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

לתלמידי הפקולטה, לאזרחים שבסביבתה ולבאים אליה מארצות העולם. 

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

מזמינים אתכם ליטול חלק במגוון רחב של פעילויות העשרה.

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

הרצאות בנושאים פופולאריים ומעוררי סקרנות. 

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

מרתקת.

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

לחוויית לימודים מיוחדת במינה, הרוויה בחדשנות, חשיבה וידע.

נשמח לארח אתכם בביתנו.

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

ליטול חלק במגוון רחב של פעילויות העשרה.

רבים  בתחומים  העשרה  קורסי  של  ומגוונת  רחבה  קשת  מציע  חוץ  ללימודי  המדור 
של המדע, אמנות, שפות, דתות ותרבויות ועוד תחומים רבים. הקורסים מתקיימים 
בשעות אחר הצהריים ובימי שישי. חוברת זו מפרטת את המגוון הרחב של הפעילויות. 

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

בנוסף לקורסי העשרה אנו מציעים תכני ידע נוספים:

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

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

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

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

ועוד... 

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

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

הרוויה בחדשנות, חשיבה וידע, בקמפוס ירוק ומלבלב.

נשמח לראותכם 

בברכת שנה פוריה ומהנה, 

רחלי ענברי
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מערכת הלימודים - ימי שישי 
שישי  09:00 - 10:30

אסיה ואירופה - מדרך המשי לעולם 	�
גלובאלי

אפריקה - אדם, טבע ונוף ומה שביניהם	�
אמריקה הלטינית	�
עולמו של הרמב"ם	�
נכנסים לפרדס: מספר בראשית לספר 	�

הזוהר - מבוא לעולם התנ"ך שלא הכרתם
שאלות בחזית המדע	�
המוח האנושי - מבט לעולם מופלא	�
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ארכיאולוגיה במבט שני: ביקור 	�

באתרים ובאוספי מוזיאונים של 
תרבויות העבר

חיים ונהנים בעולם הדיגיטלי    	�

שישי  11:00 - 12:30
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העולם של מחר	�
המסע אל נבכי ספר בראשית	�
ספרות דתית והגות נוצרית בימי 	�
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במעגלי החיים

מועדי הלימודים ימי שישי

    27.11.20 ,20.11.20 ,13.11.20 נובמבר: 
  25.12.20 ,18.12.20 ,04.12.20 דצמבר: 

   29.01.21 ,22.01.21 ,15.01.21 ,08.01.21 ,01.01.21 ינואר: 
   05.02.21 פברואר: 

43............................................................................................ רישום וציור באקדמיה - מתחילים

44............................................................................................................................ נגיעות אמנותיות

קרימינולוגיה - הצד האפל של החברה.....................................................................................45

ספר הזוהר: השירה שבנסתר......................................................................................................46

47.................. “לכתוב מהלב, לכתוב מהראש" - סדנה מובנית ומעמיקה לכתיבת פרוזה

נפלאות התזונה - שיפור בריאות הגוף בדרך נבונה............................................................  48-49

מואן גוך ועד מאטיס: האמנות בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20....................49

המרכזים היהודים במערב............................................................................................................50

המקרא והיהדות בראי הפסיכולוגיה.........................................................................................51
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מערכת הלימודים במהלך השבוע - אחה"צ

13:00 - 11:30
איטלקית מתקדמים  	�

18:30 - 17:00
איטלקית לדוברי איטלקית	�
ספרדית מתקדמים	�
�	The Japanese Mind

19:00 - 17:30
מחשבה יוצרת מציאות 	�

20:00 - 17:30
פיתוח מנהיגות, מצויינות 	�

והעצמה אישית וניהולית

19:30 - 18:00
חלום, שינה ובריאות 	�
צמחי מרפא ותבלין	�
פרשת הציירות הנעלמות 	�

בתולדות האמנות 
יוגה צחוק ופיתוח 	�

חשיבה יצירתית

20:15 - 18:00
רישום וציור באקדמיה 	�

מתקדמים

20:00 - 18:30
 איטלקית מתחילים	�
 צ'י קונג	�
�	 From Neorealism to

Post- realism
"הכל צפוי והרשות 	�

נתונה"
ספרדית בינוניים - 	�

מתקדמים

18:30 - 17:00
יפנית מתחילים	�
ערבית מתקדמים	�
נגיעות אמנותיות	�

19:30 - 18:00
ניצחונה של העיר - 	�

מפגש עירוני מזווית 
אחרת

המהפכות של ניטשה: 	�
הפילוסוף ומשנתו

קרימינולוגיה - הצד 	�
האפל של החברה  

20:15 - 18:00
רישום וציור באקדמיה 	�

מתחילים

20:15 - 18:45
 ערבית מתחילים	�

שלישי שני ראשון

18:30 - 17:00
 ספרדית בינוניים	�
 צרפתית מתחילים	�
 ספר הזוהר: השירה 	�

שבנסתר
 לכתוב מהלב, לכתוב 	�

מהראש - סדנה מובנית 
ומעמיקה לכתיבת 

פרוזה

19:00 - 17:30
 מואן גוך ועד מאטיס: 	�

האמנות בסוף המאה 
ה-19 ובראשית המאה 

ה-20

19:30 - 18:00
נפלאות התזונה - 	�

שיפור בריאות הגוף 
בדרך נבונה

המרכזים היהודים 	�
במערב

המקרא והיהדות בראי 	�
הפסיכולוגיה

20:00 - 18:30
ספרדית מתחילים	�
צרפתית מתקדמים	�
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אסיה ואירופה
מדרך המשי לעולם גלובאלי

זאביק רילסקי, אנתרופולוג ומומחה לתרבויות אסיה  מרצים: 
אור לי אלדובי, מומחית לתרבות, אמנות ואוכל באירופה  

שיירות גמלים דו דבשתיים עמוסי משי, אטלס, תבלינים ושנהב עשו דרכם בין התרבויות 
הקשר  של  ההיסטוריים  הרבדים  את  להכיר  ננסה  וסיפור.  אקזוטיקה  של  מסך  ועטו 
בתחרות  ניצח  מי  ובסין?  בצרפת  שונות  כה  תרבויות  איך התפתחו  ומערב,  מזרח  בין 
הסמויה? איך התפשטו קהילות יהודיות לאורך הדרך? מה היה מקור הכתב? האמנות, 

החברה והתרבות משתנים ומתכנסים לעולם גלובאלי תחרותי.

בין רומא לנהר הצהוב, בין מזרח ומערב  	
התגבשות הציוויליזציות הגדולות בקצות היבשת. איך נראה העולם טרום הקשר 

הבין-תרבותי? ומה היו הקשרים בין “עולמות” המזרח והמערב?

תרבות עולה מן הים: ראשית העת העתיקה ותרבות המערב    	
היוונית  המיתולוגיה  סיפורי  התיכון.  הים  של  לחופיו  נולדה  המערב  תרבות 
והאפוסים הגדולים של הקלאסיקה מהדהדים עד ימינו. מאפרודיטה היוונית דרך 
לראות את האקטואליות של המיתוסים אשר  ניתן  גאגא,  לליידי  הנוצרית  מרים 

בבסיסה של תרבות המערב.

נוודים ויושבי קבע  	
של  המסתורין  נוודית.  תרבות  מול  עילית  תרבות  הנוודים,  וארצות  המזרע  ארץ 

המומיות בהירות העור והמתחים בין אנשי הערבות ויושבי הקבע.

החיפוש אחר ה"מזרח" באמנות המערב    	
מהמאה ה-19 החלו אמנים, בעיקר האימפרסיוניסטים, לחפש אחר "האוריינטלי", 
שזוהה עם ה"אקזוטי", כמקור חדש ואוטופי ליצירה. תיאור המזרח באמנות עבר 

שינוי אדיר מהרומנטיקה האקזוטית של המאה ה-19 לאמנות המאה ה-21. 

החאן קובלאי והנסיך מרקו פולו  	
העולם הגלובאלי מתחיל עם עליית המונגולים ומסעו האגדי של מרקו פולו לארץ 

סין. קרמיקה וציור, ספרות ותרגומים.
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משי, קטיפה ופסיפסים של זהב, איטליה שבין סיציליה וונציה   	
אין ספור עדויות פזורות ברחבי איטליה המעידות על הקשר המיוחד שבין המערב 
למזרח. רומא היא אחת מנקודות הקצה של “דרך המשי”, אבל מעל הכל ונציה של 

משי, תבלינים ומרקו פולו, וסיציליה עם קרבתה הגיאוגרפית לצפון אפריקה.

יהודים, כוזרים והגניזה האפגנית  	
לאגן  ממזרח  היהודים  של  מקורותיהם  והקווקז.  סין  אפגניסטן,  הודו,  קהילות 
מסופוטמיה ולאורך נתיבי דרך המשי. כיצד ומתי נעו היהודים במרחב ועד שאלת 

הכוזרים והויכוח אודות הגנטיקה היהודית.

המהפכות הקולינריות הגדולות: מחצרות השולטן למטבח המולקולרי     	
עם עלייתו של האסלאם התרחשה אחת המהפכות הגדולות בתולדות הקולינריה. 
שונות,  גידול  מסורות  עם  שונים  אקלים  מאזורי  נוסעים,  אלפי  של  ציביליזציה 
קישרו מרחב תרבותי, מסחרי ופוליטי, שבשיאו קשר קולינרית את הודו עם ספרד. 

מהפיכה שממשיכה בעולם העכשווי, פיוז’ן, טעמים ואופנות בין מזרח ומערב. 

המלחמה הקרה ודרך המשי החדשה  	
דרך המשי החדשה, השפעות סיניות בעולם הגלובאלי, מ"תנובה" ונמל חיפה, ועד 
מחצבי אפריקה ותעשייה אמריקאית. כוח אדם זול, מאבק מכסים, תקשורת וריגול 

מסמלים עימות קר, שרב הנסתר בו על הגלוי. 

אמנים ואספנים אסיאתיים עכשוויים    	
שוק האמנות האסייתי מגלגל מאות מיליוני דולר בשנה. דור חדש, שלא גדל על 
ברכי הקומוניזם, מנפץ את המיתוסים ומתמודד על כל ציור ובכל מכירה פומבית. 

מי הם האומנים האסיאתיים המובילים כיום ומי הם קנייני האמנות החשובים?

ימי ו': 13.11.20 - 22.01.21  )10 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 790 ₪
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איבריה
בין ספרד ופורטוגל

ד"ר עודד ציון, היסטוריון של ספרד ופורטוגל, וכן חוקר דתות ותולדות הרעיונות

בקצה מערב אירופה שוכנות שתי האומות שניהלו ביניהן יחסי גומלין שבין יריבות, 
וספגו  והקתולית  הלטינית  המורשת  ע"י  עוצבו   - ופורטוגל  ספרד  והשלמה.  תחרות 
גלובליות  לאימפריות  היו  גם  והן  והאנוסים,  היהדות  האיסלאם,  מעולם  השפעות 
שפרצו את הדרך לעולם החדש. נדון גם בהתמודדות האמות הללו עם אתגרי העידן 
המודרני עד הפיכתן של ספרד ופורטוגל לדמוקרטיות. ננתח את כל המרכיבים הללו 

תוך התייחסות להיסטוריה, דתות, פוליטיקה, תרבות, ארכיטקטורה, ספרות ועוד.

הנושאים שנדון בהם:

מבוא: על איבריה עד המאה ה-12 - והיפרדותה של פורטוגל מספרד	�

עולם האסלאם והיהודים באיבריה - תור הזהב, החיים בצוותא ועידן הסובלנות	�

פורטוגל וספרד המודרניות - על צמיחתן של שתי האומות ומאבקה של פורטוגל 	�
על עצמאותה 

החדש 	� העולם  גילוי   -  )1492( וספרד   )1497( פורטוגל  העולם:  את  לחלק 
והאימפריות האיבריות

- על הדיון הסוער בשאלת האנוסים 	� הנוצרים החדשים בספרד והאינקוויזיציה 
במחקר ובתודעה

�	 - ותפילה  מסורת  מנהגים,  ימינו:  אל  ה-16  המאה  מן   - פורטוגל  של  האנוסים 
בהובלת נשים    

ספרות בספרד ובפורטוגל - סרוונטס וסראמאגו ועולמם המדומיין - על תחנות 	�
רוח ומנזרי האבן

מלוכה 	� פוליטיקה,  דת,  על  לאירופה:  הדרך   - המודרניות  ופורטוגל  ספרד 
ודמוקרטיה   

צוענים ויורדי ים: בין פלמנקו ופאדו - על תשוקה, אהבה, וגעגוע - בניתוח שירה 	�
ויוצרים בולטים

 ימי ו': 13.11.20 - 29.01.21  )10 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 790 ₪
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אפריקה
אדם, טבע ונוף ומה שביניהם

מרצה: גלעד פלש, ביולוג, אנתרופולוג, אוקיינוגרף ובעיקר... "אפריקנולוג"

בראשית הייתה אפריקה - השבר הסורי אפריקאי - השפעתו על עיצוב היבשת 	�
ועולם החי שבה  

ליבו הפועם של כדור הארץ - מדבר דנקיל )אתיופיה( - על התפרצויות וולקניות 	�
מדבר המלח ומה שביניהם 

קניה. 	� והר  הקלימנג'רו   - באפריקה  הגבוהים  ההרים   - לעננים  שמעבר  האיים 
יערות גשם וקרחונים תלויים בין שמיים וארץ 

טורפים ונטרפים - המערכה האקולוגית בסוואנה האפריקאית   	�

אנשי האגם - צעדים ראשונים בגב זקוף - ממצאים, מחשבות ואמונות   	�

אנשים קטנים במדבר גדול - הבושמנים וההדזבה ומה שביניהם   	�

טקסי מעבר והתבגרות בשבטים אפריקאים - סלקציה בין טובים וטובים יותר   	�

אתיופיה - המוזיאון של האנושות. מהילדה הזקנה בעולם "מיס לוסי" ועד תרבות 	�
חצובה באבן  

מהצינגי 	�  - בעולם  לו  דומה  שאין  ייחודי  חיים  מארג  בלב-ים,  בועה   - מדגסקר 
הגדול ועד טקס הפמדיהנה 

מייצג אפריקה שלי - קניה וטנזניה בעין המצלמה  	�

ימי ו': 13.11.20 - 22.01.21  )10 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 790 ₪
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אמריקה הלטינית
מרצה: טל רשף, מרצה ויועץ לפעילות עסקית מול תרבויות שונות בעולם

יצר את  ונופי טבע פראיים. מה  טמפרמנט לטיני, מוזיקה, כדורגל, שחיתות, ברוני סמים 
מאחורי  מפגרות  המדינות  כלל  ומדוע  שהיא?  וכפי  שהיא  מי  להיות  הלטינית  אמריקה 

המדינות דוברות האנגלית שבצפון? 

מסע בליווי מצגות ותמונות וסיפורים לאורך העולם הלטיני - מארץ האש שבדרום ועד 
מדבריות צפון מקסיקו שבצפון, ההיכרות עם התרבויות השונות שבו, עם ההיסטוריה 
והאקלים שעיצבו אותו, עם הקרנבל בברזיל, חורבות מצ'ו פיצ'ו וההיסטוריה שמאחוריהן, 

האסדו והטנגו של ארגנטינה, ריקודי סלסה ועוד.

ימי ו': 13.11.20 - 22.01.21  )10 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 790 ₪

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

מי תהיינה המעצמות שיובילו את העולם בעוד מספר עשרות שנים? כיצד יראו חיי היום 
יום שלנו? באילו טכנולוגיות נשתמש? 

שאנו  מה  את  ומפרטים  המתארים  וסיפורים  ותמונות  מצגות  בליווי  מפגשים  סדרת 
יכולים לדעת היום על העתיד, מבחינת הכלכלה, טכנולוגיה, תהליכים היסטוריים, עלייתן 
וירידתן של מעצמות, ומתוך כך תשקיף על הצפוי לנו ולילדינו, ובכלל זה, כמובן, המצב 

של מדינת ישראל בעולם של המחר.

ימי ו': 13.11.20 - 22.01.21  )10 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 790 ₪
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עולמו של הרמב"ם
מרצה: ד"ר עודד ציון, היסטוריון של דתות ותולדות הרעיונות

הרמב"ם - רבי משה בן מימון - הינו אחת הדמויות הכבירות בתולדות ההגות והיצירה 
המחנה  ממנהיגי  היה  ה-12,  במאה  מצרים  ובין  ספרד  בין  שחי  הרמב"ם  היהדות.  של 
הפילוסופי-רציונליסטי של העולם היהודי, ותפיסת עולמו מהווה אבן דרך בכל האמור 

במאבק על דמותה של היהדות גם בימינו. 

בסדרה זו ננתח את מרכיבי תפיסותיו של הרמב"ם באופן מפורט תוך קריאת טקסטים 
נוספות  רעיוניות  ותנועות  אחרים  דעות  הוגי  עם  השוואה  ותוך  השונות,  מיצירותיו 

בעולם היהדות, הנצרות והאסלאם. 

נדון בנושאים הבאים:

עולמו ההיסטורי של הרמב"ם - מרחב הזמן הרעיוני 	�

על פילוסופיה ואמונה - האם ילכו יחדיו?	�

אלוהים והמאבק באלילות - לעבוד אותו ולא את זולתו 	�

האדם ותכלית חייו - התשוקה אל האידיאל האלוהי 	�

גוף ונפש - מאבק או הרמוניה 	�

היסטוריה, טבע והשגחה בעולמו של הרמב"ם 	�

המשיח - לקרב באידאה ולהרחיק בזמן	�

הפולמוס עם הנצרות והאסלאם 	�

מצוות וטעמיהן - "שביל הזהב" ומידת האמצע 	�

קדושה ומסירות נפש על פי הרמב"ם 	�

13 העיקרים של הרמב"ם - יסודות האמונה 	�

ימי ו': 13.11.20 - 29.01.21  )10 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 790 ₪
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המסע אל נבכי ספר בראשית
מרצה: ד''ר לוי שפטוביצקי, בעל שני תארי דוקטור מאוניברסיטת סורבון, פריז  

ומאוניברסיטת בר-אילן

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

עושה אותן לדמויות מרכזיות בהיסטוריה של עם ישראל?

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? 	�

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

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

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

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

ה ִלי ֱאלִֹהים - יצחק איש שקט. בעל אישיות דוממת שלא מסופר עליה רבות 	� ְצחֹק ָעשָׂ
אך עם זאת עדיין נחשבת לאחת הדמויות המעניינות ומהווה ציון דרך בעם היהודי  

ו - האם יצחק לא היה “עיוור" באהבתו לעשו? הייתכן 	� ַהּקֹל קֹול יֲַעקֹב, וְַהּיַָדיִם, יְֵדי ֵעשָׂ
כי יעקב קיבל את ברכתו במרמה?

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

שאותו נער הפך לאבי האומה הגדולה ונושא השם - ישראל. 

נִים וַּיְִהיּו ְבֵעינָיו ְּכיִָמים ֲאָחִדים ְּבַאֲהָבתֹו אָֹתּה - רחל ולאה 	� ַבע שָׁ וַּיֲַעבֹד יֲַעקֹב ְּבָרֵחל שֶׁ
שתי אחיות שאוהבות זו את זו אך נשואות לאותו הגבר.  
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ָרֵאל - המשך מסעו של יעקב מאדם לעם. מהו 	� ְמָך ִּכי ִאם יִשְׂ לֹא יֲַעקֹב יֵָאֵמר עֹוד שִׁ
המעבר הדרמטי באישיותו של יעקב המציין את שינוי שמו? 

ימי ו': 13.11.20 - 22.01.21  )10 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 790 ₪

נכנסים לפרדס: 
מספר בראשית לספר הזוהר  

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

ומאוניברסיטת בר-אילן

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

בכתבי חז"ל, פרדס הוא כינויה של תורת הסוד היהודית, העוסקת במה שמכונה "סתרי 
האלוהות". המקור המרכזי שעליו מתבסס השימוש בביטוי זה הוא הסיפור הידוע המצוי 
בתלמוד הקרוי "ארבעה נכנסו לפרדס". בסיפור ארבעה חכמים גדולים נכנסו לעולמות 
גם שיטה  זאת  "פרדס"  ושלמים.  בריאים  יצאו משם  כולם  לא  רוחניים ה"פרדס", אבל 
מיוחדת ומרתקת לחקור ולהבין את התנ"ך, להגיע לעומקים של ספר הספרים. "פרדס" 
בארבעה  בתורה  פסוק  כל  ולהבין  ללמוד  מאפשר  פשט-רמז-דרש-סוד,  תיבות:  ראשי 
מישורי הבנה שונים. הראשון נקרא "פשט" והפשט הוא פשוט להבין את מה שכתוב, 
- הוא קשר אסוציאטיבי  - הוא הרומז לנושא אחר שאינו מובן מפשט, ה"דרש"  "רמז" 
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 
המיסטי  וכוחו  אותו  האופף  הקסם  הסתום,  הטקסט  הזוהר,  ספר  הזאת  המיסתורית 
המעוררים התעניינות רבה בקרב מיליוני קוראיו. ספר הזוהר - אותו חיבור רב סודות, 

מסתורין, ויוצא הדופן אשר הפך לאחד הכתבים בעלי השם הנודע בכל עולם. 

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

Í  .קורס לממשיכים עם מבוא למתחילים

ימי ו': 13.11.20 - 22.01.21  )10 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 790 ₪



16

ה
חבר

ה
ח ו

הרו
עי 

מד

ספרות דתית והגות נוצרית 
בימי הביניים

על גאולה, קדושה וחסד אלוהי 
מרצה: ד"ר עליזה טסלר, מרצה לפילוסופיה

בסדרת מפגשים זו נדון בסוגיות פילוסופיות-דתיות שנוגעות לשאלות על אודות האלוהים, 
העולם, תכלית האדם והדרך לגאולת הנפש. זאת, תוך כדי התמקדות בניתוח טקסטים של 
ובאופן  ישראל  בארץ  למאה ה-13,  ועד  שני  בית  החל מתקופת  בולטים  נוצריים  סופרים 
כללי, במזרח ובמערב. התורות של גאונים אלה מתכתבות עם עולם היהדות והפילוסופיה 
הנאופלטונית בעיקר. כאשר השפעתן המכרעת על התפתחות תרבות המערב מהדהדת גם 

בשיטות מודרניות ופוסטמודרניות.

בין הנושאים שיידונו: 

התשוקה לאמת והחסד האלוהי: ההשפעה של פילון האלכסנדרוני )מאות 1 לפנה”ס         	�
1 לספירה( על גדולי ההוגים בספרות הנוצרית בתקופה הפטריסטית.

“וידויים" של קדוש: המסע הרוחני של אוגוסטינוס )מאות 4-5 לספירה( - אוטוביוגרפיה    	�
פילוסופית-תיאולוגית בזמן ובנצח.

הויכוח שלא נגמר: בריאה או עולם קדמון? - היכן ומתי התחיל הכול: על עולם של 	�
האצלות, אלים, מלאכים ודימונים בספרות הדתית היהודית והנוצרית. 

סקירה 	� למחשבה?  מעבר  נמצא  או  חושב  אלוהים  האם   - האלוהים?  חושב  מה  על 
פילוסופית החל מהאפלטוניזם האמצעי עד לימינו. 

האם ניתן לדעת את האלוהים? - פסיאודו דיוניסוס )המאה ה-5 לספירה(: להתחבר 	�
לאלוהים על דרך החיוב ועל דרך השלילה.

לפי 	� ידוע"  הלא  ל"אפלת  הכניסה  המיסטיקה:  בגזרת  ואכסטזות  רוחניות  חוויות 
פסיאודו דיוניסוס והשפעות על מיסטיקנים מאוחרים. 

ורוע בתורות של אוגוסטינוס, 	� - תפיסות של טוב  כל הרוע שבעולם?  מאיפה מגיע 
הזרמים האפלטוניים, הגנוסיס, הרמב"ם, שופנהאואר וניטשה.

בואתיוס )מאות 5-6 לספירה( - גלגל מסתובב בעולם: על תהפוכות הגורל לפי ספרו: 	�
“על נחמת הפילוסופיה".

בעולם 	� החיים  כופר?  או  נוצרי מאמין   - לספירה(   9 )מאה   - אריאוגנה  סקוטוס  ג'ון 
חלוקת  “על  ספרו:  פי  על  במיטבה,  פילוסופית-תיאולוגית  דיאלקטיקה  מורכב: 

הטבע"; והקשר לשפינוזה ולהיגל.
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החומר שהופך לרוח: סוגית הגוף והנפש הפרטית והקוסמית לפי אריאוגנה. ועוד על 	�
הגוף הפיסי ועל הגוף הרוחני.

על האהבה של הלב והאהבה של השכל: לחיות, לדעת 	�  - אהבת אלוהים השכלית 
ולהאמין.

תקופת ימי הביניים: לא מה שחשבנו - אינסוף הצבעים בזנב הטווס של אריאוגנה. 	�
יצירתיות, חדשנות והתפתחות בימי הביניים.

ימי ו’: 13.11.20 - 05.02.21  )12 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 890 ₪.

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

המאה העשרים הייתה עדה לכמה מהפכות מדעיות, והמאה העשרים ואחת התחילה עם 
שאלות רבות שנותרו פתוחות ופרדוקסים שנשארו ללא מענה. בסדרת פגישות זו נעסוק 

בכמה מהשאלות הללו, שכמה מהן אולי טומנות את זרעי המהפכות הבאות.

 בין הנושאים שיידונו:

העולם המוזר של הקוונטים 	�

פלא ושמו זמן 	�

חידת האנרגיה וגלגוליה 	�

איך התחיל היקום? 	�

האנטרופיה ומשמעויותיה 	�

המוח האנושי לעומת המחשב 	�

תורת האבולוציה כיום 	�

מוצא החיים 	�

מוח, רגש וחשיבה 	�

תרמיות בשם המדע ועוד...	�

Í .תחולק ביבליוגרפיה נרחבת בעברית עם מצגות.  אין צורך בידע מוקדם

ימי ו': 13.11.20 - 22.01.21  )10 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 790 ₪
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המוח האנושי
מבט לעולם מופלא   

מחקר  ועוזר  מעבדה  מנהל  אבולוציונית,  ופסיכולוגיה  מוח  חוקר  יפת,  שרון  מרצה: 
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. 

בחיוך  כיום, מועבר  ביותר הקיים  והמקיף  במהלך הקורס תקבלו את המידע העדכני 
בסקרנות  מלא  תרמיל  רק  מיוחדות,  יכולות  ו/או  לידע  מוקדמת  דרישה  וללא  והנאה 

וגישה חיובית.

נושאי הלימוד:
המוח, הכרות ראשונית - נוירונים וסינפסות, המיספרות ואונות. חשמל, כימיה וגנים. 	�

היוצרת  את המערכת  להבין  החזון   - במדע  האנושי"  המוח  ל"עידן  הבאים  ברוכים 
אותנו.

גנטיקה, מבט ל"קוד החיים" - גנים, כרומוזומים, דנ"א ורנ"א. שיבוט? עריכה גנטית? 	�
הארכת תוחלת חיים? מבט למהפכה הגנטית המופלאה ועולם הנוירו-גנטיקה - הצומת 

בין המוח לגנטיקה.

ביולוגיה מרתקת - בני אדם אשר "אינם שוכחים", עיוורים ה"רואים" באמצעות גלי 	�
ומעניינים  חריגים  מקרים  ננתח   - ועוד  בראשם  קולות"  "השומעים  פציינטים  קול, 

ונעמיק את הבנת האנטומיה והפיזיולוגיה של מוחנו.

- ראייה, שמיעה ושאר חושים. איך אנו תופסים את העולם? 	� המוח מול המציאות 
מהי מציאות? מהו זיכרון? מהם מחשבות ורגשות? האם יש לנו שליטה ויכולת שינוי 

במוחנו?

גזע, 	� ותאי  גנטית  הנדסה  היפרברית,  רפואה  מוחיים,  קוצבים   - והמצאות  חידושים 
העתיד כבר כאן, מה אנו יודעים ולאיפה אנו מביטים - עולם הרפואה שהכרנו בדרך 

לשינוי. 

לעמק 	� באפריקה  מהסוואנה  סאפיינס,  הומו  של  סיפורו   - ואנתרופולוגיה  המוח 
הסיליקון בקליפורניה. שימוש בכלים, מהפכת האש, פיתוח שפה, ועוד - המוח בראי 

האבולוציה - ממדורת השבט לפייסבוק.

עולם החי המופלא - התנהגות ומוחות של חיות, עולם ה"נוירו אתולוגיה", אקולוקציה 	�
ומגנטו רצפטורים. קופים, עטלפים, פילים, וזוחלים - מבט למוחות מופלאים.

- האם נשים זוכרות הכל וגברים טובים בקריאת מפות? 	� המוח הנשי והמוח הגברי 
מבט מדעי ומקיף הסוקר את המוח הנשי והמוח הגברי. מבט לקשר המעניין בעולם, 

האם וכיצד מוחנו שונה?
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המוח, מחלות וסינדרומים - נדבר על הפתולוגיות הנפוצות ביותר, אלצהיימר ושאר 	�
המערבית  הרפואה  של  הגדולים  לאתגרים  מבט  מוחי.  ושבץ  פרקינסון  דמנטיות, 

הנוכחית.

הקשור 	� בכל  שלנו  העדכניות  והמסקנות  הממצאים  על  מעבר   - בריא  למוח  הדרך 
בחיינו  ליישום  וקלות  נוחות  והמלצות  טיפים  הסברים,  ופעיל.  בריא  מוח  לשימור 

האישיים.

Í .אין צורך בידע מוקדם, מצגות וחומרי לימוד ישלחו במייל במהלך הקורס

ימי ו': 13.11.20 - 22.01.21  )10 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 790 ₪

אינטליגנציה רגשית ותקשורת 
בינאישית אפקטיבית 

מרצה: סא"ל )מיל.( גידי כהן, MBA, מנטור ומרצה בכיר לפיתוח אישי, עסקי וארגוני

אינטליגנציה רגשית הינה מכלול של כישורים אישיים וחברתיים המסייעים להצלחה בכל 
תחומי החיים. מודעות עצמית, מוטיבציה ותרגול תורמים לשיפור רמת האינטליגנציה 

הרגשית, ואיתה - יכולות וכלים מעשיים להישגים אישיים וחברתיים.

בין הנושאים שילמדו במהלך הקורס, שבחלקו יועבר במתכונת של סדנה:

מודעות עצמית 	�

תדמית אישית ושפת גוף	�

סגנונות תקשורת	�

אסרטיביות 	�

יחסי אנוש	�

התגברות על קשיים ומכשולים, לחץ ושחיקה	�

חיזוק ביטחון עצמי	�

עקרונות השפעה ודיבור מול קהל	�

התמודדות עם קונפליקטים והתנגדויות	�

אימוץ הרגלים מעצימים	�

ימי ו': 13.11.20 - 25.12.20  )6 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 490 ₪
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צ׳י קונג
לבריאות הגוף והנפש

מנחה: אסף טנא, מדריך בכיר לצ’י קונג

העתיקה  בסין  שמקורו  החיים  לאנרגיית  וחיבור  תנועה  של  תרגול  הוא  קונג  הצ׳י 
ומהווה גם אחת מאבני היסוד של רפואה הסינית. הסינים מתרגלים אותו בקביעות 
של  החיים  עקרונות  את  בתוכו  מאגד  הוא  בנוסף,  שנים.  אלפי  כבר  בוקר  בכל 

הפילוסופיה הטאואיסטית הקדומה.

מטרות הקורס:  

היכרות עם הצ׳י )האנרגיה הפנימית( והשפעותיו על הגוף והנפש	�

עבודה על חמשת המרכזים הפנימיים: לב, ריאות, כבד, כליות, קיבה 	�

תרגול מעשי של תרגילי נשימה מגוונים ומעמיקים	�

היכרות עם דרכי הפעולה של הצ׳י, יין ויאנג והטאו	�

תכני הקורס:

הצ'י - מסלולי זרימה, חיבור לדאן טיאן )מרכז הצ׳י בגוף(, תרגול סדרות: דאו יין 	�
ושמונה פיסות משי.

יין ויאנג - כיצד ליצור הרמוניה בין יין ויאנג בגוף באמצעות תרגילי הצ׳י קונג.	�

הלב - אלמנט האש - היכרות עם איכויות הלב, הצ׳י של הלב ומסלולי הזרימה שלו. 	�
תרגול של תרגילי צ׳י קונג בריאותי ללב.

ריאות -  אלמנט מתכת/שמיים - תרגילי נשימה לניקוי והרחבת הריאות, היכרות 	�
עם מסלולי הזרימה של הריאות, תרגול של תרגילי צ׳י קונג לחיזוק הריאות.

כבד - אלמנט העץ - תרגילי מתיחה והרפיה של צ׳י הכבד, שחרור מתחים מהכבד, 	�
היכרות עם מסלולי הכבד, תרגול של תרגילי צ׳י קונג לבריאות הכבד.

כליות - אלמנט המים - תרגול סדרת חיזוק אנרגיית הג׳ינג )האנרגיה של הכליות(. 	�
היכרות עם מדיטציית המעגל המיקרוקוסמי. תרגול מסלולי הזרימה של הכליות, 

תרגול של תרגילי צ׳י קונג לבריאות הכליות.

קיבה/טחול - אלמנט האדמה - תרגילי איסוף הצ׳י למרכז הגוף )הדאן טיאן - מחסן 	�
הקיבה/ מסלולי  עם  היכרות  לבטן,  נשימה  תרגילי  הגוף(.  של  הזמינה  האנרגיה 

טחול, תרגילי צ׳י קונג בריאותי לקיבה/טחול.

הטאו של הצ'י קונג - למידה של סדרה מתקדמת בצ׳י קונג. למידת עקרונות הטאו 	�
של זרימת הצ׳י בגוף.



21

ה
ט
סי

בר
ני
או

ב
שי 

שי מיומנויות נרכשות:  
סל של תרגילי נשימה מגוונים  	�
תרגילי בריאות לאיברים הפנימיים 	�
3 סדרות של צ'י קונג + סרטוני הדרכה  	�
הבנה של עקרונות הצ'י קונג והטאו של צ'י קונג  	�
הבנה של מסלולי הזרימה של הצ'י בגוף  	�
מדיטציית המעגל המיקרוקוסמי	�

ימי ו': 13.11.20 - 22.01.21  )10 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 790 ₪

חיים ונהנים בעולם הדיגיטלי   
מרצה: אבנר שרון, MBA מומחה בינלאומי לטכנולוגיה, אבטחת מידע ופשיעת סייבר 

במפגשים נקבל כמה תובנות לגבי תחילת השימוש בטכנולוגיה, הפיתוח שלה, שימושים 
קיימים לפני הקורונה ואחריה ונגלוש קצת אל העתיד. 

חלק א' - מה היה  
הראייה הראשונה לקיום טכנולוגיה	�
על מה חשבו בתחילת המאה הקודמת כאשר דברו על העתיד?	�
מה חשב צ'רלי צ'פלין בשנת 1936 כאשר ביים ושיחק בסרט "זמנים מודרניים" בשלהי 	�

השפל הכלכלי?
במעבר חד, מה השב"כ )ואחרים( יודעים עלי? איך ולמה זה קורה? 	�

חלק ב' - הפיתוחים שיש לנו היום  
רובוטיקה מתקדמת - רובוט דמוי אדם, מחליף אדם.   	�
אופניים עצמוניות )=אוטונומיות( של גוגל. מתי תהיינה זמינות למכירה?	�
מציאות 	� מדומה,  מציאות  מלאכותית,  בינה  ענן,  מחשוב  ענן,  אחסון  מחשב,  וירוס 

רבודה | מועשרת | מעורבת, יישומים חינמיים שקיימים על הסמארטפון שלנו ואנחנו 
לא עושים בהם שימוש מושכל. אלה רק חלק מהמושגים הרבים אשר חודרים אל 

היומיום שלנו ועליהם נלמד.

חלק ג' - העתיד הקרוב

מהו "העתיד הקרוב"? מיהו "עתידן"? האם התבונה המלאכותית )AI( תביא איתה מהפכה 
תעשייתית נוספת? המגמה היום היא לעשות את הפיתוחים חכמים יותר ומהירים יותר. 

נעבוד ביחד עם רובוטים כצוות. בית חכם, מכונית עצמונית, עיר חכמה ועוד...

ימי ו': 13.11.20 - 25.12.20 )6 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 490 ₪
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ארכיאולוגיה במבט שני
ביקור באתרים ובאוספי מוזיאונים 

של תרבויות העבר 
האומנות  התרבות,  בתחומי  שנה   30 של  ותק  בעלת  זהר-להב,  כנרת  מרצה: 

והארכיאולוגיה

על  ומידע  סודות  חושפים  האדמה,  במעמקי  שהתגלו  הארכיאולוגים  הממצאים 
תרבויות קדומות. נחזור בזמן, אל תחילת הסיפור האנושי של כולנו, כשנלמד על 

פולחן, ראשית העיור, התפתחות הכתב, הטכנולוגיה והאומנות.  

כשאלוהים היתה אישה: מפגש עם  עולמות פולחן שבמרכזן דמות האישה 	�

 היי-טק  בעידן הלואו-טק: פיתוחים טכנולוגיים בעולם ללא חשמל	�

ביקור באוסף מוזיאון קהיר החדש שלמרגלות הפירמידות בקהיר, מצרים	�

מפגש עם החיתים, אוסף מוזיאון אנטוליה, תורכיה	�

ביקור באתר קנוסוס ואוסף מוזיאון הירקליון, באי כרתים	�

"פלישתים עליך שמשון": הכל על "רילוקיישן" באגן הים התיכון הקדום 	�

ביקור ב"פנינה של הים התיכון": אלכסנדריה, מצרים	�

קונספירציות מעולם הארכיאולוגיה: היכן קבור אלכסנדר מוקדון?	�

האטרוסקים: הסוד המלוכלך של האימפריה הרומית  	�

ביקור בפומפי ובאוסף המוזיאון בנאפולי, איטליה	�

ימי ו': 13.11.20 - 22.01.21  )10 מפגשים( שעות: 09:00 - 10:30  מחיר: 790 ₪
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שי 101 Art appreciation morning class
with Kinneret Zohar-Lahav
Instructor: Kinneret Zohar-Lahav, Senior lecturer in the fields of 
archeology and art history 

This course will equip you with the necessary tools to understand the 
art world. We will get to know the artist as a person and as a craftsman, 
as he uses the tools of his trade to create new forms of expression and 
eternalize his name forever!

	�Leonardo Da Vinci
	�Armchair tour of the Uffizi collection
	�Johannes Vermeer
	�Rembrandt Harmenszoon van Rijn
	�Francisco de Goya
	�Armchair tour of the Louvre
	�J. M. W. Turner
	�Impressionism
	�Armchair tour of the Orsay  
	�Paul Cézanne

The course will be conducted in English

ימי ו': 13.11.20 - 22.01.21  )10 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 790 ₪
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כשאבן נזרקת למים
מודעות עצמית במעגלי החיים

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

באנו לעולם כדי לחיות באופן מלא ובשמחה! 
מתוך הנחת היסוד הזאת, אנחנו מבקשים יותר ויותר השפעה על תחומי חיינו השונים, 

על ידי אימוץ דרך חיים של ערנות ונוכחות ביום-יום. 

יכולים  אנו  כיצד  ונבחן  עצמית  למודעות  הנוגעים  שונים  לרעיונות  נתייחס  בקורס 
לשפר את חיינו ואת חיי הסובבים אותנו, במעגלים הולכים ומתרחבים, מה שירבה 

שמחה ואור בחיי כולנו.

במהלך הקורס נלמד:

על מודעות עצמית וזכות הבחירה	�

הולך נגד הרוח ועם הראש בקיר 	�

ציפיות הן לכריות והנחות יש רק בסופרמרקט 	�

אני רוצה אבל זה לא יוצא	�

מהמצוי לרצוי - קליעה למטרה וחלומות בהקיץ	�

כשאת אומרת "לא" כל כך יפה - את אסרטיבית	�

על גאווה וצניעות, ועל חולשה וכוח	�

כשהכורסא קיבלה את הצורה שלי והאוטו נוסע מעצמו	�

מודעות עצמית מעשית ורוחנית	�

שנינו ביחד וכל אחד לחוד	�

Í .הקורס מתאים למשתתפים חדשים וותיקים בקורסים אחרים של אילת

ימי ו': 13.11.20 - 22.01.21  )10 מפגשים( שעות: 11:00 - 12:30  מחיר: 790 ₪
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שפות

איטלקית מתחילים  
מורה: ד"ר לארה בן דוד

באמצעות  גם  האיטלקית  השפה  של  הידע  והעשרת  תרגול  ללימוד,  בסיסי  קורס 
סיפורים ושירים.

ימי א’: 15.11.20 - 11.04.21  )20 מפגשים( שעות: 18:30 - 20:00 מחיר: 1,540 ₪

איטלקית מתקדמים 
מורה: ד"ר לארה בן דוד

הקורס מיועד למי שלמד איטלקית לפחות שנתיים, יש לו שליטה בשלושת הזמנים 
הראשונים של השפה )presente, passato prossimo, imperfetto(, ודקדוק ברמה 

בינונית עד בינונית על. בקורס נעמיק את ידע הדקדוק, עם דגש על שיח ודיבור.

ימי א’: 15.11.20 - 11.04.21  )20 מפגשים( שעות: 11:30 - 13:00 מחיר: 1,540 ₪

 

איטלקית לדוברי איטלקית  
מורה: ד"ר לארה בן דוד

של  הידע  את  להעמיק  ומטרתו  האיטלקית,  בשפה  גבוה  ידע  לבעלי  מיועד  הקורס 
השפה והתרבות דרך מעגל דיבור בכתה וקריאה של טקסטים.  

ימי א’: 15.11.20 - 11.04.21  )20 מפגשים( שעות: 17:00 - 18:30 מחיר: 1,540 ₪
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יפנית מתחילים
מורה: אדר זקס  , מלמדת יפנית ומחברת חוברות לימוד יפנית בעברית בשיטה ייחודית

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

השינקנסן לקיוטו?

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

ראשונית )החלפת ברכות, הכרות, התמצאות בשטח(.

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

ימי ב': 16.11.20 - 12.04.20  )20 מפגשים( שעות: 17:00 - 18:30   מחיר: 1,540 ₪ 

 

ספרדית מתחילים 
מורה: סיגלית פאר

במצבים  בספרדית  לתקשר  נלמד  בקורס  בספרדית.  מוקדם  ידע  נדרש  לא  זו  לרמה 
נתבל את הלימוד עם  כבר מהשיעור הראשון.  ודיבור  דגש על תקשורת  יומיומיים, עם 

היבטים שונים של התרבות ההיספנו-אמריקאית כמו היסטוריה, מוזיקה וגסטרונומיה.

ימי ג': 17.11.20 - 20.04.21  )20 מפגשים( שעות: 18:30 - 20:00   מחיר: 1,540 ₪ 

ספרדית בינוניים
מורה: סיגלית פאר

ונעמיק  אוצר המילים  נעשיר את  ידע מוקדם.  לבעלי  או  לבוגרי קורס מתחילים  מיועד 
עם  ההכרות  את  נרחיב  ומדויק.  שוטף  ודיבור  טקסטים  קריאת  הדקדוק,  כללי  בלימוד 

התרבות, השירים והסיפורים של הארצות דוברות הספרדית.

ימי ג': 17.11.20 - 20.04.21  )20 מפגשים( שעות: 17:00 - 18:30 מחיר: 1,540 ₪
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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': 15.11.20 - 11.04.21  )20 מפגשים( שעות: 18:30 - 20:00 מחיר: 1,540 ₪

ספרדית מתקדמים
מורה: סיגלית פאר

ורוצים  בעבר  שלמדו  ולתלמידים  שעברה  בשנה  מתקדמים  קורס  למסיימי  מיועד 
נקרא  הקורס  במהלך  בספרדית.  בהתנהלות  עצמי  ביטחון  ולקבל  בשטף  להתבטא 

טקסטים כלליים וטקסטים סיפרותיים פשוטים.

ימי א': 15.11.20 - 11.04.21  )20 מפגשים( שעות: 17:00 - 18:30 מחיר: 1,540 ₪

ערבית מתחילים
מורה: ד"ר רחל חסון, חוקרת של הגניזה של הלשון הערבית-היהודית ושל התרבות 

הערבית-היהודית וספרותהּ

מיועד לתלמידים שאין להם רקע בידיעת השפה הערבית. לצד הקניית יסודות קריאה 
של טקסטים קלים בערבית, הקורס יקנה לסטודנטים פרקטיקה בסיסית בניהול שיחה 
בערבית  פתגמים  ישולבו  בנוסף,  הארצישראלי(.  )בלהג  המדוברת  בערבית  פשוטה 

ואנקדוטות מן התרבות הערבית. 

דקדוק  קריאה;  האותיות;  של  הכתיב  כללי  בקורס:  שיילמדו  העיקריים  הנושאים 
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, 
בערבית  הנשמע  הבנת  מדוברת;  בערבית  שיחה  ניהול  מילים;  אוצר  היחס;  מילות 

המדוברת.

ימי ב': 16.11.20 - 12.04.21   )20 מפגשים(  שעות: 18:45 - 20:15   מחיר: 1,540 ₪ 
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ערבית מתקדמים
מורה: ד"ר רחל חסון, חוקרת של הגניזה של הלשון הערבית-היהודית ושל התרבות 

הערבית-היהודית וספרותהּ

מטרת  בערבית.  קלים  טקסטים  בקריאת  בסיסי  רקע  להם  שיש  לתלמידים  מיועד 
הקורס להעמיק בידיעת הדקדוק והתחביר הערבי ולהקנות לתלמידים כלים להתמודד 
לתלמידים  יקנה  הקורס  בנוסף,  קלה.  מודרנית  ופרוזה  ערבית  עיתונות  קריאת  עם 
התנסחות  ויכולת  הארצישראלי(  )בלהג  המדוברת  בערבית  שיחה  בניהול  פרקטיקה 

בערבית. בקורס ישולבו פתגמים בערבית ואנקדוטות מן התרבות הערבית. 

והתחביר:  כללי הדקדוק  לימודי המשך של  הנושאים העיקריים שיילמדו בקורס: 
תנאי;  משפטי  וההפלגה,  היתרון  ערך  הסופי,  הניקוד  כללי  הזמנים,  הפועל,  גזרות 
קריאה; הרחבת אוצר המילים; ניהול שיחה בערבית מדוברת; הבנת הנשמע בערבית; 

יכולת התנסחות בערבית; שימוש במילון.

Í .הקורס מיועד גם לתלמידים אשר למדו במסגרות אחרות

ימי ב': 16.11.20 - 12.04.21 )20 מפגשים(  שעות: 17:00 - 18:30 מחיר: 1,540 ₪ 

צרפתית מתחילים
מורה: רינה קליין

וכללי דקדוק, לימוד השפה פותח בפני  השפה הצרפתית היא לא רק אוסף של מילים 
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 ג': 17.11.20 - 20.04.21  )20 מפגשים( שעות: 17:00 - 18:30 מחיר: 1,540 ₪
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צרפתית מתקדמים
מורה: רינה קליין

באמצעות  המילים  אוצר  את  השפה. נעשיר  של  בסיסי  ידע  עם  לתלמידים  מיועד 
קבוצות דיון בהן כל משתתף יוזמן להביע את עמדותיו. 

נעמיק בלימוד כללי הדקדוק הצרפתי באמצעות הסברים ותרגול שיטתי. המשתתפים 
יכירו וינתחו ז'אנרים ספרותיים נבחרים מהספרות הצרפתית. 

Í .הקורס מיועד גם לתלמידים אשר למדו במסגרות אחרות

ימי ג': 17.11.20 - 20.04.21  )20 מפגשים( שעות: 18:30 - 20:00 מחיר: 1,540 ₪
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The Japanese Mind: 
10 words to understand Japanese  Zen Art 
and Culture
Instructor: Dr. Fiammetta Martegani

Class syllabus about fundamental concepts for understanding Japanese 
Zen culture:
	�Kisetzu: the Japanese Sense of the Season
	�Wabi- sabi: The beauty of the imperfection
	�Ma: The Esthetic of the Emptiness
	�Kachoufuugetsu: The Japanese way of immerging in Nature and to 

immerge Nature back home
	�Ikebana: The Japanese Art of Flower arrangement
	�Hokusai’s wave: From the time of Ukiyo-e to contemporary art
	�Japonisme: The influence of Japan on Western art
	�Manga and Anime: East meeting West: a Mutual influence
	�Shodo: the endless layers of Japanese Calligraphy
	�Ikigai: finding your life purpose

The course will be conducted in English

ימי א': 15.11.20 - 24.01.21  )10 מפגשים( שעות: 17:00 - 18:30  מחיר: 790 ₪
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From Neorealism to Post-realism: 
Art and Politics in Italian Cinema
Instructor: Dr. Fiammetta Martegani

The course will focus on the development of Italian cinema from the post 
war period until now. It will emphasize the relationship between politics, 
art and cinema. The selected films will offer a unique opportunity to 
analyze and discuss crucial issues related to the historical, political, and 
cultural evolution of Italy from its’ unification to the present day.

Class’ subjets:

	�From the Italian “Renaissance” to development of the Fascist Regime: 
Cinecittà and the use of cinema as Propaganda instrument

	�The end of the Second World War and the development of the        
Neorealism

	�1950s’: Between Neo-realism and Magic Realism
	�The 1960s’ Italian “Economic Miracle” and the development of the  

“Cinematic Miracle”: Fellini and Antonioni
	�The 1970s’ “Years of Lead” (Anni di Piombo) and the political silence on 

screen
	�Between 1970s’ and 1980’s: from the Spaghetti Western to the Italian 

Comedy (Commedia all’Italiana)
	�The 1980s’: Silvio Berlusconi as cinema producer and the Italian Film  

Crises 
	�The 1990s’: searching for a new direction
	�The 2000s’: the Big Political Crisis and the return to the “Post-realism” 
	�Contemporary Italian Cinema: the New Escapism

The course will be conducted in English

ימי א': 15.11.20 - 24.01.21  )10 מפגשים( שעות: 18:30 - 20:00  מחיר: 790 ₪
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חלום, שינה ובריאות
מרצה: פרופ' אבשלום אליצור, פיזיקאי ומרצה לפסיכולוגיה ופילוסופיה של המדע

כולנו חולמים קרוב לשעתיים מדי לילה, ומחלומות אלה כמעט שאיננו זוכרים דבר. מה 
קורה בקטע החבוי הזה של חיינו? האם יש מובן לחלום? האם זהו רק אוסף אקראי של 
דימויים או שפה עם לוגיקה משלה ולשם מה בכלל הוא נחוץ? מה קורה במוחנו כשאנו 
חולמים? אם החלום הוא תופעה כה זניחה כפי שהוא נראה, מדוע מניעת שנת החלום 
יכולה להביא למוות? חקר החלום מציע מפגש של כל הזרמים והשיטות בפסיכולוגיה. 

בקורס נתוודע אל מגוון פניו של החלום ואל הסוגיות המרכזיות במדעי ההתנהגות. 

בין הנושאים שיידונו:

החלום בתרבויות האדם וביהדות 	�

החלום והזיכרון הלא מודע	�

החלום ומחלת הנפש 	�

פרויד והשפה של הלא-מודע 	�

אדלר, יונג ופרלס 	�

נקודת הראות הרפואית: חקר השינה והחלום; שינה ובריאות	�

המחקר הניסויי: מניעת חלום, הכימיה של השינה, על מה חולמות חיות? החלום 	�
מנקודת הראות האבולוציונית 

חלום, מיניות ותוקפנות: החלום כ”תמונת ראי” של הנפש המודעת	�

החלום, ההומור והיצירתיות.	�

Í  .תחולק ביבליוגרפיה נרחבת בעברית עם מצגות

ימי א': 15.11.20 - 24.01.21  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 790 ₪
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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 
היפוקרטס, רופא יווני, ו"אבי הרפואה המערבית". זו הנחת היסוד של הרפואה המונעת, 

הדורשת מודעות ואחריות לאורח חיים בריא. 

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

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

לתיפקוד תקין של מערכות שונות בגוף.	�

לחיזוק מערכת החיסון	�

לנטרול וניקוז רעלים מהגוף	�

להפגת מתח ולחצים	�

לשיפור יכולת הריכוז והזיכרון	�

לרוגע ושלוות נפש, לשינה טובה	�

לעיכוב תהליכי הזדקנות ולאריכות ימים 	�

תבלינים כנוגדי חימצון, אנטי דלקתיים ואנטי סרטניים	�

הנבטת זרעים - יתרונות תזונתיים ובריאותיים	�

שמנים ארומטיים - לבריאות ויופי	�

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

ימי א': 15.11.20 - 24.01.21  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 790 ₪



34

מחשבה יוצרת מציאות
שנה את חשיבתך וישתנו חייך 

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

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

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

ימי א': 15.11.20 - 04.12.20  )4 מפגשים( שעות: 17:30 - 19:00  מחיר: 360 ₪
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פרשת הציירות הנעלמות 
בתולדות האמנות

מרצה: חגית קהן, מרצה לאמנות .M.A במחקר התרבות ואמנות

האם שאלתם את עצמכם מדוע אתם מכירים את מיכאלאנג'לו ורפאל ולא את מיכאלה 
ורפאלה? 

הכירו את היוצרות שעבדו ויצרו במקביל לאמנים הגדולים, מתקופת הרנסאנס, לאורך 
התקופות ועד לימינו. בקורס נגלה יצירות רבות שלא נופלות מהישגי האמנים הגדולים 
נשים שלמרות  כנגד המצופה מהן בתקופתן.  ואמיצות שהלכו  יוצרות מוכשרות  של 
הן  תקופתן.  של  והפיסול  הציור  רזי  בכל  שלטו  כגברים,  הכשרה  תהליכי  עברו  שלא 
אירוטיקה,  עירום,  דומם,  טבע  דיוקן,   - כמו  הקיימים  הנושאים  מכלול  עם  התמודדו 
זוגיות, הוואי יום יומי, אמונה ודת ועוד ולעיתים אפילו פרצו דרך עבור האמנים הגברים. 

ההרצאות תלוונה בהסבר ובהקרנת יצירות רבות הן של האמנים הגדולים והן של 
היוצרות הנעלמות אשר חלקן היו ידועות בתקופתן, אך נמחקו מספרי ההיסטוריה. 

הקורס מבוסס על גילויים ומחקרים חדשים של השנים האחרונות, שנעשו במוזיאונים 
הגדולים ובאוניברסיטאות בחוגי האמנות, לימודי החברה והמגדר. 

ימי א': 15.11.20 - 24.01.21  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:00  מחיר: 790 ₪
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צ׳י קונג
לבריאות הגוף והנפש

מנחה: אסף טנא, מדריך בכיר לצ’י קונג

העתיקה  בסין  שמקורו  החיים  לאנרגיית  וחיבור  תנועה  של  תרגול  הוא  קונג  הצ׳י 
ומהווה גם אחת מאבני היסוד של רפואה הסינית. הסינים מתרגלים אותו בקביעות 
של  החיים  עקרונות  את  בתוכו  מאגד  הוא  בנוסף,  שנים.  אלפי  כבר  בוקר  בכל 

הפילוסופיה הטאואיסטית הקדומה.

מטרות הקורס:  

היכרות עם הצ׳י )האנרגיה הפנימית( והשפעותיו על הגוף והנפש	�

עבודה על חמשת המרכזים הפנימיים: לב, ריאות, כבד, כליות, קיבה 	�

תרגול מעשי של תרגילי נשימה מגוונים ומעמיקים	�

היכרות עם דרכי הפעולה של הצ׳י, יין ויאנג והטאו	�

תכני הקורס:

הצ'י - מסלולי זרימה, חיבור לדאן טיאן )מרכז הצ׳י בגוף(, תרגול סדרות: דאו יין 	�
ושמונה פיסות משי.

יין ויאנג - כיצד ליצור הרמוניה בין יין ויאנג בגוף באמצעות תרגילי הצ׳י קונג.	�

הלב - אלמנט האש - היכרות עם איכויות הלב, הצ׳י של הלב ומסלולי הזרימה שלו. 	�
תרגול של תרגילי צ׳י קונג בריאותי ללב.

ריאות -  אלמנט מתכת/שמיים - תרגילי נשימה לניקוי והרחבת הריאות, היכרות 	�
עם מסלולי הזרימה של הריאות, תרגול של תרגילי צ׳י קונג לחיזוק הריאות.

כבד - אלמנט העץ - תרגילי מתיחה והרפיה של צ׳י הכבד, שחרור מתחים מהכבד, 	�
היכרות עם מסלולי הכבד, תרגול של תרגילי צ׳י קונג לבריאות הכבד.

כליות - אלמנט המים - תרגול סדרת חיזוק אנרגיית הג׳ינג )האנרגיה של הכליות(. 	�
היכרות עם מדיטציית המעגל המיקרוקוסמי. תרגול מסלולי הזרימה של הכליות, 

תרגול של תרגילי צ׳י קונג לבריאות הכליות.

קיבה/טחול - אלמנט האדמה - תרגילי איסוף הצ׳י למרכז הגוף )הדאן טיאן - מחסן 	�
הקיבה/ מסלולי  עם  היכרות  לבטן,  נשימה  תרגילי  הגוף(.  של  הזמינה  האנרגיה 

טחול, תרגילי צ׳י קונג בריאותי לקיבה/טחול.

הטאו של הצ'י קונג - למידה של סדרה מתקדמת בצ׳י קונג. למידת עקרונות הטאו 	�
של זרימת הצ׳י בגוף.
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מיומנויות נרכשות:  
	 סל של תרגילי נשימה מגוונים 	 תרגילי בריאות לאיברים הפנימיים 	 3 סדרות של 
צ'י קונג + סרטוני הדרכה 	 הבנה של עקרונות הצ'י קונג והטאו של צ'י קונג 	 הבנה 

של מסלולי הזרימה של הצ'י בגוף 	 מדיטציית המעגל המיקרוקוסמי

ימי א': 15.11.20 - 24.01.21  )10 מפגשים( שעות: 18:30 - 20:00  מחיר: 790 ₪

יוגה צחוק ופיתוח חשיבה יצירתית 
מרצה: ד"ר דב רוחקס, מומחה לפיתוח חשיבה יצירתית ומנחה יוגה צחוק מורשה

במהלך הקורס ייעשה פיתוח חשיבה יצירתית על ידי שתי שיטות: השיטה הראשונה 
היא התרת חידות הגיון והשיטה השנייה היא על ידי יוגה צחוק. 

חידות ההיגיון יילקחו מתחומים שונים ביניהם: מתמטיקה, לוגיקה ופיזיקה.

באמצעות  מאולץ  לצחוק  להגיע  מנת  על  שונים  בתרגילים  נשתמש   - צחוק  ביוגה 
תרגילי נשימה של יוגה. 

Í  יוגה צחוק משפיעה לטובה על הבריאות, משפרת את מצב הרוח ומובילה לגישה
חיובית על החיים.

ימי א': 15.11.20 - 24.01.21  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 790 ₪

“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 
כשנעבור  יקרה  ומה  לנו,  מגיע  כי  והנאה,  הנעה  בראשנו.  ‘מוקשים’ שנמצאים  שלושה 

  .A-ל  C-מ

אלו רק חלק מהנושאים בהם נעסוק ונתחבט.

Í .אם אתם סקרנים ומוכנים להתאתגר - ‘ארגז כלים' חווייתי ואפקטיבי מצפה לכם בסדנה

ימי א': 15.11.20 - 27.12.20  )6 מפגשים( שעות: 18:30 - 20:00  מחיר: 490 ₪
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פיתוח מנהיגות, מצוינות והעצמה 
אישית וניהולית    

 מרצה: סא"ל )מיל.( גידי כהן, MBA, מנטור ומרצה בכיר לפיתוח אישי, עסקי וארגוני

מהי מנהיגות? — האם כל אדם יכול להיות מנהיג? — האם מנהיגות היא מולדת / 	�
נרכשת / מצבית? 

מהם ההרגלים החשובים של המנהיגים הטובים בעולם ואיך ניתן ליישם אותם?	�
מה דעתך? — אולי הגיע הזמן להעיר את המנהיגות שבך?	�

עסקית  אישית,  והעצמה  להגשמה  אישית  ויוזמה  אחריות  הינה  ה"מנהיגות"  תמצית 
וחברתית. ארגונים, מנהלים ומנהיגים מצטיינים מפתחים מנהיגות בכל הרמות, ומעודדים 

הישגיות אישית, צוותית וחברתית.

בין הנושאים שילמדו במהלך הקורס:

מנהיגות אפקטיבית	�

ניהול ומנהיגות	�

חזון, כריזמה והשפעה	�

סמכות ואחריות	�

עקרונות ניהול וארגון 	�

הנעת עובדים וצוותים	�

מצוינות אישית וארגונית	�

העצמה, הגשמה ומימוש עצמי	�

הצבת מטרות ויעדים ארגוניים ואישיים	�

"השחזת המשור" - למידה ושיפור מתמיד	�

פיתוח וקידום אישי ומקצועי	�

פוליטיקה והשפעה	�

ימי א': 15.11.20 - 27.12.20  )6 מפגשים( שעות: 17:30 - 20:00  מחיר: 710 ₪
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רישום וציור באקדמיה - מתקדמים
מנחה: רינת לאור, בוגרת בצלאל, אמנית ומאיירת, בעלת ניסיון רב בהוראת הרישום, 

הציור והאנימציה 

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

בכלי הרישום והציור השונים. נלמד טכניקות מסורתיות ומודרניות.

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

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

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

רישום נוף בצבע. נלמד טכניקה ושלבי עבודה בציורי נוף 	�

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

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

נלמד וניישם את הכללים ליצירת קומפוזיציה נכונה ומעניינת בציור	�

רישום אנטומי - גוף האדם, התמקדות בפרטים	�

רישום טבע דומם בדגש על טקסטורות	�

ציור פורטרט	�

רישום טבע דומם בדגש על תאורה	�

ציור בטכניקה מעורבת, קולז'	�

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

Í  .הציוד הנדרש מהתלמידים: בהתאם להנחיית רינת לאור בשיעור הראשון

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

ימי א': 15.11.20 - 24.01.21  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 20:15  מחיר: 990 ₪



40

ניצחונה של העיר
מפגש עירוני מזווית אחרת

זאביק רילסקי, אנתרופולוג ומומחה לתרבויות אסיה   מרצים: 
אור לי אלדובי, מומחית לתרבות, אמנות ואוכל באירופה  

בסדרה זו ננסה לנפץ את המיתוס שהערים הן מלוכלכות, עניות, שטופות פשע ולא 
ידידותיות לסביבה. במסע עירוני ננסה לגלות את המנגנון הנסתר של העיר וכיצד היא 
מוציאה מן האנושות את המיטב. הערים הם מרכזי היצירה האמנותית והתרבותית, 

ההשכלה, האופנה והתחרות.

כדברי אדוארד גלייזר: “כיצד היטיבה העיר את חיי האנושות"?

קיוטו: הנשמה של יפן  	
הדתיות  האסתטיות,  העולם  תפיסות  את  קיוטו  עיצבה  דרכה  ראשית  למן 
זן  ומקדשים,  גנים  הפיאודליזם.  ובימי  העתיקה  בעת  יפן  של  והחברתיות 
שואבת  ואבן  היפנית  בתרבות  כיהלום  אותה  הותירו  וציור  שירה  ואדריכלות, 

לעולי רגל, נזירים ואוהבים.   

נאפולי: אמנות ואמונות  	
היסטורים.  במונומנטים  עשירה  מרהיב,  נוף  בעל  במפרץ  הממוקמת  נאפולי, 
בירתה של  “שתי הסיציליות", רוויית פולקלור ואמונות, שיוצרים פסיפס תרבותי 
ואמנותי מרתק של ישן מול חדש, דתי לעומת חילוני. רבעים מתפוררים ווילות 

מפוארות הנושקות לים.

בייג'ינג: עבר והומה  	
הומה,  מטרופולין  הינו  התרבותי  ומרכזה  סין  של  העממית  הרפובליקה  בירת 
החדשה  העיר  אל  להציץ  ננסה  דופן.  יוצאת  בצורה  לעתיד  העבר  בין  המערבב 

והמשתנה של אמנות ופרופגנדה של שינוי וחדשנות, שגורר את המדינה כולה.

לונדון: מהמוזיאון לרחוב  	
יוצרים  הבריטית,  והשמרנות  הפוליטיקה  הפרלמנט,  המלוכה,  בית  של  הרקע 
זירה תוססת של פעילות פוסט-מודרניסטית. אוצרות ואוספים נפלאים ממצרים 
פרוייד,  ולוסיאן  בייקון  פרנסיס  מור,  הנרי  טרנר,  האיטלקי:  והרנסנס  העתיקה 

חיפושיות, פאנק ומפעלי בנייה אין סופיים.
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טוקיו: כלכלה, תחרות ועיצוב   	
עיצובי  כלכלי,  לקטר  המלחמה  ימי  בתום  הרוסה  מעיר  טוקיו  הפכה  כיצד 
וארכיטקטוני וכיצד פולשת לשווקים באסיה ובארה"ב? מהאולימפיאדה הראשונה 

של 1964 ועד ימינו.

תל אביב: “עיר עולם"  	
העיר שצמחה מן החולות מפנה מבט מחודש אל הים. מהסגנון האקלקטי של 
שנות ה-20, לעיר הלבנה של בוגרי בית ספר הבאהואס. עיר של פרויקטים גדולים, 

עם הפנים לעתיד קוסמופוליטי מותח גבולות.

האנוי וסייגון: אורבניזציה וקדמה  	
של  למהפכה  הדרך  את  וייטנאם  מצאה  למלחמה  וממלחמה  לדרום  מצפון 
חדשנות וגלובליזציה. לצד ארכיטקטורה אירופית ואיימי המלחמה האמריקאית 
ניצחה  אך  במלחמה  הפסיד  הדרום  האם  וליברליות.  חדשות  בירות  מתפתחות 

במערכה? 

מוסקבה: מקדשים חילוניים  	
הכיכר אדומה והקרמלין, הבולשוי ותחנות המטרו - מופת של הוד והדר. המוזיאון 
הנפלא לאמנות רוסית של משפחת טרטיאקוב, העידן הטוטליטרי וגורדי השחקים 
מרכזי  של  מפעימה  ארכיטקטורה   - העכשווי  ולמולם  סטאלין  של  המרתיעים 

קניות אדירים, חיי לילה סוערים וסצנת מועדונים.

סיאול: הסרדין בין הלויתנים  	
בירה חדשה - ישנה צומחת ועולה במזרח. במפגש בין מסורתי ומודרני בין אמנות, 
אינטרנט מהיר וטלנובלות מקומיות תופסת סיאול את מעמדה בין בירות המזרח 

ומהווה דגם לחיקוי באופנה, במוסיקה ובמגמות תיעוש ופיתוח לארצות סביב.

ניו יורק: אמנות או נמות  	
למה ניו יורק היא ניו יורק? איך ממתגים את המיתוס ומה הופך עיר למיתולוגית? 
על  מתחרות  וקווינס  הארלם  וכיצד  בברוקלין  מתחבאים  אמנות  אוצרות  איזה 
על  קסם  המהלכים  תרבותית  וספינה  כלכלי  קטר  העכשווית.  האמנות  סצנת 

הבאים בשעריה.

ימי ב': 16.11.20 - 25.01.21  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 790 ₪
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המהפכות של ניטשה
הפילוסוף ומשנתו 

מרצה: ד"ר עליזה טסלר, מרצה לפילוסופיה

בסדרת מפגשים זו ננתח סוגיות מרכזיות בתפיסת עולמו של הפילוסוף ניטשה )גרמני 
רעיונות  יצירות המופת שכתב, בהן מסתמנים  ננתח קטעים מתוך  בן המאה ה-19(. 
בתחומי  המערב  תרבות  של  המסורתיים  ערכיה  את  למוטט  שמאיימים  מהפכניים 
המטאפיסיקה, המדע, ההכרה, המוסר, החברה והדת. במרכז תורתו ניצב האינדיבידואל 
לטוב  “מעבר  בכתביו:  נקרא  עוצמתו.  מלוא  ואת  חירותו  את  לממש  הנקרא  הבודד, 

ולרוע”, “המדע העליז”, “כה אמר זרתוסטרא” ועוד.

בין הנושאים שיידונו:

"הרצון לאמת" - המניעים הפסיכולוגיים-קיומיים מאחורי החיפוש האנושי אחרי 	�
האמת המוחלטת.

"אין עובדות כי אם פירושים בלבד" - האם קיימת אמת אובייקטיבית? דיקארט, 	�
קאנט וניטשה.

האבולוציה של ההכרה: העולם המודע והעולם התת-מודע: שופנהאואר, ניטשה 	�
ופרויד.

- ניטשה אל מול אפלטון 	� היפוך פסיכולוגי: על חשיבותם של היצרים והרגשות 
והנצרות.

"המדע העליז": המדע הישן והמדע החדש, העולם הישן והעולם החדש.	�

על מות האלוהים: הסיפור על האיש המטורף שהדליק פנס בבוקרו של יום בהיר.	�

"לעמוד ברשות עצמם - זה עניין למועטים בלבד..." - העל אדם והרוח החופשית. 	�

"על האדם לדעת לשמר עצמו" - על האתגרים שמעמידה החברה בפני הפרט.	�

הרצון 	� הראיה של  מזווית  והרע שבטוב  הטוב שברע  על   - ולרוע"  לטוב  "מעבר 
לעוצמה.

מוסר של אדונים ומוסר של עבדים: על אריסטוקרטיות ומשרתים מזווית ראיה 	�
קיומית וחברתית.

על משמעות הסבל: "האם האילן שחייב לצמוח אל על יכול לוותר על מזג האוויר 	�
הרע ועל הסערות...". 

יחסו של ניטשה ליהודים -  "...לגרש מן הארץ את הצרחנים האנטישמיים".	�

ימי ב': 16.11.20 - 08.02.21  )12 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 890 ₪
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רישום וציור באקדמיה - מתחילים
ניסיון בהוראת הרישום,  מנחה: רינת לאור, בוגרת בצלאל, אמנית ומאיירת, בעלת 

הציור והאנימציה 

ובמקביל  ממדית  דו  ובעבודה  וציור  ברישום  טכנית  יכולת  בהקניית  יעסוק  הקורס 
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 
הכרות  והרישום.  הציור  בתחום  תיאורטי  ידע  לתלמידים  יקנה  הקורס  תלמיד.  כל  של 
וויזואלית,  לפתח שפה  נלמד  הצבע.  תאוריית  עם  והכרות  שונים  פלסטיים  אמנים  עם 
טכניקות מסורתיות  נלמד  והציור השונים.  בכלי הרישום  ושליטה  מיומנות  פיתוח  ע”י 

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 	�
טקסטורות  רישום  ותאורה,  צורה  של  נכון  רישום  ע"י  נפח  אשליית  לרשום  כיצד 

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.

"ג'סטות". 	�  - נלמד על פרופורציות הגוף האנושי, תנועה ומקצב  גוף האדם.  רישום 
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    כל תלמיד בקורס יקבל ליווי צמוד והנחייה אישית בהתאם לקצב עבודתו. הקורס

Í !יתחיל מהבסיס. חומרי הציור יסופקו ע"י המנחה. אין צורך בידע קודם

ימי ב': 16.11.20 - 25.01.21  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 20:15  מחיר: 990 ₪
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נגיעות אמנותיות
מרצה: אורית קורן-אהרוני, .M.A מדריכה ומנחה בכירה בתחום החינוך לאמנות 

אמנים  אחר  נעקוב  סביבנו.  העולם  להבנת  ככלי  המודרנית  באמנות  נתבונן  זה  בקורס 
הפנימי  עולמם  את  לבטא  צורך  מתוך  חדשה,  מזווית  החיים  על  המתבוננים  שונים 
/ מושג הרלבנטי לחיינו, אותו  ולהגיב לנעשה סביבם. במרכז כל מפגש נעסוק בנושא 
נדגים בעזרת טקסטים חזותיים במדיה: ציור, פיסול, צילום, וידאו ארט, מיצג - באמנות 

הבינלאומית והישראלית. 

האמנות כביטוי רגשי קומוניקטיבי וככלי  	  - - כוחה של אמנות  "אמנות או נמות" 
לשינוי חברתי, מתרגמת מחשבה לעשייה, ומעוררת למעורבות ופעולה. 

אמנות  	 ליצור  ניתן  האם   - באמנות  זוגיות   - שניים"  רק  לא  הם  אחד  ועוד  "אחד 
בוחנת  על האמנות? ההרצאה  כיצד משפיעים החיים המשותפים  בזוג?  ייחודית 

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  	
התרבות  על  ובהשפעתו  תמונה"  וכל  פסל  לך  תעשה  "לא  הציווי  נוכח  לדימוי, 

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': 16.11.20 - 25.01.21  )10 מפגשים( שעות: 17:00 - 18:30  מחיר: 790 ₪
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קרימינולוגיה
הצד האפל של החברה       

מרצה: גילי בר דוד, קרימינולוגית  

כל שיעור יתחיל באקטואליה שבועית בנושא הפשיעה בישראל.  

הפרעות אישיות בעולם הפסיכולוגיה - הפרעות אישיות אצל בני אדם, כיצד ניתן 	�
לטפל בהפרעה, טיפול ושיקום. 

חיזור אלים בקרב בני נוער - מהו חיזור אלים. נורות אדומות לטיפול בחיזור אלים 	�
בקרב בני נוער, טיפול ושיקום.

פיענוח 	� ישראל.  במשטרת  הפלילי  הזיהוי  תפקיד   - הפשע  וחקירת  פלילי  זיהוי 
מקרים מיוחדים באמצעות הזיהוי הפלילי. השפעת הזיהוי הפלילי על הפשע.

מי אתה הרוצח - פרופיל רוצח סדרתי. מה ההבדל בין רצח להריגה. פיענוח מקרי 	�
רצח מפורסמים. 

עברייני מין ופדופיליה - פרופיל עבריין מין, פרופיל של עבריין מין סדרתי. טיפול 	�
ושיקום העבריינים.  

שיקום וטיפול במכורים לסמים ואלכוהול.	�

אלימות במשפחה - תופעה מדאיגה בימינו וכיצד נתמודד מולה.	�

פשיעת הצווארון הלבן בימי קורונה בארץ ובעולם.	�

Í .הקורס נועד לתלמידים ותיקים וחדשים

ימי ב': 16.11.20 - 11.01.21  )8 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 640 ₪
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ספר הזוהר: השירה שבנסתר
מרצה: ד''ר לוי שפטוביצקי, בעל שני תארי דוקטור מאוניברסיטת סורבון, פריז 

ומאוניברסיטת בר-אילן  

ספר הזוהר - אותו חיבור רב סודות, מסתורין, ויוצא הדופן הפך לאחד הכתבים בעלי 
השם הנודע בכל התפוצות. מרגע חשיפתו לעולם נקשרו סביבו אגדות רבות. הטקסט 
הסתום, הקסם האופף אותו וכוחו המיסטי מעוררים התעניינות רבה בקרב מיליוני 
קוראיו וכן הסתייגות מהולה ביראה מפני הסודות והעוצמה המתחבאים בין השורות. 
היעלמותו המסתורית של הספר וכן גילויו מחדש מעוררים סקרנות על אף שמעטים 

מבינים לפשרו. 

עומד 	� מה  אבל  המילה?  את  שמעו  כולם  מהי?  קבלה...  שבכתר".  "היהלום 
האפופים  העתיקים  בכתבים  חבוי  מה   - הזוהר  וספר  היצירה  ספר  מאחוריה? 
בערפל אגדות ומיתוסים? למה בין גדולי החכמים והרבנים היו מתנגדים וחסידים 

של הקבלה? מהו כוח הקבלה? את אמת תורת סוד הקבלה נגלה בהרצאה.

הזוהר – מהו? למה מפחדים ממנו והאם בכלל צריך לפחד? - נלמד לעיין בספר 	�
הזוהר תוך כדי הכרת המונחים הבסיסיים. 

ּנָה ֵּבין ַהחֹוִחים – אהבה בינעולמית – מסתבר כי לכל דבר בעולם הרוחני יש 	� ְּכׁשֹושַׁ
ביטוי בעולם החומר. במאמר זה של הזוהר המכיל נומרולוגיה וסימבוליקה אשר 

ייחודית רק לו, נעמוד על עקרונות חשובים עליהם מבוסס הזוהר. 

מבנה האלוהות והעולמות העליונים – מהם אותם עולמות עליונים, ומה תפקידם 	�
במנגנון העצום ששמו אלוהות? 

מנת 	� על  הזוהר  בהם משתמש  האלמנטים  מהם   – הזוהר  נוסח  העולם  בריאת 
להעביר לנו את התחושה המיסטית של בריאת יש מאין. האם הזוהר הקדים את 

המדע בכמה אלפי שנים או שמא העמיד אלטרנטיבה ראויה?

ימי ג': 17.11.20 - 26.01.21  )10 מפגשים( שעות: 17:00 - 18:30  מחיר: 790 ₪
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לכתוב מהלב, לכתוב מהראש 
סדנה מובנית ומעמיקה לכתיבת פרוזה 

מנחה:  עדנה שמש, סופרת, עורכת, מתרגמת ומבקרת ספרים 

כלים  ונרכוש  הכתיבה  יסודות  את  נלמד  ומעודדת  תומכת  ובאווירה  קטנה  בקבוצה 
מיומנויות  וניישם  נשכלל  השיעורים  במהלך  פרוזה.  לכתיבת  ומעשיים  תיאורטיים 

כתיבה מתקדמות ונלמד איך לתרגם את החוויה האישית לכדי יצירה מוגמרת. 

ניחשף אל מבחר מייצג מהפרוזה הישראלית והעולמית: נכיר נקודות מבט ספרותיות 
 - ובעיקר  וסגנונות.  סוגות  למגוון  חשובות  כדוגמאות  אותן  ונבחן  נודעות,  ביצירות 
שלכן  היצירות  את  ונלמד  נציג  ידע:  לבין  כתיבה,  וכישרון  כתיבה  תשוקת  בין  נחבר 
ושלכם, בליווי אישי וקבוצתי. לקראת כל שיעור אבדוק את פרי עטכם ויחד נקרא ונדון 

ביצירותיכם לשם היזון חוזר, ולשם תרגול ועיבוד הטקסט הראשוני לסיפור מוגמר. 

בין הנושאים שנלמד:

הסֵפירה 	� אל  אישית  חוויה  מעבירים  שבאמצעותו  הייחודי  הקול  את  לזקק  איך 
הספרותית

איך פותחים סיפור 	�

איך בונים דמויות מורכבות וצירי עלילה מקוריים 	�

שימוש בִמְשלבי שפה שונים	�

קול המספר: כתיבה פוליפונית, זרם התודעה, הְמָספרת היודעת-כל, מסּפר ֵעד, 	�
ועוד 

איך עוברים מכתיבה אינטואיטיבית לכתיבה מודעת	�

עולם 	� השקפת  להפוך  מבלי  מסרים  מעבירים  איך  השורות?  בין  כותבים  איך 
לדידקטיקה?

מה בין "סיפור חיים" ליצירה ספרותית 	�

איך מפרסמים ספר	�

Í .בתום הקורס יינתנו עזרה וייעוץ למבקשות/ים להוציא את יצירתן/ם לאור

ימי ג': 17.11.20 - 26.01.21  )10 מפגשים( שעות: 17:00 - 18:30  מחיר: 840 ₪
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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 
הרצאה  בכל  הבריאה.  החיים  תוחלת  להאריך  סיכוי  והגדלת  נפוצות  למחלות  סיכון 

תתבצע העמקת ידע תזונתי מבוסס מדע מחזית המחקר והשפעתו על בריאותינו. 

עד 120 - סודות 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 הנסתר 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 הסודיים 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.

צמחי מרפא - החלטות בנוגע לחליטות  	
על  נפרט  ובאילו תנאים?  לבריאות  חליטות מצמחי מרפא תורמת  כיצד שתיית 

חליטות שהתגלו כמסייעות למניעת מחלות ואיך מומלץ לצורכן.

שומנים בדם - הבדלים, סכנות ודרכי התמודדות  	
ניתן למצוא בבדיקות דם פשוטות? איזה ערכים קשורים  אילו תוצאות שומנים 

באמת לתחלואה? כיצד התזונה יכולה להזיק או להועיל? 
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מים - האם ההרכב שלהם משפיע על בריאותינו?  	
כיצד התפלה השפיעה על שרשרת המזון? נפרט על הקשר בין הרכב מי השתייה 

למחלות לב, כלי דם, בלוטת התריס, סרטן ועוד.

Í  הקורס יכלול מצגות, חשיפה והדגמת שימוש במזונות נבחרים הממחישים את
המידע היישומי הנלמד.

ימי ג': 17.11.20 - 26.01.21  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 790 ₪

מואן גוך ועד מאטיס
האמנות בסוף המאה ה-19 

ובראשית המאה ה-20
מרצה: ד"ר אפרת שטרן, תולדות התרבות המערבית - אומנות, מוסיקה וספרות

הרצאות בליווי מצגות, סרטי וידיאו, האזנה למוזיקה וקריאת קטעי ספרות נבחרים.   

לא נדרש ידע קודם.

נושאי הקורס*:

ואן גוך: תפוחי-אדמה, נעלי איכרים וכסאות ריקים 	�

סזאן: הצייר שָּפחד מדוגמניות	�

גוגן: החיפוש אחר “תרבות שאינה מכּורה לכסף” 	�

טולוז לוטרק: איש אצולה שבוחר בחיי-אשפתות	�

אנרי רוסו: לידתו של הציור הנאיבי	�

אוגוסט רודן: הַּפָסל שהעניק צורה ַלֵּסֶבל האנושי 	�

“חיות הפרא”: על מאטיס וקבוצת הפֹוביסטים	�

* ייתכנו שינויים קלים בנושאי הקורס.

Í  לאחר קורס זה יִּנְָתנּו קורסים נוספים אשר יסקרו את תולדות האמנות עד סופה
של המאה ה-20.

ימי ג': 17.11.20 - 26.01.21  )10 מפגשים( שעות: 17:30 - 19:00  מחיר: 790 ₪
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המרכזים היהודים במערב
מרצה: ד"ר ענת גואטה, היסטוריונית

גיבורי קורס זה הם היהודים האשכנזים במאה ה-18 והמחצית הראשונה של המאה 
ה-19 שקהילותיהם חוו שינויים וטלטלות בהשפעת הזמנים החדשים במערב. 

התפתחות  על  נלמד  האטלנטי.  האוקיינוס  צידי  משני  שהתחוללו  במהפכות  נעסוק 
מעמד יהודי החצר בגרמניה, נכיר את נשות הסלונים היהודיות ונלווה את ההגירות 

הראשונות לארצות הברית.

עידן המהפכות א' - אנגליה	�

עידן המהפכות ב' - ארצות הברית	�

עידן המהפכות ג' - צרפת	�

נפוליאון מאקלם את עקרונות הדמוקרטיה באירופה	�

נשות הסלונים היהודיות בברלין	�

אנשי חצר יהודים בחצרות השליטים האבסולוטיים במדינות הגרמניות	�

הרוטשילדים - דור ראשון	�

ראשית הישוב היהודי בארה"ב	�

היהודים 	� המהגרים  של  ההשתלבות   - לארה"ב  הגרמנית  היהודית  ההגירה 
הגרמנים בארה"ב של המאה ה-19

ימי ג': 17.11.20 - 26.01.21  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 790 ₪
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המקרא והיהדות בראי הפסיכולוגיה 
של  ופילוסופיה  לפסיכולוגיה  ומרצה  פיזיקאי  אליצור,  אבשלום  פרופ'  מרצה: 

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 
עד  עוזו בפסיכולוגיה  הוויכוח במלוא  נמשך  והחיים. מאז  מיצרי המין  לא פחות 

ימינו.   

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

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

ימי ג': 17.11.20 - 26.01.21  )10 מפגשים( שעות: 18:00 - 19:30  מחיר: 790 ₪
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סדרי הרשמה
אשר  המקוון  ההרשמה  טופס  ובאמצעות  המייל  באמצעות  טלפונית,  להירשם  ניתן 

http://hutz.agri.huji.ac.il :נמצא באתר שלנו

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

לפרטים והרשמה:

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

הנחות
ניתן  להנות  ממקור הנחה אחד, מלבד הנרשמים ב"הרשמה מוקדמת" שייהנו מהנחה 

נוספת )למעט תושבי רחובות הפנסיונרים(.  

5% בכל הקורסים:   .1

לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד - 13.09.20.  

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

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

Í .חברי הסגל האקדמי הבכיר המועסקים במסלול הרגיל או המקביל

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

Í   .עובדים מנהלים קבועים או ארעים מעל 5 שנים

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

על כל הקורסים וללא הגבלה במספר הקורסים.  4. 15% לתושבי רחובות הפנסיונרים 

להנחה זו לא יתוספו הנחות נוספות 

10% לאוכלוסיות מיוחדות:  .5

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

Í  .67 גימלאים - נשים מגיל 62 גברים מגיל

Í .תלמיד ותיק - תלמידים שהשתתפו בתכניות ההעשרה של המדור

Í  .בוגרי האוניברסיטה העברית

תשלומים - קיימת אפשרות לשלם במזומן, בהמחאות ובכרטיסי אשראי בתשלומים. 
מועד התשלום הראשון - 13.11.20.    
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מורים ועובדי הוראה יפנו אישית אל המפקח המחוזי במשרד   - גמול השתלמות 
החינוך והתרבות להסדרת האישור מראש. עובדים בדירוג האחיד, מהנדסים ועובדי 
המוסד  קוד  עבודתם.  במקום  אנוש  משאבי  למנהל  או  ההדרכה  לרכזי  יפנו  המח"ר 

שלנו - 2111.   

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

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

השתתפות  ביטול  הודעת   .25.10.20  - ראשון  ליום  עד  ההרשמה  את  לבטל  ניתן 
.ofiraa@savion.huji.ac.il :בלימודים תתקבל בכתב בלבד למייל של אופירה

לאחר תחילת הלימודים החיוב יתבצע כדלקמן:

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

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

Í .₪ 50 + מפגש שלישי - ערך יחסי של שלושה מפגשים

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

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

לגופו של עניין, בכפוף לנוהלי האוניברסיטה.    

מפגש חלופי - בהרשמה לקורס התלמיד מקבל על עצמו את האחריות להגיע לכל 
המפגשים. המדור ללימודי חוץ אינו מחויב לספק לו פיצוי כספי או כל פתרון חלופי 

אחר. 

תינתן אפשרות להשתתף עד שני מפגשים, בקורסים אחרים, במהלך סמסטר א' בשנת 
תשפ"א בלבד בתיאום עם אופירה. 

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

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

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

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

פספורט. 

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

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

גב' לירז אבוקן - בית ריזפלד  צוות המדור: 

גב' קרן אוחיון - מזכירת המדור   

גב' אושרת אלימלך - בית ריזפלד  

גב' סיגל גולדנר - קורסים מקצועיים  

גב' לירון דיין בן מנחם - קורסים מקצועיים  

גב' שני אביקסיס - הנהלת חשבונות  

גב' שגית שקולניק - הנהלת חשבונות  
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