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המדור ללימודי חוץ

דבר הדיקן
הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית של האוניברסיטה העברית
רואה בשילובה עם הקהילה שבסביבתה חלק בלתי נפרד מחזונה לפתח חקלאות
מתקדמת בסביבה בריאה ובטוחה .מרכיב חשוב בחזון זה הוא הקניית השכלה
לתלמידי הפקולטה ,לאזרחים שבסביבתה ולבאים אליה מארצות העולם.
כמוסד ציבורי להשכלה גבוהה ,אנחנו רואים עצמנו כמשרתי ציבור בעלי שאיפה
לפתוח אופקים חדשים ולהעניק ידע לבאים בשערינו .אשר על כן ביתנו פתוח ואנו
מזמינים אתכם ליטול חלק במגוון רחב של פעילויות העשרה.
המדור ללימודי חוץ ,המהווה יחידה אורגנית בפקולטה ,יפתח גם השנה את שעריו
למסגרות לימודים שונות ,שבמהלכן יכול הציבור להיחשף לקשת רחבה של קורסי
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.
אני מזמין אתכם ,תושבי הסביבה ,לעיין בחוברת המצורפת ,לבחור את הנושאים
המתאימים לטעמכם ,ולבוא אלינו כדי להיחשף בקמפוס האוניברסיטאי ברחובות
לחוויית לימודים מיוחדת במינה ,הרוויה בחדשנות ,חשיבה וידע.

נשמח לארח אתכם בביתנו.

					

פרופ' בני חפץ
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דבר מנהלת המדור
הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית של האוניברסיטה העברית
והמדור ללימודי חוץ שמחים 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 מציע קשת רחבה ומגוונת של קורסי העשרה בתחומים רבים
של המדע ,אמנות ,שפות ,דתות ותרבויות ועוד תחומים רבים .הקורסים מתקיימים
בשעות אחר הצהריים ובימי שישי .חוברת זו מפרטת את המגוון הרחב של הפעילויות.

המידע אודות תכניות נוספות מפורט באתר שלנוhttp://hutz.agri.huji.ac.il :
בנוסף לקורסי העשרה המפורטים בחוברת זו אנו מציעים תכני ידע נוספים:
השתלמויות מקצועיות :קורסים שנתיים בתחומי :דבורים ,לול ,מדגה ,צאן ,רפת ועוד…
לימודי תעודה :לימודים רב שנתיים וקצרים בתחומי :שמאות חקלאית ,תזונה,
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
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.
נשמח לראותכם
בברכת שנה פוריה ומהנה,

רחלי ענברי
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מערכת הלימודים במהלך השבוע  -אחה"צ
ראשון

שני

שלישי

13:00 - 11:30

18:30 - 17:00

18:30 - 17:00

איטלקית מתקדמים א'

סינית מתחילים

איטלקית מתחילים

18:30 - 17:00

ערבית מתחילים

ספרדית בינוניים

נגיעות אמנותיות

איטלקית לדוברי
איטלקית

19:15 - 17:00

נפלאות התזונה -
שיפור בריאות הגוף
בדרך נבונה

ספרדית מתקדמים

יפנית מתחילים

צרפתית מתחילים
כשההגה בידיים שלנו:
מודעות עצמית לחיים
טובים

19:30 - 18:00

19:30 - 18:00
כשהמזרח פגש את
המערב-תרבות ,דמיון
ושוני משני עברי דרך
המשי

היהדות בראי תורת
הנפש

שפינוזה :על סודות
היקום והמפתח
לגאולת הנפש

20:15 - 18:00

קרימינולוגיה  -הצד
האפל של החברה

רישום וציור באקדמיה

20:00 - 18:30
המסע אל נבכי ספר
בראשית
"הכל צפוי והרשות
נתונה" -טרנספורמציה
אישית ובינאישית
ספרדית בינוניים -
מתקדמים
צרפתית מתקדמים

"הבריאות בידיים
שלנו"-אורח חיים בריא
למניעת מחלות

19:00 - 17:30
האמנות בסוף המאה
ה19-

19:30 - 18:00
עידן הנאורות וניצני
ה"זמן החדש" בתולדות
היהודים באירופה
המוח האנושי  -מבט
לעולם מופלא

20:00 - 18:30
ספרדית מתחילים
איטלקית מתקדמים ב'

20:15 - 18:00
רישום וציור באקדמיה -
מתקדמים
תכנון גן הנוי הפרטי

20:00 - 18:30
סינית מתקדמים
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מערכת הלימודים  -ימי שישי
שישי 10:30 - 09:00
ישעיהו ליבוביץ  -זהות יהודית
וישראלית במבחן
נכנסים לפרדס :מספר בראשית לספר
הזוהר  -מבוא לעולם התנ"ך שלא
הכרתם

שישי 12:30 - 11:00
אלוהים  -קווים לדמותו
פסיכולוגיה של שקרים ,הונאה
ומניפולציות
נאופלטוניזם :המסע לעבר עולם
השלמות והיופי

המוזיאונים החשובים בעולם

תולדות האנושות

המוח והתנהגות האדם

צריך כפר שלם כדי לגדל ילד  -החינוך
בספרטה והחינוך הקיבוצי 2500 -
שנות דמיון

תרבויות סביב העולם
חוויה מהסרטים  -הרצאות קולנוע
שנוגעות בחיים
ערבית מתחילים

מדע פופולארי
מחשבה יוצרת מציאות  -שנה את
חשיבתך וישתנו חייך
ערבית מתקדמים

14:00 - 09:30
סדנת כתיבה אישית

מועדי הלימודים ימי שישי
נובמבר:

29.11.19 ,22.11.19 ,15.11.19

דצמבר:

20.12.19 ,13.12.19 ,06.12.19

ינואר:

31.01.20, 24.01.20 ,17.01.20 ,10.01.20 ,03.01.20

פברואר28.02.20 ,21.02.20 ,14.02.20 ,07.02.20 :
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מרץ:

27.03.20 ,20.03.20 ,13.03.20 ,06.03.20

אפריל:

03.04.20

מרצה :ד"ר עודד ציון ,היסטוריון ,חוקר דתות ותולדות הרעיונות
ישעיהו ליבוביץ' הפך לאחד מבעלי הדעה המובילים בישראל של המאה ה .20-הוא
ניהל שיח רעיוני מרתק עם עולם המחשבה היהודי ופילוסופי של ימי הביניים ושל
העת המודרנית ,ודעותיו המיוחדות עוררו הד גדול ,ואתגרו תפיסת עולמן של המחשבה
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

שישי באוניברסיטה

ישעיהו ליבוביץ'
זהות יהודית וישראלית במבחן

בין דת ומדינה  -חזון ומציאות
נפש וגוף  -הבעיה הפסיכו-פיזית
בין דת ומדע  -הילכו יחד?
היסטוריה ,טבע ומשיחיות
היהדות בין אתיקה ומוסר על פי ליבוביץ'
ליבוביץ' והרמב"ם  -חזון האמונה האידיאלית
ליבוביץ' והרב קוק :על סוגים של קדושה
ימי ו' 10( 24.01.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 740 :

מדעי הרוח והחברה

9

מדעי הרוח והחברה

אלוהים
קווים לדמותו
מרצה :ד"ר עודד ציון ,היסטוריון ,חוקר דתות ותולדות הרעיונות
העיסוק באלוהים ותפיסתו הם מרכיב יסוד במחשבה של שלוש הדתות המונותאיסטיות.
סדרה השוואתית זו עוסקת בחיפוש אחר מושג האל בהגותם של דמויות מובילות
בעולם היהודי ,הנוצרי והמוסלמי ,וזאת תוך כדי קריאה וניתוח של טקסטים מרכזיים
שלהם.
האם נוכל למצוא קווים משותפים לאלוהים בקרב אותם בני דתות שונות ,ומהו ייחודו
וחידושו של כל הוגה בשאלה הנצחית  -כיצד ניתן להגדיר את מושג האלוהים?
הנושאים שיידונו:
אוגוסטינוס :על שגב האל ואפסות האדם
שלמה איבן גבירול :זהירות והתענגות בשירת השבח לאלוהים
תומאס אקווינאס :אלוהים המתגשם כאדם וגאולת האנושות
רבי יהודה הלוי :אלוהים והעם הנבחר  -היסטוריה של גאולה   
הרמב"ם :שתיקה כהודאה באהבה  -אדם מול אלוהיו
איבן רושד :הפילוסופיה כמכשיר להכרת אלוהים
מרתין לותר" :צדיק באמונתו יחיה" וחסד האל
שפינוזה" :אלוהים הוא הטבע"  -קריאה חדשה של אלוהים
חסן אל-בנא (מייסד תנועת האחים המוסלמים) :עבודת אלוהים כתרופה לבערות
אלוהי הרב קוק  -השלם המוחלט הנוכח בעולם
ימי ו' 10( 24.01.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 740 :
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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 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" זאת גם שיטה מיוחדת ומרתקת לחקור ולהבין את התנ"ך ,להגיע לעומקים
של ספר הספרים" .פרדס" ראשי תיבות :פשט-רמז-דרש-סוד ,מאפשר ללמוד ולהבין
כל פסוק בתורה בארבעה מישורי הבנה שונים .הראשון נקרא "פשט" והפשט הוא
פשוט להבין את 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 אלא לדרוש דרשה או סיפור להרחבת התמונה,
ו"הסוד"  -הוא חלק הנסתר של כל פסוק וניתן להבינו באמצעות מושגים וכלים
רוחניים .המפתיעה ביותר היא דרך הסוד .ידריך אותנו בדרך המיסתורית הזאת ספר
הזוהר ,הטקסט הסתום ,הקסם האופף אותו וכוחו המיסטי המעוררים התעניינות
רבה בקרב מיליוני קוראיו .ספר הזוהר  -אותו חיבור רב סודות ,מסתורין ,ויוצא
הדופן אשר הפך לאחד הכתבים בעלי השם הנודע בכל עולם.

שישי באוניברסיטה

נכנסים לפרדס:
מספר בראשית לספר הזוהר
מבוא לעולם התנ''ר שלא הכרתם

במשך הקורס אנחנו נכנס ל"פרדס" של טקסטים ידועים ואהובים מספר בראשית ,אבל
נחזור בשלום!
Í Íקורס לממשיכים עם מבוא למתחילים.
ימי ו' 10( 24.01.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 740 :

מדעי הרוח והחברה
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מדעי הרוח והחברה

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 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 ,שמבטא את עצמו ברשע עם יצירתיות בלתי
רגילה וצורת מחשבה ייחודית .לעתים הולידה הנוכלות פושעים בדרגת רב אומן.
על כל אלה ועוד בהרצאות שלפנינו.

ימי ו' 8( 10.01.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 610 :
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מרצה :ד"ר עליזה טסלר ,מרצה לפילוסופיה
במאות הראשונות לספירה הנוצרית רוחשות במרחב התרבותי של יבשת אירופה
ואגן הים התיכון תנועות פילוסופיות ,דתיות ומיסטיות מרתקות ,שמפגישות בין
המזרח למערב ומתכתבות זו עם זו .התוצאה היא פריסה שופעת ומגוונת של תפיסות
עולם ודרכי חיים ,שמקנות משמעות לחיי האדם ומעצימות אותו .בקרבן עולה זרם
הנאופלטוניזם ,שמתגלה בהמשך כבעל השפעה מכרעת על התיאולוגים בתקופת
ימה”ב ועל הפילוסופיות המודרניות בתרבות המערב .זרם חשוב זה משלב בין מדע,
פילוסופיה ,מיסטיקה ודת תוך כדי נגיעות אסתטיות מרוממות נפש .נתוודע אליו
בקריאה ביצירת המופת“ :אנאדות” של פלוטינוס (מאה  3לספירה) ,פילוסוף גאון
ואישיות מיוחדת במינה.

שישי באוניברסיטה

נאופלטוניזם
המסע לעבר עולם השלמות והיופי

בין הנושאים שיידונו:
על האחד
עולם של האצלות רוחניות  -האחד שמתגלה כריבוי
על האין והמציאות החומרית
נפש העולם :התגלות רוחנית דו פרצופית
נצחיות הנפש האנושית ומסעה במעלה עולם הרוח
על החוויה המיסטית :אחדות הנפש והאלוהים
זרם הגנוסיס :גאולה קוסמית
תורת המוסר של פלוטינוס :לבחור בין הטוב לבין הרע
אסתטיקה נאופלטוניסטית :אומנות החיפוש אחר אידיאת היופי והשלמות.
ימי ו' 12( 07.02.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 840 :

מדעי הרוח והחברה
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מדעי הרוח והחברה

המוזיאונים החשובים בעולם
מרצה :אור-לי אלדובי M.A. ,חוקרת ,מרצה בכירה בנושאי אמנות ותרבות
הסדרה יוצאת בעקבות המוזיאונים החשובים בעולם .מוזיאון הוא שיקוף תרבותי
של המקום בו הוא נמצא .נעמוד על נסיבות הקמת המוזיאונים השונים ,מטרת
הקמתם והארכיטקטורה שלהם בתוך הנוף האורבני בהם הם נמצאים .נעסוק
בהרחבה ביצירות המופת המפורסמות שבאוספים ,אשר מתוות את אופיים הייחודי.
לונדון :הנשיונל גאלרי
המבנה הייחודי של הגלריה הלאומית לאמנות בלונדון ( )National Galleryבנוי
בסגנון המזכיר מקדש יווני .זה אחד ממשכני האמנות המפורסמים והחשובים
בעולם .הגלריה ,שנמצאת בכיכר טרפלגר ,מציגה יצירות אמנות מהמאה ה 13-ועד
שלהי המאה ה.19-
פירנצה :מוזיאון האופיצי א
סיפורו של המוזיאון החשוב בעולם ליצירות הרנסנס ,הוא סיפורה של משפחת
המדיצ'י ,פטרונית אמנות חשובה ,שהקימה את המבנה שתיפקד כמשרדים.
המסדרון הסודי על הפורטרטים החשובים שבו ויצירות מופת מראשית הרנסנס.
פירנצה :מוזיאון האופיצי ב
הרנסנס בשיאו ,יצירותיו המעודנות מלאות האלגוריה של בוטיצ'לי ,ליאונרדו דה
וינצ'י ומיכאלאנג'לו  -לצד יצירות אחרות של הרנסנס האיטלקי וציורים מפורסמים
של ציירים גדולים מאסכולות אחרות ,כמו דירר ,קראנק ,אל גרקו ואחרים.
רומא :גלריה בורגזה
בלב הגנים הירוקים של וילה בורגזה היפה מצוי אוסף האמנות של הקרדינל בורגזה.
קרבתו לאפיפיור שהיה פטרון אמנות גדול ,אפשרה לו ליצור את אחד האוספים
החשובים בעולם .בין היתר האוסף כולל מיצירותיו של ברניני :דויד ,אפולו ודפנה
וציוריו החשובים של קארווג'יו.
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מסע מרתק בנבכי האמנות ההולנדית ,אך לא רק בה .יצירות רבות במוזיאון הן
מהמאה ה ,17-תור הזהב של אמסטרדם .בין היתר ניתן למצוא במוזיאון יצירות של
ורמיר ,דה הוך ,פרנץ האלס וכמובן ,עבודות של רמברנדט ,ובראשן יצירת המופת
שלו "משמר הלילה".
נאפולי :המוזיאון הארכיאולוגי ו"החדר הסודי"
במוזיאון נמצאים אוצרות אמנות שהתגלו בפומפיי ובהרקולניום ,שתי הערים
שנקברו ב 79-לספירה באפר וולקני שהתפרץ מהר הגעש ווזוב וקבר את הערים על
כל האוצרות שהיו בהן .הפסיפס המפורסם של אלכסנדר מוקדון ,הרקולס ,אטלס ,וכן
ה"גבינטו סגרטו" החדרים הסודיים ,אשר בהם אוסף גדול מאוד של ציורים ארוטיים.
סנט פטרסבורג :מוזיאון ההרמיטאג'
קומפלקס בניינים שהראשי שבהם שימש מעון החורף לצארים הרוסים ,מוצג אוסף
אדיר ומרהיב של יצירות אמנות .האוסף מבטא את אהבתה של יקטרינה הגדולה
לאמנות .אוסף נדיר של אמנים דגולים בתוך תפאורה מרהיבה.

שישי באוניברסיטה

אמסטרדם :הרייקסמיוזיאום

פריז :מוזיאון אורסי
המבנה בן שלוש הקומות שימש כתחנת רכבת מ .1900-הפיכתו למוזיאון מבטאת את
התפיסות המוזיאליות החדשות בסוף המאה ה .20-מרוכזות בו היצירות החשובות
ביותר של האמנים האימפרסיוניסטים.

ימי ו' 8( 17.01.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 610 :

מדעי הרוח והחברה
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מדעי הרוח והחברה

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

עשרה מפגשים שלוקחים אותנו למסע בין תרבויות העולם ,להכיר מקרוב את
האלים ההודים ,המקדשים היפניים ,פסלי אי הפסחא ,השדרות של פאריז ,השדרות
של בואנוס איירס ,ולהבין מתוך אלה אודות תרבויות ומה שיוצר אותן.
מהי תרבות ומה מעצב אותה
תרבות סין
תרבות יוון העתיקה
תרבות הודו
התרבות היהודית לאורך ההיסטוריה
תרבות צרפת
ארגנטינה של גאוצ'וס וגנרלים
תעלומת היעלמות תרבות המאיה
תרבות מונגוליה והאימפריה של ג'נגיס חאן
עליית תרבות העולם המודרני
ימי ו' 10( 24.01.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 740 :
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מרצה :טל רשף ,מרצה ויועץ לפעילות עסקית מול תרבויות שונות בעולם

מבט אל  4,000שנה של היסטוריה ומיליוני שנים קודם לכן .אל הדרך שהאדם עבר
מאז היותו קוף ועד שהקים חברות הייטק ,מה מנתב ומנווט את תולדות האדם,
הסיפור שמאחורי החומה הסינית הגדולה ,כיבושי נפוליאון ,הכניסה לעת המודרנית,
ובין כל אלה מסעו הספציפי של העם היהודי בין אומות העולם.
מקורו של האדם
הופעתן של תרבויות
עלייתן של אימפריות
הדרך בה מעצבת הטכנולוגיה את האנושות
העקרונות שמנהלים את ההיסטוריה

שישי באוניברסיטה

תולדות האנושות

הברבורים השחורים ,האירועים החריגים בהיסטוריה העולמית
העם היהודי לאורך ההיסטוריה
מהעת העתיקה לימי הביניים
הופעת העולם המודרני
עתידן של אומות העולם
ימי ו' 10( 24.01.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 740 :

מדעי הרוח והחברה
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מדעי הרוח והחברה

צריך כפר שלם כדי לגדל ילד
החינוך בספרטה והחינוך הקיבוצי -
 2500שנות דמיון
מרצה :דוד קווס ,דוקטורנט להיסטוריה של החינוך באוניברסיטת בר אילן ,מתמחה
בחקר מערכות חינוך ,מאפייני הוראה ודמויות מורים ותלמידים בהשוואה היסטורית
בין המאות השמינית לשלישית לפני הספירה היתה עיר מדינה (פוליס) חזקה
ועצמאית שנקראה ספרטה .מה שהחזיק אותה עצמאית וחזקה היתה מערכת
החינוך שלה שנקראה אגוגה ( ,)AGOGEמערכת 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.
נלמד על מערכת החינוך הקיבוצית ובעיקר על מערכות ושיטות חינוך חדשניות
בספרטה ובקיבוץ ועל הבניית מערכות חינוך והשימוש בהן כצורך חברתי.

ימי ו' 8( 10.01.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 610 :
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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.
כתיבה אישית ,פנימית ,ייחודית ופרטית ,שנוצרת בזמן המפגש ובין המפגשים.
הכתיבה לפרקים חופשית וספונטנית ,או מכוונת נושא ומוטיב .הכתבים אחר כך
נקראים בפני חברי הקבוצה וזוכים למשוב התייחסותי אישי חווייתי ולמשוב ממוקד
שנוגע ומטפל בענייני כתיבה ,עריכה והגשת הטקסט.
במהלך הסדנה פוגשים יצירות ספרותיות ,נוגעים בסוגות כתיבה שונות ומתנסים
בעריכה ,עידון ההבעה והתקרבות לפגוש ולבטא את הנמצא בנו ורוצה 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,
שמנסים להכיר את הפרסונה הכותבת שבהם ,ולגלות האומנם דחף היצירה בכתיבה
הוא חלק מהם וימצא את דרכו לבטא אותם ,ולמי שמוצאים הנאה בכתיבה ובקריאה.

שישי באוניברסיטה

סדנת כתיבה אישית

עכשיו תרגיל

ַעכְ ׁ ָשו ַּת ְר ִ ּגיל –
ְּכתֹב ִמדִּ ְמיוֹ נְ ָך
ֲא ָבל ַדע
ָ
ָה ֱא ֶמת ִּתגְ נֹב לְ ך ֵמ ַהדִּ ְמיוֹ ן
ְּכתֹב ִמ ּתוֹ ְך ָ ּגאוֹ ן
ׁ ַש ֵקר לְ ַעצְ ְמ ָךְּ .כתֹב ְּכ ִאלּ ּו ְקצֶ ה ְּכבוֹ ְד ָך
ָּתל ּוי ְ ּבזֶ ה.
ָ
ַה ְת ֵחל ִ ּב ְפ ָרט ׁ ֶש ִּנ ְר ֶאה לְ ך זָ נִ ַיח
ַא ַחר ָּכ ְך ִּת ָּס ֵחףַ ,עד

ׁ ֶש ִ ּי ָ ּד ֶמה לְ ָך
ׁ ֶש ִּנ ְס ַח ְפ ָּת לְ תוֹ כוֹ
וְ ָאז ַה ְמ ׁ ֵש ְך
ַאל ִּת ְט ַרח לִ ְקר ַֹע ֵמ ָעלֶ ָיך
ָּכזָ ב וַ ֲח ָר ָטה
ָמלֵ א ֶאת ַה ִּמ ִ ּלים וְ ֵתן לָ ֶהן,
ַאל ִּת ֵּתן לָ ֶהן דָּ ָבר
ִאם ַּת ֲא ִמין ְ ּבזֶ ה
ּתוּכַ ל לְ ִה ְת ַקדֵּ ם

ימי ו' 6( 31.01.20 - 22.11.19 :מפגשים) שעות 14:00 - 09:30 :מחיר₪ 1460 :
(מועדי הסדנה)31.1.20 ,24.1.20 ,3.1.20 ,13.12.19 ,29.11.19 ,22.11.19 :

מדעי הרוח והחברה
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מדעי החיים

מדע פופולארי
 מרצה :רוניה ויקטור ,MSc ,יועצת גנטית ,בעלת העמוד בפייסבוק“ :מדע על
הדופק" “”Science in a Heartbeat
 אהבה מולקולרית (חלק א') :מדוע אנו מתאהבים? מה המנגנון הביוכימי
להתאהבות? מהם שלבי ההתאהבות ואילו הורמונים כלולים בתהליך הזה?
 אהבה מולקולרית (חלק ב') :האם יש ריפוי לאהבה נכזבת? כיצד העולם המדעי/
הקהילה הרפואית משתמשים במידע הזה לטובת הכלל? האם חלה התקדמות
מחקרית בנושא?
 נשים במדע :מי הן הנשים המובילות במדע ,בפיתוח מחקרי ובמדע פופולארי?
מי הן דמויות המפתח ,מה סוד ההצלחה שלהן ומה עלה בגורלן?
 זה אשמתו? זו אשמתה? מהו המנגנון "הקוסמי" שגורם לגברים  /זכרים לחלות
יותר במחלות  /תסמונות גנטיות וכיצד ניתן להתמודד עם כך (טכניקת אבחון,
מניעה ,ריפוי?)
 "נפוחה ולא מאהבה" :מהו מנגנון "המשיכה החיידקית" ואיך זה בכלל קשור
למערכת העיכול שלנו? מה המתכון הגסטרואנתרולוגי לדייט מוצלח?
 מה זה "לב שבור"? ”The Syndrome of a Broken Heart”- Corazon Rot :האם
כולם סובלים מכך? האם יש לכך מזור? האם אפשר לאבחן זאת או בכלל להימנע
מראש?
 רפואה עתידנית :האם מיפוי הגנום האנושי אכן יבטיח הצלחה בהתאמת
רפואה אישית לכל בן אנוש? מה היתרונות שבכך ,האם קיימים סיכונים בנושא,
או עד כמה זה מסכן את טיב עתידה של האנושות?
 אוהבים לישון בלילה? אם לא ,כדאי מאוד שתתחילו לאהוב זאת .מחקרים גילו,
כי שינה איכותית מעלה "דינמיקה כרומוזומלית" ,מה שמביא לסילוק נזקי דנ"א
שנאגרים במשך שעות הערות שלנו.
 מה קורה לנו אחרי שאנחנו מתים? מסתבר שהמוח שלנו פעיל שעות לאחר
המוות הקליני .הרבה מאוד דעות הועלו בנושא ,חלקן רוחניות ,חלקן מדעיות,
ננסה ליישב כאן לא מעט חילוקי דעות  /מחלוקות בנושא.
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The Mad Hatter Disease/Erethism
ימי ו' 10( 24.01.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 740 :

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

שישי באוניברסיטה

 המדע מאחורי אליס בארץ הפלאות" :התואיל להגיד לי בבקשה ,באיזו דרך
עלי ללכת מכאן? "זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע ,אמר החתול."...
נדבר על היצירה הקסומה של לואיס קרול ולמעשה נגלה כמה תסמונות רפואיות
מסתתרות ביצירה המרהיבה הזו ,אחת מהן מיני רבות:

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.
Í Íתחולק ביבליוגרפיה נרחבת בעברית עם מצגות.
ימי ו' 10( 24.01.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 740 :

מדעי החיים
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תחומים כלליים

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"
במרכזו של כל מפגש יעמוד נושא מן החיים ,רלוונטי לכולנו ,אותו נדגים באמצעות
צפייה חווייתית בקטעי סרטים מרגשים ,משעשעים ,מעוררי מחשבה .כל הרצאה
מתובלת בעזרת העשרה מתחומי דעת רבים כמו :פסיכולוגיה ,פילוסופיה ,ספרות,
שירה ,מוסיקה ועוד.
 אמנות כתרפיה  -על כוחה של המוסיקה ,הריקוד ,הציור והספרות
 מי יטפל במטפל?  -על יחסי מטפל  -מטופל בקולנוע ובחיים
 הקולנוע היפני  -שיקוף של תרבות אחרת
 עמוס עוז " -סיפור על אהבה וחושך"  -דיון עומק בספר ובסרט
 אהבה מהוליווד  -מיתוסים ומציאות
Í Íהרצאות ייחודיות ומרתקות המשלבות את חוכמת החיים ,חוכמת הקולנוע
והעשרה רב תחומית.

ימי ו' 5( 13.12.19 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 400 :
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מנחה :אילת פורת M.A. ,בפסיכולוגיה מחקרית ,מנחה קבוצות למודעות עצמית,
דמיון מודרך ומדיטציה ,מחברת רב-המכר "אם אין אני לי  -מי לי?" וספרים נוספים
"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?

שישי באוניברסיטה

מחשבה יוצרת מציאות
שנה את חשיבתך וישתנו חייך

 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.

ימי ו' 4( 06.12.19 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 360 :

תחומים כלליים
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שפות

איטלקית מתחילים
מורה :ד"ר לארה בן דוד
קורס בסיסי ללימוד ,תרגול והעשרת הידע של השפה האיטלקית גם באמצעות סיפורים
ושירים.
ימי ג' 20( 05.05.20 - 19.11.19 :מפגשים) שעות 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 1,460 :

איטלקית מתקדמים א'
מורה :ד"ר לארה בן דוד
קורס ייחודי ללימוד ,תרגול והעשרת הידע של השפה האיטלקית .בקורס יתקיימו גם
לימודי העשרה אודות ההיסטוריה והתרבות האיטלקית דרך קריאת טקסטים וסיפורים.
הקורס מיועד למי שלמד איטלקית לפחות שנה ,עם ידע של זמני הווה ,עבר פשוט
( ,)passato prossimoודקדוק בסיסי עד בינוני.
ימי א' 20( 05.04.20 - 17.11.19 :מפגשים) שעות 13:00 - 11:30 :מחיר₪ 1,460 :

איטלקית מתקדמים ב'
מורה :ד"ר לארה בן דוד
הקורס מיועד למי שלמד איטלקית לפחות שנתיים ,יש לו שליטה בארבעת הזמנים
הראשונים של השפה ( ,)presente, passato prossimo, imperfetto, futuroודקדוק
ברמה בינונית עד בינונית על .בקורס נעמיק את ידע הדקדוק ,עם דגש על שיח ודיבור.
ימי ג' 20( 05.05.20 - 19.11.19 :מפגשים) שעות 20:00 - 18:30 :מחיר₪ 1,460 :

איטלקית לדוברי איטלקית
מורה :ד"ר לארה בן דוד
הקורס מיועד לבעלי ידע גבוה בשפה האיטלקית ,ומטרתו להעמיק את הידע של השפה
והתרבות דרך מעגל דיבור בכתה וקריאה של טקסטים.
ימי א' 20( 05.04.20 - 17.11.19 :מפגשים) שעות 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 1,460 :
24

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' 14( 24.02.20 - 18.11.19 :מפגשים) שעות 19:15 - 17:00 :מחיר₪ 1,460 :

סינית מתחילים זה כמו סינית ,בשבילי!

שישי באוניברסיטה

יפנית מתחילים

מורה :הראל בכנהיימר B.A ,בלימודי אסיה והשפה הסינית ,התגורר בבייג'ינג ובעל
ניסיון רב בהוראת השפה הסינית
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 ב' 20( 04.05.20 - 18.11.19 :מפגשים) שעות 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 1,460 :

סינית מתקדמים
מורה :הראל בכנהיימר B.A ,בלימודי אסיה והשפה הסינית ,התגורר בבייג'ינג ובעל
ניסיון רב בהוראת השפה הסינית
הקורס מיועד לבעלי ידע מוקדם של השפה .נעמיק ונרחיב את הידע בשפה ותרבות.
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 ב' 20( 04.05.20 - 18.11.19 :מפגשים) שעות 20:00 - 18:30 :מחיר₪ 1,460 :

שפות
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שפות

ספרדית מתחילים
מורה :סיגלית פאר
לרמה זו לא נדרש ידע מוקדם בספרדית .בקורס נלמד לתקשר בספרדית במצבים
יומיומיים ,עם דגש על תקשורת ודיבור כבר מהשיעור הראשון .נתבל את הלימוד עם
היבטים שונים של התרבות ההיספנו-אמריקאית כמו היסטוריה ,מוזיקה וגסטרונומיה.
ימי ג' 20( 05.05.20 - 19.11.19 :מפגשים) שעות 20:00 - 18:30 :מחיר₪ 1,460 :

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 ג' 20( 05.05.20 - 19.11.19 :מפגשים) שעות 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 1,460 :

ספרדית בינוניים-מתקדמים
מורה :סיגלית פאר
מיועד לבוגרי קורס בינוניים ולבעלי ידע מוקדם של השפה .נעשיר את אוצר המילים,
נשפר את הדיבור וההבנה השמיעתית באמצעות מוסיקה וסיפורים.
ימי א' 20( 05.04.20 - 17.11.19 :מפגשים) שעות 20:00 - 18:30 :מחיר₪ 1,460 :

ספרדית מתקדמים
מורה :סיגלית פאר
מיועד למסיימי קורס מתקדמים בשנה שעברה ולתלמידים שלמדו בעבר ורוצים להתבטא
בשטף ולקבל ביטחון עצמי בהתנהלות בספרדית .במהלך הקורס נקרא טקסטים כלליים
וטקסטים סיפרותיים פשוטים.
ימי א’ 20( 05.04.20 - 17.11.19 :מפגשים) שעות 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 1,460 :
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מורה :ד"ר רחל חסון ,חוקרת של הגניזה של הלשון הערבית-היהודית ושל התרבות
הערבית-היהודית וספרותּה
מיועד לתלמידים שאין להם רקע בידיעת השפה הערבית .לצד הקניית יסודות קריאה
של טקסטים קלים בערבית ,הקורס יקנה לסטודנטים פרקטיקה בסיסית בניהול שיחה
פשוטה בערבית המדוברת (בלהג הארצישראלי) .בנוסף ,ישולבו פתגמים בערבית
ואנקדוטות מן התרבות הערבית.
הנושאים העיקריים שיילמדו בקורס :כללי הכתיב של האותיות; קריאה; דקדוק
ותחביר :הטיית הפועל השלם (עבר ,עתיד ,ציווי ,סביל) ,בנייני הפועל ,מבנה המשפט
הפעלי בערבית ,יידוע השם ,כינויי הפעול ,כינויי הרמז ,הטיית שם העצם ,צורות הריבוי,
מילות היחס; אוצר מילים; ניהול שיחה בערבית מדוברת; הבנת הנשמע בערבית המדוברת.
ימי ו' 20( 03.04.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 10:30 - 09:00 :מחיר₪ 1460 :
וגם
ימי ב' 20( 04.05.20 - 18.11.19 :מפגשים) שעות 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 1,460 :

שישי באוניברסיטה

ערבית מתחילים

ערבית מתקדמים
מורה :ד"ר רחל חסון ,חוקרת של הגניזה של הלשון הערבית-היהודית ושל התרבות
הערבית-היהודית וספרותּה
מיועד לתלמידים שיש להם רקע בסיסי בקריאת טקסטים קלים בערבית .מטרת
הקורס להעמיק בידיעת הדקדוק והתחביר הערבי ולהקנות לתלמידים כלים להתמודד
עם קריאת עיתונות ערבית ופרוזה מודרנית קלה .בנוסף ,הקורס יקנה לתלמידים
פרקטיקה בניהול שיחה בערבית המדוברת (בלהג הארצישראלי) ויכולת התנסחות
בערבית .בקורס ישולבו פתגמים בערבית ואנקדוטות מן התרבות הערבית.
הנושאים העיקריים שיילמדו בקורס :לימודי המשך של כללי הדקדוק והתחביר:
גזרות הפועל ,הזמנים ,כללי הניקוד הסופי ,ערך היתרון וההפלגה ,משפטי תנאי;
קריאה; הרחבת אוצר המילים; ניהול שיחה בערבית מדוברת; הבנת הנשמע בערבית;
יכולת התנסחות בערבית; שימוש במילון.
Í Íהקורס מיועד גם לתלמידים אשר למדו במסגרות אחרות.
ימי ו' 20( 03.04.20 - 15.11.19 :מפגשים) שעות 12:30 - 11:00 :מחיר₪ 1460 :

שפות
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שפות

צרפתית מתחילים
מורה :רינה קליין
השפה הצרפתית היא לא רק אוסף של מילים וכללי דקדוק ,לימוד השפה פותח בפני
הלומדים עולם חדש של תרבות וידע.
מטרת הקורס :להקנות ללומדים כלים המאפשרים ניהול שיחה בנושאים מחיי היומיום
כמו :הצגה עצמית ,ניהול שיחת טלפון ,בקשה לקבלת מידע ,חיי משפחה וכו' .כל זאת
באמצעות העשרת אוצר המילים תוך הקפדה על כללי הדקדוק.
דרך הלימוד ייחודית המתנהלת בקבוצות לימוד קטנות תוך האזנה לשיחות ולשירים.
בנוסף ,נשלב קריאת טקסטים בנושאים אקטואליים במשחקי תפקידים .היכרות של
התרבות הצרפתית תהווה חלק בלתי נפרד מכל שיעור.
ימי א’ 20( 05.04.20 - 17.11.19 :מפגשים) שעות 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 1,460 :

צרפתית מתקדמים
מורה :רינה קליין
מיועד לתלמידים עם ידע בסיסי של השפה .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 סיפרותיים נבחרים
מהסיפרות הצרפתית.
Í Íהקורס מיועד גם לתלמידים אשר למדו במסגרות אחרות.
ימי א’ 20( 05.04.20 - 17.11.19 :מפגשים) שעות 20:00 - 18:30 :מחיר₪ 1,460 :
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מנחה :אילת פורת M.A. ,בפסיכולוגיה מחקרית ,מנחה קבוצות למודעות עצמית,
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
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?
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
למי שירצה להעמיק .המפגשים יתנהלו במעגל מכיל ומאפשר .נלמד על עצמנו ונקבל
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

אחר הצהריים באוניברסיטה

כשההגה בידיים שלנו:
מודעות עצמית לחיים טובים

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
המפגשים יתנהלו במעגל מכיל ומאפשר .נלמד על עצמנו ונקבל כלים לחיים טובים.
ימי א' 10( 26.01.20 - 17.11.19 :מפגשים) שעות 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 740 :
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קורסים במהלך השבוע

רישום וציור באקדמיה
מנחה :רינת לאור ,בוגרת בצלאל .אמנית ומאיירת ,בעלת ניסיון בהוראת הרישום,
הציור והאנימציה.
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.
נושאי הלימוד:
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.
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.
תיאורית הצבע .הכרות עם האימפרסיוניזם ודוגמאות ספציפיות .ציור בצבע.
רישום אור וצל בטכניקת שמן יבש.
רישום בפחם.
Í Íכל תלמיד בקורס יקבל ליווי צמוד והנחייה אישית בהתאם לקצב עבודתו.
Í Íהקורס יתחיל מהבסיס .חומרי הציור יסופקו ע”י המנחה .אין צורך בידע קודם!
ימי א' 10( 26.01.20 - 17.11.19 :מפגשים) שעות 20:15 - 18:00 :מחיר₪ 990 :
30

מרצה :פרופ' אבשלום אליצור ,פיזיקאי ומרצה לפסיכולוגיה ופילוסופיה של המדע
בין הדת לבין הפסיכולוגיה קיימים יחסים מורכבים ומסובכים .שתיהן מבקשות לתת
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 עם הפסיכואנליזה מפרויד ועד ימינו ובניתוח הפסיכואנליטי לספרות ,לחברה
ותרבות .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 Íאין צורך בידע מוקדם .למשתתפים יחולקו כמה מאמרים וביבליוגרפיה נרחבת.
ימי א' 10( 26.01.20 - 17.11.19 :מפגשים) שעות 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 740 :

“הכל צפוי והרשות נתונה"
טרנספורמציה אישית ובינאישית
מנחה :הדר גדול ,מאמן אישי ומומחה לזיהוי חוזקות
מבט פנימה אל דפוסי החשיבה וההתנהגות שלנו .דרכים מאתגרות לפריצות דרך נוכח
שלושה ‘מוקשים’ שנמצאים בראשנו .הנעה והנאה ,כי מגיע לנו ,ומה יקרה כשנעבור
מ C-ל.A-

אחר הצהריים באוניברסיטה

היהדות בראי תורת הנפש

אלו רק חלק מהנושאים בהם נעסוק ונתחבט.
Í Íאם אתם סקרנים ומוכנים להתאתגר ‘ -ארגז כלים’ חווייתי ואפקטיבי מצפה לכם
בסדנה.
ימי א' 6( 29.12.19 - 17.11.19 :מפגשים) שעות 20:00 - 18:30 :מחיר₪ 490 :
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המסע אל נבכי ספר בראשית
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 .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?
בראשית ברא אלוהים : ...מהי תמונת הבריאה לפי התאולוגיה היהודית .האם היא
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?
שך ָ לְגֹוי ּגָדֹול  -אברהם :מיהו אותו אדם הנושא את הקוד הגנטי של עם ישראל?
עְׂ
א ֶ
ו ְ ֶ
מדוע נבחר לתפקיד אבי האומה?
שך ָ  -לעיתים נדמה כי סיפורים על אברהם לא מחוברים
ּמעֶיך ָ הּוא י ִי ָרֶׁ
מ ֵ
שר יֵצֵא ִ
אֶׁ
ּכִי אִם ֲ
או שאינם מופיעים לפי סדר כרונולוגי ,הסיפורים מתארים את עשרת הניסיונות
המעמידים את אברהם על קצה היכולת האנושית .מה מטרת ניסיונות אלו?
שם ּבְנֹו הַּנֹולַד לֹו  -מה הנס בהולדתו של יצחק ,ובמה שונה הוא
א ְב ָרהָם אֶת ֶׁ
קרָא ַ
וַּי ִ ְ
מכל אחיו שנולדו לפניו וגם אחריו?
אלֹהִים  -יצחק איש שקט .בעל אישיות דוממת שלא מסופר עליה רבות
שה לִי ֱ
 ְצח ֹק ָעָׂ
אך עם זאת עדיין נחשבת לאחת הדמויות המעניינות ומהווה ציון דרך בעם היהודי
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מיְמָה  -יעקב  -איש שכל עולמו חרב עליו,
ּׁש ָ
ה ָ
מּג ִי ַע ַ
ֹׁוַ ,
א ְרצָה ,וְר ֹאש
מּצָב ַ
סּלָם ֻ
הּנ ֵה ֻ
ו ְ ִ
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
הבָתֹו א ֹתָ ּה  -רחל ולאה
א ֲ
חדִים ְּב ַ
א ָ
שנ ִים וַּיִהְיּו ְבעֵינ ָיו ְּכיָמִים ֲ
שבַע ָׁ
עק ֹב ְּב ָרחֵל ֶׁ
עב ֹד י ַ ֲ
וַּי ַ ֲ
שתי אחיות שאוהבות זו את זו אך נשואות לאותו הגבר
שרָ אֵל  -המשך מסעו של יעקב מאדם לעם .מהו
מ ָך ּכִי אִם י ְִׂ
ש ְ
אמֵר עֹוד ִׁ
עק ֹב י ֵ ָ
ל ֹא י ַ ֲ
המעבר הדרמטי באישיותו של יעקב המציין את שינוי שמו?
ימי א' 10( 26.01.20 - 17.11.19 :מפגשים) שעות 20:00 - 18:30 :מחיר₪ 740 :

אחר הצהריים באוניברסיטה

שו  -האם יצחק לא היה “עיוור" באהבתו לעשו?
הּי ָ ַדי ִם ,יְדֵי ֵעָׂ
עק ֹב ,ו ְ ַ
הּק ֹל קֹול י ַ ֲ
 ַ
הייתכן כי יעקב קיבל את ברכתו במרמה?
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כשהמזרח פגש את המערב
תרבות ,דמיון ושוני משני עברי דרך המשי
מרצים :זאביק רילסקי ,אנתרופולוג ומומחה לתרבויות אסיה
אור לי אלדובי ,מומחית לתרבות ,אמנות ואוכל באירופה
מאז ומתמיד תהינו על הקשר המאגי בין מזרח ומערב ,כקלישאה או כמפגש ענקים ,כמפגש
תרבויות או כמשרתים ואדונים .איך התפתחו תרבויות כה שונות בין אסיה ואירופה .על
השונה והדומה בין העולמות .היכן מרכז העולם ,בצרפת או בסין? מי ניצח בתחרות הסמויה
או הגלויה? האמנות ,החברה והתרבות ,ההגות ,הקסם והמיתוס שמתכנסים לעולם גלובאלי
עכשווי ובאים לידי ביטוי ב"עיר" ,שהיא בבואה של השינויים הללו.
 תרבות עולה מן הים :ראשית העת העתיקה ותרבות המערב
תרבות המערב נולדה לחופיו של הים התיכון .סיפורי המיתולוגיה היוונית והאפוסים
הגדולים של הקלאסיקה מהדהדים עד ימנו .מאפרודיטה היוונית דרך מרים הנוצרית
לליידי גאגא ניתן לראות את האקטואליות של המיתוסים ,אשר בבסיסה של תרבות
המערב.
 בין צ'אנג-אן וקיוטו
בין שושלת טאנג בסין וימי הייאן ביפן עובר חוט מקשר של אסתטיקה ,אופנה ,תרבות
ואדריכלות כיצד צומחות הערים המהוות כור ההיתוך של התרבויות האזוריות במזרח
אסיה ,תוך כדי חיקוי ויצירתיות ויהיו למסד התרבותי של מזרח אסיה?
 הרנסאנס :הגות ,אמנות ותחרות בין האדם ואלוהיו
פירנצה של קצה דרך המשי .פטרונים דתיים וחילוניים הופכים את איטליה בתקופת
הרנסנס למוקד סוער של יצירה .ליאונרדו ,רפאל ומיכלאנג'לו מנהלים דיאלוג עם
העבר הקלאסי ,כשהתיאולוגיה ,הפילוסופיה והחידושים המדעיים מגויסים לקדש
את האדם ויצירתו.
 השינויים הגדולים ויצירתו של עולם נאור
מאה שנים שלאחר המהפכה הצרפתית ,פריז הופכת להיות המקום הנכון להיות
בו .מצד אחד סלונים ספרותיים ,בתי קפה של אינטלקטואלים ,עושר ותרבות פנאי
"עשירה" ומצד שני עיור ,מהפיכה תעשייתית ,צביעות ועוני מחפיר .זהו הרקע ליצירה
אמנותית אוונגרדית פורצת דרך המחפשת מקורות חדשים במזרח.
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 מודרני ועכשווי ,לקראת עולם גלובאלי?
העולם נעשה קטן ,מהיר ועכשווי .פייסבוק ,אינסטגרם ,וואצאפ  -מקשרים בין
אנשים ומקומות .מוביליות של טרנדים ורעיונות ,טעמים ואופנות בין מזרח ומערב.
פיוז'ן באמנות ובמטבח :חומוס ,יין ,מאסטר שף ופאודה מסין ועד ניו יורק.
 קולוניאליזם וקידמה במזרח הגלובאלי
קולוניאליזם כמנוף לשינוי במזרח או כדרך לדיכוי .האם ה"קידמה" היא חזות הכל?
כיצד יצרו הבריטים ,הצרפתים וההולנדים "עולם חדש" ,אך גם הביאו להגדרה וזהות
עצמית של עמי המזרח?
 רומא" :יפה לנצח"
איך מכניסים מבנה בין  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 ,העיר החדשה של מוסוליני
ומפעלי הבנייה העכשוויים.
 לאורך דרך המשי
שיירות גמלים דו דבשתיים עמוסי מטענים של משי ,אטלס ,תבלינים ושנהב עשו
דרכם בין התרבויות ועטו מסך של אקזוטיקה וסיפור .ננסה להכיר את הצבעים
והרבדים ההיסטוריים של הקשר בין מזרח ומערב ,את המאבקים והסכסוכים
האתניים ,שהפכו את הדרך לגשר של המצאות ,פילוסופיות ותרגומים.

אחר הצהריים באוניברסיטה

 התרבות העירונית וכיצד הושפע המזרח מתרבות המערב ולהפך
העיור של יפן והעיר אדו-טוקיו היו לקטר הכלכלי ,שגרר את השינויים הגדולים
במדינה ,שתהפוך לימים לאחת האימפריות המובילות בכלכלה העולמית .סודות
העולם הצף ועליית מעמד הסוחרים ,האופנה והאסתטיקה יעצבו את מעמדה של
יפן לקראת העת החדשה.

 איסטנבול בעקבות אורחן פמוק
קונסטנטינופול ,מאז היתה בירת ביזנטיון עברה העיר שינויים רבים בין חדשנות
והתאסלמות ,בין אינטלקטואלים ,סופרים והפגנות רחוב .כיצד עוצבה העיר בין
אסיה ואירופה? כיצד הפכה למגרש המאבק בין יוונים ותורכים ,וכיצד רואה אותה
בן העיר הסופר אורחאן פמוק?
ימי ב' 10( 27.01.20 - 18.11.19 :מפגשים) שעות 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 740 :
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נגיעות אמנותיות
מרצה :אורית קורן-אהרוני M.A. ,מדריכה ומנחה בכירה בתחום החינוך לאמנות
בקורס זה נתבונן באמנות המודרנית ככלי להבנת העולם סביבנו .נעקוב אחר אמנים
שונים המתבוננים על החיים מזווית חדשה ,מתוך צורך לבטא את עולמם הפנימי
ולהגיב לנעשה סביבם .במרכז כל מפגש נעסוק בנושא  /מושג הרלבנטי לחיינו ,אותו
נדגים בעזרת טקסטים חזותיים במדיה :ציור ,פיסול ,צילום ,וידאו ארט ,מיצג  -באמנות
הבינלאומית והישראלית.
 "אמנות או נמות"  -כוחה של אמנות  -האמנות כביטוי רגשי קומוניקטיבי וככלי
לשינוי חברתי ,מתרגמת מחשבה לעשייה ,ומעוררת למעורבות ופעולה.
 "אחד ועוד אחד הם לא רק שניים"  -זוגיות באמנות  -האם ניתן ליצור אמנות
ייחודית בזוג? כיצד משפיעים החיים המשותפים על האמנות? ההרצאה בוחנת
זוגות של אמנים ואמניות לאורך ההיסטוריה של האמנות המודרנית והעכשווית.
 "עניין של זמן"  -אילו תפיסות זמן וממדי זמן ייחודיים ליצירה האמנותית? נבחן
לקט של דימויים למושג החמקמק "זמן".
 "זיכרון  -פעם מנפה ,פעם מיפה ופעם מחפה"  -נבחן את אוצר הדימויים בספריית
הזיכרונות דרך האמנות הבינלאומית והישראלית.
 "ברית עם המילה"  -דימויי כתב באמנות הישראלית  -נעסוק בחיבור שבין המילה
לדימוי ,נוכח הציווי "לא תעשה לך פסל וכל תמונה" ובהשפעתו על התרבות
היהודית.
 "מזר למוכר"  -המבט על האחר  -יצירת האמנות מאפשרת לנו להתקרב אל האחר
במגוון מדיה ונקודות מבט.
 "להרגיש בבית"  -בית ומקום כמסמני זהות באמנות הישראלית.
 "שיח עם צבר"  -נעקוב אחר נפתוליו של מיתוס הצבר וביטויו באמנות הישראלית.
 "קשר משפחתי"  -דימויי משפחה באמנות הישראלית והבינלאומית.
 בחפץ לב  -גלגולו של חפץ כאובייקט אמנותי באמנות הישראלית והבינלאומית.
ימי ב' 10( 27.01.20 - 18.11.19 :מפגשים) שעות 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 740 :
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מרצה :ד"ר עליזה טסלר ,מרצה לפילוסופיה
בסדרת מפגשים זו ננתח קטעים נבחרים מתוך יצירת המופת “אתיקה” לשפינוזה
(פילוסוף יהודי בן המאה ה 17-שפעל בהולנד) ,בה פורש הוגה זה את תורת החיים
הטבעית לאדם לנהוג על פיה ,כדי להשיג חיי אושר .מאז פרסומה ,הולכת תורתו
וצוברת יותר ויותר חסידים בקרב העולם כולו.

בין הנושאים שיידונו:
אדם ניצב מול אלוהיו :מקומו של הפרט בעולם אינסופי ונצחי
קוסמוס מתפרט :על תארים ,אופנים ושרשראות לוגיות
אהבת האלוהים השכלית
הטיפוס בדרגות ההכרה לעבר ידיעת האמת
נקודות מפגש בין :מדע ,פילוסופיה ודת
חומר למחשבה :יחסי הגוף והנפש לפי שפינוזה
תורת הרגשות :רגשות טובים ורגשות רעים
אינטליגנציה רגשית :טכניקות לניהול רגשות
על מוסר תועלתני :אגואיזם ומידות טובות
לנצח את הזמן :על גאולת הנפש ואושרו של האדם.

אחר הצהריים באוניברסיטה

שפינוזה :על סודות היקום והמפתח
לגאולת הנפש

ימי ב' 12( 10.02.20 - 18.11.19 :מפגשים) שעות 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 840 :

37

קורסים במהלך השבוע

קרימינולוגיה
הצד האפל של החברה
מרצה :גילי בר דוד ,קרימינולוגית
כל שיעור יתחיל באקטואליה שבועית בנושא הפשיעה בישראל.
אלימות כלפי נשים  -הסברה מקצועית ,כיצד מזהים נורות אדומות באלימות בכל
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
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 הפשע בארץ ,ומה זה בכלל פשע מאורגן .על תופעת הפשע המאורגן אשר
גדלה בארץ משנה לשנה
Í Íהקורס נועד לתלמידים ותיקים וחדשים.
ימי ב' 7( 06.01.20 - 18.11.19 :מפגשים) שעות 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 540 :
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מרצה :נעמי כהן-קאפח M.A. ,בוטנאית והרבליסטית ,מרצה ומאמנת לבריאות
אנו חיים בעידן של שפע כלכלי ,אך תוחלת החיים הבריאים בירידה ,אנו נדרשים
לקחת אחריות על בריאותינו .מהי בריאות טבעית? מהי הגדרת מחלה אקוטית/
כרונית? איך ניתן למנוע ולסייע בריפוי הטבעי של הגוף והנפש.
מערכת העיכול היא “השער לבריאות"  -נכיר את פעילותה וחשיבותה לבריאות הגוף
כולו ,עיכול וספיגה תקינים של ויטמינים וחומרי המזון .בעיות שכיחות המתפתחות
מפעילות לקויה :צרבות ,עצירות ,שלשול ,כיבים ,בעיות השמנה וסיבות לקושי
בהרזיה .מחלות כרוניות  ,IBSגסטריטיס ,קרוהן ועוד...
נכיר צמחי מרפא ותבלין שמסדירים את תהליך העיכול ,מגינים ומשקמים את
פעילות הכבד .מנטרלים את הרדיקלים החופשיים ועוזרים בפינוי הרעלים מהגוף.
נלמד כיצד ניתן לשמור על איזון מערכת העצבים ולהתמודד עם מתח ולחץ שוחק,
איזון פעולת בלוטת התריס והאדרנל.
חיזוק מערכת החיסון ומניעת הידבקות ע"י וירוסים וחיידקים ,הגורמים למחלות
שונות מנזלת ועד סרטן.
נלמד על נזקי הסוכר שהביא לעלייה דרסטית בהשמנת יתר ,מחלות כלי דם וסוכרת -
מגפת המאה ה.21-
מה הגורמים לחומציות בדם ,דלקות בגוף .מה הנזקים והמחלות שמתפתחות מכך,
איך ניתן למנוע זאת?
חשיבות פעילות גופנית סדירה לשמירה על בריאות הגוף ,שינה ,טיולים ושהות
בטבע לחיזוק כוחות הריפוי הטבעי.

אחר הצהריים באוניברסיטה

“הבריאות בידיים שלנו“
אורח חיים בריא למניעת מחלות

בכל שיעור נלמד כיצד ניתן לשמור על פעילות תקינה של מערכות הגוף ,מהם
הגורמים המשבשים את הפעילות ומפרים את האיזון ,כיצד ניתן למנעם  /להתמודד
איתם ע"י תזונה נבונה ,תרגולים ופעולות שונות המשלבות צמחים ,שמנים ארומטיים,
נשימות ,לחיצות ועיסוי.
Í Íהשיעורים מלווים במצגות ,הדגמת הצמחים וטעימות הממחישים את הלימוד.
Í Íידע ומודעות זה  -שלב ראשון ,אך אי אפשר להיות בריא בלי שינוי הרגלים והתמדה.
ימי ב' 10( 27.01.20 - 18.11.19 :מפגשים) שעות 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 740 :
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רישום וציור באקדמיה  -מתקדמים
מנחה :רינת לאור ,בוגרת בצלאל ,אמנית ומאיירת ,בעלת ניסיון בהוראת הרישום,
הציור והאנימציה
קורס זה מיועד לתלמידים מתקדמים אשר למדו את שני הקורסים המקדימים :קורס
בסיס וקורס מתקדמים וגם לתלמידים עם ניסיון ברישום וציור המעוניינים להעמיק את
ידיעותיהם ויכולותיהם.
בקורס נלמד רישום וציור בטכניקות מגוונות ובחומרים שונים .נעמיק את הידע בתורת
הצבע ובשימוש נכון בצבע .נלמד לפתח שפה וויזואלית ע"י פיתוח מיומנות ושליטה
בכלי הרישום והציור השונים .נלמד טכניקות מסורתיות ומודרניות .נעבוד על כל נושא
במשך שני שיעורים.
נושאי השיעורים:
דיוקן עצמי
ציור בשכבות  -שמן על פי תצלום INDIRECT PAINTING
ציור בעלי חיים בצבע
ציור ציפורים בצבעי מים
ציור טבע דומם בפחם טבעי
Í Íהציוד הנדרש מהתלמידים:
 2קנווסים בגדלים  50x60ומעלה
צבעי מים
אקריליק צבעי יסוד
צבעי שמן :אדום קדמיום ,אדום רוז ,צהוב קדמיום ,צהוב לימון ,כחול קובלט ,כחול
אולטרהמרין ,לבן טיטניום ,שחור ,חום ""Burn Siena
פחם טבעי
ספריי פיקסטיב
Í Íחומרי ציור בסיסיים כגון :עפרונות ,פחם ,דיו ודפים יסופקו ע"י רינת לאור.
Í Íכל שיעור יתחיל בהסבר תיאורטי והדגמה לכלל הכיתה ,וימשיך בעבודה פרטנית.
Í Íכל תלמיד בקורס יקבל ליווי צמוד והנחייה אישית בהתאם לקצב עבודתו.
ימי ב' 10( 27.01.20 - 18.11.19 :מפגשים) שעות 20:15 - 18:00 :מחיר₪ 990 :
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מרצה :אגר' הדס צוק ( ,)M.Sc.Agricultureמתכננת גנים
הקורס מקנה ידע בסיסי של שלבי התכנון ,ההקמה והאחזקה של גן הנוי הפרטי ופותח
אפשרות לתכנון החצר ,המרפסת או חללים פנימיים באופן מושכל ובצורה שתחסוך
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
לשלב אלמנטים דוממים .נתוודע לשיטות גינון על גגות ובמצעים מנותקים ונתנסה
בתכנון הלכה למעשה.
בין נושאי הקורס:
שלבים בתכנון הגינה
סגנונות גנים (קלאסי ,מוסלמי ,ים תיכוני ,אנגלי ,יפני ,מודרני)
עקרונות התכנון
עקרונות בבחירת הצמחים ושילובים בערוגה (צורת הצמח ,תכונות גידול ,מרקם
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

אחר הצהריים באוניברסיטה

תכנון גן הנוי הפרטי

סיור במשתלה והכרת סטנדרטים לבחירת צמחים
Í Íציוד עזר :סרגל קנה-מידה ,בלוק שרטוט (דפים שקופים) גודל  ,A3עיפרון ,מחק,
מחוגה או שבלונת עיגולים לקנ"מ .1:50
Í Íההרצאות בקורס מלוות במצגות ותמונות מגנים רבים וכן תרגילי תכנון וסיור
במשתלה.
Í Íחומר עזר ורשימות צמחים יחולקו למשתתפי הקורס.
ימי ב' 12( 10.02.20 - 18.11.19 :מפגשים) שעות 20:15 - 18:00 :מחיר₪ 1,380 :
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קורסים במהלך השבוע

נפלאות התזונה
שיפור בריאות הגוף בדרך נבונה
מרצה :ד"ר יניב עובדיה ,PhD RD ,תזונאי רפואי מוסמך וחוקר תזונה ובריאות הציבור,
מאבחן ומייעץ בנושא תזונה ,סביבה ובלוטת התריס
הקורס מקנה ידע עדכני אודות הקשר בין אוכל ובריאות ומדגיש את חלקינו בהקטנת
סיכון למחלות נפוצות והגדלת סיכוי להאריך תוחלת החיים הבריאה .בכל הרצאה
תתבצע העמקת ידע תזונתי מבוסס מדע מחזית המחקר והשפעתו על בריאותינו.
 עד  - 120סודות התזונה של תושבי האזורים הכחולים
היכן בעולם אנשים מגיעים לגיל מופלג ואפילו חשים חיוניים? איזה הרגלי תזונה
פשוטים הם מאמצים נכון ואנחנו לא?
 מזון למחשבה  -הקשר בין מרכיבי תזונה ותפקוד המוח
מאיזה שלב חיים משפיעה התזונה על תפקוד המוח? אילו רכיבי תזונה עלולים
להזיק למוח המתפתח? איזו תזונה עשויה להועיל למוח?
 הרע במיעוטו  -האם ואיזה סוג של סוכר פחות מזיק?
ידוע שעודף סוכר מזיק והתעשייה מספקת סוגי סוכר "שונים" ותחליפי סוכר .מה
ההבדל ביניהם? נספק תשובות וננפץ מיתוסים נפוצים בתחום.
 חילוף חומרים  -המינרלים הנשכחים המשפיעים על האיזון הבריאותי
אילו רכיבי תזונה חשובים במיוחד לחילוף חומרים תקין? אילו הפרעות ומחלות
ניתן למנוע על ידי תזונה נכונה לבלוטת התריס?
 חלב  -האם ומתי הוא "לא עושה לנו טוב"?
האם ולמי אין את היכולת לעכל מרכיבי חלב ואיזה? נציין מה צריך לדעת לפני
שממשיכים או מוותרים על חלב.
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כיצד שתיית חליטות מצמחי מרפא תורמת לבריאות ובאילו תנאים? נפרט על
חליטות שהתגלו כמסייעות למניעת מחלות ואיך מומלץ לצורכן.
 שומנים בדם  -הבדלים ,סכנות ודרכי התמודדות
אילו תוצאות שומנים ניתן למצוא בבדיקות דם פשוטות? איזה ערכים קשורים
באמת לתחלואה? כיצד התזונה יכולה להזיק או להועיל?
 מים  -כיצד הרכב המים משפיע על הבריאות?
כיצד התפלה השפיעה על שרשרת המזון? נפרט על הקשר בין הרכב מי השתייה
למחלות לב ,כלי דם ,בלוטת התריס ,סרטן ועוד.
Í Íהקורס יכלול מצגות ,חשיפה והדגמת שימוש במזונות נבחרים הממחישים את
המידע היישומי הנלמד.
ימי ג' 10( 28.01.20 - 19.11.19 :מפגשים) שעות 18:30 - 17:00 :מחיר₪ 740 :

אחר הצהריים באוניברסיטה

 צמחי מרפא  -החלטות בנוגע לחליטות
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האמנות בסוף המאה ה19-
מרצה :ד"ר אפרת שטרן ,תולדות התרבות המערבית  -אומנות ,מוסיקה וספרות
המהפכה התעשייתית שינתה מן הקצה אל הקצה לא רק את איכות חייו של האדם,
אלא גם את ַּפנ ֶי ָה של האמנות שיָצַר .בקורס זה נתוודע לתנועות האמנותיות העיקריות
הפועלות באירופה במחצית השנייה של המאה ה ,91-ונסקור את מגוון תגובותיהן
לתיעוש המואץ :החל בסלידה עמוקה ,דרך שירי הַלל ָל ְרו ָוחה שבאה בעקבותיה ,ועד
ׂ את האמנות עצמה.
לניסיונות לּתַ ֵעש
בין נושאי הקורס*:
מי ֶיה).
הפרולטריון נכנס למוזיאון  -על ציורי הזרם הנטורליסטי (קֹורֹוִ ,
"אִם ּתַ ראו לי מלאך  -אצייר מלאך"  -קורּבֶה וציירי הזרם הריאליסטי
דומי ֶיה  -אבי הקריקטורה המודרנית
קרילוב והזיקה שבין משָ ל למִמשל
פרנקנשטיין  -לידתו של המדע הבדיוני
האימפרסיוניזם" :ציור שכולו רק עַין"
טולוז לוטרק :איש אצולה שבוחר בחיי-אשפתות
אנרי רוסו :לידתו של הציור הנאיבי
ואן גוך :האיכר ,הדוור והכסא הריק
* ייתכנו שינויים קלים בנושאי הקורס.
Í Íהרצאה ודיון בליווי מצגות ,סרטי וידיאו ,האזנה למוזיקה וקריאת קטעי ספרות
נבחרים.
Í Íלא נדרש ידע קודם.
Í Íבסמסטרים הבאים יינתנו קורסים נוספים שיסקרו את האמנות במאה ה 20-ועד
ימינו.
ימי ג' 10( 28.01.20 - 19.11.19 :מפגשים) שעות 19:00 - 17:30 :מחיר₪ 740 :
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מרצה :ד"ר ענת גואטה ,היסטוריונית
שבתאי צבי משיח או שקרן  -האיש שקרא תיגר על מסורת ומסגרת והקדים
זמנו ב 400-שנה
יוצאי פורטוגל באמסטרדם ,אוריאל ד'אקוסטה מנשה בן ישראל וברוך שפינוזה
בודקים מחדש את האמונה היהודית ומגיעים למסקנה מפתיעה  -מותר להעז
לחשוב
עידן הנאורות  -שעתם היפה של אנשי הרוח
עידן המהפכות האטלנטיות  -מדיבורים למעשים  -רעיונות הנאורות חודרים
למערכות הפוליטיות
סגָן?
באוקראינה נשמעות "זמירות חדשות" בעל שם טוב מהפכן או נ ָ ְ
מעמד הנשים בראשית תנועת החסידות
אש בוערת בברסלב  -האחד מדבר ,השני מתעד  -חסידות ברסלב מפעל של
שניים
יהודי גרמניה במאה ה - 18-חיים בצל השליטים האבסולוטיים
משה מנדלסון ורעיונות ההשכלה
"המאספים" מברלין המשך או תנועת השכלה יהודית מקורית

אחר הצהריים באוניברסיטה

עידן הנאורות וניצני ה"זמן החדש"
בתולדות היהודים באירופה

ימי ג' 10( 28.01.20 - 19.11.19 :מפגשים) שעות 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 740 :
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המוח האנושי
מבט לעולם מופלא
מרצה :שרון יפת ,חוקר מוח ופסיכולוגיה אבולוציונית ,עוזר מחקר באוניברסיטת ת"א
קורס ייחודי ומקיף אשר יעניק לכם מבט מרתק לנבכי המוח האנושי ,הנחשב בעיני
רבים למערכת המורכבת ביותר הידועה לאדם .נלמד על המיספרות ואונות ,נוירונים
וסינפסות ,גנטיקה ועולם החי ,שימוש בריטלין ומהו בכלל פרוזק? נדבר על חידושים
והמצאות במדע וברפואה ,נקבל טיפים והמלצות למוח בריא ופעיל בכל גיל .במהלך
הקורס תקבלו את המידע העדכני והמקיף ביותר הקיים כיום ,מועבר בחיוך והנאה וללא
דרישה מוקדמת לידע ו/או יכולות מיוחדות רק תרמיל מלא בסקרנות וגישה חיובית.

נושאי הלימוד:
 הקדמה למערכת מופלאה  -המיספרות ,אונות ,נוירונים וסינפסות .חשמל ,כימיה
וגנים .מהו בכלל מוח ,מהי מערכת עצבים? מה אנו יודעים (ולא יודעים) ולאן אנו
מביטים במדע?
 המוח מול המציאות  -ראייה ,שמיעה ושאר חושים .איך אנו תופסים את העולם?
מהי מציאות? מהו זיכרון? מהם מחשבות ורגשות? האם יש לנו שליטה ויכולת
שינוי במוחנו?
 ביולוגיה ועולם החי המופלא  -התנהגות ומוחות של חיות ,עולם ה"נוירו
אתולוגיה" ,אקולוקציה ומגנטו רצפטורים .קופים ,עטלפים ,פילים וזוחלים  -מבט
למוחות מופלאים.
 ההיסטוריה של המוח  -אפלטון וסוקרטס ,רנה דקארט ודואליזם .ה"פרנולוגיה"
של גאל וניתוחי ה"לובוטומיה" של מוניז ,המפות של פנפילד ועוד  -מסע היסטורי
להבנת "טבע האדם".
 המוח ואנתרופולוגיה  -סיפורו של הומו סאפיינס ,מהסוואנה באפריקה לעמק
הסיליקון בקליפורניה .שימוש בכלים ,מהפכת האש ,פיתוח שפה ועוד .ממדורת
השבט למסך הפייסבוק.
 המוח ,מחלות וסינדרומים  -נדבר על הפתולוגיות הנפוצות ביותר ,אלצהיימר
ושאר דמנטיות ,פרקינסון ושבץ מוחי .מבט לאתגרים הגדולים של הרפואה
המערבית הנוכחית.
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 בין ריטלין לפרוזק  -פרמקולוגיה להמונים .הפרעות קשב ,דכאון וחרדות.
שימוש גלובלי המוני בתרופות מרשם  -מנוגדי דכאון ,מעודדי ריכוז ועד מגפת
האופיואידים בארה"ב.
 מוח בעידן הגנום האנושי  -גנטיקה ,התסריט של הטבע .מסיום פרויקט הגנום
האנושי ב 2003-ועד ימינו .על  ,DNAכרומוזומים וגנים .חזית המדע  -המוח בעיני
הגנטיקה.
 הדרך למוח בריא  -מעבר על הממצאים והמסקנות העדכניות שלנו בכל הקשור
לשימור מוח בריא ופעיל .הסברים ,טיפים והמלצות נוחות וקלות ליישום בחיינו
האישיים.
Í Íאין צורך בידע מוקדם ,מצגות וחומרי לימוד ישלחו במייל במהלך הקורס.
ימי ג' 10( 28.01.20 - 19.11.19 :מפגשים) שעות 19:30 - 18:00 :מחיר₪ 740 :

אחר הצהריים באוניברסיטה

 חידושים והמצאות  -קוצבים מוחים ,רפואה היפרברית ,הנדסה גנטית ותאי
גזע ,העתיד כבר כאן ,מה אנו יודעים ולאיפה אנו מביטים  -עולם הרפואה
שהכרנו בדרך לשינוי.
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סדרי הרשמה
ניתן להירשם טלפונית ,באמצעות המייל ובאמצעות טופס ההרשמה המקוון 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 - 9489990מיילofiraa@savion.huji.ac.il :
הנחות
ניתן להנות ממקור הנחה אחד ,מלבד הנרשמים ב"הרשמה מוקדמת" ו"חבר מביא
חבר" שייהנו מהנחה נוספת.
 5% .1בכל הקורסים:
Í Íלנרשמים בהרשמה מוקדמת עד .15.09.19 -
"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
 15% .4לתושבי רחובות הפנסיונרים על כל הקורסים וללא הגבלה במספר הקורסים.
 10% .5לאוכלוסיות מיוחדות:
Í Íחיילים בסדיר ,חיילים בקבע וחיילים משוחררים (עד שנה מיום השחרור).
Í Íגימלאים  -נשים מגיל  62גברים מגיל .67
Í Íתלמיד ותיק  -תלמידים שהשתתפו בתכניות ההעשרה של המדור.
Í Íבוגרי האוניברסיטה העברית.
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תשלומים  -קיימת אפשרות לשלם במזומן ,בהמחאות ובכרטיסי אשראי בתשלומים.
מועד התשלום הראשון .15.11.19 -
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 את ההרשמה עד ליום ראשון  .25.10.19 -הודעת ביטול השתתפות
בלימודים תתקבל בכתב בלבד למייל של אופירה.ofiraa@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 ,בקורסים אחרים ,במהלך סמסטר א' בשנת תש"פ בלבד ובתיאום 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.
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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 .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.
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