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מערכת הלימודים בימי שישי

 

שישי  
09:00-11:00 / 09:00-10:30

� הודו - פרות, מקדשים ומהנדסי הייטק 

� בראשית היתה אפריקה-מסע אל היבשת השחורה   

� מרכז אמריקה: נופים אקזוטיים ותרבויות עבר 

מפוארות

� גדולי רוח ויצירה בעם היהודי - מסעדיה הגאון ועד 

ליבוביץ 

� נכנסים לפרדס

� למה הסמלים בתנ"ך באים בזוגות?-מסע של 

גילויים בין דפי התנ"ך 

� צמחי מרפא ותבלין לאורח חיים בריא

� על חוקרים והרפתקנים

� "הצד האפל של האור" - השפעות התאורה 

המלאכותית המודרנית על האדם והסביבה

� המוח והתנהגות האדם

� עיצוב פנים הבית

� תמורות בסביבה האסטרטגית של ישראל ברבעון 

הראשון של המאה ה-21

� חוויה מהסרטים - הרצאות קולנוע שנוגעות בחיים

� שיאצו ומדיטציה

� מחשבה יוצרת מציאות

� יפנית מתחילים

� הקמת עמוד נחיתה

� כתיבת תוכן שיווקי לפייסבוק ולבלוג 

שישי  
11:00-12:30

� דתות ואמונות 

� האיסלאם - מנין ולאן? 

� שירים באידיש

� סוגיות מרכזיות במשנתו של 

אריסטו: התשוקה לשלמות 
ולאושר

� אמנות ההקשבה לשפת הגוף 

שלנו

� הסדרת הסכסוך בין יהודים 

לערבים בישראל בארץ 
ישראל באמצעות עקרונות 

פדרליים

� על החיים עם הסייבר

� רייקי: אנרגיה תבונית למרפא 

ולשלווה

       23.03.18  ,16.03.18 מרץ:    
    27.04.18  ,13.04.18 אפריל:    

  25.05.18  ,11.05.18  ,04.05.18 מאי:   
    15.06.18 ,08.06.18  ,01.06.18 יוני:    
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הודו - פרות, מקדשים ומהנדסי הייטק
מרצה: טל רשף, מומחה בהתנהלות עסקית ובתרבויות המזרח

שמהם  והחברה  ההיסטוריה  הארץ,  האקלים,  עם  היכרות   - הודו  טוב  בוקר   ◆
התפתחה הודו.

ג'ייניסטים, מוסלמים וכיצד הם חיים יחד. דרכים  עולם של דתות - על סיקים,    ◆
שונות לחיות ולראות את העולם.

הבהגואד גיטה - מפגש עם הספר המקודש להינדים, כיצד מציע האל לאנשים,    ◆
באמצע שדה הקרב, לחיות את חייהם.

קרישנה, רמה, וישנו וברהמה - מי כל אחד מהם ועל מה הוא אחראי? האם זאת    ◆
דת אלילית?

ההיררכיה ביקום - הקאסטות שמדרגות אנשים, הדירוג של חיות ועוד, מי למעלה    ◆
מי למטה.

סמסרה - המעגל הסובב ביקום, מה שהיה, מה שיהיה ומה החוקיות שבכך.   ◆

דרכי חיי ההינדי - השגשוג, השחרור, הנהנתנות והדהרמה וכיצד ההודי מתמרן    ◆
ביניהן.

הודו המודרנית - מפגש המסורת והמודרניזציה, מול תיירים, מול ניידות חברתית    ◆
וטכנולוגיה.

עלייתה של מעצמה - הדרך שעברה הודו מאז גאנדהי ועד ביקור ראש ממשלתה    ◆
בישראל.

הודו של מחר - לאן תמשיך המעצמה ההודית, באיזה עולם זה יקרה ומה מצפה    ◆
לה ולנו.

ימי ו': 16.03.18 - 15.06.18  (10 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 690 ₪

תרבויות

מערכת הלימודים במהלך השבוע אחה"צ

ראשון

19:30 - 18:00

�  אורח חיים בריא לחיזוק 

כוחות הריפוי הטבעי של 
הגוף

�  היהדות בראי תורת הנפש

�  ממשיכים "לשחרר את 

הבננה"...

� מודעות עצמית לחיים 

טובים  

 

שני

19:15 - 17:00

� יפנית מתחילים

19:30 - 18:00

� סיפורי חיים

� תורתו של הרמב"ם

� קרימינולוגיה - הצד 

האפל של החברה  

� העולם המרתק של 

הגרפולוגיה

  

20:15 - 18:00

� רישום וציור למתקדמים

שלישי

18:00 - 16:30

� סינית מתחילים

18:30 - 17:00

� למה לא היו אמניות 

גדולות

19:00 - 17:30

� אמנות - מהרנסנס 

לבארוק: הציור, הפיסול 
והאדריכלות באירופה 

במאות 17-16  

19:30 - 18:00

� אבחון ציורי ילדים

� מבוא לאוירודינמיקה

� אישים ומעשים בעלייה 

החמישית

� פייסבוק אינסטנט 

לעסקים
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דתות ואמונות
מרצה: טל רשף, מומחה בהתנהלות עסקית ובתרבויות המזרח

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

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

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

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

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

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

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

באל אחד? 

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

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

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

ימי ו': 16.03.18 - 15.06.18  (10 מפגשים) שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 690 ₪

בראשית היתה אפריקה - 
מסע אל היבשת השחורה

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

 

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

היסטורית וגיאו-פוליטית. 

בין הנושאים:

�  משא האדם הלבן: על הקולוניאליזם הבריטי באפריקה  

�  מלון רואנדה: התוצאות ההרסניות של הקולוניאליזם הבלגי ברואנדה  

נגּולּו עד מנדלה: דרום אפריקה בין האדם השחור והאדם הלבן    �  מלֹוֶבּ

�  מלכי אפריקה: על התרבות הפוליטית של מנהיגי אפריקה במאה ה-20 

�  גור אריה יהודה: על הנצרות האתיופית הקדומה והקשר לירושלים  

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

במצרים 

רית ואיסלמית במרוקו   ְרֶבּ �  בלב הרי האטלס: תרבות יהודית, ֶבּ

�  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': 16.03.18 - 15.06.18  (10 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 690 ₪
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מדעי הרוח והחברה

מרכז אמריקה: 
נופים אקזוטיים ותרבויות עבר מפוארות  

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

הקורס עוסק במרכז אמריקה, ובתרבויות העתיקות והמפוארות שהתפתחו במרחב 
זה: בני המאיה, האצטקים ותרבויות נוספות שאינן כה מפורסמות במערב. 

במסגרת הקורס נדון גם ב'גילוי אמריקה' ובכיבושה, בתופעת העבדות האפריקאית, 
במאורעות דרמטיים ששינו את פני ההיסטוריה לבלי הכר ונבחן את השלכותיהם 

מרחיקות הלכת. 

ונתוודע  אמריקאיות  מרכז  מדינות  כמה  של  תולדותיהן  את  נספר  בהמשך, 
והדת  התרבות  ובין  הילידיות  והדת  התרבות  שבין  (סינקרטיזם)  הייחודי  למיזוג 
האירופאיות. מיזוג זה הינו גורם מרכזי בעיצובם של העמים הלטיניים ושל המציאות 

העכשווית במרכז אמריקה.

1492 - השלכות עולמיות של גילוי אמריקה    �

כיבוש אמריקה - המציאות עולה על כל דמיון   �

תרבויות קדומות במרכז אמריקה   �

חידת המאיה - מה גרם להיעלמותה?    �

עבדים באמריקה - הולדתה של תופעת העבדות האפריקאית   �

מקסיקו - המדינה הלטינית הראשונה   �

גואטמלה - ארץ הקשת בענן   �

קובה - לא מה שחשבנו   �

ימי ו': 16.03.18 - 01.06.18  (8 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 550 ₪

גדולי רוח ויצירה בעם היהודי
מסעדיה הגאון ועד ליבוביץ'

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

נעמיק  ימינו.  עד  הביניים  ימי  מאז  היהודית  המחשבה  בתולדות  תעסוק  זו  סדרה 
ביותר,  מגוון  ואינטלקטואלי  גיאוגרפי  השפעה  במרחב  שפעלו  מפתח  בדמויות 
בה:  הקשורות  ובסוגיות  אלו  אישים  של  בהגותם  נדון  הברור.  חותמן  את  והותירו 
מהות האדם וטבעו, אמונה ואלוהים, המצוות וייעודן, פילוסופיה ומדע, היסטוריה 

ועם ישראל.

  

תכנית הקורס: 

סעדיה הגאון - אמונה מחפשת היגיון   �

שלמה אבן גבירול - הדרך הניאו-אפלטונית   �

�   יהודה הלוי - אתגרי "ספר הכוזרי" 

הרמב"ם - בין אמונה ופילוסופיה   �

הרמב"ן - הפולמוס נגד הנצרות   �

דון יצחק אברבנאל - גלות ומשיחיות    �

ברוך שפינוזה - "אלוהים הוא הטבע"     �

מנדלסון - יהודי בעידן ההשכלה    �

ישעיהו ליבוביץ' - יהודי במדינת היהודים   �

ימי ו': 16.03.18 - 15.06.18 (10 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 690 ₪
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האסלאם - מניין ולאן?
מרצה: ד"ר עודד ציון, היסטוריון של דתות ותולדות הרעיונות

ביצירתה  נדון  והיום.  אז  ותרבותה,  יסודות דת האסלאם  ומנתח את  הקורס מציג 
של הדת והמדינה המוסלמית, ובעליית אימפריית האסלאם בימי הביניים. נעמיק 
בעיקרי האמונה, המצוות והפילוסופיה האסלאמית, וכן בסיעות ובפילוגים שצמחו 
בה. ננתח את סוגיית יחס האסלאם כלפי היהדות, וכן בסוגיות דת ומדינה באסלאם, 

וברעיון הפונדמנטליזם האסלאמי העכשווי.

 

ה"ג'אהליה" - התקופה הטרום אסלאמית בחצי האי ערב    �

מוחמד - חייו, פועלו ותורתו, יחסו ליהודים וליהדות    �

הח'ליפים הראשונים ואימפריית האסלאם     �

הקוראן, השריעה ומצוות היסוד    �

ארץ ישראל וירושלים באסלאם    �

פילוגים וסיעות - סונה, שיעה, דרוזים      �

הפילוסופיה האסלאמית בימי הביניים: בין אלגזאלי ואיבן רושד    �

דת ומדינה באסלאם - אז והיום       �

חומייני והמהפכה האסלאמית באיראן - לראות מחדש את העבר    �

"האחים המוסלמים" במצרים - בין אידיאולוגיה ופוליטיקה              �

האסלאם והמערב לאן? - על רב תרבותיות ומלחמת הציביליזציות     �

 

◀ הקורס מלווה ברשימה ביבליוגרפית.    

ימי ו': 16.03.18 - 15.06.18 (10 מפגשים) שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 690 ₪

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

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 
חכמים  ארבעה  בסיפור  לפרדס".  נכנסו  "ארבעה  הקרוי  בתלמוד  המצוי  הידוע 
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 
ללמוד  מאפשר   - פשט-רמז-דרש-סוד  "פרדס":  של  תיבות  ראשי  הספרים.  ספר 
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. 

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

◀ הקורס מתאים למשתתפים ותיקים ומשתתפים חדשים.

ימי ו': 16.03.18 - 15.06.18  (10 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 690 ₪
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שירים באידיש - הרבה מעבר לנשמע
מרצה: ד''ר לוי שפטוביצקי, בעל שני תארי דוקטור מאוניברסיטת סורבון, פריז  

ומאוניברסיטת בר-אילן

אירופה,  מזרח  יהודי  ובמוזיקת  באידיש  שירים  של  בהיסטוריה  מתמקד  הקורס 
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 ו': 16.03.18 - 01.06.18  (8 מפגשים) שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 550 ₪

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

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

כי,  נתמקד בעובדה  לנו. בקורס  התנ"ך השפיע בצורה עמוקה על העולם המוכר 
התנ"ך מדבר אלינו גם באמצעות הסמלים שבו, הקוראים לנו באופן חי ומתחדש 
מחשבתי  לשיאור   - ומיישבת  מסבירה  מפרשנות  להיות,  הופך  העיון  לב.  לשים 
חי ותוסס. מסתבר כי דרך העיון ישתקפו גם שאלות חיינו. ניווכח כי יש שיטתיות 
ניגודים. כשנחשוף את  בדרך הופעת הסמלים, שבסיסה הוא בהצגתם כצמד של 
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...

הסמל  של  ובתפקידו  במקומו  שעסקו  רוח,  אנשי  של  בהגותם  הדברים  את  נעגן 
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.

נושאי הלימוד:

למנהיג   - ובורח  מעוקב  יעקב:  של  האישי  ההעצמה  בתהליך  המפנה  נקודות    �

ומוביל, תהליך המגולם בפסוק "במקלי עברתי... ועתה הייתי".

משה רבנו - קווים לתהליך התפתחות של מנהיגות: מעמד המינוי. השאלה "מה    �

זה בידך?" המנוסה מהמטה, וההתגברות. 10 המכות כתהליך העצמה, 'מטה' מול 
'יד' - הסתמכות על אמצעים חיצוניים מול הכוח הפנימי.

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.

◀ הדיונים שיעלו בקורס יעשירו את המבט על החיים בכלל. לא נדרש ידע קודם.

ימי ו': 16.03.18 - 15.06.18  (10 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 690 ₪
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מדעי החיים
סוגיות מרכזיות במשנתו של אריסטו:

התשוקה לשלמות ולאושר
מרצה: ד"ר עליזה טסלר, מרצה לפילוסופיה

בסדרת המפגשים ננתח סוגיות מרכזיות בתורתו של אריסטו (המאה ה-5 לפנה"ס), 
מגדולי הפילוסופים בתרבות המערב, המורה לאדם את הדרך להשגת השלמות 
והאושר. זאת, תוך כדי עריכת השוואה לתורתו של אפלטון ובהתבסס על קריאה 
בטקסטים נבחרים מתוך יצירות המופת האריסטוטליים: "מטאפיסיקה", "פיסיקה", 

"על הנפש", ו - "אתיקה". 

בין הנושאים שיידונו: 

של  הצללים  לעולם  בהשוואה  אריסטו  של  הגלגלים  עולם  עולם:  תפיסות  שתי    �

אפלטון.

על פסל עשוי ארד ומיטה עשויה מעץ: עצמים, צורות, סיבות וקטגוריות בתורתו    �

של אריסטו. 

אידיאת  ועל  ואלוהי אפלטון: על המחשבה שחושבת את עצמה  אלוהי אריסטו    �

הטוב.

תשוקות קוסמיות: התשוקה של הטבע לשלמות האלוהית ולעולם האידיאות.   �

על רוח וחומר, על גוף ונפש: דואליזם, מוניזם והוליזם.    �

שלושה מודלים של נפש: מבנה הנפש לפי אריסטו, אפלטון ופרויד - שכל, יצרים    �

ורגשות.

שתי תפיסות של אושר: על שביל הזהב, הסגולה הטובה והשליטה של השכל על    �

חיי הרגש והיצרים.

על מימוש עצמי, חיי עיון וידיעת המקור האלוהי.   �

אפלטון ואריסטו בתורתו של הרמב"ם: פילוסופיה ודת - מטאפיסיקה, פיסיקה    �

ואתיקה.

ימי ו': 16.03.18 - 29.06.18  (12 מפגשים) שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 790 ₪

צמחי מרפא ותבלין לאורח חיים בריא
מרצה : נעמי כהן-קאפח, M.A. בוטנאית והרבליסטית מרצה ומאמנת לבריאות 

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

המונעת, הדורשת מודעות ואחריות לאורח חיים בריא. 

צמחים ותבלינים הינם חלק חשוב בתזונת האדם. הם מספקים לנו לא רק ויטמינים 
נכיר  ומינרלים, אלא גם חומרים פעילים שונים המשפיעים על בריאותינו. בקורס 
בתזונה  ותבלינים  כמזון  אותם  לשלב  ניתן  וכיצד  צמחים  של  ושימושים  תכונות 

היומיומית שלנו.

לתיפקוד תקין של מערכות שונות בגוף.   �

לחיזוק מערכת החיסון.   �

לניטרול וניקוז רעלים מהגוף.   �

להפגת מתח ולחצים.   �

לשיפור יכולת הריכוז והזיכרון.   �

לרוגע ושלוות נפש, לשינה טובה.   �

לעיכוב תהליכי הזדקנות ולאריכות ימים.    �

תבלינים כנוגדי חימצון, אנטי דלקתיים ואנטי סרטניים.   �

הנבטת זרעים - יתרונות תזונתיים ובריאותיים.   �

שמנים ארומטיים - לבריאות ויופי.   �

פעילים,  חומרים  של  ביולוגיים  פעולה  ומנגנוני  הצמחים  של  ולימוד  היכרות   ◀

בשילוב מצגות, הדגמת הצמחים, נבטים וטעימות הממחישות את הנלמד.

ימי ו': 27.04.18 - 15.06.18  (8 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 550 ₪
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על חוקרים והרפתקנים
ורכזת  מרצה  צרפתית,  ובספרות  בשפה  דוקטור  תואר  וקנין,  אביטל  ד"ר  מרצה: 

היחידה לאנגלית כשפה זרה בפקולטה לחקלאות - האוניברסיטה העברית

האנושות מונעת על-ידי דמויות שהקדישו את חייהם לתשוקה, לעשייה ולמחקר. 
תרמו  רק  שלא  והרפתקנים  חוקרים  למספר  נתוודע  הללו  המפגשים  במסגרת 
של  יותר  עמוקה  הבנה  לרשותנו  העמידו  גם  אלא  האדם,  בני  ולרווחת  לשגשוג 
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   �

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   �

ימי ו': 16.03.18 - 01.06.18  (8 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 550 ₪

אמנות ההקשבה לשפת הגוף שלנו 
מרצה: ד"ר נעמה שוורץ, כירופרקטית בכירה

קורס חווייתי במהלכו נלמד כלים שיעזרו לנו בהקשבה לשפת הגוף שלנו. 

איזון,  חוסר  בעיה,  על  מתריע  הכאב  אזהרה.  כנורית  משמש  חשים  אנו  בו  הכאב 
ובכך מעיר אותנו לטפל בבעיה ולשפר את איכות חיינו. בדומה למערכת אזעקה, 

כשלא מתייחסים אליה היא מופעלת חזק יותר - כך גם הכאב בגופנו.

נלמד מפת מיקום מיחושים ורגישויות בגוף. נבין כי, המסר אשר נשלח אלינו מאוד    �

מדויק ואינו אקראי. לדוגמא: עומס בכתפיים - יתכן שאנו לוקחים אחריות יתר. 
עומס בברכיים - יתכן שקיימת התמודדות בתחום מסוים בחיים בו אנו אמורים 

לעבור שינוי - אולם אנו חוששים מהשינוי ולא ממהרים לבצעו. . .  

נלמד כלים לרפואה מונעת - יציבה קשובה: שכיבה מומלצת בזמן שינה, בחירת    �

כרית תומכת, מזרון, ישיבה תומכת למניעת עומסים מול מחשב, טלוויזיה.

מתאימה  תזונה  יש   - בריאה  דיאטה  ואין  בריא  אוכל  אין   - לגוף  תומכת  תזונה    �

אישית לכל אחד.

כלים למימוש עצמי וביטוי מלא - הפער בין חלום למציאות. נלמד ליצור לעצמנו    �

מציאות שאנו רוצים בעזרת נשימות ותרגול תוך הקשבה לגוף. 

שתי  של  העדין  האיזון  כיצד  נלמד  ריפוי.  ככלי  גברית  ואנרגיה  נשית  אנרגיה    �

האיכויות מאפשר מימוש והגשמה.

ימי ו': 16.03.18 - 15.06.18  (10 מפגשים) שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 690 ₪
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"הצד האפל של האור": 
השפעות התאורה המלאכותית המודרנית 

על האדם והסביבה 
על  תאורה  והשפעות  בכרונוביולוגיה  העוסק  פיזיולוג  אשר,  אביב  ד"ר  מרצה: 

מערכות פיזיולוגיות באדם ובחיות משק

בבעלי חיים שונים (כולל האדם) מתרחשות פעילויות ביולוגיות תלויות זמן בעלות 
המולקולארית,  לרמה  ועד  השלמה  מהחיה  החל  הרמות,  בכל  יומית  מחזוריות 
המתוזמנות על ידי השעון הביולוגי המרכזי השוכן במח. מהשעון הביולוגי מועבר 
("הורמון החושך"), שמגיע  המידע לבלוטה האצטרובלית המייצרת את המלטונין 
בהסדרת  קשור  הוא  ובכך  הגוף  תאי  לכל  החושך"  "מסר  את  ומעביר  הדם  לזרם 
עם  האחרונים,  בעשורים  יומית.  מחזוריות  בעלות  זמן  תלויות  ביולוגיות  פעילויות 
המייצרות  וכו')    LED,פלורסנט) מודרניות  חסכוניות  נורות  של  אגרסיבית  הכנסה 
במחזוריות  לשיבוש  גורמת  אשר  גל  קצרת  תאורה  של  גבוהות  תאורה  עוצמות 
"זיהום  ומכונה  בסביבתו  הנמצאים  חיים  ובבעלי  באדם  ביולוגיים  תהליכים  של 
אור" (מכלול ההשפעות השליליות של תאורה מלאכותית על האדם ועל מערכות 
אקולוגיות). כיום התאורה הביתית ומכשירי חשמל רבים, הכוללים: מסכי מחשב, 
פלאפונים, טלוויזיות, ועוד, פולטים אור קצר גל והמשמעות היא שהחשיפה של כלל 
האוכלוסייה לזיהום אור במהלך היממה התעצמה, ואנו נתונים לסכנות בריאותיות 
ממשיות. במסגרת הקורס נעסוק בתפקידו של השעון הביולוגי, מיקומו והשפעתו 
על תהליכים מחזוריים בגוף ומהן ההשלכות לשיבוש של תהליכים מחזוריים באדם 

ובבעלי חיים הנמצאים בסביבתו והאם ניתן למזער את הזיהום והשפעותיו.

�  השעון הביולוגי: מבנה ותפקיד השעון הביולוגי בעולם החי. 

הורמון המלטונין: מבנה ותפקיד בעולם החי והצומח.    �

מבנה העין ועיבוד מידע חזותי.   �

תאורה מלאכותית: סוגי תאורה, מאפייני הארה, וספקטרום התאורה.   �

זיהום אור והשלכות בריאותיות על האדם.   �

זיהום אור והשלכות על יצרנות ובריאות חיות משק.   �

השפעת תאורה מלאכותית על מערכות אקולוגיות בטבע.   �

השפעת תאורת מסכים על מדדים פיזיולוגיים, התנהגותיים ורגשיים.   �

דרכי התמודדות עם זיהום אור וצמצומו במרחב הפרטי, הציבורי והסביבתי.     �

ימי ו': 16.03.18 - 01.06.18  (8 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 550 ₪

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

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

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

לעומת התנהגות בעלי-החיים � חשיבה וזיכרון � הילדות והזקנה מההיבט המוחי.

◀ תחולק ביבליוגרפיה נרחבת בעברית עם מצגות. 

ימי ו': 16.03.18 - 15.06.18  (10 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 690 ₪
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עיצוב פנים הבית
מרצה: מיכל אבירם, אדריכלית ומעצבת פנים

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

מטרת הסדנה לתת בידיכם כלים ראשוניים להכרת הנושא.

תכנון הבית ( layout ) חלוקת 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 3 או 5 מטר, סרגל קנה 

מידה ונייר מילימטרי.

ימי ו': 16.03.18 - 08.06.18  (9 מפגשים) שעות: 09:00 - 11:15 מחיר: 890 ₪

תמורות בסביבה האסטרטגית של 
ישראל ברבעון הראשון של המאה ה-21

המדינה.  למדע  במחלקה  אילן  בר  באוניברסיטת  מרצה  דגני,  יצחק  ד"ר  מרצה: 
תחומי התמחות: מבנים פוליטיים, אסטרטגיה ואסלאם רדיקלי

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

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

 48-67 

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

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

ולוב 

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

מימד וירטואלי: מדע וטכנולוגיה    �

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

עם חלק נכבד ממדינות העולם.

ימי ו': 16.03.18 - 01.06.18  (8 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 550 ₪

תחומים כלליים
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הסדרת הסכסוך בין יהודים לערבים 
בישראל בארץ ישראל באמצעות 

עקרונות פדרליים
המדינה.  למדע  במחלקה  אילן  בר  באוניברסיטת  מרצה  דגני,  יצחק  ד"ר  מרצה: 

תחומי התמחות: מבנים פוליטיים, אסטרטגיה ואסלאם רדיקלי

ישראל  מדינת  בין  הסכם  ארה"ב  בירת  בוושינגטון  נחתם   1995 בספטמבר  ב-28 
כתובים  עמודים   320 בן  מסמך  כולל  ההסכם  (אש"פ).  פלסטין  לשחרור  והארגון 
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 
ידם על המסמך מזכיר המדינה האמריקני ושר החוץ הרוסי.  הוסיפו את חתימות 

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 
גרמניה,  ארה"ב,  כדוגמת  פדראליים  משטרים  תולדות  נסקור  אוניטארי.  משטר 
רוסיה, ניגריה, הודו ומדינות נוספות. נראה כיצד בעזרת הפדרליזם נמצאו פתרונות 
האפשרות  את  ונבחן  בעולם  רבים  במקומות  טריטוריאליים   - אתניים  לסכסוכים 
בין  הסכסוך  את  ליישב  לנסות  לפחות  מנת  על  פדראליים  עקרונות  כאן  ליישם 

יהודים לערבים במזרח התיכון.

ימי ו': 16.03.18 - 01.06.18  (8 מפגשים) שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 550 ₪

חוויה מהסרטים
הרצאות קולנוע שנוגעות בחיים

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

עצמך בקולנוע".

נדגים  אותו  לכולנו,  רלוונטי  החיים,  מן  נושא  יעמוד  מפגש  כל  של  במרכזו 
מחשבה. מעוררי  משעשעים,  מרגשים,  סרטים  בקטעי  חווייתית  צפייה  באמצעות 

פסיכולוגיה,  כמו:  רבים  דעת  מתחומי  העשרה  בעזרת  מתובלת  הרצאה  כל 
פילוסופיה, ספרות, שירה, מוסיקה ועוד. הרצאות ייחודיות ומרתקות המשלבות את 

חוכמת החיים, חוכמת הקולנוע והעשרה רב תחומית.

לאן הם הולכים? - המסע כחשבון נפש ותיקון - אדם יוצא מביתו ליעד כלשהו.    �

מה ילמד במסעו? את מי יפגוש בדרכו? האם יחזור שונה?

גבר ואישה בעולם משתנה - עולמות מקבילים? - נלמד כלים ממשיים לתקשורת    �

אחרת בין נשים וגברים.

להיות  רוצים  כולם   - משמעות   - בחירה   - אושר   - בכיסים"  שמש  עם  "ללכת   �

"מאושרים". האם האושר הוא בר השגה?

הילדות כחוויה מעצבת - באיזה אופן חוויות ילדות מעצבות את חיינו הבוגרים?    �

החברה  כיצד  בוחנת  ההרצאה   - ובחיים  בקולנוע  השונה   - הכלל  מן  יוצאים    �

בקולנוע ובחיים מקטלגת את השונה. ואולי כולנו שונים?

חייו  כיצד  אותנו?  מצחיק  עדיין  הוא  מדוע   - כקרקס  החיים   - צ'פלין  צ'ארלי    �

השפיעו על יצירתו הקולנועית?

ימי ו': 16.03.18 - 18.05.18  (6 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 490 ₪
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על החיים עם הסייבר
המרצה: אבנר שרון, MBA  מומחה לטכנולוגיה ולפשיעת סייבר 

אנו חיים בעידן ללא פרטיות. אי אפשר להתנהל לא חשיפה אישית. מה בכל זאת 
טוב בזה ואיך ניתן להקטין ככל האפשר את החשיפה.

בסדרת הרצאות מומחה זו נלמד: 

מהו "סייבר" ומדוע לא לפחד ממנו.   �

ווטסאפ מעבר לשימוש השוטף בו אנו מורגלים.   �

מה גוגל יודע עלינו, לאן החשיפה הזו מתקדמת.   �

�  מהם המונחים שאנחנו שומעים והרבה פעמים לא מבינים כגון "ביג-דאטה", 

מיחשוב ענן", "אינטרנט של הדברים" ועוד...

�  האם אנחנו צריכים לחשוש מהמכונית ללא נהג? מתי באמת היא תיכנס אל חיינו 

ומה חסמי הכניסה?

◀ כל אלו ועוד בשפה ברורה לכל.

ימי ו': 16.03.18 - 11.05.18  (6 מפגשים) שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 490 ₪

שיאצו ומדיטציה   
מנחה: גיא לאופר, מטפל בשיאצו

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 12 מרידיאנים (מסלולי זרימת אנרגיה/צ'י). כאשר לכל 
במרידיאנים  לגעת  ניתן  כיצד  נלמד  בסדנה  ונפשי.  אנרגטי  פיזי  תפקיד  מרידיאן 

במטרה לשחרר חסימות ובכך להקל על כאבים ומתחים.

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

נלמד את   � קונג  צ'י   � ודמיון מודרך  נכונה  נשימה   � מדיטציה    � נתרגל:  בקורס 
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': 16.03.18 - 15.06.18  (10 מפגשים) שעות: 09:00 - 11:00  מחיר: 790 ₪
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מחשבה יוצרת מציאות 
שנה את חשיבתך וישתנו חייך 

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

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

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

להרוס,  או  לברוא  יכולות  לעצמנו  אומרים  שאנחנו  המילים   - מילה  של  כוחה   �

למקד ולקדם, וגם להשפיע על הגוף.  

ימי ו': 16.03.18 - 27.04.18  (4 מפגשים) שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 350 ₪

 

רייקי: אנרגיה תבונית למרפא ולשלווה
קבוצות  מנחה  מאסטר,  רייקי  מחקרית,  בפסיכולוגיה   M.A. פורת,  אילת  מנחה: 

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': 16.03.18 - 15.06.18  (10 מפגשים) שעות: 11:00 - 12:30 מחיר: 690 ₪
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סדנאות חד פעמיות בשיווק דיגיטלי

הקמת עמוד נחיתה: 
בנייה וכתיבת תוכן - בלי שורת קוד אחת!

מנחה: שרון גונן, MBA במנהל עסקים, מוסמכת גוגל לפרסום ממומן ואנטליטיקס, 
מלווה חברות היי טק ועסקים, בשיווק דיגיטלי ומדיה חברתית ומפתחת אסטרטגיות 

תוכן

בניית  באמצעות  לעסק  איכותיים  לידים  ביצירת  נתמקד   - מרוכז  יומי  חד  מפגש 
דף מקצועי באינטרנט לקמפיין שיווקי, מידע תדמיתי על מוצרים ושירותים, איסוף 
מיילים או הרשמה לאירוע, שיובילו את הפעילות השיווקית שלכם בדיגיטל צעד 

גדול קדימה. 

מה נלמד:

� איפיון ובניית דף נחיתה 

� עקרונות בעיצוב

� כלים חינמיים לגרפיקה מרשימה

� פונטים וטיפוגרפיה

� כתיבת תוכן שיווקי לדף

 יום ו': 16.3.18 (מפגש חד פעמי)   שעות: 09:00 - 12:15  מחיר: 220 ₪

  

כתיבת תוכן שיווקי לפייסבוק ולבלוג 
מנחה: שרון גונן, MBA במנהל עסקים, מוסמכת גוגל לפרסום ממומן ואנטליטיקס, 
מלווה חברות היי טק ועסקים, בשיווק דיגיטלי ומדיה חברתית ומפתחת אסטרטגיות 

תוכן

והשפעה  הלקוח  עם  תקשורת  נוכחות,  לייצר  נלמד  בו  מרוכז  יומי  חד  מפגש 
באמצעות כתיבת תוכן שיווקי בעל ערך, בשיטה פשוטה ללא כשרון כתיבה או ידע 

קודם. סדנה מעשית עם תרגול.

מה נלמד:

� עקרונות בכתיבה

� דוגמאות חדשות ועדכניות 

� כלים לכתיבה שיווקית מצויינת 

� פיתוח תוכן 

יום ו': 23.3.18 (מפגש חד פעמי)   שעות: 09:00 - 12:15  מחיר: 220 ₪ 
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יפנית מתחילים
בשיטה  בעברית  יפנית  לימוד  חוברות  ומחברת  יפנית  מלמדת  זקס  ,  אדר  מורה: 

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?

לרכישת  בסיס  ומהווה  היפנית  השפה  של  היבטיה  ממרבית  הכולל  ראשוני  קורס 
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).

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

ימי ו': 16.03.18 - 15.06.18  (10 מפגשים) שעות: 09:00 - 11:15   מחיר: 1,100 ₪ 

או 

ימי ב': 19.03.18 - 28.05.18 (10 מפגשים) שעות: 17:00 - 19:15   מחיר: 1,100 ₪

 

סינית מתחילים
זה כמו סינית, בשבילי!

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

  

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

ואקטואליה וכן לימוד מתוקשב, סרטונים ומצגות.

ימי ג': 20.03.18 - 05.06.18  (10 מפגשים) שעות: 16:30 - 18:00  מחיר: 790 ₪

שפות
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אורח חיים בריא לחיזוק כוחות הריפוי 
הטבעי של הגוף

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

נדרשים  אנו  לקוייה,  ותזונה  פסיבי  חיים  אורח  הכלכלי,  והשפע  הטכנולוגי  בעידן 
לקחת אחריות על בריאותינו.

שורש המילה בריאות = ב.ר.א. אדם  בורא/יוצר את בריאותו ע"י אורח חיים בריא, 
פעילות גופנית, תזונה נבונה ושילוב צמחי מרפא ותבלין. מחלה היא הפרת האיזון 
הגוף  של  הריפוי  לכוחות  ולתת  לעצור  צריכים  אנו  בגוף.  ביולוגיים  תהליכים  של 
חיי  ואורח  סביבה  שגורמי  הוכיח  (אפיגנטיקה)  המדעי  המחקר  להחלמה.  לפעול 
שמחה  נפשי,  מצב  גם  כמו  בתורשה,  שקיבלנו  הגנים  ביטוי  על  משפיעים  האדם 

ורגשות.

שנה  מ-800  יותר  לפני  שחי  הרמב"ם  של  הבריאות"  "הנהגת  כללי  נסקור  בקורס 
וכיום תגליות המדע מאוששות אותן. נכיר את פעילות מערכת העיכול וחשיבותה 
שכיחות  בעיות  המזון.  חומרי  של  תקינים  וספיגה  עיכול  כולו,  הגוף  לבריאות 
השמנה  בעיות  כיבים,  שלשול,  עצירות,  צרבות,  לקוייה:  מפעילות  המתפתחות 

וסיבות לקושי בהרזייה. מחלות כרוניות IBS, גסטריטיס, קרוהן ועוד..

את  ומשקמים  מגנים  העיכול,  תהליך  את  שמסדירים  ותבלין  מרפא  צמחי  נכיר 
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.

ידע ומודעות זה שלב ראשון, אך אי אפשר להיות בריא בלי שינוי הרגלים והתמדה. 
ולחיזוק  מעשי  ליישום  תזונתיות  והמלצות  ותבלין  מרפא  צמחי  נכיר  שיעור  בכל 

כוחות הריפוי הטבעי של הגוף.

◀ השיעורים מלווים במצגות, הדגמת הצמחים וטעימות הממחישות את הלימוד.

ימי א': 22.04.18 - 03.06.18  (6 מפגשים) שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 490 ₪

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

מבקשות  שתיהן  ומסובכים.  מורכבים  יחסים  קיימים  הפסיכולוגיה  לבין  הדת  בין 
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.   

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

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

ימי א': 18.03.18 - 03.06.18  (10 מפגשים) שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 690 ₪

ממשיכים 'לשחרר את הבננה' . . .    
מנחה: הדר גדול, מאמן אישי ומומחה לזיהוי חוזקות

סדנת המשך לבוגרי הסדנה הראשונית. בהתבסס על תובנות הסדנה הראשונית 
נצלול יחדיו לעומקים נוספים ובנושאים חדשים ומגוונים כגון: 

� ניהול זמן  � שמועות ורכילויות  � דימוי אישי � זוגיות ומשפחה  � כוחו של חיבוק  

� דחיינות ומחירה ועוד . . .  

◀ אלו רק חלק מהנושאים בהם נעסוק ונתחבט. אז אם אתם מוכנים להתאתגר - 

'ארגז כלים' אפקטיבי מצפה לכם בסדנה.

ימי א': 18.03.18 - 29.04.18  (6 מפגשים) שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 490 ₪

קורסים במהלך השבוע אחה"צ
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מודעות עצמית לחיים טובים 
מנחה: אילת פורת,.M.A  בפסיכולוגיה מחקרית, מנחה קבוצות למודעות עצמית, 

דמיון מודרך ומדיטציה

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? איזה שינויים אני רוצה לעשות? מודעות זו מאפשרת מיצוי חופש הבחירה שלנו, 

ליצירת חיים של שמחה ומימוש עצמי.

במהלך הקורס נלמד:

� 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': 18.03.18 - 03.06.18  (10 מפגשים) שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 690 ₪

סיפורי חיים 
ורכזת  מרצה  צרפתית,  ובספרות  בשפה  דוקטור  תואר  וקנין,  אביטל  ד"ר  מרצה: 

היחידה לאנגלית כשפה זרה בפקולטה לחקלאות - האוניברסיטה העברית 

נשים  חיים מעוררי השראה.  מגוון רחב של סיפורי  נחשוף  הזו  בסדרת המפגשים 
וגברים אשר הותירו חותם בלתי מחיק מתקופת חייהם ועד ימינו אנו. כל אחד ואחת 
מהם בחרו להשמיע את קולם באוטוביוגרפיות מרתקות אשר פורסות בפנינו נתח 
משמעותי מחייהם. מדובר בנרטיבים רטרוספקטיביים, הן קלסיים והן מודרניים, 
ומצד שני מספקים  ודקויותיו,  דיוקן עצמי על כל רבדיו  אשר מצד אחד חושפים 
תמונת מצב של תקופה ושל חברה. במסע זה נדון, בין היתר, במושג האמת וגמישותו, 

במשמעות הזיכרון ומבוכיו, במהות ההיסטוריוגרפיה ובמרגינליות של הכותבים. 

סיפורי חיי ם מרתקים ויוצאי-דופן:

� הלן קלר - ארצות הברית של סוף המאה ה-19 - אוטוביוגרפיה של ניצחון

� ג'ון מיור - שמורות טבע בארה"ב - אוטוביוגרפיה של חובב טבע והסביבה

� לורנס תומס אדוארד - המרד הערבי בתחילת המאה ה-20 - אוטוביוגרפיית מסע  

� מלקולם אקס - החברה השחורה באמצע המאה ה-20 בארה"ב - אוטוביוגרפיה 

פוליטית

רגעים היסטוריים משמעותיים:

סמיואל פיפס - תקופת הרסטורציה באנגליה של המאה ה-17 - אוטוביוגרפיה   �

עיתונאית

� ג'אן ג'אק רוסו - הנאורות בצרפת של המאה ה-18 - אוטוביוגרפיה פילוסופית

אוטוביוגרפיה   - ה-20  המאה  בתחילת  רבנית  סביבה   - זינגר  בשביס  יצחק   �

מקוטעת

� פרימו לוי ואלי ויזל - עדויות של ניצולי שואה - אוטוביוגרפיה של עד

ימי ב': 19.03.18 - 14.05.18  (8 מפגשים) שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 550 ₪

3637



תורתו של הרמב"ם: 
על אלוהים, הקוסמוס והאדם 

מרצה: ד"ר עליזה טסלר, מרצה לפילוסופיה

הרמב"ם  של  המופת  יצירות  מתוך  נבחרים  בטקסטים  נעיין  זו  מפגשים  בסדרת 
(המאה ה-12), מגדולי הפילוסופים היהודים, בשימת דגש על ספריו: "משנה תורה" 

("ספר המדע") ו"מורה נבוכים".

בין הנושאים שיידונו: 

לקיום  הוכחות  והרמב"ם;  אריסטו  אפלטון,  גאונים:  שלושה  בין  פסגה  מפגש 
ואהבתו;  האלוהים  ידיעת  וההרחקה);  השלילה  (דרך  האל  תוארי  על  האלוהים; 
על מעשי ניסים והבריאה האלוהית; מבנה הקוסמוס: עולם של האצלות ומלאכים; 
"פרשת איוב": בעיית ההשגחה האלוהית ומקור הרוע בעולם; "משל הארמון": על 
ההתגלות האלוהית והשפע האלוהי; תורת הנבואה: על הנביאים ועל משה, גדול 
הנביאים; על תקינות הגוף ועל תקינות הנפש; ארבעת מיני השלמות האנושית; על 

גאולת הנפש. 

ימי ב': 19.03.18 - 28.05.18  (10 מפגשים) שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 690 ₪

רישום וציור למתקדמים
מנחה: רינת לאור, בוגרת בצלאל. אמנית ומאיירת

אמן  על  נלמד  שיעור  בכל  מהתבוננות.  וציור  רישום  של  בטכניקות  יעסוק  הקורס 
אחר ועל דרך עבודתו עם חומר מסויים. נלמד את תאוריית הצבע ונתנסה בעבודה 

עם חומרים שונים במקביל להמשך רישום עם עפרונות.

� אקריליק � פסטל שמן  דיו   � קנווס  שמן על   � נעבוד בשיעור:  החומרים איתם 
� עפרונות רישום

ימי ב': 19.03.18 - 28.05.18  (10 מפגשים) שעות: 18:00 - 20:15  מחיר: 990 ₪

קרימינולוגיה - הצד האפל של החברה
מרצה: גילי בר דוד, קרימינולוגית  

כל שיעור יתחיל באקטואליה שבועית בנושא הפשיעה בישראל.  

הפרעות אישיות - כיצד ניתן לזהות הפרעות אישיות של עבריינים ומה כל הפרעה    �

אומרת על האדם. הפרעות שונות ופרשיות מפורסמות: דודו טופז, שמעון קופר 
ועוד...

היום  ועד  ה-60  משנות  החל  בישראל  הנשים  פשיעת  התפתחות   - ופשע  נשים    �

טיפים  מתן  מפשע.  חפים  באזרחים  יום  ביום  פוגעת  נשים  פשיעת  כיצד   .2018
יתובל  השיעור  מודרנית.  נשים  מפשיעת  להיזהר  כיצד  וחשובים,  בסיסיים 

בסיפורים מאחורי הקלעים בכלא היחיד בארץ לנשים. 

יום. מי הם  - כיצד הוא פוגע ומשפיע על האזרחים בחיי היום  הפשע המאורגן    �

ראשי הפשע בארץ, ומה זה בכלל פשע מאורגן. על תופעת הפשע המאורגן אשר 
גדלה בארץ משנה לשנה.

כיצד  ובעולם.  בארץ  מפורסמים  ברוצחים  הדנות  פרשיות   - הרוצח?  אתה  מי    �

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 CSI, כיצד    �

וכיצד תופסת אותם ומביאה  מאתרת המשטרה בטכניקות מקצועיות עבריינים 
אותם לכתב אישום. 

◀ הקורס נועד לתלמידים ותיקים וחדשים.

ימי ב': 19.03.18 - 30.04.18  (6 מפגשים) שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 490 ₪

3839



העולם המרתק של הגרפולוגיה 
מנחה: רן טוביה, גרפולוג

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

רחב של מאפייני אישיות באמצעות כתבי היד.

בין נושאי הלימוד:

� הגרפולוגיה - מהי, שימושיה, התוקף שלה, מגבלותיה, תנאים לאבחון וכדומה.

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

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

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

� שלושה "איזורי" הכתב: עליון, אמצעי, תחתון.

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

� תרגול מעשי על כתבי יד אותנטיים.

� כללים ראשוניים להצגת ממצאי האבחון. 

ימי ב': 19.03.18 - 28.05.18  (10 מפגשים) שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 690 ₪

אבחון ציורי ילדים 
מנחה: רן טוביה, גרפולוג

מטרת הסדנה לדעת לאבחן מגוון רחב של מאפייני אישיות אצל ילדים ומתבגרים 
באמצעות ציוריהם כמו למשל: אינטלקט, תיפקוד, יחסים בין אישיים, יחס למרות, 
יכולות אישיות, חולשות וחוזקות. בנוסף, נלמד, איך לאתר מצוקות ילדים ומתבגרים, 

או סוגי אלימות המופעלים עליהם כגון: פיזית, נפשית, מינית. 

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

באמצעות ציורים וציורים ייעודיים.

ימי ג': 20.03.18 - 05.06.18  (10 מפגשים) שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 690 ₪

 

מבוא לאוירודינמיקה
מרצה: הדר גדול, לשעבר קצין בחיל אוויר

טס  מהאוויר,  הכבד  חפץ  שהוא  מטוס  כיצד  פעם:  עצמו  את  שאל  לא  מאיתנו  מי 
בשמיים? אחת המטרות המרכזיות של מדע האווירודינמיקה היא חיזוי והבנה של 

הכוחות האווירודינמיים הפועלים על כלי טיס. אז... מתי ההמראה?

בין הנושאים:

� האוויר ותכונותיו

� הפרופיל האווירודינמי

� לחצי האוויר

� כוח העילוי

� הגאי המטוס

� אמצעי עזר להגברת העילוי

� עלרוד, סבסוב וגלגול

� ממריאים ונוחתים

ימי ג': 20.03.18 - 08.05.18  (6 מפגשים) שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 490 ₪

4041



למה לא היו אמניות גדולות?
על המהפכה ששינתה את פני הדברים

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

מודרנית, עכשווית ומדיה חדשה

ההתנהגות  דפוסי  את  ושינתה  האמנות  עולם  מתוך  קמה  הפמיניסטית  התנועה 
לעומק  נצלול  ומעוררת  מרתקת  מפגשים  בסדרת  החיים.  תחומי  בכול  והחשיבה 
האמניות  את  המכוננים,  האירועים  את  נכיר  וחזקה.  רלוונטית  הכי  המהפכה 
הבולטות, הספרות הרדיקלית ונבין את תרומתם המשמעותית להתהוות ה"סיפור 

   .(History) "לצד ה"סיפור שלו (Her-story) "שלה

� הגוף המפורק והדימוי הנשי

להחפצת  ועד  והבעתיים  מופשטים  ייצוגים  דרך  והמיתולוגית,  הנצחית  מהמוזה 
חלקי הגוף הנשי. 

� מיתוס הפאם-פאטאל (האישה הקטלנית)

על התגלגלות המיתוס של האישה הקטלנית, הארוטית והיצרית לאורך ההיסטוריה: 
וונוס, אשת העטלף, ואפילו מרלין מונרו ואנג'לינה  לילית, חווה, דלילה, בת שבע, 

ג'ולי.

� המצאת הגלולה והמהפכה הפמיניסטית: מזכות הצבעה ועד האישה החדשה

ה-20,  במאה  הפמיניסטית  המהפכה  להופעת  שהובילו  המשמעותיים  האירועים 
האמניות הבולטות שפועלות בשירותה, והדגש הגדול על הגוף כזירת המאבק.

� אימהות ואי-מהות: בין יצירה ליצירת משפחה

מיתוס האם הקדושה, המיתית, אמא אדמה ואם כל חי לעתים מסתיר את הצדדים 
האימהות  מיתוס  נתפש  כיצד  לעצמאות.  רצונות  לצד  האימהות  של  האחרים 

בתרבות? והאם כולן יכולות להיות אימהות?

� הגל השלישי: מגדר מרחף וטרנסג'נדר באמנות

מהו מגדר: כיצד מבחינים בין גבר לאישה? עד כמה החברה ממשטרת את הגוף 
שלנו לתוך התנהגויות שמייצרות את מה שהיא רוצה - אישה וגבר סטרייטים?

� ייצוגי נשים וגברים בפרסומות ובקולנוע: אובייקט מיני או היפוך מגדרי?

מעמד  את  משקפות  ו"בנות"  הגדולה"  והעיר  "סקס  כמו  טלוויזיה  סדרות  כיצד 

האישה היום? מהו מנגנון הפעולה של עולם הפרסום? מהי החפצה נשית והאם גם 
הגבר באמת הופך לאובייקט מיני?

ימי ג': 20.03.18 - 08.05.18  (6 מפגשים) שעות: 17:00 - 18:30  מחיר: 490 ₪

מהרנסנס לבארוק 
הציור, הפיסול והאדריכלות באירופה במאות 17-16 

מרצה: ד"ר אפרת שטרן, תולדות התרבות המערבית - אומנות, מוסיקה וספרות

באמצע המאה ה-16 עוברת אירופה את אחת משעותיה הקשות ביותר: בעקבות 
מאבקי כוח בין הכנסיה הקתולית והפרוטסטנטית, נסחפת החברה המערבית כולה 
ובהן עתידים כמיליון  למערבולת של מלחמות דת שיימשכו למעלה מ-150 שנה, 
איש לקפח את חייהם. האמנויות מגיבות לטלטלה הדתית בפיתוח סגנון חדש סגנון 
הבארוק. את מקומם של האיפוק והאיזון שאיפיינו את תרבות הרנסנס, תופש עכשיו 

ביטוי מוחצן, תיאטרלי, ולא-פעם גם ברוטאלי.

בקורס זה נתוודע לאמנים המרכזיים שפעלו באירופה החל בתקופת מלחמות הדת 
ועד ערב המהפיכה הצרפתית*: 

� המאנייריזם - הציור הקפריזי של סוף הרנסנס

� ברוייגל והרפורמציה

� הבארוק באיטליה (קארוואג'יו, ברניני וכו') 

� הבארוק בספרד (אל גרקו, וולאסקז ) 

* ייתכנו שינויים קלים בתוכן ההרצאות. 

וקריאת קטעי  ובסרטים, האזנה למוסיקה,  ודיון תוך צפיה בשקופיות  הרצאה   ◀

ספרות נבחרים. 

האמנות  (פוסן),  בצרפת  הבארוק  את  שיסקרו  נוספים  קורסים  יינתנו  בהמשך 
המהפכה  בתקופת  האמנות  וכו'),  רמברנדט  (רובנס,  ה-17  במאה  ההולנדית 

הצרפתית, הזרם הרומנטי באמנויות ועד לאמנות עכשוית.

ימי ג': 20.03.18 - 05.06.18  (10 מפגשים) שעות: 17:30 - 19:00  מחיר: 690 ₪

4243



אישים ומעשים בעלייה החמישית
מרצה: ד"ר ענת גואטה, היסטוריונית

                

זהו חלק שני של קורס "עומק" שעוסק בהתבססות של הישוב היהודי בא"י בעשור 
הרביעי של המאה ה-20.

בחלק זה נעסוק באישים בלבד: 

גולדה מאיר ממועצת הפועלות  ומפא"י,  גוריון ההסתדרות  - בן  מן הפוליטיקה   �

גוש הפועלים, מנחם אוסישקין, הקק"ל ומפעלי רכישת האדמות בארץ,  למרכז 
זאב ז'בוטינסקי והגוש האזרחי, חיים ארלוזורוב והסכם ההעברה, הרעיון והאסון 

� תרבות - חנה רובינא ותיאטרון הבימה, השירה העברית הנשית: יוכבד בת מרים, 

לאה גולדברג, אברהם שלונסקי ומרד המשוררים באסכולת ביאליק

� רווחה - הנרייטה סולד, ריחה פריאר והמפעל של עליית הנוער

� התנועה הציונית - חיים ויצמן בסבך הפוליטיקה היהודית ציונית 

ימי ג': 20.03.18 - 05.06.18  (10 מפגשים) שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 690 ₪

פייסבוק אינסטנט לעסקים
מנחה: שרון גונן, MBA במנהל עסקים, מוסמכת גוגל לפרסום ממומן ואנטליטיקס, 
מלווה חברות היי טק ועסקים, בשיווק דיגיטלי ומדיה חברתית ומפתחת אסטרטגיות 

תוכן

ניהול עמוד פייסבוק שמייצר מכירות, מניע לפעולה ומחזק את הקשר הרגשי לעסק 
פייסבוק,  סדנת  מציעים  אנו  מקצועית.  ומיומנות  אסטרטגיה  מחקר,  דורש  שלכם 
עם תוכן מעשי וארגז כלים מקצועי. במהלך הקורס יינתן ליווי אישי, ויעמוד לרשות 

הסטודנטים אתר קורס הכולל את כל החומרים.

מה נלמד

� אסטרטגית תוכן וכתיבה שיווקית  

� איך מניעים לפעולה, מייצרים שפה לעמוד וכותבים תוכן איכותי ורלוונטי, בקלות 

באמצעות תבניות כתיבה  

� גרפיקה, יצירת שפה ויזואלית 

� עיצוב תמונות מקצועי לפוסטים וקאברים והעברת מסר חזותי, בהרמוניה למותג 

שלכם  

� ניהול שוטף

� כלים לניהול שוטף, אסטרטגי ורציף של העמוד, בלי לבזבז זמן יקר

� קידום ממומן אפקטיבי 

� מחקר, כתיבת מודעות, בניית קהלים, אופטימיזציה ומדידה שוטפת

 

 ימי ג': 20.03.18 - 08.05.18  (6 מפגשים) שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 490 ₪
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סדרי הרשמה
נמצא באתר   או באמצעות טופס ההרשמה אשר  ניתן להירשם טלפונית, באמצעות המייל 
http://hutz.agri.huji.ac.il. מומלץ לציין קורסים בעדיפות שנייה, למקרה שהקורס  שלנו:  

בעדיפות הראשונה לא יפתח.  

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

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

שייהנו מהנחה נוספת (למעט תושבי רחובות הפנסיונרים).  

1.  5% בכל הקורסים: 
� לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד - 31.1.18.   

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

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

3. 20% לעובדי וגימלאי האוניברסיטה העברית - ההסדר חל על: 
� חברי הסגל האקדמי הבכיר המועסקים במסלול הרגיל או המקביל.  

� מורים מן החוץ ללא שכר (4 נ"ז שנתי יחשב כמשרה מלאה, 2 נ"ז כ-1/2 משרה).  
� עובדים מנהלים קבועים או ארעים מעל 5 שנים.    

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

4. 20% לתושבי רחובות הפנסיונרים על כל הקורסים וללא הגבלה במספר הקורסים.  
    להנחה זו לא יתוספו הנחות נוספות.

5. 10% לאוכלוסיות מיוחדות:
� תלמיד ותיק - תלמידים שהשתתפו בתכניות ההעשרה של המדור.   

� בוגרי האוניברסיטה העברית.   
� חיילים בסדיר, חיילים בקבע וחיילים משוחררים (עד שנה מיום השחרור).   

� גימלאים - נשים מגיל 62 גברים מגיל 67.   

תשלומים - קיימת אפשרות לשלם במזומן, בהמחאות ובכרטיסי אשראי בתשלומים. מועד 
התשלום הראשון - 16.03.18.    

החינוך  במשרד  המחוזי  המפקח  אל  אישית  יפנו  הוראה  ועובדי  מורים   - השתלמות  גמול 

יפנו  ועובדי המח"ר  והתרבות להסדרת האישור מראש. עובדים בדירוג האחיד, מהנדסים 
לרכזי ההדרכה או למנהל משאבי אנוש במקום עבודתם. קוד המוסד שלנו - 2111.

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

הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר. 

בלימודים  השתתפות  ביטול  הודעת  ראשון-25.02.18.  ליום  עד  ההרשמה  את  לבטל  ניתן 
  .ofiraa@savion.huji.ac.il :תתקבל בכתב בלבד למייל של אופירה

לאחר תחילת הלימודים החיוב יתבצע כדלקמן:
� מפגש ראשון - ערך יחסי של מפגש אחד + 50 ₪

� מפגש שני  - ערך יחסי של שני מפגשים + 50 ₪
� לאחר מפגש שני - אין החזר כספי או כל פיצוי אחר

לימודים  המשך  מאפשר  שאינו  צפוי,  בלתי  אילוץ  עקב  לימודים  הפסקת  של  במקרה   �
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. 
יותר, אין המדור ללימודי חוץ מחויב לספק לו  במקרה שתלמיד לא הגיע למפגש אחד או 
פיצוי כספי או כל פתרון חלופי אחר. תינתן אפשרות להשתתף עד שני מפגשים, בקורס אחר, 

במהלך סמסטר זה בשנה זו, תשע"ח בלבד, בתיאום עם אופירה. 

מפגש בודד - יש אפשרות להשתתף במפגש בודד בתיאום מראש. אין הנחה על מפגש בודד.  

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

שמספר  קורס  לקיים  שלא  הזכות  את  לעצמו  שומר  חוץ  ללימודי  המדור   - קורס  ביטול 
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.

פרופ' משה קול יו"ר אקדמי: 
גב' רחלי ענברי ראש המדור:  

גב' אופירה אמין ס. ראש המדור:     
גב' קרן אוחיון - מזכירת המדור צוות המדור: 

גב' אושרת אלימלך - בית ריזפלד   
גב' סיגל גולדנר - קורסים מיוחדים         
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ידיעון להשכלה 
בשעות הפנאי

סמסטר אביב  
תשעח 2018                      

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

המדור ללימודי חוץ

לפרטים והרשמה:
אופירה טל': 08-9489990
o�raa@savion.huji.ac.il


