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

דבר ראש המדור
הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית של האוניברסיטה העברית
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.

תוכן העניינים
קורסים בימי שישי
מערכת הלימודים במהלך השבוע :בוקר ואחה"צ

6

מערכת הלימודים ומועדים  -ימי שישי

7

סדרי הרשמה

50-51

המדור ללימודי חוץ שמח להציע קשת רחבה ומגוונת של קורסי העשרה בתחומים
רבים של המדע ,האמנות השימושית ,שפות ,דתות ועוד תחומים רבים .הקורסים
מתקיימים במהלך השבוע בשעות הבוקר ואחה"צ ובימי שישי .חוברת זו מיועדת
לפרט חלק מהמגוון הרחב של הפעילויות .המידע אודות תכניות נוספות מפורט באתר
שלנוhttp://hutz.agri.huji.ac.il :

ערים ללא הפסקה  -תרבות ואמנות בערים שממציאות את עצמן מחדש

8-9

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

בראשית היתה אפריקה

10

השתלמויות מקצועיות :קורסי ניהול שנתיים בתחומי :לול ,מדגה ,צאן ,רפת ,דבורים,
הגנת הצומח ,שמאות חקלאית ,תזונה ועוד…

עולם אבוד בדרום אמריקה

11

יפן  -תרבות ,מיסתורין וחברה

12-13

הכל אודות ספרד

14

לימודי תעודה :לימודים רב שנתיים וקצרים בתחומי :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
לסטודנטים מן המניין בתחומים המדעיים כגון :מתמטיקה ,פיסיקה ,כימיה ,כלכלה
ועוד...
קורסים בהתאמה אישית :תפורים לפי מידת הלקוח ועל פי בקשתו.
אני מזמינה אתכם ,תושבי הסביבה ,לעיין בחוברת המצורפת ,לבחור את הנושאים
המתאימים לטעמכם ,ולבוא אלינו כדי להיחשף לחוויית לימודים מיוחדת במינה,
הרוויה בחדשנות ,חשיבה וידע בקמפוס ירוק ומלבלב.

תרבויות

מדעי הרוח והחברה
היסטוריה ,רכילות וזיופים  -דיאלוג עם יצירות מופת באמנות

15-16

יהדות  -נצרות  -איסלאם :עולם האמונה של שלוש הדתות

16

עולמו של שפינוזה  -השער אל המודרניות

17

למה הסמלים בתנ"ך באים בזוגות?  -מסע של גילויים בין דפי התנ"ך

18

“גבינה בחינם" או רמאים ,נוכלים ולמה זה קורה לנו

19

משנתו של אפלטון ,מגדולי הפילוסופים בתולדות תרבות המערב

20

בברכת שנה פוריה ומהנה,
מדעי החיים

רחלי ענברי

שאלות בחזית המדע

20

על חוקרים והרפתקנים

21

טכנולוגיה בגובה העיניים

22

כדור הארץ הדינמי

23

קורסים במהלך השבוע :בוקר ואחה"צ

תחומים כללים
עיצוב פנים הבית

24

ריקוד בטן  -המחול המזרחי

32

רייקי :אנרגיה תבונית למרפא ולשלווה

24

מכתיבה אינטואיטיבית לכתיבה מודעת  -מתחילים

33

רישום אקדמי וטכניקות למתקדמים

25

מודעות עצמית לחיים טובים

34

שיאצו ומדיטציה

26

‘לשחרר את הבננה'  -טרנספורמציה ,מוטיבציה ותקשורת

34

מחשבה יוצרת מציאות  -שנה את חשיבתך וישתנו חייך

26

המוח והתנהגות האדם

35

צמחי מרפא ותבלין לאורח חיים בריא

35

הדרקון הסיני  -מציויליזציה למעצמה

36-37

האיש וההגדה :קריאה בטקסטים של הרמב”ם

37

איטלקית מתחילים

27

פורטוגל  -בין אימפריה ואירופה

38

איטלקית מתקדמים

27

קרימינולוגיה  -הצד האפל של החברה

39

איטלקית לדוברי איטלקית

27

חברה ותרבות בראי הקולנוע

40

אידיש מתחילים

28

ארגז כלים לעסקים לשיווק בפייסבוק

40

יפנית מתחילים

28

רישום וציור באקדמיה

41

סינית מתחילים  -זה כמו סינית ,בשבילי!

28

פרסום ללא תשלום  -כל אחד יכול!

42

ספרדית מתחילים

29

שירים באידיש  -הרבה מעבר לנשמע

43

ספרדית בינוניים

29

ישראל :מהפך אסטרטגי בעשור השני של המאה ה21-

43

ספרדית מתקדמים

29

פדרליזם כבסיס להסדרת הסכסוך בין יהודים לערבים בישראל

44

ערבית מתחילים

30

חברה ומשפחה ביפן

45

ערבית מתקדמים א’

30

“להבין את המדיה  -להבין את עצמנו" :תקשורת ,חברה ותרבות

45

כתיבת סיפורי חיים

46

צרפתית מתקדמים

30

הישוב העברי בא"י בתקופת העלייה החמישית

46

צרפתית מתחילים

31

“קודם ניקח את מנהטן ,אחר כך את ברלין"  -אמנות עכשווית ברחבי העולם 47

רוסית מתחילים  -לדבר רוסית ולהנות

31

הציור ,הפיסול והאדריכלות באיטליה בתקופת הרנסנס

48

רוסית מתקדמים

31

מכתיבה אינטואיטיבית לכתיבה מודעת  -מתקדמים

49

שפות

מערכת הלימודים במהלך השבוע  -בוקר ואחה"צ

מערכת הלימודים ומועדים  -ימי שישי

ראשון

שני

שלישי

שישי 11:00 – 09:00 / 10:30 – 09:00

שישי 12:30 - 11:00 / 12:15 - 10:00

11:00 - 10:00

18:30 - 17:00

10:30 - 09:00

Í Íערים ללא הפסקה

Í Íהכל אודות ספרד

Í Íריקוד בטן  -המחול המזרחי

Í Íיפנית מתחילים

Í Íשירים באידיש-הרבה מעבר
לנשמע

Í Íבראשית היתה אפריקה

Í Íהיסטוריה ,רכילות וזיופים

Í Íעולם אבוד בדרום אמריקה

Í Íלמה הסמלים בתנ"ך באים בזוגות?

Í Íיפן  -תרבות מיסתורין וחברה

“Í Íגבינה בחינם "..או רמאים ,נוכלים ולמה
זה קורה לנו

18:30 - 17:00

19:30 - 18:00

Í Íאיטלקית לדוברי איטלקית

Í Íהדרקון הסיני:
מציויליזציה למעצמה

Í Íישראל :מהפך אסטרטגי
בעשור השני של המאה
ה21-

Í Íצרפתית מתקדמים

Í Íהאיש וההגדה :קריאה
בטקסטים של הרמב"ם

12:30 - 11:00

Í Íנכנסים לפרדס

Í Íפדרליזם כבסיס להסדרת
הסיכסוך בין יהודים
לערבים בישראל

Í Íעולמו של שפינוזה  -השער אל המודרניות

Í Íספרדית מתקדמים

19:00 - 17:30
Í Íמודעות עצמית לחיים
טובים
Í Íמכתיבה אינטואיטיבית
לכתיבה מודעת  -מתחילים

19:30 - 18:00

Í Íפורטוגל  -בין אימפריה
ואירופה
Í Íקרימינולוגיה -
הצד האפל של החברה

Í Íאיטלקית מתחילים

Í Íארגז כלים לעסקים
לשיווק בפייסבוק

Í Íספרדית מתחילים

Í Íרייקי :אנרגיה תבונית למרפא ולשלווה

Í Íחברה ומשפחה ביפן

Í Íשיאצו ומדיטציה

Í Íפרסום ללא תשלום -
כל אחד יכול

"Í Íלהבין את המדיה  -להבין
את עצמנו" :תקשורת,
חברה ותרבות

Í Íערבית מתחילים

Í Íחברה ותרבות בראי
הקולנוע

20:15 - 18:00

Í Íצמחי מרפא ותבלין לאורח
חיים בריא

Í Íרישום וציור באקדמיה

20:30 - 18:30
Í Íאיטלקית מתקדמים
Í Íספרדית בינוניים
Í Íצרפתית מתחילים

Í Íעל חוקרים והרפתקנים
Í Íעיצוב פנים הבית

Í Íהמוח והתנהגות האדם

"Í Íלשחרר את הבננה"
טרנספורמציה ,מוטיבציה
ותקשורת

18:30 - 17:00

Í Íשאלות בחזית המדע

Í Íמשנתו של אפלטון
Í Íטכנולוגיה בגובה העיניים
Í Íכדור הארץ הדינמי
Í Íמחשבה יוצרת מציאות
Í Íערבית מתקדמים א'
Í Íרוסית מתקדמים
Í Íרישום אקדמי וטכניקות למתקדמים

Í Íרוסית מתחילים

19:00 - 17:30
Í Íכתיבת סיפורי חיים
Í Íקודם נקח את מנהטן ,אחר
כך את ברלין

מועדי הלימודים  -ימי שישי

Í Íהציור ,הפיסול והאדריכלות
באיטליה בתקופת הרנסנס

נובמבר24.11.17 ,17.11.17 :

Í Íמכתיבה אינטואיטיבית
לכתיבה מודעת  -מתקדמים

דצמבר:

29.12.17 ,22.12.17 ,08.12.17 ,01.12.17

ינואר:

26.01.18 ,19.01.18 ,12.01.18 ,05.01.18

19:30 - 18:00

פברואר09.02.18 ,02.02.18 :

Í Íהישוב העברי בארץ ישראל
Í Íאידיש מתחילים

20:00 - 18:30
Í Íסינית מתחילים

מרצה :אור-לי אלדובי ,מומחית בתרבות ואמנות של איטליה

הן גדולות ,הן עתיקות ,הן עם מרכז היסטורי ציורי ועמוס מטיילים ,הן עשירות
באוצרות אמנות של עבר עשיר ומעניין ,אבל הן לא קופאות על השמרים והן
לא נחות על זרי הדפנה .הן עכשוויות ,הן בועטות ונולדות כל יום ,כל שעה,
מחדש .ערים תזזיתיות ,שהן מרכזי אמנות ויצירה עכשווית ,טובי הארכיטקטים
בונים בהן ,ויש בהן סצנת רחוב מוחצנת ואופנתית .הערים שמתכתבות עם
עברן ,מוקירות ומכבדות אותו ויוצרות את ההווה למען העתיד.
רומא" :יפה לנצח"
איך מכניסים מבנה בן  2000שנים לתוך מבנה מוזיאון עכשווי בנוי כולו זכוכית שקופה?
איך בונים מסגד ענק במרכזה של הנצרות הקאתולית? "עיר הנצח" עם הארכיטקטורה
של האימפריה הרומית בגדולתה .מהפנתיאון ואוגוסטוס ,מיכאלאנג'לו ,ברניני ,והעיר
החדשה של מוסוליני  -לזהאה חדיד ,ריצ'רד מאייר ורנצו פיאנו.
לונדון :ג'ימס בונד ,ריגול ואספנות
הרקע של בית המלוכה ,הפרלמנט ,הפוליטיקה והשמרנות הבריטית ,יוצרים באופן
פרדוקסלי זירה תוססת של פעילות פוסטמודרניסטית .אוצרות ואוספים נפלאים
ממצרים העתיקה והרנסנס האיטלקי :טרנר ,הנרי מור ,פרנסיס בייקון ולוסיאן פרוייד,
חיפושיות ,פאנק ומפעלי בנייה אין סופיים על התמזה.
מוסקבה :לאוליגרכים בלבד

למה ניו יורק היא ניו יורק? איך ממתגים את המיתוס ומה הופך עיר למיתולוגית?
הארלם כבר מזמן אין ,ברוקלין והקווינס מתחרות על סצנת האמנות העכשווית ואזור
ה"גרנד זירו" כמעט הסתיימה בנייתו" .התפוח הגדול" ,אם כל המטרופולינים של
העולם  -עיר בתנועה מתמדת.
ונציה ,העיר הסמוייה מן העין
לכאורה כל כך מוכרת אבל עדיין מיסתורית .עיר המתמודדת יום יום עם בעיות של
שימור ,מלחמה באיתני הטבע ומיליוני תיירים .העיר שמחברת בין מזרח למערב:
במסחר ,באמנות ובמטבח .עירם של טיציאן ורונזה וטינטורנטו ,ענקי הרנסנס .חלום
ארכיטקטוני ותפאורה מושלמת לקרנבל המסכות ולקולנוע .אחרי  500שנים ללא בנייה
העיר בשגשוג :הגשר החדש של קלטרבה .על התעלה הגדולה ,המוזיאון של טאדאו
אנדו שנפתח לים בבית המכס הישן ומסעדות בוטיק מעוצבות.

שישי באוניברסיטה

תרבויות

 ערים ללא הפסקה

ניו יורק :והעיר הגדולה ,המיתוס הדימוי והמותג

ברלין ,העיר והמצבה
בברלין נוצר תמהיל של זיכרון :זיכרון השואה ,זיכרון המלחמה וזיכרון ברלין המפולגת.
עיר של מוזיאונים חשובים וחיי לילה ללא עכבות או איסורים .עירו של היטלר עם
הבנייה של אלברט שפר שהפכה לעיר של זיכרון ושימור.
עיר של שכונות :שרלוטנבורג היוקרתית ,קרויצברג ,בעבר השכונה הענייה והצפופה
ביותר בעיר וכיום חיים בה מהגרים לצד צעירים אידיאליסטיים ,נויקלן ,שהולכת
וצוברת תאוצה ,ושונברג  -מעוז הקהילה הגאה.
תל אביב" ,עיר עולם"

העבר  -הוא של פושקין והמוזיאון הלאומי על שמו .הכיכר אדומה והקרמלין ,תיאטרון
הבולשווי ותחנות המטרו שהן מופת של הוד והדר .המוזיאון הנפלא לאמנות רוסית
של משפחת טרטיאקוב ,הריאליזם החברתי של העידן הטוטליטרי וגורדי השחקים
המרתיעים של סטאלין.

העיר שצמחה מן החולות מפנה מבט מחודש אל הים .מהסגנון האקלקטי של שנות
ה 20-עם עבודות בצלאל ,נחום גוטמן ראובן רובין ומגידוביץ לעיר הלבנה של בוגרי בית
ספר הבאהואס ,אתר של אונסקו .שבילי אופניים ומלחמת גורדי השחקים בשדרות
הישנות .עיר של ויכוחים ופרויקטים גדולים :הנמל ,שוק הכרמל ,שרונה  -עם הפנים
לעתיד קוסמופוליטי מותח גבולות.

העכשווי  -עם ארכיטקטורה מפעימה של מרכזי קניות אדירים ובוטיקים מעוצבים .חיי
לילה סוערים ונוצצים ,עם סצנת מועדונים ואופנה עכשווית ,עדיין לאוליגרכים בלבד.

ימי ו' 8( | 12.01.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 550 :

ליסבון :היפיפיה המתעוררת
ריח של עיר נמל ,שער לאוקיינוס האטלנטי ,שכולם עברו בה והשאירו בה עקבות.
ההר שנושק לנהר ולים ,עם תשתית מתעתעת של עיר מוסלמית ,כנסיות ייחודיות
ועיר שזוכרת במונומנטים שלה את עברה כבירת מגלי העולם .תערוכת האקספו
מ 1988-שהעלתה את ליסבון על מפת העשייה העכשווית ,עם טובי האדריכלים ,שבנו
ובונים בה עדיין .אזור ההאנגר של הנמל שמתעורר לחיים ומתיחת הפנים המתמשכת
לשווקיה השונים.
8
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מסע אל היבשת השחורה

מרצה :ד"ר בני פירסט ,גיאוגרף ,חוקר ומדריך ותיק ביבשת אפריקה

הקורס עוסק בהיכרות עם נושאים שונים הקשורים בתולדותיה ומאפייניה של
היבשת הקדומה בעולם .ההרצאות יתמקדו בסוגיות שונות כגון הקולוניאליזם
האירופי באפריקה ,התרבות הפוליטית של מנהיגי היבשת ,ההיסטוריה
הקדומה של האימפריה האקסומית ועולם הטבע העשיר של היבשת .הקורס
יתמקד במקומות שונים ,בעיקר במזרחה של היבשת (אתיופיה ,קניה ואוגנדה)
ובצפונה (מצרים ומרוקו) .דגש מיוחד יינתן גם לקשר של מדינות אפריקה
לישראל ,מבחינה היסטורית וגיאו-פוליטית.
משא האדם הלבן :על הקולוניאליזם הבריטי באפריקה

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

נצא למסע להכרת המתיישבים הראשונים ביבשת דרום אמריקה ,ונסקור את
התרבויות השונות שהתפתחו במרחב זה לאורך ההיסטוריה ,החל בתרבויות
אבודות ובלתי מוכרות ,דרך בני האינקה המוכרים היטב ,ועד הכיבוש הספרדי
שחיסל רצף תרבותי בן אלפי שנים .נתייחס גם לשתיים מהמדינות העצמאיות
שבדרום אמריקה ,שבאופיין מייצגות שני קצוות מנוגדים של היבשת.
המתיישבים הראשונים ביבשת אמריקה  -אינדיאנים?  -מי היו המגלים והמתיישבים
הראשונים של יבשת אמריקה ,מתי וכיצד הגיעו?

מלון רואנדה :התוצאות ההרסניות של הקולוניאליזם הבלגי ברואנדה

התפתחויות תרבותיות בדרום אמריקה  -נסקור רצף של תרבויות לא מוכרות,
שפרחו ושגשגו בדרום אמריקה

מלֹו ֶבּנגּולּו עד מנדלה :דרום אפריקה בין האדם השחור והאדם הלבן

אימפריית האינקה  -תור הזהב של התרבויות הפרה קולומביאניות בדרום אמריקה

מלכי אפריקה :על התרבות הפוליטית של מנהיגי אפריקה במאה ה20-

נפילת האינקה והכיבוש הספרדי  -המפגש שבין התרבויות הדרום אמריקאיות לבין
הקונקיסטדורים הספרדיים

מוזיאון אנתרופולוגי :מסע אל שבטי עמק האומו באתיופיה

עולם אבוד :תרבויות נידחות ביערות הגשם  -נכיר את מרחב יערות הגשם שהתפרש
ממזרח לרכס האנדים ואת בני האדם שחיו בו

הגלריה של הסהרה :אלכסנדר הגדול ,מונטגומרי ומומיות במדבר המערבי במצרים

ארגנטינה  -בקצה הדרומי

בלב הרי האטלס :תרבות יהודיתֶ ּ ,ב ְר ֶבּרית ואיסלמית במרוקו

בוליביה  -המקום הכי גבוה

גור אריה יהודה :על הנצרות האתיופית הקדומה והקשר לירושלים
מלחמת תרבות :על מנהג מילת נשים באפריקה

שישי באוניברסיטה

תרבויות

 בראשית היתה אפריקה

 עולם אבוד בדרום אמריקה

יש שלג באפריקה :טיפוס אל פסגות הרי הגעש העצומים שעל קו המשווה
גן עדן עלי אדמות :עולם החי העשיר של היונקים וקופי האדם במרכז היבשת
הרצל אמר :מסע אישי לשיחזור מסע המשלחת הציונית ל"תכנית אוגנדה"

ימי ו' 7( | 26.01.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 550 :

ימי ו' 12( | 09.02.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 790 :
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בין דמיון ומציאות :צמתים מרכזיים בתרבות יפן
מרצה :זאביק רילסקי ,ארכיאולוג ואנתרופולוג ,מומחה לתרבויות אסיה והפסיפיק

יפן היא ארץ של ניגודים וחידה לאדם המערבי .ארץ מוכרת אך מסתורית ,עדינה
אך מיליטנטית ,מסורתית אך מודרנית .מיהם היפנים? איך התגבשה תפיסת
העולם של התרבות המבודדת? היסטוריה ואמנות ,אדריכלות ותיאטרון,
אסתטיקה ודימויים סרוגים בעיצוב התרבות הייחודית והמרתקת בתרבויות
עולם.
בקורס זה ננסה לבחון את הדרכים בהם התפתחה והפכה יפן ממדינה מבודדת
בצידו המזרחי של העולם למעצמה כלכלית ותרבותית וננסה להבין את הד.נ.א
של החברה והתרבות היפנית.

מהו שינטו? כיצד הוא בא לידי ביטוי בחיי היומיום ביפן העכשווית? דתיות וחילוניות
ביפן המודרנית דרך פסטיבלים וריטואלים דתיים ויצירת דת לאומית ביפן בראשית
המאה ה.20-
רובעי השעשועים והעולם הצף
צמיחת רובעי השעשועים ועליית הבורגנות העירונית .החברה ,המעמדות ,הגיישה,
הדפסים ותיאטרון בחיי הלילה הסוערים של מרכזי הערים הגדולות של יפן שהובילו
את השינוי המסחרי והעירוני.
קיסרות מייג'י והמאהב הבלונדיני
קולוניאליזם ,הסכמה או אהבה ממבט ראשון? המפגש עם המערב טומן בחובו חיכוכים
מעניינים והומור המדגישים את הפערים בין יפן למערב .איך השתנה מודל החיקוי
מסיני לאירופי?

שימגוני ,ארץ איים וניגודים

אמנות ובמה :משבעת הסמוראים לרשומון

בידוד האי ממרחב היבשת הסינית וסביבתו עיצב את דפוס החיים וההיסטוריה
היפנית .שדרת הרי הגעש מחד ,המרחק והקרבה מסין והצפיפות השפיעו על מבנה
הארץ העם ודרכי המחשבה במהלך הדורות.

נתבונן בתרבות יפן דרך אמנות ובמה .מהאמנויות העתיקות אל תיאטרון הנו הדרמטי
והקיוגן ההומוריסטי ועד לסרטים הקנוניים של הבמאי היפני אקירה קורוסאווה
ויוצרים יפניים הצוחקים על עצמם...

הייאן :מסד סיני ומבנה יפני

רעייה וגיישה ,פרדוקס המיניות בחברה

התגבשות התרבות היפנית בימי הייאן ,תור הזהב של יפן שמאפייניה קיימים במבנה
החברה היפנית עד היום .ספרות ,שירה ,חיי אצולה ערכי אסתטיקה ויופי המאפיינים
את התקופה.

פנטזיה ורגש ,נישואים וחברה מתערבבים בסערה לאורך ההיסטוריה של הזוגיות ביפן.
אורח חייה ומעמדה של האישה ביפן .מחזור החיים מילדות לבגרות ושינויים חברתיים
הסודקים את תפיסות העולם השמרניות היום.

בושידו :דרך הלוחם

עוף החול קם מאפר הירושימה

התקופה הפיאודלית גיבשה את עמוד השדרה היפני .דרך התפתחות דרכי הלוחם
המשלב ספרא וסייפא ,אסטתיקה ומלחמה נחשוף את עולמו המורכב של הסמוראי
והמעמדות.

כיצד מצליחה יפן לקום על רגליה ולהפוך למעצמה כלכלית מהמובילות בעולם? מהם
התהליכים הכלכליים ,התפיסתיים ,החברתיים והפוליטיים שהביאו לפריצה של יפן
ללב העולם ואיך הפך הזיכרון לפציפיזם?

יופיו של הבלתי מושלם

משחקים בשכונה :כבוד ,תחרות וקינאה

אריזות ,קימונו ,קרמיקה ,נייר .תפיסות האסתטיקה היפניות קנו להן שם עולמי .מהם
וואבי סאבי ,איך הגלוי והנסתר משפיעים על עיצוב ,אדריכלות וסגנון ומהווים חלק
בלתי נפרד מהתרבות היפנית.

גיאופוליטיקה של תרבויות .יחסי אהבה ,קנאה ושנאה סרוגים בין יפן ושכנותיה .נכיר
את סבך היחסים עם קוריאה ,טאיוון וסין ,וההשפעות הכלכליות בנוכחות היפנית
במרחב המודרני.

שישי באוניברסיטה

תרבויות

 יפן  -תרבות ,מסתורין וחברה

שינטו ,טקסים ופסטיבלים

עיצוב ,אמנות ופופ
תחנות באמנות יפן  -מהיסודות הסיניים ועד הניהון-גה וראשית המודרנה בהשפעה
מערבית .אריזות ,חלונות ראווה ותיבות אוכל ועד אמנות הרחוב ופופ ארט כביטוי
לחברה ולשינוי ברוח היפנית.
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ימי ו' 12( | 09.02.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 790 :
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מרצה :ד”ר עודד ציון ,היסטוריון ,עוסק בחקר דתות ותולדות הרעיונות

ספרד היא ארץ של ניגודים והשלמות .במפגש היסטורי ותרבותי שאין דומה לו
התקיימו בה בימי הביניים שלוש הדתות  -היהדות ,האסלאם ,והנצרות .אלה
עיצבו את עיקר ההיסטוריה והתודעה הספרדית בין סובלנות ובין רדיפות.
בקורס נדון גם במרכיבים נוספים של ספרד המודרנית מאז שנת  1492ועד
ימינו ,תוך שימת דגש על תחומי הפוליטיקה ,תרבות ,פילוסופיה ,אמנות
ואדריכלות ,מיתוס ,פולקלור ,שירה ועוד.

דיאלוג עם יצירות מופת באמנות

מרצה :אור-לי אלדובי ,מומחית בתרבות ואמנות של איטליה

למה המונה ליזה הוא הציור המפורסם בהיסטוריה? למה יצירות מסוימות
של מיכלאנג'לו גרמו להתקפי זעם וטירוף? מהם הגורמים החוברים ביצירה
אחת שהופכים את היצירה ל"יצירת מופת"? מהו הדבר הנוסף שהופך את
היצירה לפלא על זמני ,נצחי ועומד במבחן הזמן ,מתי היא מוגדרת ככזאת ומהי
ההיסטוריה של יצירות אלו?

ספרד הנוצרית  -מיתוס ורגש בספרד הקתולית

ליאונרדו :מוינצ'י לעמק הלואר
חיים מלאי תהפוכות ,סודות ונדודים היו מנת חלקו של ליאונרדו ":מעולם לא היה
הטבע נדיב עם בן אנוש כפי שהיה עם ליאונרדו" ,כך כתב עליו בן התקופה .צייר ,פסל,
ארכיטקט ,מהנדס ,מדען ומשורר ,וכמובן ,סיפור חיוכה של המונה ליזה.

"הנוצרים החדשים" והאינקוויזיציה ,גירוש יהודי ספרד

רפאל :חכמי אתונה
רפאל נחשב למייצג המושלם של תקופת הרנסנס בשיאו בציור .בגיל  25הוזמן לצייר
במשכנו החדש של האפיפיור בקריית הותיקן .ציורי הפרסקו הם גולת הכותרת של
מימוש עקרונות הרנסאנס בשיאו .הם מגלמים את יישוב הניגודים וההשלמה בין
הנצרות לתרבויות יוון ורומא הקלאסיות.

האסלאם בספרד בין פילוסופיה לארכיטקטורה
תור הזהב של יהדות ספרד  -אישים ומאפיינים
 - 1492השנה של פרננדו ואיסבל :ספרד הופכת למעצמה
"מאה שנות הזהב"  -ספרד של המאה ה16-
דון קיחוטה יוצא לחפש את ספרד
המאות ה 18-וה :19-שקיעתה של המונרכיה הספרדית
פרנסיסקו גויה :דמותו של גאון מתייסר
בין דיקטטורה לדמוקרטיה :מלחמת האזרחים ,שלטונו של פרנקו וספרד החדשה
אנטוניו גאודי והארכיטקטורה הרומנטית בברצלונה
ימי ו' 12( | 09.02.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 790 :

שישי באוניברסיטה

תרבויות  /מדעי הרוח והחברה

 הכל אודות ספרד

 היסטוריה ,רכילות וזיופים

מיכלאנג'לו כאן ועכשיו
הפייטה היפה היה פסל שמיכאלאנג'לו פיסל בראשית הקריירה שלו .הוא חזר לנושא
זה כמה פעמים בחייו .מהו סודו של הצמצום ואיפוק הרגש ואיזה דיאלוג מנהלת
האמנות עם הנושא עד ימינו.
ג'וליו רומנו :מנטובה
תלמידו האהוב של רפאל אשר סייע לו רבות בעבודתו בותיקן ובוילה פרנזינה .הוזמן
ע"י דוכסות מנטובה ושם נשאר כל חייו .הוא עבד אצל הדוכסים כצייר וארכיטקט ויצר
יצירות וירטואוזיות מלאות תעוזה ויופי.
טינטורטו  -הקפלה הסיסטינית של ונציה
 61יצירותיו של טינטורטו המוצגות בגרנדה סקולה דה סן רוקו מלמדות על יכולתו
יוצאת הדופן .אומרים עליו ,כי ביקש לאחד ביצירתו את יכולת הרישום של מיכלאנג׳לו
ואת כישורי הצביעה של טיציאן .הוא לא עזב את גבולותיה של עירו ויצירותיו הן חד
פעמיות בגודלן ועוצמתן.
הולביין ,השגרירים :על האובייקט והמבט
הצייר הגרמני הולביין בעשור האחרון לחייו שימש בחצרו של המלך הנרי השמיני.
בתמונה רוויה סימבוליות ברורה ונסתרת הוא משקף את האמנות הצפונית על
מורכבויותיה הרבות .האם מה שנראה הוא הנכון? מהם הסודות המסתתרים ביצירה
ומדוע?

14
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פיקאסו " -גרניקה"
"גרניקה" היא ציור ענק ממדים בשחור-לבן שצויר בשמן על ידי פבלו פיקאסו אחרי
שראה תצלומי שחור-לבן של האירוע הטרגי של הפצצת גרניקה בעיתון .הוא יצר
יצירה שתייצג תחושות הכאב והסבל המשותפות לכל המלחמות ,את הזוועות ואת
האיום שבחורבן.
ימי ו' 8( | 12.01.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 550 :

השער אל המודרניות

מרצה :ד"ר עודד ציון ,היסטוריון ,עוסק בחקר דתות ותולדות הרעיונות

ברוך שפינוזה היה מגדולי אנשי הרוח שצמחו בעולם היהודי .תפיסת עולמו
המהפכנית חרגה הרבה מעבר לזמנו ,והשפיעה באופן ניכר על עולם המחשבה
המודרני של תרבות המערב .בקורס זה ננתח את שיטתו של שפינוזה מתוך
מבט פנורמי היסטורי ,רעיוני והשוואתי.
בין הנושאים:

שישי באוניברסיטה

מדעי הרוח והחברה

ארתימיסיה ג'נטילסקי ו"המהפכה הנשית" של שנות ה60-
ארתימיסיה ג'נטילסקי היתה אחת הציירות החשובות בתקופת הבארוק .ציירת
עצמאית בחברה גברית מדכאת ,האישה הראשונה שסיימה את הלימודים באקדמיה
של המדיצ'י בפירנצה ולמרות אונס קשה שעברה ,המשיכה בקריירה אמנותית מרשימה.
המחקר הפמיניסטי אימץ את דמותה ופירש את יצירתה בהקשרים של סיפור חייה.

 עולמו של שפינוזה

יהודים וספקנים באמסטרדם של המאה ה17-
שפינוזה ואלוהי הטבע   

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

בכתבי חז"ל ,פרדס הוא כינויה של תורת הסוד היהודית ,העוסקת במה
שמכונה "סתרי האלוהות" .המקור המרכזי שעליו מתבסס השימוש בביטוי
זה הוא הסיפור הידוע המצוי בתלמוד הקרוי "ארבעה נכנסו לפרדס" .בסיפור
ארבעה חכמים גדולים נכנסו לעולמות רוחניים ה"פרדס" ,אבל לא כולם יצאו
משם בריאים ושלמים.
"פרדס"  -שיטה מיוחדת ומרתקת לחקור ולהבין את התנ"ך ולהגיע לעומקים של ספר
הספרים .ראשי תיבות של "פרדס" :פשט-רמז-דרש-סוד  -מאפשר ללמוד ולהבין כל
פסוק בתורה בארבעה מישורי הבנה שונים" :פשט"  -פשוט להבין את מה שכתוב.
"רמז"  -הרומז לנושא אחר שאינו מובן מפשט "דרש"  -קשר אסוציאטיבי לנושא אחר
שעליו רוצה הדרשן לדבר ,איננו בהכרח בא להסביר את הפשט ,אלא לדרוש דרשה או
סיפור להרחבת התמונה" .סוד"  -החלק הנסתר של כל פסוק וניתן להבינו באמצעות
מושגים וכלים רוחניים.

שפינוזה והאדם  -על חירות התבונה   
החילוניות כדת חדשה
ביקורת הדת ופרשנות המקרא
שפינוזה כמבשר תנועת הנאורות     
על חינוך חדש ורעיון המדינה הליברלית   
מדע וטבע  -ללטש את עדשות המחשבה מחדש
הרמב"ם ושפינוזה  -מספרד היהודית אל תנועת ההשכלה
מחשבת שפינוזה בין מרקס לפרויד
ימי ו' 12( | 09.02.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 790 :

במהלך הקורס ניכנס ל"פרדס" של טקסים ידועים ואהובים מספר בראשית ,אבל נחזור
בשלום!

 הקורס מתאים למשתתפים ותיקים ומשתתפים חדשים.
ימי ו' 12( | 09.02.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 790 :

16

17

מרצה :מאיר חרמון M.A. ,במחשבת ישראל ומדע הדתות באוניברסיטה העברית,
מחבר הספר "סמלים בתנ"ך ,עיון בתנ"ך בדרך הסמל"

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

התנ"ך השפיע בצורה עמוקה על העולם המוכר לנו .בקורס נתמקד בעובדה כי ,התנ"ך
מדבר אלינו גם באמצעות הסמלים שבו ,הקוראים לנו באופן חי ומתחדש  -לשים לב.
העיון הופך להיות ,מפרשנות מסבירה ומיישבת  -לשיאור מחשבתי חי ותוסס .מסתבר
כי דרך העיון ישתקפו גם שאלות חיינו .ניווכח שיש שיטתיות בדרך הופעת הסמלים,
שבסיסה הוא בהצגתם כצמד של ניגודים .כשנחשוף את השיטתיות ,יהיה בידינו כלי
נוסף לעיון בתנ"ך .נגלה גם ,כי בלב כל סיפור יש נקודה ,שבה הכתוב עצמו אומר :עזבו
את הסמל ,הוא אינו העיקר .העיקר שדרכו הבנתם משהו ,על החיים ,על עצמכם...

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 זאת ,במקרה של הונאה ,נוכלים הופכים את בעלי הרכוש
לשותפים לפשע  -אנשים 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?
אין ספק שאנשים אלו מפרים חוקים חברתיים ללא היסוס ,אך צריך להודות
שמדובר בזן אנושי מוכשר ומתוחכם ,המבטא את עצמו ברשע עם יצירתיות
בלתי רגילה וצורת מחשבה יחודית .לעתים הולידה הנוכלות פושעים בדרגת
רב אומן .על כל אלה ועוד בהרצאות שלפנינו.

מסע של גילויים בין דפי התנ"ך

נעגן את הדברים בהגותם של אנשי רוח ,שעסקו במקומו ובתפקידו של הסמל
בתרבות :פילון; ק .יונג; א .קסירר; ק .לוי-שטראוס; רש"ר הירש ,הרב מניטו ועוד .ניגע
גם בשאלות נרחבות יותר ,הנחשפות מתוך כך ,ובתהליכים שעברו על היהדות מאז ימי
התנ"ך ועד עצם חיינו כיום.
נקודות המפנה בתהליך ההעצמה האישי של יעקב :מעוקב ובורח  -למנהיג ומוביל,
תהליך המגולם בפסוק "במקלי עברתי ...ועתה הייתי".
משה רבנו  -קווים לתהליך התפתחות של מנהיגות' .מטה' מול 'יד'  -הסתמכות על
אמצעים חיצוניים מול הכוח הפנימי.
דוד וגולית מול בלעם ואתונו :כח אמוני מול שאיפות אישיות .ציר ההשוואה :המקל.

או רמאים ,נוכלים ולמה זה קורה לנו

שישי באוניברסיטה

מדעי הרוח והחברה

 למה הסמלים בתנ"ך באים בזוגות?

 גבינה בחינם...

ימי ו' 6( | 29.12.17 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 490 :

פרשת ציצית  -מכנף הבגד אל פתיל התכלת .תהליך של התפתחות ,והמכשולים
שבפניו.
המלח  -תפקידו הייחודי בתנ"ך כמכיל זוגות ניגודים בו עצמו.
השבת  -האם היא מוצגת כסמל? ואם כן ,האם נבין יותר לעומק  -מהי שבת?
"הקשת בענן"  -נקודת מבט חדשה על מהות הברית שנכרתה עם האדם.
הנשר והנחש  -כלים להתמודדות עם מצבי קונפליקט .וגם :אתגרי הזוגיות.
תפקיד החיות כסמלים מורי דרך לאדם" .התנינים הגדולים" כאב-טיפוס לפעולת הסמל.
על משמעות העיקרון "שנים מקרא ואחד תרגום" .וכן ,עיון מחודש ומרתק בבראשית
פרק א'.

 הדיונים שיעלו בקורס יעשירו את המבט על החיים בכלל .לא נדרש ידע קודם.
ימי ו' 12( | 09.02.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 790 :
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מגדולי הפילוסופים בתולדות תרבות המערב
מרצה :ד"ר עליזה טסלר ,מרצה לפילוסופיה

בסדרת מפגשים זו נעקוב אחרי שלבי ההתפתחות העיקריים במשנתו של
אפלטון (המאה ה 4-לפנה"ס) ,תוך כדי קריאה בטקסטים נבחרים מתוך יצירות
המופת שכתב .ניחשף לסוגיות המרכזיות בתורתו ,שמעלות תובנות עמוקות
ביחס למצב האנושי וחוברות יחדיו לכלל תורת חיים.
בין הנושאים שיידונו :עולם האידיאות ועולם התופעות  -על מסעות רוחניים לעבר
עולם האמת; אפלטון על ציר הזמן :הפרה-סוקרטיים ,סוקרטס ואפלטון; הרהורים לעת
זקנה :רשתות ומבוכים בעולם האידיאות; חומר למחשבה :על תפיסת הגוף והנפש של
אפלטון והוכחות להישארות הנפש; הפסיכולוגיה של הנפש :על האינטואיציה ,השכל,
החושים והרגשות; משל המערה :תפיסת החינוך של אפלטון; על סדרי שלטון וקודים
של צדק; סוד ההצלחה בחיים :על הסגולות הטובות ומהות האושר.
במסגרת הדיונים נעיין בדיאלוגים הבאים של אפלטון“ :פיידון"“ ,סימפוזיון",
“פוליטיאה"“ ,פארמנידס"“ ,תיאטיטוס"“ ,סופיסטן"“ ,טימיאוס" ועוד.
ימי ו' 12( | 09.02.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 790 :

מרצה :ד"ר אביטל וקנין ,תואר דוקטור בשפה ובספרות צרפתית ,מרצה ורכזת
היחידה לאנגלית כשפה זרה בפקולטה לחקלאות  -האוניברסיטה העברית

האנושות מונעת על-ידי דמויות שהקדישו את חייהם לתשוקה ,לעשייה
ולמחקר .במסגרת המפגשים הללו נתוודע למספר חוקרים והרפתקנים שלא
רק תרמו לשגשוג ולרווחת בני האדם ,אלא גם העמידו לרשותנו הבנה עמוקה
יותר של העולם בו אנו חיים .כל אחד בדרכו וכל אחד בתחומו קידמו את
האנושות ואנו נדון בתרומתם ובמה שהניע אותם.
אדוארד ג'נר ולואי פסטר  -על עקרונות החיסון

שישי באוניברסיטה

מדעי החיים  /מדעי הרוח והחברה

 משנתו של אפלטון

 על חוקרים והרפתקנים

הנרי בייטס ופריץ מילר  -על חקיינות בעולם החי
רוברט פורטון  -על הבאת סודות תהליך יצור התה מסין לבריטניה
ג'אן בטיסט דה לאמארק וצ'ארלס דרווין  -על האבולוציה והברירה הטבעית
צ'ארלס נוריס ואלכסנדר גטלר  -על התפתחותה של הרפואה המשפטית
קארולוס ליניאוס  -על שיטת המיון של עולם החי
ג'ון מיור ותיאודור רוזוולט  -על הגנת הסביבה ושמורות הטבע
פרדיננד מגלן וסר פרנסיס דרייק  -על המסע מסביב לעולם

 שאלות בחזית המדע

ימי ו' 8( | 12.01.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 550 :

מרצה :פרופ’ אבשלום אליצור ,פיזיקאי ומרצה לפסיכולוגיה ופילוסופיה של המדע

המאה העשרים הייתה עדה לכמה מהפכות מדעיות ,והמאה העשרים ואחת
התחילה עם שאלות רבות שנותרו פתוחות ופרדוקסים שנשארו ללא מענה.
בסדרת פגישות זו נעסוק בכמה מהשאלות הללו ,שכמה מהן אולי טומנות את
זרעי המהפכות הבאות.
בין הנושאים שיידונו  :העולם המוזר של הקוונטים  פלא ושמו זמן  חידת האנרגיה
וגלגוליה  איך התחיל היקום?  האנטרופיה ומשמעויותיה  המוח האנושי לעומת
המחשב  תורת האבולוציה כיום  מוצא החיים  מוח ,רגש וחשיבה  תרמיות בשם
המדע ועוד...

 תחולק ביבליוגרפיה נרחבת בעברית עם מצגות .אין צורך בידע מוקדם.
ימי ו' 12( | 09.02.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 790 :
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המרצה :אבנר שרון MBA ,מומחה לטכנולוגיה ולפשיעת סייבר

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

בעולמנו הכל ממוחשב ,כל המידע דיגיטלי...
עברנו בחשיבה מאטומים אל ביטים .כמות המידע האישי גדולה .כמות המידע
העסקי והציבורי ענקית ,גדולה ובלתי מושגת.
נעבור במהירות על התפתחות התקשורת מימי תיבת נוח ,היונה והעורב עד ימינו.
נדבר על קיצור תולדות המחשב האישי מהדיסקט הגמיש דרך הדיסק הקשיח אל
מיחשוב הענן.

במהלך הסדרה נתייחס לתיאורית טקטוניקת הלוחות ,להיווצרות כדור הארץ
ולמנגנונים השונים ,הסמויים והגלויים ,הפועלים בו דרך קבע בכדי לעצב את
מגוון הנופים אינסופי שאנחנו מכירים על פני כדור הארץ.
נכיר את עקרונות היסוד ואת המונחים המרכזיים של מדע הגיאולוגיה ,את
משפחות הסלעים ,נדבר על מבנים גיאולוגיים ,רעידות אדמה והרי געש ,ונסיים
עם התייחסות לבקע הארץ ישראלי (חלק מהשבר הסורי אפריקאי)  -התופעה
הגיאולוגית המשמעותית ביותר במרחב ארץ ישראל.

שישי באוניברסיטה

מדעי החיים

 טכנולוגיה בגובה העיניים

 כדור הארץ הדינמי

נטעם את הטכנולוגיה בחלק ממושגי העולם הזה ,שלא תמיד נהירים לנו.
נסביר "בגובה העיניים" מושגים כגון :ביג-דאטה ,אינטרנט של הדברים ,עיר חכמה,
בינה מלאכותית ,בינה עסקית ,האינטרנט העמוק ,האינטרנט הנסתר ועוד כדוגמתם.

גיאולוגיה מהי ועקרונות יסוד  -נתוודע למדעי כדור הארץ ונכיר את 'שפת
הגיאולוגיה'

נשמע מבחר מקרים מעניינים המסבירים איך הכל יכול לקרות לכל אחד.

טקטוניקת הלוחות  -המנגנון שמעצב את פני כדור הארץ
משפחות הסלעים  -נכיר את 'משפחות הסלעים' המרכזיות בעולם ,וכן מספר
סלעים אופייניים מרחבי א"י

נסקור בקצרה כמה מהישומים החברתיים ונבין כיצד הם משנים לנו את החיים.
נרחיב ידע על כמה מהם וננסה להבין ,מהם כללי המינימום עליהם אנו נדרשים
להקפיד ,כדי ליהנות מיישומים כאלו ועד כמה נכון להגיד ,שאנחנו בעידן ש"אחרי
הפרטיות" ()Post Privacy Era

גיאולוגיה מבנית  -הכוחות הטקטוניים מניעים את פני השטח ויוצרים מבנים
גיאולוגיים כדוגמת קמרים וקערים ,רכסים וגבעות

ימי ו' 6( | 29.12.17 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 490 :

הרי געש ורעידות אדמה  -נכיר את המנגנונים העוצמתיים ונתייחס לאירועים
היסטוריים יוצאי דופן
גיאומורפולוגיה ועיצוב נוף  -נכיר את התהליכים שמעצבים את תוואי הנוף על פני
השטח
השבר הסורי אפריקאי  -התופעה הגיאולוגית המשמעותית ביותר במרחב ארץ
ישראל
ימי ו' 7( | 26.01.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 550 :
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מרצה :מיכל אבירם ,אדריכלית ומעצבת פנים

מנחה :רינת לאור ,בוגרת בצלאל .אמנית ומאיירת

משפצים דירה? עוברים בית? קונים אדמה ובונים? נושא העיצוב קרוב ללבכם?
מתלבטים לגבי לימודים גבוהים בנושאי עיצוב?

בקורס נלמד רישום וציור בטכניקות מגוונות ובחומרים שונים .הקורס מלווה
בידע תאורטי והנחייה אישית.

מטרת הסדנה לתת בידיכם כלים ראשוניים להכרת הנושא.
תכנון הבית ( )layoutחלוקת החלל לצרכים השונים
תכנון כל חלל בנפרד תוך ראית הצרכים והאסתטיקה :חדר מגורים ,מטבח ,חדרי
שינה ושירותים
טיפול בחומרי גמר :תקרות ,קירות ,ריצוף וחיפויים ,דלתות וחלונות
ריהוט
ללמוד לקרוא תכנית אדריכלית  -להקטין את ההפתעות בין מה שחשבתי שיהיה,
לבין מה שהתקבל
להתמודד עם בעלי המקצוע הרבים

 לצורך תירגול יש לרכוש (חד פעמי) ,סרט מדידה באורך  3או  5מטר ,סרגל קנה מידה
ונייר מילימטרי.

רישום גרפי  -אובייקטים מעולם הצומח
רישום נגטיב  -התבוננות ותפיסה של תאורה ברישום
רישום מודל  -פורטרט
רישום טבע דומם
רישום מודל  -גוף האדם

שישי באוניברסיטה

תחומים כלליים

 עיצוב פנים הבית

 רישום אקדמי וטכניקות למתקדמים

ציור גרפי בסגנון PopArt
רישום פרטים  -פנים
רישום טקסטורות

 הקורס מיועד לאנשים שכבר התנסו ברישום וציור ורוצים להעמיק ולהרחיב את
ידיעתם .מחיר הקורס כולל חומרים לעבודה בכיתה.

ימי ו' 9( | 19.01.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 11:15 - 09:00 :מחיר₪ 890 :
ימי ו' 8( | 12.01.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 12:15 - 10:00 :מחיר₪ 790 :

 רייקי:

אנרגיה תבונית למרפא ולשלווה

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

רייקי הינה שיטת טיפול באנרגיה באמצעות הנחת ידיים על הגוף לשם ריפוי
ורוגע .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!

 חניכה לרייקי שלב א’ ,מאפשרת טיפול עצמי ובבני המשפחה.
ימי ו' 10( | 26.01.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 790 :

24
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מנחה :גיא לאופר ,מטפל בשיאצו

 איטלקית מתחילים

השיאצו הינה שיטת טיפול וריפוי בעזרת מגע נעים ,משחרר ומרגיע ומבוססת על
עקרונות הרפואה הסינית .בסדנה חוויתית זו נגלה עולם קסום המשלב בין תרבות
מזרח ומערב.
לפי הרפואה הסינית בגופנו  12מרידיאנים (מסלולי זרימת אנרגיה/צ'י) .כאשר לכל
מרידיאן תפקיד פיזי אנרגטי ונפשי .בסדנה נלמד כיצד ניתן לגעת במרידיאנים במטרה
לשחרר חסימות ובכך להקל על כאבים ומתחים.

מורה :ד"ר לארה בן דוד
קורס בסיסי ללימוד ,תרגול והעשרת הידע של השפה האיטלקית גם באמצעות
סיפורים ושירים.
ימי ג' 20( | 24.04.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 18:30 - 17:00 :מחיר₪1,420 :

השיאצו מסייע בתחומים רבים :ריפוי הגוף והנפש להתמלא בחיוניות ,כוח והנאה
למצוא שלווה ולהרגע להפיג עייפות לשחרר מתח ולחץ




שישי באוניברסיטה

תחומים כלליים

 שיאצו ומדיטציה

שפות



בקורס נתרגל :מדיטציה נשימה נכונה ודמיון מודרך צ'י קונג נלמד את עקרונות
הרפואה המשלימה ,נפש בריאה בגוף בריא נקבל טיפים למגוון בעיות ו"עזרה
ראשונה" בטיפול ב :כאבי גב ,כאבי ראש ועוד ו...כמובן ,נתאמן בשיאצו אחד על השני.










ימי ו' 10( | 26.01.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 11:00 - 09:00 :מחיר₪ 790 :

 מחשבה יוצרת מציאות

שנה את חשיבתך וישתנו חייך

 איטלקית מתקדמים
מורה :ד"ר לארה בן דוד
קורס ייחודי ללימוד ,תרגול והעשרת הידע של השפה האיטלקית באמצעות סיפורים
ושירים .בקורס יתקיימו גם לימודי העשרה אודות ההיסטוריה ,התרבות האיטלקית
וההווי הטיפוסי של המדינה ואזוריה השונים.
ימי א' 20( | 15.04.18 - 19.11.17 :מפגשים) | שעות | 20:00 - 18:30 :מחיר₪1,420 :

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

 איטלקית לדוברי איטלקית
מורה :ד"ר לארה בן דוד
הקורס מיועד גם לתלמידים ותיקים וגם לדוברי השפה האיטלקית ברמה גבוהה אשר
מעוניינים לשפר את היכולת המילולית באמצעות סיפורים ,שירים וסרטים.
ימי א' 20( | 15.04.18 - 19.11.17 :מפגשים) | שעות | 18:30 - 17:00 :מחיר₪1,420 :

ימי ו' 4( | 10.12.17 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 350 :
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מורה :פולינה בלילובסקי

מורה :סיגלית פאר

קורס בסיסי ללימוד ותרגול העשרת הידע של שפת האידיש גם באמצעות שירים
עממיים מוכרים ואהובים.

בקורס נלמד לתקשר בספרדית במצבים יומיומיים ,עם דגש על תקשורת ודיבור
מהשיעור הראשון .נתבל את הלימוד עם היבטים שונים של התרבות ההיספנו-
אמריקאית כמו היסטוריה ,מוזיקה וגסטרונומיה.

ימי ג' 6( | 02.01.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 490 :

ימי ג' 20( | 24.04.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות 18:30 - 17:00 :מחיר₪1,420 :

 יפנית מתחילים
מורה :אדר זקס ,מלמדת יפנית ומחברת חוברות לימוד יפנית בעברית בשיטה ייחודית
ברוכים הבאים לקורס היפנית הראשון שלכם! בעוד זמן קצר כבר תוכלו לשאול היכן
מסעדת הראמן הקרובה ביותר? כמה עולה הקימונו הזה ועד איזו שעה פועלת רכבת
השינקנסן לקיוטו?
קורס ראשוני הכולל ממרבית היבטיה של השפה היפנית ומהווה בסיס לרכישת השפה
בהמשך .הקורס ילמד מתוך חוברות עבודה בעברית שהמורה ,אדר זקס ,הכינה ויכלול
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' 20( | 16.04.18 - 20.11.17 :מפגשים) | שעות | 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 1,420 :

שישי באוניברסיטה

שפות

 אידיש מתחילים

 ספרדית מתחילים

ספרדית בינוניים
מורה :סיגלית פאר
מיועד לבוגרי קורס מתחילים או לבעלי ידע מוקדם .נעשיר את אוצר המילים ונעמיק
בלימוד כללי הדקדוק ,קריאת טקסטים ודיבור שוטף ומדויק .נרחיב את ההכרות עם
התרבות ,השירים והסיפורים של הארצות דוברות הספרדית.
ימי א' 20( | 15.04.18 - 19.11.17 :מפגשים) | שעות 20:00 - 18:30 :מחיר₪1,420 :

ספרדית מתקדמים
מורה :סיגלית פאר

סינית מתחילים

זה כמו סינית ,בשבילי!

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

מיועד למסיימי קורס מתקדמים בשנה שעברה ולתלמידים אשר למדו בעבר ורוצים
להתבטא בשטף ולקבל ביטחון עצמי בהתנהלות בספרדית .במהלך הקורס נקרא
טקסטים כלליים וטקסטים ספרותיים פשוטים.
ימי א' 20( | 15.04.18 - 19.11.17 :מפגשים) | שעות | 18:30 - 17:00 :מחיר₪1,420 :

המזרח הרחוק מעולם לא היה קרוב יותר .בקורס נתמקד בהבנת הנשמע ,יכולת ניהול
שיחה על נושאים יומיומיים כגון :היכרות ,אוכל ,טיולים ,בידור ,משפחה ,עסקים .בנוסף
ללימוד השפה ,נשלב נושאים כמו :תרבות ,מוזיקה ,היסטוריה ואקטואליה וכן לימוד
מתוקשב ,סרטונים ומצגות.
ימי ג' 20( | 24.04.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 20:00 - 18:30 :מחיר₪ 1,420 :

28
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מורה :שי שיר ,החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון  -האוניברסיטה העברית

מורה :רינה קליין

הקורס מיועד לתלמידים ללא רקע מוקדם בערבית והינו ייחודי בשילובו בין לימוד
השפה הערבית המדוברת לבין זו הספרותית (הכתובה) .לצד לימוד יסודות הלשון
הערבית הספרותית :האלף-בית ,תחביר ופועל ,מקנה הקורס כלים המאפשרים ניהול
שיחה בסיסית בערבית במגוון נושאים :הצגה עצמית ,חיי משפחה ,יציאה לבילוי
וקניות וכד' .הקורס מעניק כלים בתחום הדקדוק ,התחביר ואוצר המילים ומהווה צעד
ראשון בדרך לקריאה ,דיבור והבנה של השפה הרווחת בקרב שכנינו הערבים בתוך
ישראל וברחבי המזרח התיכון.

השפה הצרפתית היא לא רק אוסף של מילים וכללי דקדוק ,לימוד השפה פותח בפני
הלומדים עולם חדש של תרבות וידע.

ימי ו' 20( | 04.05.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 1,420 :

 ערבית מתקדמים א'

מטרת הקורס :להקנות ללומדים כלים המאפשרים ניהול שיחה בנושאים מחיי היומיום
כמו :הצגה עצמית ,ניהול שיחת טלפון ,בקשה לקבלת מידע ,חיי משפחה וכד' .כל זאת
באמצעות העשרת אוצר המילים תוך הקפדה על כללי הדקדוק.
דרך הלימוד ייחודית המתנהלת בקבוצות לימוד קטנות בדרך חווייתית תוך האזנה
לשיחות ולשירים .כמן כן ,נשלב בלימוד קריאת טקסטים בנושאים אקטואליים,
במשחקי תפקידים .הכרות התרבות הצרפתית מהווה חלק בלתי נפרד מכל שיעור.

שישי באוניברסיטה

שפות

 ערבית מתחילים

 צרפתית מתחילים

ימי א' 20( | 15.04.16 - 19.11.17 :מפגשים) | שעות | 20:00 - 18:30 :מחיר₪1,420 :

מורה :שי שיר ,החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון  -האוניברסיטה העברית
הקורס מיועד לבעלי רקע (תיכוני או אחר) בערבית ספרותית ובערבית מדוברת ,בעלי
היכרות עם האלף-בית הערבי המצוידים בכישורי שיחה בסיסיים.

 רוסית מתחילים

לדבר רוסית ולהנות

מורה :איוו ולנטי M.A. ,בלשנות

מטרת הקורס היא כפולה :לצד פיתוח היכולת לניהול שיחה במגוון נושאים
אקטואליים והעשרת אוצר המילים ,נעמיק את כישורי הקריאה של השפה הכתובה
תוך חשיפה לעיתונות הערבית העכשווית מחד ולמבחר של טקסטים מהספרות
הערבית הקלאסית והמודרנית מאידך.

קורס ללימוד השפה הרוסית באופן חוויתי בשילוב הומור ושירים .פיתוח  4מיומנויות
השפה :דיבור ,הבנת הנשמע ,קריאה וכתיבה .ניהול תקשורת יום יומית ,היכרות עם
התרבות ,חגים ומסורות ,ברכות ונימוסים ,אוכל ומנהגים ומקומות יחודיים.

ימי ו' 20( 04.05.18 - 17.11.17 :מפגשים) שעות 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 1,420 :

ימי ו' 20( | 04.05.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 1,420 :

 צרפתית מתקדמים

 רוסית מתקדמים

מורה :רינה קליין

מורה :איוו ולנטי M.A. ,בלשנות

בהמשך לנלמד בקורס המתחילים ,נעשיר את אוצר המילים באמצעות קבוצות דיון
בהן כל משתתף יוזמן להביע את עמדותיו .נעמיק בלימוד כללי הדקדוק הצרפתי
באמצעות הסברים ותרגול שיטתי .המשתתפים יכירו וינתחו ז'אנרים ספרותיים
נבחרים מהספרות הצרפתית.

קורס לימוד רוסית חוויתי בשילוב הומור ושירים .רוסית בעץ השפות .העמקת
מיומנויות השפה :דיבור ,כתיבה ,הבנת הנקרא והנשמע במגוון הנושאים ,הטיית חלקי
דיבור.

 הקורס מיועד גם לתלמידים אשר למדו במסגרות אחרות.

ימי ו' 20( | 04.05.18 - 17.11.17 :מפגשים) | שעות | 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 1,420 :

ימי א' 20( | 15.04.18 - 19.11.17 :מפגשים) | שעות | 18:30 - 17:00 :מחיר₪1,420 :

30
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מנחה :לילך וסרמן ,מדריכת ריקודי בטן

ריקוד בטן הינו ריקוד מסורתי אשר מקורו בצפון אפריקה ובמצרים .הנשים
היו רוקדות בטקסים שונים הקשורים בפולחן האדמה ,הפריון והמיניות .מאז
ומתמיד שימשו ריקודי הבטן מקור להתפתחות אישית ,לביטוי עצמי ולנשיות.
השיטה אשר נלמד ,פותחה ע"י רקדנית בטן ורופאה פיזיותרפיסטית .שיטה זו שמה
דגש על המנח והיציבה של הגוף .ריקודי הבטן הינם פעילות ספורטיבית ויכולים
להיטיב עם הגוף מבחינה בריאותית רק אם הם מיושמים באופן הנכון .כל התנועות
מתבצעות כך שלגוף יהיה “נוח" .אין הקשתת גב או עמידה שאינה נכונה או כואבת,
רק כדי שתראה יפה.
במהלך הריקוד  :נפעיל את כל השרירים בגוף  נגדיל טווח תנועה של המפרקים
 נלמד מהי יציבה נכונה ואיך שומרים עליה גם מחוץ לסטודיו  נפתח קואורדינאציה
והכרה מחודשת לגוף שלנו וליכולותיו.
הלימוד נעשה באופן הדרגתי תוך עליה במורכבות התנועות וברמת סיבולת לב-ריאה.
התלמידות יחוו את חווית הריקוד כבר מהשיעור הראשון .שיטת הלימוד הייחודית
מאפשרת גם למי שאין לה כלל ניסיון ,להצליח לרקוד יחד עם חיזוק הגוף וקידום
הבריאות.

 הסדנה תורמת ל :שיפור הדימוי העצמי ,התחברות לנשיות ,עליה במודעות לגוף
וליכולות שלו.
ימי א' 12( | 11.02.18 - 19.11.17 :מפגשים) | שעות | 11:00 - 10:00 :מחיר₪ 600 :

מתחילים

מנחה :עדנה שמש ,סופרת ,עורכת ומתרגמת .מחברת הספרים “אמסטֶל"“ ,דיונות
החול של פריז"“ ,הוטֶל מלטה" ו"לכי ,רַצפי את הים"
קורס ייחודי לכתיבת פרוזה למתחילים .הקורס מיועד לכל שוחרי העט  -הכותבים
בגלוי ובסתר.
המוזה חשובה ,אך היא אינה העיקר .נשתמש בה כמניע להעלות על הכתב את מה
שבוער לך בפנים ואשר את או אתה מבקשים לספר .בקבוצה קטנה ובאווירה חיובית,
ניקח את זה נלאה ונלמד לחזק את כושר הביטוי וההבעה באמצעות המילה הכתובה,
באמצעות תרגול בבית ובכיתה נכיר וניישם מיומנויות כתיבה מתקדמות ונלמד
להשתמש באמצעים ספרותיים מגוונים כדי לתרגם את החוויה האישית לכדי יצירה
מוגמרת.
במהלך השיעורים אף ניפתח אל הפרוזה הישראלית והעולמית :נכיר נקודות מבט
ספרותיות מתוך יצירות נודעות ונבחן קטעי פרוזה שהם אבני בוחן ודוגמאות נהדרות
למגוון סוגות וסגנונות .נציג וננתח יצירות פרוזה של משתתפי הקורס ,תוך ליווי אישי
מתמיד .העבודות ייבדקו ספרותית ולשונית לפני כל מפגש ובכל מפגש נדון ביצירות
השונות לשם היזון חוזר ,תרגול היבטי הכתיבה השונים ועיבוד הטקסט הראשוני
לסיפור מוגמר.
בין הנושאים שנלמד:
איך פותחים סיפור?
איך מעבירים חוויה אישית אל הספירה הספרותית?
אפיון דמויות וצירי עלילה
שימוש במִשְ לבי השפה השונים
מסָפר היודע-כל ,ועוד.
קול המספר :כתיבה פוליפונית ,מספרת עֵד ,זרם התודעה ,ה ְ
הקשר בין דמיון ואינטואיציה לבין תהליכי כתיבה מּודעים
איך כותבים בין השורות? איך מעבירים מסר מבלי להפוך השקפת עולם לדידקטיקה?
איך אערוך את הסיפור שלי? קריאה ביקורתית ביצירה
כתיבה בסוגות ספרותיות מגוונות ,המעשירות הן את הכתיבה והן את הקריאה

קורסים במהלך השבוע :בוקר ואחה"צ

קורסי העשרה

 ריקוד בטן  -המחול המזרחי



מכתיבה אינטואיטיבית לכתיבה מּודעת

 בתום הקורס יינתנו עזרה וייעוץ למבקשות/ים להוציא את יצירתן/ם לאור.
ימי א' 12( | 11.02.18 - 19.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:00 - 17:30 :מחיר₪ 790 :
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מנחה :אילת פורת M.A. ,בפסיכולוגיה מחקרית ,מנחה קבוצות למודעות עצמית ,דמיון
מודרך ומדיטציה

מרצה :פרופ' אבשלום אליצור ,פיזיקאי ומרצה לפסיכולוגיה ופילוסופיה של המדע

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 להיות ער לרגשות ,לרצונות ,לחוויות ולתגובות שלו .מתוך כך נולדות
תובנות  -איך ומדוע הגעתי לאן שאני נמצא היום? האם זה מקום שטוב לי להיות
בו? אילו שינויים אני רוצה לעשות? מודעות זו מאפשרת מיצוי חופש הבחירה שלנו,
ליצירת חיים של שמחה ומימוש עצמי.
מהי מודעות עצמית ומה חשיבותה?
הדפוסים המנהלים אותנו
הילד הפנימי
קבלה והערכה עצמית
אהבה עצמית
התמודדות עם שינוי כפוי ושינוי יזום
ניהול רגשות
הקשר גוף-נפש

 בתחילת כל מפגש תערך מדיטציה .ינתנו שעורי בית למי שירצה להעמיק.
ימי א' 12( | 11.02.18 - 19.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:00 - 17:30 :מחיר₪ 790 :

' לשחרר את הבננה'

טרנספורמציה ,מוטיבציה ותקשורת
מנחה :הדר גדול ,מאמן אישי ומומחה לזיהוי חוזקות
האם ניתן לשנות הרגלים ודפוסי פעולה ,ובכך לפעול לשיפור אורח חיינו? מודל
א.פ.ר.ת ,הבא ללמדנו כיצד אנחנו מגיבים בסיטואציות שונות בחיינו .מוטיבציה -
מה זה בעצם? מדוע אנחנו פועלים כפי שאנו פועלים? דימוי עצמי ,המוח כמערכת
קיברנטית ופרדיגמות שלושת ה’מוקשים' שבראשנו .הצצה אל המודע והלא-מודע.
תקשורת בין-אישית כמייצרת קשר או קצר במערכות יחסים...

 אלו רק חלק מהנושאים בהם נעסוק ונתחבט .אז אם אתם מוכנים להתאתגר ‘ -ארגז
כלים’ אפקטיבי מצפה לכם בסדנה.

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:
תורשה או סביבה? שינה וחלום התנהגות האדם לעומת התנהגות בעלי-החיים
חשיבה וזיכרון הילדות והזקנה מההיבט המוחי.
















 תחולק ביבליוגרפיה נרחבת בעברית עם מצגות.
ימי א' 12( | 11.02.18 - 19.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 790 :

 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 ,רופא יווני ,ו"אבי הרפואה המערבית" .זו הנחת היסוד של הרפואה המונעת,
הדורשת מודעות ואחריות לאורח חיים בריא.
צמחים ותבלינים הינם חלק חשוב בתזונת האדם .הם מספקים לנו לא רק ויטמינים
ומינרלים ,אלא גם חומרים פעילים שונים המשפיעים על בריאותינו .בקורס נכיר תכונות
ושימושים של צמחים וכיצד ניתן לשלב אותם כמזון ותבלינים בתזונה היומיומית שלנו.

קורסים במהלך השבוע :בוקר ואחה"צ

קורסי העשרה

 מודעות עצמית לחיים טובים

 המוח והתנהגות האדם

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.




















 היכרות ולימוד של הצמחים ומנגנוני פעולה ביולוגיים של חומרים פעילים ,בשילוב
מצגות ,הדגמת הצמחים ,נבטים וטעימות הממחישות את הנלמד.
ימי א' 12( | 11.02.18 - 19.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 790 :

ימי א' 6( | 31.12.17 - 19.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 490 :
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דרכה של סין אל מרכז הבמה העולמית

מרצה :זאביק רילסקי ,ארכיאולוג ואנתרופולוג ,מומחה לתרבויות אסיה והפסיפיק

הדרקון הסיני ,שהיה "רדום" במאה השנים האחרונות מתעורר ותופס את
מקומו הטבעי בעולם הגלובאלי .הסדרה מנסה לפתוח צוהר לצמתים מרתקים
בהבנת התרבות ,ההיסטוריה והחברה הסינית .מושגים ככלכלה עולמית,
דמוקרטיה ,גלובליזציה ו"כח רך" נמהלים יחדיו לכור ההיתוך הסיני ויוצרים
שינוי כלכלי ,חברתי ותרבותי המטיל את צלו על העולם.
בנתיב הנהר הצהוב :תרבות צומחת מן הדיונות
על ראשית העיור והחקלאות .הברברים והתרבותיים ,יוצרי הברונזה ,הקרמיקה ,הכתב
וחיי הנצח.
מקיסרות צ'ין למהפכת הידע
ארכיאולוגיה שהופכת להיסטוריה .מחזור השושלות בסין? מעמדם של פקידי הקיסר,
מהפכת הידע וראשית התבססות החברה.

סין העממית וסין הלאומנית
הד.נ.א של טאיוון הוא שילוב מרתק בן אם סינית ואב יפני! כיצד ממקמת עצמה טאיוון
במרחב הגיאופוליטי ומה מרגישים תושבי האי בצל האימפריה הסינית?
מחאה ואינטלקטואלים
מהן הבעיות שנוצרו בסין בעקבות האורבניזציה והפיתוח המואץ? כיצד מתגברת
המחאה? והאם יש ניצני חברה אזרחית או בחירות חופשיות?
פזורה וגלובאליזציה סינית
כיצד מצליחה סין “לכבוש" את העולם .מראשית ההשפעה של הפזורה הסינית ועד
דרך המשי המודרנית הנסללת לרוחבה של אסיה
ימי ב' 12( | 12.02.18 - 20.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 790 :

"אדם לאדם חידה" .קונפוציוס ולאו-צה
איך אומרים בסינית "דת"? וכיצד משתלבות אמונות שונות בדרכי הפולחן הסיניים
לאורך הדורות?
דרך המשי ,בנתיב הקשר בין מזרח ומערב
בשולי מדבר גובי ,נמתחת דרך שהילכה קסם על נוסעים ,מגלים ,חוקרים והוגים ",דרך"
ששימשה גשר ו"חיץ" בין תרבויות מזרח ומערב.
עם  -ארץ  -לאום :טרילוגיה סינית
מרפובליקה ללאום מדומיין .מיהו סיני? כיצד נוצר הלאום הסיני? והאם רב המאחד על
המבדל בארץ הענק בה צבעים ,גוונים ולשונות.
מן המפגש הראשון עם המערב למלחמת האופיום
ספינות המערב בפתח נמלי סין .תמורות רעיוניות וחברתיות בסין של המאה ה  .19סין
משוסעת בין כוחות פנימיים וחיצוניים .כיצד השפיעו המפגשים עם המערב על סין?
מפגש הציויליזציות
מדוע "ניצחה" אירופה בתחרות הסמויה בין הציויליזציות של המזרח ושל המערב,
ומה היה מקומם של המדע ,זכויות הקניין ,הרפואה ,חברת הצריכה ומוסר העבודה
ב"עליית" אירופה.
מאו  ,מהפכן או מדינאי .מהמסע הארוך ועד רואנג ג’אנג
איך נתפס מאו אז והיום בעיני הסינים .מהמסע הגדול ועד פרוץ המדינה ,מההפיכה
הקומוניסטית ועד טעויות הרות גורל .לדמותו של מהפכן נשכח מן העין ומן הלב.
36

 האיש וההגדה

קורסים במהלך השבוע :בוקר ואחה"צ

קורסי העשרה

 הדרקון הסיני :מציויליזציה למעצמה

דנג שיאופינג :מרפורמה לגלובאליזציה
“לא משנה האם החתול שחור או לבן העיקר שיטרוף את העכבר" ,המהפכה
הקפיטליסטית השקטה של דנג והאם יש סיכוי ל “רפורמה החמישית"?

קריאה בטקסטים של הרמב"ם

מרצה :ד"ר עליזה טסלר ,מרצה לפילוסופיה

בסדרה זו נעיין בטקסטים נבחרים מתוך יצירות המופת של הרמב”ם (המאה
ה ,)12-מגדולי הפילוסופים היהודים ,בשימת דגש על ספריו“ :שמונה פרקים
לרמב"ם" ו"מורה נבוכים".
על אריסטו והרמב"ם :מפגש פסגה בין שני גאונים; הוכחות לקיום האלוהים; על
תוארי האל ,ועל ידיעת האלוהים ואהבתו; על מעשי ניסים והבריאה האלוהית; מבנה
הקוסמוס :עולם של האצלות ומלאכים; שאלות בפיסיקה :על עצמים ,צורות וחומר.
בריאות הגוף והנפש :הסוגיה הפסיכו-פיסית והוראות ברפואה מונעת; על הנביאים
ועל משה ,גדול הנביאים; הקשר בין עקרונות המוסר ,הסגולות הטובות וחוקת משה;
על רצון חופשי ,גורל ונצחיות הנפש.
ימי ב' 12( | 12.02.18 - 20.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 790 :
37

מרצה :ד"ר עודד ציון ,היסטוריון ,עוסק בחקר דתות ותולדות הרעיונות

מרצה :גילי בר דוד ,קרימינולוגית

פורטוגל היא מדינת הלאום הראשונה באירופה ,שהתעצבה תוך מאבק
בספרדים באיבריה .בסדרה זו נדון בשורשיה ובתרבותה של אומה זו ,הנעוצים
בלב ימי הביניים ,ואשר עלתה לגדולתה בעידן התגליות והקמתה של אימפריה
מסחרית בתקופת הרנסנס .ממד נוסף שיידון בסדרה הוא ,כמובן ,עולמם
ומעמדם של יהודי פורטוגל ושל סוגיית האנוסים .בנוסף ,נעסוק גם בפורטוגל
המודרנית המחפשת את דרכה באירופה.

כל שיעור יתחיל באקטואליה שבועית בנושא הפשיעה בישראל.

לידתה של אומה :פורטוגל מול ספרד והמוסלמים
לידתה של אימפריה :פורטוגל כחלוצת התגליות העולמית
היהודים והאנוסים בפורטוגל :על זהות כפולה והשפעתה בעולם היהודי
שירת הנשים היהודיות בסתר " -סנטה אסתר" החדשה
דון יצחק אברבנאל ודוניה גרציה :הבריחה מליסבון ורעיון הגאולה
העידן המודרני  -פורטוגל בעידן ההשכלה והמלוכה המאוחרת
ספרות ושירה בפורטוגל :על קמואז' והלוסיטנים ופרננדו פסואה ו"ספר האי-נחת"
הארכיטקטורה בפורטוגל כמכשיר פוליטי  -בין מנואליזם ,בארוק ,והסגנון
האימפריאלי
השיבה הביתה :פורטוגל במאה ה 20-והלאה  -התפרקותה של האימפריה וחיפוש
הדרך

הפרעות אישיות  -כיצד ניתן לזהות הפרעות אישיות של עבריינים ומה כל הפרעה
אומרת על האדם .הפרעות שונות ופרשיות מפורסמות :דודו טופז ,שמעון קופר
ועוד...
נשים ופשע  -התפתחות פשיעת הנשים בישראל החל משנות ה 60-ועד היום .2017
כיצד פשיעת נשים פוגעת ביום יום באזרחים חפים מפשע .מתן טיפים בסיסיים
וחשובים ,כיצד להיזהר מפשיעת נשים מודרנית .השיעור יתובל בסיפורים מאחורי
הקלעים בכלא היחיד בארץ לנשים.
הפשע המאורגן  -כיצד הוא פוגע ומשפיע על האזרחים בחיי היום יום .מי הם ראשי
הפשע בארץ ,ומה זה בכלל פשע מאורגן .על תופעת הפשע המאורגן אשר גדלה
בארץ משנה לשנה.
מי אתה הרוצח?  -פרשיות הדנות ברוצחים מפורסמים בארץ ובעולם .כיצד אפשר
כיום לאתר את הרוצח הפונציאלי.
הצווארון הלבן  -הפשע הכי אקטואלי במדינה! מהו הפשע הזה ,מה העונש על כך,
מה עברייני הצווארון הלבן מבצעים כיום בדרכים מתוחכמות ומעניינות . . .
זיהוי פלילי וחקירת הפשע  -על פי סדרת הטלוויזיה המוכרת בעולם  ,CSIכיצד
מאתרת המשטרה בטכניקות מקצועיות עבריינים וכיצד תופסת אותם ומביאה
אותם לכתב אישום.

 הקורס נועד לתלמידים ותיקים וחדשים.

קורסים במהלך השבוע :בוקר ואחה"צ

קורסי העשרה

 פורטוגל  -בין אימפריה ואירופה

 קרימינולוגיה  -הצד האפל של החברה

ימי ב' 6( | 01.01.18 - 20.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 490 :

ימי ב' 12( | 12.02.18 - 20.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 790 :
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מרצה :אסנת פיינזילבר ברדה M.A. ,בקולנוע ובספרות

מנחה :רינת לאור ,בוגרת בצלאל ,אמנית ומאיירת

קולנוע קולינרי  -סרטי קולנוע שנושאם בישול ואכילה
צ'רלי צ'פלין  -נווד לנצח
המשפחה בקולנוע הישראלי
גילה אלמגור " -החיים על פי גילה"
פעמיים בורקס ,בבקשה  -על עשור אחד בקולנוע הישראלי
אלמודובר  -תשוקה ספרדית
השיר שלנו  -על השירים הבלתי נשכחים של הקולנוע הישראלי
"איפה הן הבחורות ההן?"  -על הייצוגים המשתנים של נשים בקולנוע הישראלי
ימי ב' 8( 15.01.18 - 20.11.17 :מפגשים) שעות 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 550 :

 ארגז כלים לעסקים לשיווק בפייסבוק
מנחה :שרון גונן MBA ,במנהל עסקים ,מומחית בפרסום ממומן בפייסבוק ובגוגל .יועצת
שיווק ,מנהלת מדיה חברתית וקמפיינים ממומנים לחברות בינלאומיות ועסקים מקומיים.
קורס יישומי צעד אחרי צעד ,לבעלי עסקים ויזמים ,להקמה וניהול עמוד/דף עסקי
בפייסבוק ,שיסייע להם להגדיל ביקושים למוצרים או לשירותים וכן לעו"ד ,עצמאים,
אנשי שיווק ,תקשורת שיווקית ,פרסום ,יחסי ציבור ,דוברות ועיתונאים.
מטרות הקורס :ניהול עצמאי מקצועי של עמוד הפייסבוק  -הרשת החברתית הגדולה
והמצליחה בעולם ,שבה נמצאים למעלה מ 4-מיליון ישראלים :הקמה וניהול שוטף,
בניית אסטרטגיית תוכן ,כתיבה שיווקית ,כלי גרפיקה חינמיים ,שיטות אפקטיביות
לקידום ממומן ומקדמי הצלחה לשיווק ברשת .למשתתפים תחולק חוברת קורס.
הקמה וניהול עמוד :פיצ'רים ,תזמון פוסטים ,אינטראקציה

הקורס יעסוק בהקניית יכולת טכנית ברישום וציור ובעבודה דו ממדית
ובמקביל בהקניית בסיס תיאורטי ליסודות הרישום ושפת הציור .נעבוד מול
מודל ,נוף וטבע דומם .נלמד דרכים חדשות להתבונן בהם .נעבוד בטכניקות
וחומרים שונים.
קורס זה נועד לשכלל את החשיבה היצירתית ,יכולת ההתבוננות ויכולת
ההבעה הצורנית של כל תלמיד .הקורס יקנה לתלמידים ידע תיאורטי בתחום
הציור והרישום .הכרות עם אמנים פלסטיים שונים והכרות עם תאוריית הצבע.
נלמד לפתח שפה וויזואלית ,ע"י פיתוח מיומנות ושליטה בכלי הרישום והציור
השונים .נלמד טכניקות מסורתיות ומודרניות.
כל שיעור יתחיל בהסבר תיאורטי והדגמה לכלל הכיתה ,וימשיך בעבודה פרטנית.
רישום טונאלי .נלמד שימוש נכון בעיפרון .יצירת טונאליות ברישום ומה מטרתה.
רישום נפחים .נלמד לפשט את האובייקטים הנראים לצורות נפחיות בסיסיות.
נלמד תרגילי “רישום חופשי” לשחרור היד והעין ולשיפור ההתבוננות והקואורדינציה.
רישום טבע דומם  -אובייקטים מורכבים ,רישום אור וצל .רישום מרחב וחלל ,נלמד
כיצד לרשום אשליית נפח ע"י רישום נכון של צורה ותאורה ,רישום טקסטורות
ומרקמים.
פרספקטיבה  -תיאוריה ויישומה ברישום .נרשום פרספקטיבה חד מגוזית
מהמציאות.

קורסים במהלך השבוע :בוקר ואחה"צ

קורסי העשרה

 חברה ותרבות בראי הקולנוע

 רישום וציור באקדמיה

רישום נוף עירוני  /מבנה תוך כדי יישום עקרונות הפרספקטיבה שנלמדו מכבר.
נשים דגש על חשיבותה ומשמעותה של נקודת מבט.
רישום גוף האדם .נלמד על פרופורציות הגוף האנושי ,תנועה ומקצב " -ג'סטות".
נלמד לתפוס תנועה בסקיצות מהירות מהתבוננות .רישום ממודל .ציור פורטרט.

בניית אסטרטגיית תוכן

תיאורית הצבע .הכרות עם האימפרסיוניזם ודוגמאות ספציפיות .ציור בצבע.

כתיבה שיווקית  -לייצר תוכן בקלות וללא כשרון כתיבה

רישום אור וצל בטכניקת שמן יבש.

כלים חינמיים ליצירת גרפיקה מצוינת

רישום בפחם.

קידום ממומן בפייסבוק ,שמביא תוצאות
הגדלת מספר החברים בעמוד
מקדמי הצלחה
מיתוג ומיצוב ברשת

 כל תלמיד בקורס יקבל ליווי צמוד והנחייה אישית בהתאם לקצב עבודתו .הקורס
יתחיל מהבסיס .חומרי הציור יסופקו ע”י המנחה .אין צורך בידע קודם!
ימי ב' 8( | 15.01.18 - 20.11.17 :מפגשים) | שעות | 20:15 - 18:00 :מחיר₪ 790 :

ימי ב' 6( | 01.01.18 - 20.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 490 :
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מרצה :הילה עובדיה-אקרמן ,יועצת תקשורת ויחסי ציבור

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

קורס מעשי בו תלמדו לתכנן ,לכתוב ולפרסם כתבות על העסק שלכם .בקורס תקבלו
כלים לכתיבת תכנית שיווק אסטרטגית וכלים לפרסום כתבות ללא תשלום  -בשיטת
"יחסי ציבור כל אחד יכול".
מטרת הקורס :ניהול עצמאי של האסטרטגיה השיווקית לעסק שלכם ,כתיבת תכנית
שיווק ,ניהול הפרסום של העסק בתקשורת ,ללא תקציב .בקורס תלמדו לכתוב כתבות
על העסק שלכם ולפרסם אותם בעיתונות הארצית והמקומית ,באתרי אינטרנט,
להשתלב בראיונות בטלויזיה וברדיו ולשלב כל זאת עם השיווק שלכם בפייסבוק
ובאתר האינטרנט שלכם.
אתם כבעלי עסקים קטנים יכולים לעשות יחסי ציבור לעסק שלכם ללא תשלום
ולהיחשף בפני קהל הלקוחות שלכם ,להרחיב אותו ולהגדיל את היקף המכירות של
העסק.
הקורס יכלול תרגול מעשי של כתיבת תכנית שיווקית וכתבות לתקשורת.
נושאי הלימוד:
הסבר והגדרת המושג יחסי ציבור :מה זה יח"צ? במה שונה מפרסום? כיצד יח"צ יסייע
לעסק שלכם? מהם אמצעי התקשורת העומדים לרשותכם ,מה ההבדלים בין אמצעי
התקשורת ובהתנהלות שלכם מולם?
מינוף העסק באמצעות יחסי ציבור :תכנון וניהול השיווק לעסק  :הגדרת מטרות,
קהל היעד ,מסרים ,הכרת אמצעי התקשורת ודרכי העבודה עימם .מיצוי פוטנציאל
החשיפה.
הכלים שעומדים לרשותכם :הכרת אפשרויות החשיפה :כתבות ,מאמרים ,הודעות,
יתרונות וחסרונות .כללים מעשיים לכתיבת הודעה ,מאמר ,כתבה .כיצד לבחור נושאים
לפרסום בתקשורת.
תכנון וניהול קמפיין יחסי ציבור :הכנת תכנית עבודה לכל משתתף/ת עפ"י מטרותיו,
קהל היעד ,אמצעי התקשורת ,נושאים לפרסומים .ניהול קשרי עיתונות באופן עצמאי.
ימי ב' 5( | 25.12.17 - 20.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 490 :

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.

 ההרצאות מלוות בחומר מוזיקלי עשיר וחומר וויזואלי רב.
ימי ג' 8( | 16.01.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 550 :

ישראל :מהפך אסטרטגי בעשור שני של
המאה ה12-
מרצה :ד"ר יצחק דגני ,מרצה באוניברסיטת בר אילן במחלקה למדע המדינה.
דירקטור ויו"ר וועדת ניגריה בלשכת המסחר ישראל-אפריקה.
לצורך דיון ,הערכת מצב וגיבוש מתווה התנהלות לעתיד ,נחלק את הסביבה
האסטרטגית של מדינת ישראל לארבעה תחומים:

קורסים במהלך השבוע :בוקר ואחה"צ

קורסי העשרה

 פרסום ללא תשלום  -כל אחד יכול!

 שירים באידיש  -הרבה מעבר לנשמע

פנימי ,בין הירדן לים התיכון ,כולל את איו"ש ,רצועת עזה וישראל בגבולות 48-67
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
במסגרת הקורס ינותח מצבה האסטרטגי המשתנה עם חלוף הזמן ,של מדינת
ישראל ,בכל אחת מהזירות הללו ,באופן נפרד .יושם דגש על יחסי מסחר ,שיתופי
פעולה 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 ג' 8( | 16.01.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 550 :
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מרצה :ד"ר יצחק דגני ,מרצה באוניברסיטת בר אילן במחלקה למדע המדינה.
דירקטור ויו"ר וועדת ניגריה בלשכת המסחר ישראל-אפריקה
ב 28-בספטמבר  1995נחתם בוושינגטון בירת ארה"ב הסכם בין מדינת ישראל והארגון
לשחרור פלסטין (אש"פ) .ההסכם כולל מסמך בן  320עמודים כתובים בלשון משפטית
שאליו צמודות מפות מפורטות של השטחים הרלוונטיים .חתמו על ההסכם ראש
הממשלה באותה העת יצחק רבין ויו"ר אש"פ יאסר ערפאת .כעדים הוסיפו את
חתימות ידם על המסמך מזכיר המדינה האמריקני ושר החוץ הרוסי .לימים קיבל
מסמך זה את הכינוי “הסכם אוסלו השני".
הסכם זה יצר מצב פוליטי חדש בין הירדן לים התיכון ,קרי :קונפדרציה א-סימטרית
של שתי יחידות פוליטיות :ישראל והשטחים הפלסטיניים .כעבור כעשור השתלטה
תנועת החמאס על רצועת עזה .כך נוצרה ישות פוליטית נוספת .לפיכך כיום כוללת
הקונפדרציה שלוש יחידות פוליטיות במקום שתים כמיקודם.
בקורס נדון בהיסטוריה הפוליטית של התהוות הפדרליזם החל מהתקופה העתיקה,
דרך ימי הביניים עד לעת החדשה .נשווה עקרונות משטר פדראלי לעומת עקרונות
משטר אוניטארי .נסקור תולדות משטרים פדראליים כדוגמת ארה”ב ,גרמניה ,רוסיה,
ניגריה ,הודו ומדינות נוספות .נראה כיצד בעזרת הפדרליזם נמצאו פתרונות לסכסוכים
אתניים  -טריטוריאליים במקומות רבים בעולם ונבחן את האפשרות ליישם כאן
עקרונות פדראליים על מנת לפחות לנסות ליישב את הסכסוך בין יהודים לערבים
במזרח התיכון.
ימי ג' 8( | 16.01.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 550 :

מרצה :ד"ר דלית בלוך ,אנתרופולוגית מלמדת וחוקרת ומתמחה בחברה היפנית
המודרנית
מבט מרתק מבפנים על החברה היפנית ,בעיניים של אנתרופולוגית שהתגוררה וחקרה
ביפן ,מאפשר הצצה מעמיקה וייחודית אל המרחב הפרטי והחברתי המשתנים באחת
המדינות המסקרנות ביותר.
יחד נבחן מה באמת מתרחש מאחורי הקלעים של המשפחה היפנית ,ומהן המגמות
החברתיות העכשויות ביפן? כיצד שינויים אלו משפיעים על קשרים בתוך המשפחה,
על זוגיות ונישואין ,או על שינויים בהורות? לאן מועדות פניו של הדור הצעיר? האם יש
ביפן “משפחות חדשות” ,וכיצד מתמודדים עם בעיות במשפחה ובבית-הספר?
נעסוק גם בשאלות המעסיקות כיום את כל העולם המודרני ,הנושא עיניו ליפן בעניין
הטיפול בבעיות דמוגרפיות ובירידה בילודה .הקורס משלב ידע אקדמי עם ניסיון אישי
וחווייתי במבט עדכני ואקטואלי.

ימי ג' 12( | 13.02.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 790 :

" להבין את המדיה  -להבין את עצמנו"

תקשורת ,חברה ותרבות

מרצה :ד"ר רויטל שרעבי כהן ,ד"ר בתקשורת וחוקרת תרבות פופולארית

קורסים במהלך השבוע :בוקר ואחה"צ

קורסי העשרה

 פדרליזם כבסיס להסדרת הסכסוך בין
יהודים לערבים בישראל

 חברה ומשפחה ביפן

הקורס מציג גישות ומושגי מפתח מרכזיים בתקשורת ההמונים ,במטרה לאפשר
היכרות ראשונית עם התחום בדגש על הקשר המרתק שבין תקשורת ,פוליטיקה,
חברה ותרבות פופולארית .במהלך השיעורים ננתח את האינטרסים ,מערכת הכוחות
וההשפעות מאחורי הקלעים של תכני חדשות ואקטואליה ,פרסומות ,תכניות בידור
וריאליטי ,ניו מדיה ,קליפים ,וקולנוע .נעשה זאת תוך שילוב בין תיאוריות מתחום
התקשורת ,הסוציולוגיה ,הפסיכולוגיה ולימודי תרבות ליישומן על אודות מקרי בוחן
אקטואליים מישראל ומהעולם מנקודת מבט חברתית ,תרבותית ,פוליטית וטכנולוגית.
הקורס יעלה שאלות על הבניית המציאות של התקשורת בפרשות “מטלטלות” כגון:
חטיפת ילדי תימן אז ועכשיו ,כיצד באמת משפיעות עלינו תכניות כמו “האח הגדול”,
מה הכוח של “לייק” בפייסבוק ,מה ומדוע מנסים “למכור” לנו גם כשאין הפסקת
פרסומות? והאם הבלורית של טראמפ השפיעה על הבחירות בארה”ב?

ימי ג' 12( | 13.02.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 790 :
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מנחה :חנה הלל ,מנחת קבוצות לתיעוד זיכרונות
כתיבת סיפורי חיים היא דרך יצירתית למפגש מחודש עם ה"אני" לגילוי האוצרות
הפנימיים שבתוכנו .הסדנה מיועדת לאלה המעוניינים לתעד את זיכרונותיהם ואת
ההתרחשויות בהן נטלו חלק .מטרת התיעוד היא לשמר את סיפור החיים לדורות
הבאים .במהלך הסדנה יומחשו דרכים לריענון מראות ,קולות ,ריחות וטעמים שחשבנו
לאבודים .ההשתתפות בסדנה אינה דורשת ניסיון כתיבה קודם.
נלמד גם:
כיצד להתיידד עם הכתיבה ואיך לשמר את החשוב לנו באמת
כיצד לבנות את הזיכרונות כתמונות חיות ומרתקות וכיצד להתגבר על עכבות
ושכחה
מהו סיפור בנוי היטב ,וכיצד יש לפתוח ,לסיים ולערוך זיכרונות מתועדים
ניעזר בחפצים ,אלבומים ומכתבים כמקור לזיכרונותינו

 המפגשים ילוו בהדגמות מן הספרות האוטוביוגרפית.
ימי ג' 12( | 13.02.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:00 - 17:30 :מחיר₪ 790 :

אמנות עכשווית ברחבי העולם

מרצה :קארין עדן  - M.A.בעלת המיזם לאירועי תרבות ואמנות ,Get ARTYtude
אוצרת ,חוקרת ומרצה על תרבות חזותית ותולדות האמנות עם התמחות באמנות
מודרנית ,עכשווית ומדיה חדשה

במהלך הקורס נצא למסע מרתק ברחבי העולם ונלמד את מאפייני האמנות
ואת הדרכים בהן התרבות ,ההיסטוריה והפוליטיקה המקומית השפיעו על
הפעילות היצירתית.
נכיר את מרכזי התרבות הגדולים ונבחן את סצנת האמנות שלהם .מיהם
האמנים הבולטים המזוהים עם המקום ,מהן היצירות החשובות ביותר ,האם
ישנם קווי דמיון בין נושאי היצירה ,וכיצד פועל עולם האספנות ששולט בזירה?
עם סיום המסע ,ניפגש לסיור משותף ונדבר על בירת האמנות המקומית שלא
מפסיקה לרגע  -תל אביב.
התפוח הגדול :אמנות בניו יורק אחרי מלחמת העולם השנייה
בירת האמנות :לונדון
יפן זה כאן
אמנות עכשווית מסקנדינביה הרחוקה

 הישוב העברי בא"י בתקופת העלייה
החמישית

אמנות מהפכנית מקובה

מרצה :ד"ר ענת גואטה ,היסטוריונית

אמנות עכשווית בברלין

זהו חלק ראשון של קורס "עומק" שעוסק בהתבססות של הישוב היהודי בא"י בעשור
הרביעי של המאה ה.20-
נתחיל את הקורס בתיאור הפוליטיקה המתדרדרת של אירופה .נתאר את חיי היהודים
הן במדינות השומרות על הדמוקרטיה והן באלו שהופכות בראשית העשור הרביעי של
המאה ה 20-לדיקטטורות.
נעסוק בישוב ההולך ונבנה ,במוסדות הנוצרים ומתבססים .נספר על המדיניות הבריטית
כלפי הישוב הציוני ההופכת פחות ופחות "אוהדת" ומכריחה את מנהיגי הישוב לאמץ
"שיטות ופטנטים" שיאפשרו את העלייה ואת ההתיישבות וההגנה .נכיר את "אושיות
התרבות העברית" בארץ ובחו"ל ונפגוש את ראשי ההנהגה הציונית.

אמנות עכשווית מדרום אמריקה

קורסים במהלך השבוע :בוקר ואחה"צ

קורסי העשרה

 כתיבת סיפורי חיים

" קודם ניקח את מנהטן ,אחר כך את ברלין"

שעון שוויצרי :אמנות מודרנית ועכשווית משוויץ
כאן זו ארץ ישראל
מקום אחר :בריאת מקומות בדויים

ימי ג' 10( | 13.02.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:00 - 17:30 :מחיר₪ 690 :

ימי ג' 12( | 13.02.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 790 :
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מרצה :ד"ר אפרת שטרן ,תולדות התרבות המערבית  -אומנות ,מוסיקה וספרות

הימים הם ימי הרנסנס בשיאו .בעיר רומא פועלים רפאל ומיכלאנג'לו ,בונציה
טיציאן ,וכולם מחוזרים ע"י נסיכים ואפיפיורים .נתוודע לסגנונם הייחודי,
לחידושיהם ולהשפעה המכרעת שנודעה ליצירותיהם על אמנים בדורות
הבאים.
בין הנושאים*:
ציור "ללא מגע יד אדם"  -ריאליזם צילומי  400שנה לפני המצאת המצלמה.
אנשים מטוגנים במחבת  -ציוריו המצמררים של הירונימוס בוש ,מאבות הסוריאליזם.
"ליאונרדו של ארצות הצפון"  -על דירר והולדתו של ציור הנוף.
קטלוג של ּכַלות פוטנציאליות  -על הולּבַיין ,צייר החצר של המלך הנרי השמיני.
ליאונרדו דה וינצ'י  -יוצר וחוקר שהעדיף לחּפֵש מאשר למצוא.
מיכלאנג'לו :על היֹוצר המיוסר של "דויד"" ,משה" וציורי הקפלה הסיסטינית.
רפאל :הקדושים יורדים (בסנדלים) אל העם.
טיציאן :ציורים מסַנוורים וצעיפים של צבע.
טינטורטו :האיש שחלם "לרשום כמו מיכלאנג'לו ולצבוע כמו טיציאן".
אדריכלות הרנסנס :מבנים הומניסטיים המותאמים למידות אנוש.
ברוייגל ומשבר הרפורמציה
* ייתכנו שינויים קלים בנושאי הקורס.
לאחר קורס זה יינ ָתנו קורסי המשך ,אשר י ִסקרו את אמנות הבארוק ,הרוקוקו  -ועד
לאמנות ימינו.

מתקדמים
מנחה :עדנה שמש ,סופרת ,עורכת ומתרגמת .מחברת הספרים “אמסטֶל"“ ,דיונות
החול של פריז"“ ,הוטֶל מלטה" ו"לכי ,רַצפי את הים"
קורס ייחודי לכתיבת פרוזה למתקדמים .הקורס מיועד לכותבות ולכותבים שכבר למדו
בקורס מתחילים או מיומנים בכתיבת פרוזה.
המסע החווייתי של הספרות מתחיל בכישרון ,ברעיון ,באבחנה ,בצורך בלתי נשלט
לעתים להעלות דברים על הכתב ,לספר סיפור  -אחר כך לתת לאחרים לקרוא אותו
ואולי גם לפרסם אותו ברבים .אם בקורס למתחילים למדנו את מגוון המיומנויות
הבסיסיות ,החשובות וההכרחיות לכתיבת פרוזה ראויה .בקורס למתקדמים נמשיך
לאזכר ,ללטש ,לשפר ולתרגל תרגול מעשי בכיתה ובבית ,של היבטי הכתיבה השונים,
ברמת מתקדמים .בקבוצה קטנה ,הומוגנית ככל הניתן ,נעבוד יחד כדי לזקק את סגנון
הכתיבה המיוחד לך ולפתח אותו לכדי הקול האישי שלך  -קול מובחן“ ,האני" הכותב
שלך.
במהלך השיעורים נתרכז בסיפור הקצר ובנובלה ,נשכלל את אופני כתיבתם במישור
החוויתי והאינטלקטואלי ובמקביל‘ ,נתחכך’ זה בסגנונו של זה ,נחלוק תובנות הדדיות
חשובות שמפרות ומחדדות את הכתיבה כמו גם את חוש הביקורת ,נקרא קטעים
ממוקדים מיצירות עבריות ועולמיות ונעלה עוד ועוד במעלֶה המּודעות בתהליך
הכתיבה .בסופו של דבר ,פיתוח ושכלול המּודעות הזאת הם גילוי העין הפנימית
המעניקה לנו ,הכותבות והכותבים ,את היכולת להיות גם היוצרים וגם המבקרים של
מעשה הכתיבה ,להיות בתוך הסיפור וגם מחוצה לו ,ממש כמו הקורא המתוודע אליו,
אליך ,לראשונה.

קורסים במהלך השבוע :בוקר ואחה"צ

קורסי העשרה

 הציור ,הפיסול והאדריכלות באיטליה
בתקופת הרנסנס

 מכתיבה אינטואיטיבית לכתיבה מּודעת

 בתום הקורס יינתנו עזרה וייעוץ למבקשות/ים להוציא את יצירתן/ם לאור.
ימי ג' 12( | 13.02.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:00 - 17:30 :מחיר₪ 790 :

 הרצאה ודיון תוך צפיה במצגות ובסרטי וידיאו ,האזנה למוסיקה וקריאת קטעי
ספרות נבחרים .לא נדרש יידע קודם.
ימי ג' 12( | 13.02.18 - 21.11.17 :מפגשים) | שעות | 19:00 - 17:30 :מחיר₪ 790 :
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סדרי הרשמה
ניתן להירשם טלפונית ,באמצעות המייל ובאמצעות טופס ההרשמה אשר נמצא באתר
שלנוhttp://hutz.agri.huji.ac.il :
מומלץ לציין קורסים בעדיפות שנייה למקרה שהקורס בעדיפות הראשונה לא יפתח.

לפרטים והרשמה:
אופירה :טל' ,08 - 9489990 :בימים א'-ה' ,בין השעות16:00 - 09:00 :
מיילofiraa@savion.huji.ac.il :
הנחות
ניתן להנות ממקור הנחה אחד ,מלבד הנרשמים ב"הרשמה מוקדמת" ו"חבר מביא
חבר" שייהנו מהנחה נוספת (למעט תושבי רחובות הפנסיונרים).
 5% .1בכל הקורסים:
Í Íלנרשמים בהרשמה מוקדמת עד .1.10.17 -
Í Íחבר מביא חבר"  -תלמיד ותיק אשר מביא משתתפים חדשים לקורס שיתקיים.
 30% .2לסטודנטים של הפקולטה לחקלאות  -כנגד הצגת תעודת סטודנט תקפה.
 20% .3לעובדי וגימלאי האוניברסיטה העברית  -ההסדר חל על:
Í Íחברי הסגל האקדמי הבכיר המועסקים במסלול הרגיל או המקביל.
Í Íמורים מן החוץ ללא שכר ( 4נ"ז שנתי יחשב כמשרה מלאה 2 ,נ"ז כ 1/2-משרה).
Í Íעובדים מנהלים קבועים או ארעים מעל  5שנים.
Í Íקרובי משפחה מדרגה ראשונה (בעל ,אשה ,ילדים עד גיל .)30
 20% .4לתושבי רחובות הפנסיונרים על כל הקורסים וללא הגבלה במספר הקורסים.
להנחה זו לא יתוספו הנחות נוספות.
 10% .6לאוכלוסיות מיוחדות:
Í Íתלמיד ותיק  -תלמידים שהשתתפו בתכניות ההעשרה של המדור.
Í Íבוגרי האוניברסיטה העברית.
Í Íחיילים בסדיר ,חיילים בקבע וחיילים משוחררים (עד שנה מיום השחרור).
Í Íגימלאים  -נשים מגיל  62גברים מגיל .67
תשלומים  -קיימת אפשרות לשלם במזומן ,בהמחאות ובכרטיסי אשראי בתשלומים.
מועד התשלום הראשון .17.11.17 -

גמול השתלמות  -מורים ועובדי הוראה יפנו אישית אל המפקח המחוזי במשרד
החינוך והתרבות להסדרת האישור מראש .עובדים בדירוג האחיד ,מהנדסים ועובדי
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 ההרשמה עד ליום שישי  .1.11.17 -הודעת ביטול השתתפות בלימודים
תתקבל בכתב בלבד למייל של אופירהofiraa@savion.huji.ac.il :
לאחר תחילת הלימודים החיוב יתבצע כדלקמן:
Í Íלאחר מפגש אחד  -ערך יחסי של מפגש אחד .₪ 50 +
Í Íמפגש שני  -ערך יחסי של שני מפגשים .₪ 50 +
Í Íלאחר מפגש שני  -אין החזר כספי או כל פיצוי אחר.
Í Íבמקרה 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
המפגשים .במקרה שתלמיד לא הגיע למפגש אחד או יותר אין המדור ללימודי חוץ
מחויב לספק לו פיצוי כספי או כל פתרון חלופי אחר .תינתן אפשרות להשתתף עד שני
מפגשים ,בקורס אחר ,במהלך סמסטר א' ,תשע"ח בלבד בתיאום עם אופירה.
טל'08-9489990 :

מייל.ofiraa@savion.huji.ac.il :

מפגש בודד  -יש אפשרות להשתתף במפגש בודד בתיאום מראש.
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.
אישורים ותעודות  -הזכאות לקבלת אישור השתתפות ו/או תעודה  -למי שנכח
לפחות  80%מכלל השיעורים .תעודה תונפק בתשלום נוסף של .₪ 100
כרטיס סטודנט  -כרטיס סטודנט חד-שנתי יונפק לכל המשתתפים .המעוניינים
בכרטיס עם תמונה יצרפו תמונת פספורט.
המדור שומר לעצמו את הזכות לשנות פרטים הכלולים בדפי המידע ללא הודעה מוקדמת.

יו"ר אקדמי:

פרופ' משה קול

ראש המדור:

גב' רחלי ענברי

ס .ראש המדור :גב' אופירה אמין
צוות המדור:

גב' קרן אוחיון  -מזכירת המדור
גב' אושרת אלימלך  -בית ריזפלד
גב' סיגל גולדנר  -רכזת קורסים מקצועיים
גב' שני דלאל  -אחראית בית ריזפלד
גב' שגית שקולניק  -חשבת המדור

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

לפרטים והרשמה :אופירה  -טל'08-9489990 :
כתובת למשלוח דואר :המדור ללימודי חוץ ,ת"ד  12רחובות 7610001

אבסטרקט

ofiraa@savion.huji.ac.il

