  )8 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30 מחיר: 610 ₪
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שי צמחי בר למאכל ולמרפא
מרצה: נעמי כהן-קאפח, .M.A בוטנאית והרבליסטית מרצה ומאמנת לבריאות 

לצאת  צריך  לא  הארץ.  ברחבי  מקום  בכל  האביב  בעונת  בשפע  נמצאים  בר  צמחי 
למרחקים. ניתן לפגוש בהם גם בחצר ובסביבה הקרובה. חשוב מאד לזהות נכון את 

הצמח ולדעת איזה צמח מותר לקטוף והיכן.

בקורס נלמד איזה צמחים ניתן לאכול ואילו אסור מאילן צמחים כדאי להיזהר. אילו 
ריסוסים  ללא  בר  צמחי  לשלב  ניתן  איך  אותם.  לצרוך  ניתן  וכיצד  למרפא  משמשים 
וכימיקלים בתזונה היומיומית. אילו צמחים ניתן לגדל בגינה הפרטית או בעציץ/אדנית.

נכיר מתכונים להכנת סלטים, מרקים, פשטידות ותבשילים בשילוב צמחי בר.

נצא לסיורים קצרים להכיר את מקום גידולם הטבעי: בגבעות מזרח-רחובות, נס-ציונה, 
גבעת ברנר, פארק קנדה.

נאות קדומים,  וגן צמחי א"י,  קיימת אפשרות להצטרף לטיולים לגבעת התורמוסים 
נחל קטלב, יער אילנות ועוד.

 

Í  .הסיורים - בהגעה עצמית

Í  יינתנו מדויקים  פרטים  מהרגיל.  ארוכים  יהיו  הסיורים  יערכו  בהם  הלימוד  ימי 
למשתתפי הקורס.

Í .השעורים מלווים במצגות, הדגמת הצמחים וטעימות הממחישות את הלימוד

ימי ו': 08.03.19 - 17.05.19  )8 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30 מחיר: 880 ₪
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סדנת כתיבה אישית 
מנחה: שבתאי מג'ר, פסיכולוג, משורר, מנחה קבוצות, מנחה סדנאות כתיבה 
פירסם שלושה ספרי שירה. כותב ועורך מדור סקירת ספרים חדשים בכתב העת 

‘פסיכואקטואליה' של הסתדרות הפסיכולוגים.

עכשיו תרגיל 

יל –  ְרּגִ ו ּתַ ַעְכׁשָ
ְמיֹוְנָך תֹב ִמּדִ ּכְ

ֲאָבל ַדע
ְמיֹון ְגנֹב ְלָך ֵמַהּדִ ָהֱאֶמת ּתִ

אֹון תֹב ִמּתֹוְך ּגָ ּכְ
בֹוְדָך ִאּלּו ְקֶצה ּכְ תֹב ּכְ ֵקר ְלַעְצְמָך. ּכְ ׁשַ

ֶזה. לּוי ּבְ ּתָ
ְרֶאה ְלָך ָזִניַח ּנִ ְפָרט ׁשֶ ַהְתֵחל ּבִ

ֵחף, ַעד  ּסָ ְך ּתִ ַאַחר ּכָ
ֶמה ְלָך ָדּ ּיִ ׁשֶ

ְסַחְפּתָ ְלתֹוכֹו ּנִ ׁשֶ
ְך ְוָאז ַהְמׁשֵ

ְטַרח ִלְקֹרַע ֵמָעֶליָך ַאל ּתִ
ָזב ַוֲחָרָטה ּכָ

ים ְוֵתן ָלֶהן, ּלִ ָמֵלא ֶאת ַהּמִ
ָבר ן ָלֶהן ּדָ ּתֵ ַאל ּתִ

ֶזה ֲאִמין ּבְ ִאם ּתַ
ם ּתּוַכל ְלִהְתַקּדֵ

אוגוסט 2013   שבתאי מג'ר

כתיבה אישית, פנימית, ייחודית ופרטית, שנוצרת בזמן המפגש ובין המפגשים, בבית. 
הכתיבה לפרקים חופשית וספונטנית, או מכוונת נושא ומוטיב. הכתבים אחר כך נקראים 
שנוגע  ממוקד  ולמשוב  חווייתי  אישי  התייחסותי  למשוב  וזוכים  הקבוצה  חברי  בפני 

ומטפל בענייני כתיבה, עריכה והגשת הטקסט. 
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המוח והתנהגות האדם
מרצה: פרופ' אבשלום אליצור, פיזיקאי ומרצה לפסיכולוגיה ופילוסופיה של המדע

מחקר המוח בימינו מאפשר הבנה הולכת וגוברת של התנהגות האדם. קורס זה מתאר 
בשפה פשוטה את תחומי המפגש בין מחקר המוח והפסיכולוגיה.

בין הנושאים שיידונו: 
	 המוח, מבנהו ופעולתו  	 הבסיס הפיזיולוגי של היצרים  	 הלא מודע  	 מחלות נפש: 
	 התנהגות האדם לעומת התנהגות בעלי- וחלום   	 שינה  תורשה או סביבה?  

החיים  	 חשיבה וזיכרון  	 הילדות והזקנה מההיבט המוחי.

Í  .תחולק ביבליוגרפיה נרחבת בעברית עם מצגות

ימי ו': 08.03.19 - 31.05.19  )10 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 740 ₪

היצירות האישיות מלוות אותנו ומפרות את הכתיבה של כולם. ההתייחסות לכתיבה 
נפתחת ומועשרת ובעזרתה מתהווים הרגלי קריאה, הקשבה והתבוננות. 

נוגעים בסוגות כתיבה שונות  יצירות ספרותיות,  תוך כדי כתיבה והתדיינות פוגשים 
ורוצה  ולבטא את הנמצא בנו  ומתנסים בעריכה, בעידון ההבעה ובהתקרבות לפגוש 

להיאמר, כמו גם להקשיב ולשמוע ביתר צלילות את הנאמר לנו. 

הסדנה מתאימה למי שכבר כותבים, ומבקשים לבסס ולחזק את התפיסה הפנימית 
שלהם בהיותם כותבים; וכן למי שעדיין מהססים לגבי הדימוי שלהם ככותבים, שעדיין 
ולגלות האומנם דחף  ומנסים להכיר את הפרסונה הכותבת שבהם,  מחפשים אישור 
ניתנת  הלב  תשומת  אותם.  לבטא  דרכו  את  וימצא  מהם  חלק  הוא  בכתיבה  היצירה 

ליצירה הכתובה, לאדם היוצר ולדרכו במעשה הכתיבה והעריכה.

Í :הסדנה תתקיים במתכונת של 6 מפגשים: 5 בימי ו' ו-1 ביום ב' כפי הפירוט להלן

בימי ו':  8.3.19, 29.3.19, 17.5.19, 24.5.19, 31.5.19  |  בשעות: 09:30 - 14:00    

ביום ב': 15.04.19  |  בשעות:  17:00 - 20:00  |  מחיר: 1,460 ₪    
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חוויה מהסרטים
הרצאות קולנוע שנוגעות בחיים

מרצה: ענת שפרן אור, מרצה בכירה, פיתחה סוג של הרצאות אחרות על קולנוע, שאינן 
מקובלות בעולם ההרצאות. מחברת הספר "חוויה מהסרטים - לפגוש את עצמך בקולנוע"

נדגים  אותו  לכולנו,  רלוונטי  החיים,  מן  נושא  יעמוד  מפגש  כל  של  במרכזו 
מחשבה. מעוררי  משעשעים,  מרגשים,  סרטים  בקטעי  חווייתית  צפייה   באמצעות 
כל הרצאה מתובלת בעזרת העשרה מתחומי דעת רבים כמו: פסיכולוגיה, פילוסופיה, 
ספרות, שירה, מוסיקה ועוד. הרצאות ייחודיות ומרתקות המשלבות את חוכמת החיים, 

חוכמת הקולנוע והעשרה רב תחומית.

שלוש הרצאות תעסוקנה בקולנוע הישראלי, האיראני ויצירתו הקולנועית של אלמודובר.

נשים מסביב לעולם הולכות נגד הזרם - ילדות, נערות ונשים נלחמות על האמת של 	�
עצמן נגד המוסכמות המקובלות בחברה בה הן חיות.

איך משפיע המורה המשפיע? - מורים מהסרטים והחיים.	�

חכמת החיים בספרות המופת לילדים ולמבוגרים - אליס בארץ הפלאות, הקוסם	�
של  הפילוסופיים  ההיבטים  יודגשו  בהרצאה   - הדב  פו  הקטן,  הנסיך  עוץ,  מארץ   

היצירות ויודגמו גם קטעי הסרטים.

הקולנוע האיראני - שילוב של פשטות ותחכום. הקולנוע האיראני הוא מן המעולים 	�
בעולם כולו - מדוע?

איך לתאר? - השואה בראי הקולנוע והספרות - מהו האתגר שעמד בפני במאי קולנוע 	�
בבואם לתאר את השואה?

בצמיחה 	� נדון  העצמאות,  יום  לכבוד   - והצלחתו  הישראלי  הקולנוע  של  ייחודיותו 
המופלאה של הקולנוע הישראלי בעשור האחרון, ונבחן כיצד הקולנוע משמש כמראה 

למציאות החיים הישראלית.

לנו 	� יתגלה  במחלוקת  השנוי  הספרדי  הבמאי   - וצבע  נשים  מלודרמה,   - אלמודובר 
בגאוניותו, ובמאפיינים הבולטים של סרטיו.

לאן הם הולכים - וכיצד הם שבים? - גיבורי מסע. 	�

אוכל מהסרטים - אוכל כמשל לחיים - הרצאה מהנה שאחריה יש צורך להזמין מקום 	�
במסעדה...

ימי ו': 15.03.19 - 31.05.19  )9 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 680 ₪
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סדרת מפגשים העוסקים בָּפן 

הטכנולוגי
מרצה: אבנר שרון, MBA מומחה לטכנולוגיה ולפשיעת סייבר

בין הנושאים אשר נלמד:

מה היה כאן בתחילת המאה הקודמת? על מה חשבו כאשר דברו אז על העתיד? 	�

מה חשבו על התקדמות הטכנולוגיה ומה סיפרו לנו על זה הורינו.	�

טוב את 	� יותר  להבין  כדי  צריכים לעשות  אנחנו  כיום, מה  על הפיתוחים הקיימים 
הטכנולוגיה הסובבת אותנו. גם אם אנו מבינים מעט - לא תמיד את היתר נוח לנו 

לשאול וגם לא תמיד יש את מי לשאול.

�	  Augmented Reality רבודה | מועשרת | מעורבת ,Virtual Reality מציאות מדומה

מה היא בכלל מציאות?  שאלות רבות ללא תשובה מוחלטת - האם אכן המציאות 	�
היא יציר מוחו של המתבונן? 

האם אנחנו חיים בסרט או בעולם של מישהו אחר? האם יש עולמות מקבילים?	�

יש יותר שאלות מאשר תשובות . . .	�

מה מבטיחים לנו לעתיד הקרוב? מה בטווח 30 השנים הבאות? 	�

האם התבונה המלאכותית  )AI( תביא איתה מהפכה תעשייתית נוספת?	�

היא זו הנוהגת כבר היום במטוסים החדישים בהם אנו טסים.	�

כנראה נעבוד ביחד עם הרובוטים כצוות.	�

קצת על בית חכם, מכונית עצמונית, עיר חכמה. מיעוטם כבר כאן והיתר לעתיד 	�
הקרוב. 

Í .כל המפגשים בלוויית מצגת מפורטת, סרטונים ודוגמאות לרוב

ימי ו': 08.03.19 - 03.05.19  )6 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 490 ₪
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רייקי אנרגיה תבונית למרפא ולשלווה
מנחה: אילת פורת, .M.A  בפסיכולוגיה מחקרית, רייקי מאסטר, מנחה קבוצות 

למודעות עצמית, דמיון מודרך ומדיטציה

ורוגע.  ריפוי  לשם  הגוף  על  ידיים  הנחת  באמצעות  באנרגיה  טיפול  שיטת  הינה  רייקי 
קבלת הרייקי מאפשרת לשחרר ולהניע את הכוחות הטבעיים לריפוי הטמונים בכל אדם. 
השיטה קלה ללימוד ומתאימה לכל אדם בכל גיל. מאחורי הטיפול עומדת גם תפיסת עולם 

המגולמת בחמשת העקרונות של הרייקי, ואשר גם אותה נלמד.

עבור רוב האנשים אשר לומדים רייקי - השימוש בשיטה הופך לחלק בלתי נפרד מהחיים 
והסיפורים על נפלאות הרייקי לא מפסיקים להפתיע!  

Í .חניכה לרייקי שלב א', מאפשרת טיפול עצמי ובבני המשפחה

ימי ו': 08.03.19 - 31.05.19  )10 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30 מחיר: 740 

מחשבה יוצרת מציאות
שנה את חשיבתך וישתנו חייך 

מנחה: אילת פורת, .M.A  בפסיכולוגיה מחקרית, מנחה קבוצות למודעות עצמית, 
דמיון מודרך ומדיטציה

"חשוב טוב - יהיה טוב", "סוף מעשה במחשבה תחילה", "נבואה שמגשימה את עצמה"  
למחשבות שלנו יש כוח. הפרשנות השכלית של המציאות קובעת את המציאות האישית 
שלנו. גם כשאין לנו יכולת לשנות את המציאות, אנחנו יכולים לבחור איך לראות אותה, 

ובכך להשפיע עליה. אופן החוויה שלנו את המציאות מעצבת אותה עבורנו. 

נלמד על: 

דפוסי חשיבה מעכבים - איך מגלים אותם? 	�

אימוץ חשיבה מקדמת: משפטים הופכיים. מנטרות.	�

חשיבה חיובית "בערבון מוגבל" - מתי ואיך להשתמש בה.	�

מיקוד המחשבה בכיוון ברור מאפשר הגשמה. הסרט "הסוד", חוק המגנוט.	�

אסטרטגיות חשיבה מנצחות לעזרה עצמית.	�

- המילים שאנחנו אומרים לעצמנו יכולות לברוא או להרוס, למקד 	� כוחה של מילה 
ולקדם, וגם להשפיע על הגוף.

ימי ו': 08.03.19 - 05.04.19  )4 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 360 ₪
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מורה: אדר זקס  , מלמדת יפנית ומחברת חוברות לימוד יפנית בעברית בשיטה ייחודית

היכן  לשאול  תוכלו  כבר  קצר  זמן  בעוד  שלכם!  הראשון  היפנית  לקורס  הבאים  ברוכים 
איזו שעה פועלת רכבת  ועד  ביותר? כמה עולה הקימונו הזה  מסעדת הראמן הקרובה 

השינקנסן לקיוטו?

קורס ראשוני הכולל ממרבית היבטיה של השפה היפנית ומהווה בסיס לרכישת השפה 
ויכלול   בהמשך. הקורס ילמד מתוך חוברות עבודה בעברית שהמורה, אדר זקס, הכינה 
לימוד מערכת כתב פונטית )הירגנה(. לימוד כללי דקדוק בסיסיים ורכישת יכולת שיחה 

ראשונית )החלפת ברכות, הכרות, התמצאות בשטח(.

על מנת ללמוד היטב את השפה היפנית יש להבין את מקורות התרבות היפנית העתיקה 
והמודרנית כאחד. לכן, ישולבו בו סיפורים ואנקדוטות שונים.  

ימי ב': 11.03.19 - 20.05.19  )10 מפגשים( שעות: 17:00 - 19:15   מחיר: 1,100 ₪ 

 

 

סינית מתחילים
זה כמו סינית, בשבילי!

מורה: הראל בכנהיימר, B.A בלימודי אסיה והשפה הסינית, התגורר בבייג'ינג ובעל 
ניסיון רב בהוראת השפה הסינית 

יותר. בקורס נתמקד בהבנת הנשמע, יכולת ניהול  המזרח הרחוק מעולם לא היה קרוב 
שיחה על נושאים יומיומיים כגון: היכרות, אוכל, טיולים, בידור, משפחה, עסקים. בנוסף 
לימוד  וכן  ואקטואליה  היסטוריה  מוזיקה,  תרבות,  כמו:  נושאים  נשלב  השפה,  ללימוד 

מתוקשב, סרטונים ומצגות.

ימי א’: 10.03.19 - 30.06.19  )15 מפגשים( שעות: 18:30 - 20:00  מחיר: 1,100 ₪ 

שפות
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קורסים במהלך השבוע 

מנאו-ריאליזם ל"פוסט ריאליזם"
אמנות ופוליטיקה בקולנוע האיטלקי

מרצה: ד"ר פיאמטה מרטגני, אנתרופולוגית

הקורס יתמקד בהתפתחות הקולנוע האיטלקי מסוף מלחמת העולם השנייה ועד זמננו. 
לאורך הסמסטר ינתן דגש על מערכת היחסים בין: אמנות, פוליטיקה וקולנוע באיטליה. 
מבחר הסרטים שנצפה במהלך הקורס יעניקו הזדמנות לשיח וניתוח על נושאים קריטיים 
הקשורים להיסטוריה, פוליטיקה, ולמהפיכה התרבותית של איטליה מהתהוותה עד ימינו 

אנו.  

חלקו הראשון של הקורס יוקדש לתופעת הנאו-ריאליזם בקולנוע האיטלקי, שהשפיעה 
עמוקות על אסתטיקת החוקים והאידיאולוגיה של אמנות הקולנוע. לאחר מכן, נחקור 
מבט  עם  ה-21  המאה  של  החדש  האיטלקי  הקולנוע  ריאליזם":  ה"פוסט  תופעת  את 
בין סוף שנות ה-60 עד תחילת  - תקופת הטרור באיטליה  לאחור על "שנות הפלדה" 
שנות ה-80. תקופה זו, כמו קודמתה, השפיעה רבות על האידיאולוגיה ועל אסתטיקת 

החוקים של הקולנוע האיטלקי המודרני. 

מרנסנס איטלקי להתפתחות המשטר הפאשיסטי Cinecittà ושימוש בקולנוע ככלי 	�
תעמולה 

סוף מלחמת העולם השנייה והתפתחות הנאו-ריאליזם  	�
הנס הכלכלי באיטליה בסוף שנות ה-60 והתפתחות ה"נס הקולנועי": פליני ואנטוניוני  	�
ממערבון 	� הקולנוע  מסך  על  פוליטי  שקט  באיטליה;  הטרור  ומתקפות  ה-70  שנות 

הספגטי לקומדיה האיטלקית 
שנות ה-80: סילביו ברלוסקוני כמפיק קולנוע והתפתחות סרטי ה-B  האיטלקים 	�
ו"הרנסנס הקולנועי" של הקולנוע 	� לפוליטיקה  פונה  ברלוסקוני  שנות ה-90: סילביו 

האיטלקי  
שנות ה-2000: המשבר הפוליטי וחזרה ל"פוסט ריאליזם"  	�
�	   Gomorra עד  One hundred steps-מראשיתה של המאפיה  האיטלקית עד ימינו. מ
נשים בקולנוע האיטלקי: פמיניזם בקולנוע ואמנות  	�
עכשווי 	� איטלקי  לקולנוע  עד   Cinecittà  - הפליטים  מחנה  מימי  בקולנוע:  פליטים 

העוסק בנושא פליטים  

ימי א': 10.03.19 - 19.05.19  )10 מפגשים( שעות: 17:00 - 18:30  מחיר: 740 ₪
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א מירושלים לרומא
הנצרות המערבית מראשיתה ועד 

הרפורמציה   
מרצה: ד"ר עודד ציון, היסטוריון חוקר דתות ותולדות הרעיונות  

הקורס דן ביסודות הדת הנוצרית מישו ועד מרתין לותר. נתמקד בהיסטוריה, במעשה  
ובתיאולוגיה בעולם הרעיונות של הכנסייה הקתולית. כמו כן, נבחן כיצד עלתה הכנסייה 

למעמדה בימי הביניים, בפילוגים בעולם הנוצרי, וביחס ליהודים.    

בין הנושאים שיידונו בקורס:

העולם היהודי וארץ ישראל ערב הופעת הנצרות  	�

ישו ה"היסטורי" וישו ה"מיתי" 	�

תורתו של ישו - "הדרשה על ההר"	�

"הברית החדשה" ועיצובו של הקאנון הנוצרי  	�

עולמו של פאולוס - הבשר והרוח  	�

התנצרותה של אירופה  	�

אוגוסטינוס - על החטא וגאולה  	�

אלוהי הנצרות ותורת השילוש הקדוש	�

האפיפיורות ועולמה של הכנסיה בימי הביניים 	�

שבעת ה"סקרמנטים" - צינורות החסד של האמונה  	�

הרפורמציה הפרוטסטנטית - "צדיק באמונתו יחיה"	�

דימוי היהודי בנצרות: "כעיוור במראה"   	�

ימי א': 10.03.19 - 12.05.19  )8 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 610 ₪
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קורסים במהלך השבוע 

תמורות בסביבה האסטרטגית של 
ישראל 

ברבעון הראשון של המאה ה-21
מרצה: ד"ר יצחק דגני, מרצה באוניברסיטת בר אילן במחלקה למדע המדינה. 

תחומי התמחות: מבנים פוליטיים, אסטרטגיה ואסלאם רדיקלי

הסביבה  את  נחלק  לעתיד,  התנהלות  מתווה  וגיבוש  מצב  הערכת  דיון,  לצורך 
האסטרטגית של מדינת ישראל לחמישה תחומים:

פנימי, בין הירדן לים התיכון, כולל את איו"ש, רצועת עזה וישראל בגבולות 67-48 	�

חיצוני-סמוך, כולל ארבע מדינות: לבנון, )מה שבעבר היה( סוריה, ירדן ומצרים	�

פריפריה: טורקיה, סעודיה, אתיופיה, סודאן, איראן ו)מה שבעבר היו( עיראק ולוב 	�

מעצמות: )בעיקר( ארה"ב, רוסיה, סין, הודו, הקהילייה האירופית וזירת אפריקה	�

מימד וירטואלי: מדע וטכנולוגיה 	�

ינותח מצבה האסטרטגי המשתנה עם חלוף הזמן, של מדינת ישראל,  במסגרת הקורס 
פעולה  שיתופי  מסחר,  יחסי  על  דגש  יושם  נפרד.  באופן  הללו,  מהזירות  אחת  בכל 
בתחומים שונים, קשרים דיפלומטיים, עימותים ו/או קרבה אתנית ודתית והשפעתן על 
יחסי הגומלין בין ישראל למדינות אחרות. ידובר על התרחבות הפער הטכנולוגי, בייחוד 
בתחום הביטחוני, בין ישראל לאויביה והפיכתו של המשק הישראלי למשק מוטה יצוא 

אשר תומך בהעמקת היחסים הדיפלומטיים של ישראל עם חלק נכבד ממדינות העולם.

ימי א': 10.03.19 - 05.05.19  )8 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 610 ₪
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א כשההגה בידיים שלנו: 
מודעות עצמית לחיים טובים 

.M.A בפסיכולוגיה מחקרית, מנחה קבוצות למודעות עצמית,  מנחה: אילת פורת, 
דמיון מודרך ומדיטציה. מחברת רב-המכר "אם אין אני לי - מי לי?" וספרים נוספים.

מודעות עצמית הינה דרך חיים השואפת להתפתחות אישית וללקיחת אחריות על החיים, 
מתוך קבלה ואהבה עצמית. דרך זו מביאה את ההולך בה להכיר ולהבין את עצמו, וכן 
איך  תובנות –  נולדות  כך  מתוך  שלו.  ולתגובות  לחוויות  לרצונות,  לרגשות,  ער  להיות 
ומדוע הגעתי לאן שאני נמצא היום? האם זה מקום שטוב לי להיות בו? אילו שינויים אני 

רוצה לעשות?

המודעות הזאת מאפשרת מיצוי חופש הבחירה שלנו, ליצירת חיים של שמחה ומימוש 
עצמי!

בכל מפגש תערך מדיטציה בדמיון מודרך המתאימה לתוכן המפגש. יוצעו שיעורי בית 
ונקבל  על עצמנו  נלמד  ומאפשר.  מכיל  יתנהלו במעגל  להעמיק. המפגשים  למי שירצה 

כלים לחיים טובים.

במהלך הקורס נלמד:

על הקשר גוף-נפש-רוח  	�

מהי מדיטציה עם ובלי דמיון מודרך?	�

האם היקום בעדנו?	�

הדפוסים המנהלים אותנו. מחשבה יוצרת מציאות  	�

מציאת התשוקה לחיים. ניהול רגשות  	�

להתחבר לילד/ה הפנימי/ת שבי 	�

טיפוח קבלה והערכה עצמית  	�

אהבה לעצמי ולאחר: ללמוד לתת, לקבל ולקחת  	�

תקוע בגרון - דברים שרציתי לומר 	�

הדינמיקה בחיים - שינויים יזומים וכפויים 	�

האושר הינו, בסופו של דבר, כאן ועכשיו  	�

בכל מפגש תערך מדיטציה. ינתנו שעורי בית למי שירצה להעמיק.

ימי א': 10.03.19 - 19.05.19  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 740 ₪
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קורסים במהלך השבוע 

המסע אל נבכי ספר בראשית
מרצה: ד''ר לוי שפטוביצקי, בעל שני תארי דוקטור מאוניברסיטת סורבון, פריז  

ומאוניברסיטת בר-אילן

הבריאה,  סודות  על  הרצאות  סדרת  בראשית.  ספר  נסתרות  את  החושף  מרתק  מסע 
בריאת העולם ובריאת האדם. נערוך הכרות עם ראשית האנושות ונגלה את מהותו של 
האדם. ההרצאות שופכות אור על דמויות שהכרנו בילדותינו: אברהם, יצחק, יעקב, שרה, 
רבקה, רחל ולאה... אותן דמויות שהפכו למרכזיות בהיסטוריה של עם ישראל מתגלות. 

מה עושה אותן לדמויות מרכזיות בהיסטוריה של עם ישראל?

: מהי תמונת הבריאה לפי התאולוגיה היהודית. האם היא 	� בראשית ברא אלוהים... 
רחוקה מהתפיסה המדעית מודרנית 

נעשה אדם בצלמינו כדמותינו...: איך הפך האדם למרכז העולם ותכלית הבריאה. מי 	�
אנחנו? מאיפה באנו ולאן הולכים? צלם אלוקים, בחירה חופשית

זכר ונקבה ברא אותם... : עזר או נגדו? 	�

קין והבל: "לא ידעתי השומר אחי אנוכי" 	�

מי הם באמת הדורות הראשונים של האנושות? מדוע מדלגים על הפסוקים המתארים 	�
את קורותיהם?

מגדל בבל: מה עומד מאחורי המבנה המפורסם בעולם? 	�

ךָ ְלגֹוי ּגָדֹול - אברהם: מיהו אותו אדם הנושא את הקוד הגנטי של עם ישראל? 	� וְֶאֶעשְׂ
מדוע נבחר לתפקיד אבי האומה? 

ךָ - לעיתים נדמה כי סיפורים על אברהם לא מחוברים 	� ר יֵֵצא ִמֵּמֶעיךָ הּוא יִיָרשֶׁ ִּכי ִאם ֲאשֶׁ
הניסיונות  עשרת  את  מתארים  הסיפורים  כרונולוגי,  סדר  לפי  מופיעים  שאינם  או 

המעמידים את אברהם על קצה היכולת האנושית. מה מטרת ניסיונות אלו?     

ם ְּבנֹו ַהּנֹוַלד לֹו - מה הנס בהולדתו של יצחק, ובמה שונה הוא 	� וַּיְִקָרא ַאְבָרָהם ֶאת שֶׁ
מכל אחיו שנולדו לפניו וגם אחריו?

ה ִלי ֱאלִֹהים - יצחק איש שקט. בעל אישיות דוממת שלא מסופר עליה רבות 	� ְצחֹק ָעשָׂ
אך עם זאת עדיין נחשבת לאחת הדמויות המעניינות ומהווה ציון דרך בעם היהודי  
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א לעשו? 	� באהבתו  “עיוור"  היה  לא  יצחק  האם   - ו  ֵעשָׂ יְֵדי  וְַהּיַָדיִם,  יֲַעקֹב,  קֹול  ַהּקֹל 
הייתכן כי יעקב קיבל את ברכתו במרמה?

וְִהּנֵה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה, וְרֹאׁשֹו, ַמּגִיַע ַהָּׁשָמיְָמה - יעקב - איש שכל עולמו חרב עליו, 	�
נוטש את כל הטוב ומוכר, ויוצא אל הלא נודע. מה ראה יעקב בחלום ומה גרם לכך 

שאותו נער הפך לאבי האומה הגדולה ונושא השם - ישראל 

נִים וַּיְִהיּו ְבֵעינָיו ְּכיִָמים ֲאָחִדים ְּבַאֲהָבתֹו אָֹתּה - רחל ולאה 	� ַבע שָׁ וַּיֲַעבֹד יֲַעקֹב ְּבָרֵחל שֶׁ
שתי אחיות שאוהבות זו את זו אך נשואות לאותו הגבר  

ָרֵאל - המשך מסעו של יעקב מאדם לעם. מהו 	� ְמָך ִּכי ִאם יִשְׂ לֹא יֲַעקֹב יֵָאֵמר עֹוד שִׁ
המעבר הדרמטי באישיותו של יעקב המציין את שינוי שמו? 

ימי א': 10.03.19 - 19.05.19  )10 מפגשים( שעות: 18:30 - 20:00  מחיר: 740 ₪
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קורסים במהלך השבוע 

פרקים נבחרים בתורשת האדם
מרצה: ד”ר רחל אייגס, חוקרת תאי גזע עובריים ומחלות גנטיות באדם

גנטיות  דן בעקרונות הבסיסים של הגנטיקה באדם ומאפשר היכרות עם מחלות  הקורס 
נבחרות שלהן מנגנונים מולקולריים משותפים. הקורס יחל בהכרת מערכת הכרומוזומים 
ובמחלות הקשורות  הזוויג  בכרומוזומי  נדון  מורשים.  כרומוזומליים  ובשינויים  האדם  של 
לא  מרצפים  כתוצאה  הנגרמות  מחלות  על  מורשות,  סרטן  מחלות  על  נלמד  בנוסף,  בהן. 
ועל מחלות הנגרמות כתוצאה מאובדן הבקרה של החתמה הורית. בחלק  יציבים בגנום, 
האחרון של הקורס נלמד מהו ייעוץ גנטי ובעיות אתיות הנובעות ממנו, נשוחח על סקרים 
גנטיים ועל בדיקות גנטיות טרום לידתיות. נסיים בשימוש של תאי גזע עובריים ומושרים 

ככלי לחקר מחלות תורשתיות באדם.

להלן נושאי הקורס:
שינויים כרומוזומליים מורשים כמנגנון למחלות באדם	�

כרומוזומי המין ומחלות באדם	�

סרטן תורשתי	�

מחלות הנגרמות ע"י רצפים חוזרים בלתי יציבים בגנום	�

מחלות הנגרמות ע"י גנים עם החתמה הורית	�

סקרים גנטיים ואבחון גנטי טרום לידתי	�

תאי גזע עובריים לחקר מחלות באדם	�

מידול מחלות תורשתיות ע"י תכנות מחדש של תאי חולים	�

ימי ב': 11.03.19 - 13.05.19  )8 מפגשים( שעות: 18:30 - 20:00  מחיר: 610 ₪
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א פסיכולוגיה של שקרים, הונאה 
ומניפולציות

מרצה: ד''ר לוי שפטוביצקי, בעל שני תארי דוקטור מאוניברסיטת סורבון, פריז  
ומאוניברסיטת בר-אילן

כמעט כל אחד מאתנו במהלך חייו נאלץ להתמודד באופן כלשהו עם מעשה רמאות או 
נוכלות... 

במקרה של גניבה, די לו לפושע בהעדר בעלים, לפרוץ ולקבל גישה פיזית לרכוש. לעומת 
אנשים   - לפשע  לשותפים  הרכוש  בעלי  את  הופכים  נוכלים  הונאה,  של  במקרה  זאת, 

נפרדים מרכושם מרצונם החופשי. 

מדוע זה קורה לנו? מה גורם לאנשים להאמין לנוכלים? איזה מנגנון פסיכולוגי שוב ושוב 
הופך אותנו לקורבנות של הונאה?

מי הם הנוכלים והרמאים? האם מדובר באנשים חסרי מצפון? או באנשים בעלי קסם אישי 
מיוחד, כושר שכנוע בלתי פוסק וצורת מחשבה יצירתית שגורמת לבני אדם ליפול בפח 

ההונאה של אותן מלכודות פשע? 

להודות שמדובר  צריך  אך  היסוס,  ללא  חוקים חברתיים  אלו מפרים  אין ספק שאנשים 
בזן אנושי מוכשר ומתוחכם, שמבטא את עצמו ברשע עם יצירתיות בלתי רגילה וצורת 
ועוד  אלה  כל  על  אומן.  רב  בדרגת  פושעים  הנוכלות  הולידה  לעתים  יחודית.  מחשבה 

בהרצאות שלפנינו.

ימי ב': 11.03.19 - 06.05.19  )8 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 610 ₪
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קורסים במהלך השבוע 

אומנות ההקשבה לגופנו 
מרצה: ד"ר נעמה שוורץ DC, כירופרקטית בכירה, פיתחה שיטת טיפול ייחודית בכאב 

בשילוב גוף ונפש

גוף האדם זו המכונה החכמה הנעלה ביקום, רב הנסתר על הגלוי. יש לגופנו דרכים לדבר 
איתנו על מנת שנחיה חיים מלאים ושמחים. לא תמיד ברורה השפה או המסר ולא תמיד 

אנו מקשיבים.

הקורס חוויתי ומהנה.

נחווה ונלמד על:

כאבים/מיחושים 	� מיקום  מפת  על  נלמד  אקראי.  ואינו  מדויק  הכאב/מיחוש  מיקום 
בגופנו מה המסר ואיך להפוך את המיחוש/כאב למתנה ושיפור איכות חיינו  

כלים לרפואה מונעת ביציבה קשובה ותומכת. כיצד מומלץ לישון, לשבת מול מחשב, 	�
טלוויזיה וכו' 

הפער בין מציאות וחלום. אמונות מגבילות כיצד מציפים אותן, וכלים לשחרור בעזרת 	�
שפת דיבור תומכת, דמיון ונשימות 

צבעים ככלי ריפוי	�

תזונה קשובה בצבעים	�

אנרגיה נקבית ואנרגיה זכרית ליצירת חיים בריאים	�

ימי א': 10.03.19 - 19.05.19  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 740 ₪
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א תורתו של שפינוזה: מטאפיסיקה, 
פיסיקה, הכרה ומוסר - קריאה ב"אתיקה" 

מרצה: ד"ר עליזה טסלר, מרצה לפילוסופיה

)המאה ה-17(,  ברוך שפינוזה  רעיונות מרכזיים במשנתו של  נפתח  זו  בסדרת מפגשים 
זאת,  בהולנד.  וחי  האנוסים  משפחת  על  שנמנה  יהודי,  ממוצא  ומקורי  ייחודי  פילוסוף 
שיטתו  מוצגת  בה  "אתיקה".  שכתב:  המופת  יצירת  מתוך  קטעים  ניתוח  על  בהתבסס 
עולם  בין  ומייצרת מפגש מרתק  הנפש,  לגאולת  והדרכה  חיים  הבשלה שמציעה תורת 

הדת לבין ההוויה החילונית.

האצלות  של  עולם  על  מודרני;  פנתיאיזם  הטבע:  אלוהי  שיידונו:  הנושאים  בין 
קוסמיות, תארים ואופנים; דטרמיניזם סיבתי ורציונליזם כמעצבי סדר וקביעות ביקום; 
על סוגית הגוף והנפש: פרלליזם מוניסטי; דרגות של הכרה: אינטואיציה ושכל; רגשות 
טובים ורגשות רעים: כלים לשליטה על היצרים והרגשות; מוסר אישי ומוסר חברתי; 

חירותו של האדם כביטוי לאושרו ולהעצמה אישית.

ימי ב': 11.03.19 - 03.06.19  )12 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 840 ₪

היהדות בראי תורת הנפש
מרצה: פרופ' אבשלום אליצור, פיזיקאי ומרצה לפסיכולוגיה ופילוסופיה של המדע

לתת  מבקשות  ומסובכים. שתיהן  מורכבים  יחסים  קיימים  הפסיכולוגיה  לבין  הדת  בין 
מענה למצוקות נפשיות אבל עושות זאת בדרכים שונות ואף מנוגדות. פרויד היה אתאיסט 
מושבע וראה בדת אשליה. יונג לעומתו ראה ברגש הדתי יצר יסודי לא פחות מיצרי המין 

והחיים. מאז נמשך הוויכוח במלוא עוזו בפסיכולוגיה עד ימינו.   

אל עולם מרתק זה נתוודע בסדרת מפגשים שתעסוק במקורות היהדות. נפתח בהיכרות 
ובניתוח הפסיכואנליטי לספרות, לחברה ותרבות.  ימינו  ועד  עם הפסיכואנליזה מפרויד 
את כלי הניתוח הללו ניישם תחילה על סיפורי המקרא בניסיון להבין את כוח השפעתם 
על תרבות המערב. נעסוק גם בהיסטוריה המקראית והיהודית. משם נעבור לאגדות חז"ל 

ולמדרשים, ונסיים ב"זוהר" ובספרות הקבלה.  

Í    .אין צורך בידע מוקדם. למשתתפים יחולקו כמה מאמרים וביבליוגרפיה נרחבת

ימי ב': 11.03.19 - 20.05.19  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 740 ₪



34

קורסים במהלך השבוע 

קרימינולוגיה
הצד האפל של החברה

מרצה: גילי בר דוד, קרימינולוגית  

כל שיעור יתחיל באקטואליה שבועית בנושא הפשיעה בישראל.  

נורות אדומות באלימות בכל 	� - הסברה מקצועית, כיצד מזהים  אלימות כלפי נשים 
מישוריה? כיצד מטפלים בתופעת האלימות, למי ניתן לפנות ועוד

סמים ואלכוהול - כיצד משפיעים חומרים ממכרים על האדם?	�

אלימות כלפי קשישים - הסבר התופעה, סוגי אלימות טיפול ועוד	�

שיקום משפחת האסיר בקהילה - מרצה עובדת סוציאלית קרן ציוני	�

הצצה למוחו של עבריין הצווארון הלבן	�

הטרדה מינית במקומות עבודה וברשתות החברתיות	�

בסיפורים מאחורי הקלעים בכלא היחיד בארץ לנשים 	�

הפשע המאורגן - כיצד הוא פוגע ומשפיע על האזרחים בחיי היום יום. מי הם ראשי 	�
גדלה  המאורגן אשר  תופעת הפשע  על  מאורגן.  בכלל פשע  זה  ומה  בארץ,  הפשע 

בארץ משנה לשנה

Í .הקורס נועד לתלמידים ותיקים וחדשים

ימי ב': 11.03.19 - 29.04.19  )7 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 540 ₪
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א רישום וציור באקדמיה - למתקדמים
מנחה: רינת לאור, בוגרת בצלאל. אמנית ומאיירת,  בעלת ניסיון של 10 שנים בהוראת 

הרישום, הציור והאנימציה.

בקורס נלמד רישום וציור בטכניקות מגוונות ובחומרים שונים. נעמיק את הידע בתורת 
וויזואלית, ע"י פיתוח מיומנות ושליטה   נכון בצבע. נלמד לפתח שפה  הצבע ובשימוש 

בכלי הרישום והציור השונים. נלמד טכניקות מסורתיות ומודרניות.

כל שיעור יתחיל בהסבר תיאורטי והדגמה לכלל הכיתה, וימשיך בעבודה פרטנית. 

כל תלמיד בקורס יקבל ליווי צמוד והנחייה אישית בהתאם לקצב עבודתו.

וגם לתלמידים עם  הקורס מיועד לתלמידים מתקדמים, שעברו את הקורס הבסיסי 
ניסיון בסיסי ברישום וציור ומעוניינים להעמיק את ידיעותיהם ויכולותיהם.

נלמד כללי בסיס לעבודה בצבע ונתרגל את הכללים בציור פורטרט בעקבות אמנים 	�
מפורסמים 

רישום נוף בצבע. נלמד טכניקה ושלבי עבודה בציורי נוף 	�

רישום בוטני - נרשום אלמנטים מעולם הצומח בטכניקות מגוונות בשחור לבן	�

רישום בוטני בצבע - עבודה על אלמנטים מהצומח עם צבעי מים ודיו 	�

נלמד וניישם את הכללים ליצירת קומפוזיציה נכונה ומעניינת בציור	�

רישום אנטומי - גוף האדם, התמקדות בפרטים	�

רישום טבע דומם בדגש על טקסטורות	�

ציור פורטרט	�

רישום טבע דומם בדגש על תאורה	�

ציור בטכניקה מעורבת, קולז'	�

Í  חומרי ציור בסיסיים כגון: עפרונות, פחם, דיו ודפים יסופקו ע"י רינת לאור.

הציוד הנדרש מהתלמידים: 3 קנווסים בגדלים שבין 30x40 ל - 40x50, צבעי מים   Í
ערכה בסיסית, צבעי אקריליק: צהוב לימון, כחול, לבן, אדום ושחור. 

ימי ב': 11.03.19 - 20.05.19  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 20:15  מחיר: 990 ₪
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העולם המרתק של הגרפולוגיה  
מנחה: רן טוביה, גרפולוג

כלים  ינתנו  הגרפולוגיה.  של  המרתק  לעולם  המשתתפים  את  לחשוף  הסדנה  מטרת 
ראשוניים לפענוח כתבי יד. מובן שאין די בסדנה זו כדי להכשיר את המשתתפים לשמש 
של  רחב  מגוון  לאבחן  משתתפיה  יוכלו  הסדנה  לסיום  עד  אך  מקצועיים,  כגרפולוגים 

מאפייני אישיות באמצעות כתבי היד.

בין נושאי הלימוד:
הגרפולוגיה - מהי, שימושיה, התוקף שלה, מגבלותיה, תנאים לאבחון וכדומה	�

ילמדו כלים איבחוניים כמו: לחץ כתיבה, גודל כתב, שורות, מרווחים ועוד... 	�

שימוש בכלי כתיבה: עטים מסוגים שונים, עפרון וכו' - ומשמעותם	�

שלוש "תמונות" הכתב: קריאות, תנועה, ארגון 	�

שלושת מיקומי הכתב: עליון, אמצעי, תחתון	�

הפסיכולוגיה של הכתב - כולל מודלים מתורות האישיות של פסיכולוגים ידועים 	�

תרגול מעשי על כתבי יד אותנטיים	�

כללים ראשוניים להצגת ממצאי האבחון 	�

ימי ב': 11.03.19 - 20.05.19  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 740 ₪
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א תכנון גן הנוי הפרטי
מרצה: אגר' הדס צוק )M.Sc.Agriculture(, מתכננת גנים  

הקורס מקנה ידע בסיסי של שלבי התכנון, ההקמה והאחזקה של גן הנוי הפרטי ופותח 
שתחסוך  ובצורה  מושכל  באופן  פנימיים  חללים  או  המרפסת  החצר,  לתכנון  אפשרות 

במשאבים ותמנע תסכולים. 

נלמד להגדיר רצונות וצרכים וליישמם בהתאם לעקרונות העיצוב ולסגנון הרצוי. נכיר 
צמחי נוי על-פי שימושם בגן. נלמד איך ליצור גן נעים ומזמין לכל ימות השנה וכיצד 
ונתנסה  ובמצעים מנותקים  גגות  גינון על  נתוודע לשיטות  לשלב אלמנטים דוממים. 

בתכנון הלכה למעשה. 

בין נושאי הקורס:

שלבים בתכנון הגינה 	�

סגנונות גנים )קלאסי, מוסלמי, ים תיכוני, אנגלי, יפני, מודרני( 	�

עקרונות התכנון 	�

גידול, מרקם 	� )צורת הצמח, תכונות  ושילובים בערוגה  עקרונות בבחירת הצמחים 
וצבע(  

אלמנטים דוממים בגן )תאורה, גופי מים, פרגולות, פיסול, ריהוט( 	�

תכנון חללים בעזרת צמחייה )קווי הגן, אזורים לשימושים שונים, יצירת פרטיות, 	�
יצירת אפקטים ויזואליים שונים( 

מגמות עכשוויות בגינון העולמי 	�

גינון במצעים מנותקים: מכלים, גינות גג מתוחכמות, גינון אנכי 	�

סיור במשתלה והכרת סטנדרטים לבחירת צמחים 	�

ציוד עזר: סרגל קנה-מידה, בלוק שרטוט )דפים שקופים( גודל A3, עיפרון, מחק, מחוגה 
או שבלונת עיגולים לקנ"מ 1:50.

Í  וסיור תכנון  תרגילי  וכן  רבים  מגנים  ותמונות  במצגות  מלוות  בקורס  ההרצאות 
במשתלה. חומר עזר ורשימות צמחים יחולקו למשתתפי הקורס.

 ימי ב': 11.03.19 - 03.06.19  )12 מפגשים( שעות: 18:00 - 20:15  מחיר: 1,380 ₪



38

קורסים במהלך השבוע 

האמנות בתקופת המהפיכה הצרפתית
מרצה: ד"ר אפרת שטרן, תולדות התרבות המערבית - אומנות, מוסיקה וספרות

החברה  שעוברת  הגדולה  לטלטלה  השונות  האמנויות  מגיבות  כיצד  נבחן  זה  בקורס 
המערבית עם קריסת האבסולוטיזם. 

השיעורים יתקיימו במתכונת של הרצאה, תוך צפייה במצגות ובסרטים, האזנה למוסיקה 
וקריאת קטעי ספרות נבחרים. 

בין  נושאי הקורס:*

מאָמנות מגוייסת לאמנות מתרפסת - הציור והפיסול בתקופת המהפיכה הצרפתית 	�

האדריכלות הניאוקלאסית - מקדשים יווניים בוינה ובוושינגטון	�

סאטירה חברתית במסווה של צ'יזבטים - גוליבר והברון מינכהוזן	�

"תנומת ההיגיון מולידה מפלצות" - גֹויָא ומֹותו של הרציונליזם   	�

"סֹוֵפי הדרכים ֵהָּמה רק געגוע" - על הנַּוָד הנצחי בשיריו של שוברט 	�

קרילוב והזיקה שבין מָשל לִממָשל 	�

"אינני מעונין להיות מובן" - על צמיחתו של "מגדל השן"	�

"אִחינו הנהג" ו"המרסלייזה" פולשים אל אולם הקונצרטים 	�

"פרנקנשטיין" ולידתה של ספרות המדע הבדיוני	�

* ייתכנו שינויים קלים בנושאי הקורס.

Í  לאחר קורס זה יִיּנְָתנּו קורסים נוספים אשר יסקרו את תולדות האמנות מסוף המאה
ה-19 ועד ימינו. 

Í .לא נדרש יידע קודם

ימי ג': 12.03.19 - 04.06.19  )10 מפגשים( שעות: 17:30 - 19:00  מחיר: 740 ₪
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א ד"ר ענת גואטה קוראת בתורה
מרצה:  ד"ר ענת גואטה, היסטוריונית

לספר  הצצה  תוך  המוצעים  בטקסטים  מחודשת  לקריאה  צוהר  נפתח  זה  חדש  בקורס 
העברית  בשירה  וקריאה  אומנות  ביצירות  התבוננות  ולקוראן,  חז”ל,  למדרשי  הזוהר, 

לדורותיה. 

סיפור הבריאה נוסח א' 	�

סיפור הבריאה נוסח ב' )ג' וד'...(	�

סיפור המבול או - למה החליט אלוהים לשטוף את העולם?	�

העקדה 	�

למה נפלה רבקה מהגמל, הסיפור של יצחק ורבקה 	�

יעקב - בעל החלומות	�

מחרוזת סיפורי יוסף א'	�

מחרוזת סיפורי יוסף ב' 	�

נעורי משה והתבגרותו 	�

יציאת מצרים	�

ימי ג': 12.03.19 - 04.06.19  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 740 ₪
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קורסים במהלך השבוע 

אבחון ציורי ילדים 
מנחה: רן טוביה, גרפולוג

מטרת הסדנה לדעת לאבחן מגוון רחב של מאפייני אישיות אצל ילדים ומתבגרים באמצעות 
יכולות אישיות,  יחס למרות,  בין אישיים,  יחסים  ציוריהם כמו למשל: אינטלקט, תפקוד, 

חולשות וחוזקות.

בנוסף, נלמד איך לאתר מצוקות ילדים ומתבגרים, או סוגי אלימות המופעלים עליהם כגון: 
פיזית, נפשית, מינית. 

במהלך הסדנה נעסוק ב: 
אבחון ציורי ילדים ובני נוער 	�
אבחון פסיכו-גרפולוגי ייחודי באמצעות מבחן ייעודי של סימנים וציורים 	�
איתור סוגי אלימות כלפי ילדים באמצעות ציורים וציורים ייעודיים 	�

ימי ג': 12.03.19 - 04.06.19  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 740 ₪
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סדרי הרשמה
ניתן להירשם טלפונית, באמצעות המייל ובאמצעות טופס ההרשמה אשר נמצא באתר 

http://hutz.agri.huji.ac.il :שלנו

מומלץ לציין קורסים בעדיפות שנייה למקרה שהקורס בעדיפות הראשונה לא יפתח.  

לפרטים והרשמה:

אופירה: טל': 9489990 - 08, בימים א'-ה', בין השעות: 09:00 - 16:00
ofiraa@savion.huji.ac.il :מייל

הנחות
ניתן  להנות  ממקור הנחה אחד, מלבד הנרשמים ב"הרשמה מוקדמת"  ו"חבר מביא 

חבר" שייהנו מהנחה נוספת )למעט תושבי רחובות הפנסיונרים(.  

5% בכל הקורסים:   .1

Í  .1.2.19 - לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד

Í  .חבר מביא חבר" - תלמיד ותיק אשר מביא משתתפים חדשים לקורס שיתקיים"

30% לסטודנטים של הפקולטה לחקלאות - כנגד הצגת תעודת סטודנט תקפה.  .2

20%  לעובדי וגימלאי האוניברסיטה העברית - ההסדר חל על:   .3

Í .חברי הסגל האקדמי הבכיר המועסקים במסלול הרגיל או המקביל

Í .)מורים מן החוץ ללא שכר )4 נ"ז שנתי יחשב כמשרה מלאה, 2  נ"ז  כ-1/2 משרה

Í   .עובדים מנהלים קבועים או ארעים מעל 5 שנים

Í .)30 קרובי משפחה מדרגה ראשונה )בעל, אשה, ילדים עד גיל

15% לתושבי רחובות הפנסיונרים על כל הקורסים וללא הגבלה במספר הקורסים.      .4
    להנחה זו לא יתוספו הנחות נוספות.

10% לאוכלוסיות מיוחדות:  .5

Í  .)חיילים בסדיר, חיילים בקבע וחיילים משוחררים )עד שנה מיום השחרור

Í  .67 גימלאים - נשים מגיל 62 גברים מגיל

Í .תלמיד ותיק - תלמידים שהשתתפו בתכניות ההעשרה של המדור

Í  .בוגרי האוניברסיטה העברית
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תשלומים - קיימת אפשרות לשלם במזומן, בהמחאות ובכרטיסי אשראי בתשלומים. 
מועד התשלום הראשון - 08.03.19.    

במשרד  המחוזי  המפקח  אל  אישית  יפנו  הוראה  ועובדי  מורים   - השתלמות  גמול 
ועובדי  מהנדסים  האחיד,  בדירוג  עובדים  מראש.  האישור  להסדרת  והתרבות  החינוך 
המח"ר יפנו לרכזי ההדרכה או למנהל משאבי אנוש במקום עבודתם. קוד המוסד שלנו  

   .2111

ביטול השתתפות - צוות המדור ללימודי חוץ רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח 
ובשביעות רצונו. הנוהל המפורט להלן בדבר ביטול השתתפות ומפגש חלופי נועד למנוע 

אי הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר.

ניתן לבטל את ההרשמה עד ליום ראשון - 15.02.19. הודעת ביטול השתתפות בלימודים 
.ofiraa@savion.huji.ac.il :תתקבל בכתב בלבד למייל של אופירה

לאחר תחילת הלימודים החיוב יתבצע כדלקמן:

Í .₪ 50 + לאחר מפגש אחד - ערך יחסי של מפגש אחד

Í .₪ 50 + מפגש שני - ערך יחסי של שני מפגשים

Í .לאחר מפגש שני - אין החזר כספי או כל פיצוי אחר

Í  במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, שאינו מאפשר המשך לימודים
סדירים, יש לפנות מיידית בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים לאופירה. כל בקשה 

תיבדק לגופו של עניין, בכפוף לנוהלי האוניברסיטה.    

מפגש חלופי - בהרשמה לקורס התלמיד מקבל על עצמו את האחריות להגיע לכל 
חוץ  ללימודי  המדור  אין  יותר  או  אחד  למפגש  הגיע  לא  שתלמיד  במקרה  המפגשים. 
מחויב לספק לו פיצוי כספי או כל פתרון חלופי אחר. תינתן אפשרות להשתתף עד שני 

מפגשים, בקורס אחר, במהלך סמסטר ב', תשע"ט בלבד, בתיאום עם אופירה. 

מפגש בודד - יש אפשרות להשתתף במפגש בודד בתיאום מראש. אין הנחה על מפגש 
בודד.  מחיר המפגש 80 ₪.  

החלפה בין קורסים - החלפה בין קורסים אפשרית תוך חודש מתחילת הלימודים. 

ביטול קורס - המדור ללימודי חוץ שומר לעצמו את הזכות שלא לקיים קורס שמספר 
הנרשמים אליו יהיה מועט מהמינימום הנדרש. במקרה כזה, לא יחויב הנרשם בתשלום.  
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שנכח  למי   - תעודה  ו/או  אישור השתתפות  לקבלת  הזכאות   - ותעודות  אישורים 
לפחות 80% מכלל  השיעורים. תעודה תונפק בתשלום נוסף של 100 ₪.

כרטיס סטודנט - כרטיס סטודנט חד-שנתי יונפק לכל המשתתפים. הכרטיס מהווה 
אישור כניסה לפקולטה לחקלאות. המעוניינים בכרטיס עם תמונה יצרפו תמונת פספורט. 

המדור שומר לעצמו את הזכות לשנות פרטים הכלולים בדפי המידע ללא הודעה מוקדמת.

גב' רחלי ענברי ראש המדור: 
גב' אופירה אמין ס. ראש המדור: 

גב' קרן אוחיון - מזכירת המדור  צוות המדור: 

גב' אושרת אלימלך - בית ריזפלד  

גב' סיגל גולדנר - קורסים מקצועיים  

גב' לירון דיין בן מנחם - קורסים מקצועיים  

                       גב' שני אביקסיס - הנהלת חשבונות

גב' נופר נחום - אחראית בית ריזפלד  

גב' שגית שקולניק - הנהלת חשבונות  



האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, רחובות

המדור ללימודי חוץ

לפרטים והרשמה:
אופירה - טל' 08-9489990
ofiraa@savion.huji.ac.il

כתובת למשלוח דואר:
המדור ללימודי חוץ, ת"ד 12 רחובות 7610001


