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 במה רב תחומית לאנשים סקרנים במיוחד –מכללת בוקר 

 על במה אחת ברחובות נפגוש את כל מחוזות הרוח, התרבות והחברה ומגמות חדשות בעולמנו.

 ההרצאות מלוות במצגות, מוסיקה חיה, סרטונים, ומיטב המרצים בארץ.
 

 

                                                                             כולל קפה ומאפה₪   800יד לבנים  |  בית |   09:00מפגשים | ימי א' או ג' |   30

 !על בסיס מקום פנוי בלבד במכללת הבוקר, האירועים 59 -כניסות ויוכל לנצלם, בכל אחד מ 30 -כל רוכש יקבל כרטיס ל
 

 יום שלישי מרצה יום ראשון

21.10.18 

 מסעות בעקבות שירים ויצירות-מוזיקה ללא גבולות

 נצא למסע לא שגרתי בעקבות סיפורים ומוזיקה נפלאה

 אירוע פתיחה

 שירן שחר בורק והזמרת יואל שתרוג

 שירן"-"טריו רכבהבליווי ה

23.10.18 

 "השביל הזה מתחיל כאן"

 מסע למושג דרך ולמוזיקה המוקדשת לדרך ולמסעות

28.10.18 

מסע היסטורי  - הנס האחד אין שנילקבל את 

 בעקבות שירתו המיוחדת של נתן אלתרמן

 אביחי ברג

 מדריך טיולים

30.10.18 

שירת מלחמת  - רבותיי ההיסטוריה חוזרת

 העצמאות

04.11.18 

                    מלך החורים השחורים.  -סטיבן הוקינג 

 על חייו יוצאי הדופן והישגיו המדעיים 

 גרוספרופ' עילם 

 פיזיקאי, מכון וייצמן למדע

06.11.18 

  המוסיקה של הפיסיקה:

המוסיקה של החלקיק האלוהי יחד עם 

 ההוכחות לאי קיומו או קיומו של אלוהים

11.11.18 

הקשר האיראני והזווית  –"העימות בסוריה 

 הישראלית"

 יריב פלד

חוקר ומרצה, מומחה לענייני צבא 

 וביטחון

13.11.18 

"שקט ממושך בצל חשש  –"גבול לבנון 

 להסלמה"

18.11.18 

 המדע של האהבה והזוגיות

 ר ליאת יקיר"ד

 מכון ויצמן למדע ר לגנטיקה מולקולרית,"ד

20.11.18 

 מדע, רגש ועתיד האנושות

25.11.18 

 דיאלוג בין אמנים ישראליים ואמני המערב

 חנה ארבל

 מרצה לאמנות )לציון חנוכה(

27.11.18 

 הציור, הפיסול והמיצב מוטיב האור באמנות

09.12.18 

 טאיוואן מחוז או מדינה? בין המגל והפטיש 

 זאביק רילסקי

 ארכיאולוג וגיאוגרף

11.12.18 

 ואסלאם טורקיסטאן הסינית: אויגורים, נוודים

16.12.18 

 ייקובסקי, מפצח האגוזים’צ

 רועי עלוני

 פסנתרן ומוסיקולוג

 

18.12.18 

הווירטואוזים של ארתור רובינשטיין, מגדולי 

  20-המאה ה

23.12.18 

 מיתוס האושר והולדת המשמעות 

 ר שמעון אזולאי"ד

פילוסוף ואיש חינוך, מלמד בחוג לפילוסופיה 

 ה האקדמית אונויבאונ' העברית ובקר

25.12.18 

הדרך לחברה -עקרון החסד ואתגר הסבלנות

 רב תרבותית

30.12.18 

 "הנסיך הירוק"

שהפך למודיע של בנו של מנהיג החמאס 

 השב"כ

 גונן בן יצחק

 סוכן ומפעיל שב"כ לשעבר

 שיחה מרתקת +הקרנת הסרט

 (11:30"הנסיך הירוק" )סיום משוער 

01.01.19 

 "הנסיך הירוק"

בנו של מנהיג החמאס שהפך למודיע של 

 השב"כ

06.01.19 

 לאן? -יחסי ישראל ומדינות ערב

 ר מיכל יערי"ד

עוסקת רבות מומחית לדיפלומטיה הסעודית. 

 בתחומי צבא, ביטחון ודמוקרטיה

08.01.19 

 הנשים בעולם הערבי

13.01.19 

על תגלית  –שבעת העולמות החדשים 

 ארץ-כוכב ולו שבעה כוכבי לכת דמויי-מרעישה

 אילן מנוליס

אסטרונום, מנהל את מצפה הכוכבים 

 של מכון ויצמן למדע

15.01.19 

ההשלכות –המוניות וסכנת האסטרואידים  הכחדות

של התנגשות אסטרואידים ושביטים בגופים 

 במערכת השמש

20.01.19 

 ריבוי התרבויות של הישראלים

 סים קלדרון יפרופ' נ

 המחלקה לספרות, האונ' העברית

22.01.19 

 מאיר אריאל והזמר העברי
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27.01.19 

                                   - היה פנס בודד" ההי"

 מופע המוקדש לסשה ארגוב

 ר אורי לשמן"ד

 מוזיקאי רב תחומי, מלחין, מנצח ומעבד

 ישראלי-והזמרת מאי לשמן

ראש המחלקה הווקאלית הרב תחומית 

 באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים

29.01.19 

                                  -" יפים הלילות בכנען"

 מזרח ומערב בזמר העברי

03.02.19 

איראן, הגרעין והעתיד. המדיניות האיראנית 

 מסוריה ועד חיזבאללה

 נדב אייל 

עיתונאי, עורך חדשות החוץ של חדשות 

 עשר

05.02.19 

הודו מעצמת על? אומה של דלות וחולשה 

 פנימית, ועל מנהיגה הנוכחי נרנדרה מודי

10.02.19 

:                אגם הברבורים בשלוש גרסאות

 קלאסי, מודרני, פוסט מודרני

 ילין-ליאורה מלכא "רד

החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת 

 תל אביב

12.02.19 

 בלט מקלאסי למודרני

17.02.19 

 רשמשל כבשת ה –סיפור דוד ובת שבע 

 יוסי נינווה                

 מרצה בכיר לתנ"ך

19.02.19 

 סיפורה של יהדות מתבוללת -מגילת אסתר 

24.02.19 

 דיפלומטי אתגר משפטי -אנטישמיות מודרנית 

 עוזי רביפרופ' 

ואפריקה ה"ת ראש החוג להיסטוריה של המז

 באונ' ת"א

26.02.19 

 הזיווג המוזר -איראן וישראל 

 

03.03.19 

 מוח ותזונה

 

 עידו מגן "רד

מולקולרית במכון חוקר במחלקה לגנטיקה 

 וויצמן

05.03.19 

 קאנביס: ההיסטוריה, המדע והרפואה של הצמח

10.3.19 

עלייתו של כורש, שיבת ציון והקמת בית 

 המקדש השני

 )לציון פורים(ר ענת גואטה "ד      

  היסטוריונית

12.3.19 

 מבט על מגילת אסתר לאורן של תגליות

  ארכאולוגיות

17.03.19 

מאחורי  שקרים ופוליטיקהפרס נובל: סקס, 

 הקלעים של הפרס היוקרתי ביותר בעולם

 שלמה טחן

  חוקר תרבות ועורך ספרותי

19.03.19 

 חוזה או הוזה?  איש החלומות מווינה

 קווים לדמותו של הרצל

24.03.19 

 מסע בצפון בורמה: מסע במדינה סגורה 

 מורן קושניר

מרצה על תרבויות בדרום ובמזרח אסיה, עם 

 התמחות בתרבות ההודית

26.03.19 

 מגוון מרהיב של נופים ותרבויות בצפון הודו

31.03.19 

המדינה הקטנה  הוותיקן –"הכס הקדוש" 

 על כוח, כסף וגם אמונה .בעולם

 יסכה הרני

 חוקרת נצרות

02.04.19 

 הספרים הגנוזים של עולם הנצרות: גילוי,

 על הברית החדשה ועל ישוע-פתיחה ופענוח

07.04.19 

קושיה על הקושיות, מה חשיבות הקושיות הללו? 

מה מוזר במיקום שלהם בליל הסדר? ומה הקשר 

 לחג החירות?

 הרב אילעי עופרן

 )לציון פסח( 

09.04.19 

 עיון פרשני היסטורי. -"וימת מלך מצרים" 

עיון פרשני בפסוק אחד בתיאור יציאת מצרים בספר 

 שמות

28.04.19 

 ובאנדלוסיה במזרח הקרובאדריכלות האסלאם 

 רן שוהם

 אדריכל

30.04.19 

 התפשטות אדריכלות האסלאם בעולם

12.05.19 

 ייצוגי השואה בשירה הפולנית

 )לציון יום השואה(פרופ' רפי ויכרט 

 משורר ומתרגם  

14.05.19 

 ייצוגי השואה בשירה העברית

19.05.19 

שנה  101-עשרת הימים שזעזעו את העולם

 אוקטובראחרי מהפכת 

 נינו אבסדזה

חברת הכנסת לשעבר, פרשנית 

 ועיתונאית

21.05.19 

איזה יין שתה "אב כל  - מסטלין דרך היין

 העמים" ואיך בנו רכבת מיוחדת להובלתו

26.05.19 

זה לא נגמר עד שהגברת  -ורדי\לה טרוויאטה

 עם הקמליות שרה

 מרב ברק

 מרצה וחוקרת אופרה

28.05.19 

היצירה המופתית של סנט  -פורטמן\הנסיך הקטן

 אקזיפרי ביצירה מוזיקאלית מרגשת ומרהיבה

02.06.19 

 הר הבית: היסטוריה, דת, אקטואליה

 (ירושלים)לציון יום  ר ירון עובדיה"ד

 מזרחן ומורה דרך

04.06.19 

 מה קורה בה היום? -אקטואליה בירושלים 

 30.06.19 מופע סיום משותף בהיכל 30.06.19
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 ופסיכולוגיה מוח מדע
 

  חדש! – חיטוב המוח

 , רופא העוסק בחקר המוחר יוסי חלמיש"ד
 

להבין את המיקום, ואופן הפעולה של רשתות עצביות  במוח המבטאות בין היתר  את  המודעות, הריכוז, המוטיבציה, 

 מצב הרוח, הזיכרון, האינטואיציה, השעון הביולוגי ומרכיבי האישיות. 

המוטוריות,  הקניית כלים מעשיים הנובעים מתוך ההבנות המדעיות לשיפור עמוק ונרחב של היכולות הקוגניטיביות,

 והאיזון הגופני. 
 

 ערוצי הפעולה של המוח    04.11.18

 רגש מצב רוח והתנהגות   09.12.18

 מוח ותנועה   20.01.19

 בשר ודם  –מוח   03.02.19

 הזיכרון   17.02.19

 שינה וחלימה   24.02.19

 התמצאות אישית ומרחבית 28.04.19

 היפנוזה, דמיון מודרך, מדיטציה, ביופידבק, אפקט פלצבו ומדע   02.06.19

 

 ₪ 60חד פעמי ₪  |   400מנוי  מפגשים |  8| בית יד לבנים  |   11:30יום א' |  

 

 

 
 

 מדריך הישרדות - אהבה ורגשות

 פסיכואנליטיקאי, פסיכיאטר וחוקר מוח פרופ' יורם יובל,

 

המדעיות החדשות ביחס למערכת ההפעלה הרגשית של הנפש השוכנת עמוק במוח, בסדרת הרצאות זו נתוודע לתובנות 

 ונבין מה יכול המדע ללמד אותנו כדי להשתמש בה, ולשרוד אותה.

 

מדוע היא מענגת ומלהיבה כל כך? מדוע אנשים שפויים מקבלים החלטות מטורפות  / אהבה זה כואב  26.10.18

 כאשר הם מאוהבים? מה הקשר בין אהבה לבין דיכאון? ואיך מתמודדים עם משברים באהבה? 
 

 מה גורם לנו לרצות דברים? מאין באות המוטיבציות הבסיסיות ביותר  / אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה   21.12.18

קורה כשאנו רוצים יותר מדי, ומה קורה כשאנחנו רוצים פחות מדי? האם אפשר לשלוט שלנו? מה 

ברצונות שלנו, או שהם תמיד ישלטו בנו? מה רוצות נשים, מה רוצים גברים, ומדוע קשה להם כל כך 

 להבין אלה את אלה?
  

 חדים וכולנו כועסים לפעמים. / אנשים אינם אוהבים לכעוס ולפחד, ובכל זאת כולנו פו הילחם או ברח  25.01.19

מדוע? המדע יכול כבר היום לעזור לנו לנצח את הפחד, אבל הוא חסר אונים כמעט כשמדובר בכעס. 

מדוע? ואיך כל זה קשור לכדורי הרגעה, לטראומה נפשית, ולדברים שאותם אנו לא זוכרים, אבל גם לא 

 יכולים לשכוח?
 

   להשתוקק למשהו,  –הקשר בין מיניות לבין עוגות קצפת? מה טוב יותר / מה  קיצור תולדות התשוקה  29.03.19

 או לקבל אותו? האם ניתן לדכא את התשוקה, או שהיא תמיד תנצח בסופו של דבר? ואיך כל זה קשור לסמים.
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 , אנו אומרים, וצודקים. מה הוא הכוח המניע מאחורי האהבה ההורית, / אין כמו אמא ילד מתוק שלי   10.05.19

והאם ילדים זה שמחה למרות שהם גורמים לנו לאבד את הראש? מה הקשר בין אהבה הורית לבין 

 אלטרואיזם.
 

 / כולנו רוצים להיות מאושרים. האם זה אפשרי בכלל? האם נולדנו לסבול, או להיות  הדרך אל האושר  14.06.19

מאושרים? האם המדע יכול לתת לנו טיפים כיצד להגביר את האושר שלנו, והאם לתובנות העתיקות של 

אנשי דת ופילוסופים יש מקום במדריך האושר המעודכן? מה דרוש לנו כדי להצליח בחיים, והאם זה 

 משהו שניתן ללמוד אותו? בסופו של דבר, האם יש דרך אל האושר?
 

 

 מקומות מסומנים  ₪ |  449  |מפגשים  6 | העירוני היכל התרבות-העם רחובות בית|  10:00יום ו' | 

 08-9232200 :להרשמה
 

 

 

 חדש! – מדע, מציאות ודמיון: סדרת מפגשים על המדע המודרני

 המכון הישראלי למחקר מתקדם"-בין מקימי "אייר פיזיקאי וחוקר,פרופ' אבשלום אליצור, 
 

 בסדרה זו נתוודע בשפה פשוטה אל יסודות המחשבה המדעית ואל החידושים האחרונים בתחומי המחקר השונים. 

 

 מדע זה גם כיף: היופי כמדריך לגילוי חוקי הטבע 15.11.18

 תורת היחסות וחידת הזמן 13.12.18

 העולם המשוגע של הקוונטים  10.01.19

 התוהו ובוהואבולוציה, סדר מתוך   07.02.19

 זיופים ורמאויות בשם המדע  28.02.19

 פלא ושמו תודעה     04.04.19
 

 ₪ 45חד פעמי ₪  |    240מנוי  מפגשים |  6| בית יד לבנים  |   11:00יום ה' |  

 

 

 במספר ממדים ותולדות ירושלים היסטוריה

 

 חדש! – תולדות יהודי פולין מתור הזהב ועד ימי החורבן -יה" -לנ-"פה

 מומחה בתחומו, מנהל לשעבר של קורסי הכשרות מדריכים לפולין ביד ושם ובבית לוחמי הגטאותאוריאל פיינרמן, 

 

במשך מאות שנים הייתה הקהילה היהודית שבפולין למרכזית בעולם היהודי. במהלך סדרת ההרצאות, נספר את סיפורה 

והרוחות החדשות בעת החדשה, ועד  16-הזהב במאה ה-הביניים, דרך תור-המרתק של היהדות הזו, מראשיתה בימי

 לחורבן בימי השואה. 

 

 ראשית היישוב היהודי בפולין – "נפל פתק מהשמיים"   25.11.18

הביניים? ומי המלך הטוב שאישר ליהודים להתיישב -מתי ומדוע הגיעו ראשוני היהודים לפולין בימי

 ברחבי הממלכה? הכול יסופר בעזרת האגדה של עגנון "לכו לפולין". 
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 מי היו הגליציאנרים? – "רוחות חדשות ממערב"    23.12.18

פולין תמורות עצומות, שבאו לידי ביטוי במגמות שונות. בהרצאה זו , עברו על 19-וה 18-במאות ה

 נתאר את האתגר שהוצב בפני יהודי גליציה עם רוחות האמנציפציה.
 

 סיפורה של קהילת ורשה – "תל אביב של פולין"   27.01.19

קהילת ורשה הייתה הגדולה ביותר באירופה ערב השואה. נספר את סיפור הקהילה, ובמיוחד נעמוד על 

 ונה האנושי והתרבותי. גיו
 

 סיפורה של קהילת לודז' – "מנצ'סטר של פולין"    03.03.19

לודז' נחשבת לצעירה שבערי פולין, ובהתאמה גם הקהילה היהודית. ייחודה כעיר טקסטיל השפיע רבות 

 על התפתחותה, וכן על תולדות הגטו בימי השואה. 
 

 על יחסי הפולנים והיהודים במבחן הדורות – "שכנים"   31.03.19

מדובר בנושא רגיש וטעון, שהחריף בשנה שעברה עם "החוק הפולני" שנחקק בפרלמנט שבוורשה. 

 נבדוק את הנושא על צדדיו השונים, תוך כדי התמקדות בכמה אירועים שהתרחשו בימי השואה.  
 

 חיסולה של יהדות פולין בימי השואה – "מבצע ריינהרד"    19.05.19

ו יהודי פולין, ובמיוחד נעמוד על ייחודיותם של מחנות בהרצאת הסיכום, נציג את האופן שבו נרצח

 "מבצע ריינהרד".  
 

 ₪ 40חד פעמי ₪  |   180מנוי  מפגשים |  6|  בית יד לבנים  |   11:30|   יום א' 

 

 

 "תולדות ירושלים מאז ועד היום"

 , בדגש על העולם הערבי והאסלאםמורה דרךר ירון עובדיה, "ד

 

ירושלים, שילווה במקורות ובמפות, ובו נכיר מעט את ההיסטוריה של ירושלים, את  קורס מבוא קצר לתולדות

 הגיאוגרפיה של העיר וכמובן את האקטואליה.

 

  מי היו יושביה הקדומים, האם נכבשה על ידי  - ירושלים בתקופה הכנענית ובתקופת הבית הראשון   11.02.19

 ועוד.יהושע, ואם לא אז מדוע? בשטח איזה שבט יושבת ירושלים 
 

 שנה אורכה, הביאה שינויים דרמטיים בתולדות  600תקופה ארוכה זו,  - ירושלים בימי הבית השני    18.02.19

העיר. מי בנה את בית המקדש, מה רצו היוונים ולמה בנה הורדוס שוב את בית המקדש? ולא פחות 

 חשוב, מדוע חרבה ירושלים?
 

 אחרי חורבן הבית והעיר, נבנתה ירושלים מחדש. מי בנה ולמה?  - ביזנטית-ירושלים בתקופה הרומית   25.02.19

 מה היה בבית המקדש וכיצד הפכה העיר למקודשת לנצרות?
 

 תקופה ארוכה זו, המכונה ימי הביניים, מאופיינת בחילופי שלטון תדירים. מי  - ירושלים בימי הביניים   18.03.19

צלאח א'דין את העיר ומתי ולמה זה משפיע הם הפאטימים, מדוע הגיעו הצלבנים ומה בנו? כיצד כבש 

 עד היום.
 

 הממלוכים, חיילים שכירים, השתלטו על האימפריה  - ירושלים בתקופה הממלוכית והעות׳מאנית   25.03.19

 שנה בנו התורכים חומה בעיר משגשגת? 300ושלטו מקהיר. אז מה הם עשו בירושלים ולמה אחרי 
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היא מאה של תמורות, ואלו לא פסחו על ירושלים. נכיר את  19-ה המאה - ירושלים בעת החדשה  01.04.19

 פעילות המעצמות, הבנייה וכמובן היציאה מהחומות, ונראה כיצד שינו הבריטים את ירושלים.
 

 הרצאה אחרונה ובה נדבר על מה שקורה היום בירושלים: גיאוגרפיה,  - אקטואליה בירושלים    08.04.19

מול פיתוח ועוד. למרות שזו אקטואליה, הנושא פותח עיניים ונותן אוכלוסייה, גדר הביטחון, שימור 

 תמונה מעניינת על בירת המדינה.
 

 למנויים בלבד₪  |  280מנוי  מפגשים + סיור |  7|  בית התרבות  |  09:30יום ב' |  

  29.4.19סיור מסכם )יתומחר בנפרד(: 

 

 

 אירופהב ומוסיקה אמנות היסטוריה,

 

 ההיסטוריה המרכז אירופאית באמצעות מוסיקה, אמנות, ספרות וקולנועמבט אל 

 2009מגיש ועורך חדשות בטלוויזיה וברדיו וצ'לן. זוכה פרס סוקולוב לתקשורת האלקטרונית לשנת , דוד ויצטום

  

 בין הפרוטסטנטיות, פרוסיה,  - רר ויוהן סבסטיאן באךיכנסיה, תרבות והשכלה: מרטין לותר, אלברכט ד   15.01.19

 והנאורות.

 קלאסיקה מול קיסרים, בורגנים ומהפכנים. – היידן, מוצרט, והמהפכה הצרפתית    05.02.19
 

 הרומנטיקה, הפנימיות  - נפוליאון, בטהובן, שוברט: פרשת המים העמוקה במוסיקה ובתרבות האירופית    26.02.19

 .והמוות מיוהן וולפגנג גיתה עד תומס מאן
    

 מול וינה  –"יצירת האמנות הכוללת", המיתולוגיה והאימפריאליזם  - ווגנר, ניטשה והלאומיות הגרמנית   19.03.19

 מאהלר, פרויד, ואמנות סוף המאה: המודרניזם, האנטישמיות והמשבר הגדול של המאה העשרים. -
 

 קומוניזם ומהפכנות נוסח קורט וייל וברטולט ברכט,  - קולנוע, פוליטיקה ואידיאולוגיה בין שמאל וימין    09.04.19

 הנאצי החדש של לני ריפנשטאל.מול הקולנוע 
 

 רדיו, קולנוע, וטלוויזיה: בין מלחמות העולם ואחריהן, משני  - המטרופולין החדש ותרבות ההמונים    07.05.19

 עברי מסך הברזל.   
 

 ₪ 45חד פעמי ₪  |   210מנוי  מפגשים |  6|  בית יד לבנים  |   11:30  | יום ג' 

 

 

 והתגליות החשובות בהיסטוריה"מהגלגל אל הכוכבים" ההמצאות 

 עיתונאי, עורך ומגיש תכניות טלוויזיה ורדיו ישראליאורן נהרי, 
 

 ?מה הן אם כן ההמצאות והתגליות החשובות בהיסטוריה? איך משווים ביניהן

 מה ההבדל בין תגלית לבין המצאה לבין תיאוריה מדעית? האם ההבדל חשוב?

 

 הירוקה  המהפכה ובעלי החיים, דרך המחרשה והטרקטור אלמביות החיטה  -אוכל, קדימה אוכל   25.12.18

 .והטפטפות

 המפות, המצפן והסקסטנט,  הספרים, –הדפוס והרחבת גבולות הידע  - ההמצאה החשובה בהיסטוריה    12.02.19

 .של האדם והביאו לעליונותו הטכנולוגית והמדעית המצאות שפותחו במערב –העדשות המגדילות 
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 שבו אין עוד חושך. מהניסויים הראשונים של וולטה ועד העולם של ימינו, עולם - יהי אור: החשמל    05.03.19
 

 להניע את העולם,  אנרגיה –מנוע הקיטור, מנוע הבעירה הפנימית, הכורים הגרעיניים  - תן לי כוח    26.03.19

 .הרכבת, המכונית והמטוס עד הטילים לחלל להניע את המכונות וכלי הרכב: מנולי האריגה הראשונים דרך
 

 ההרדמה  ההמצאות שהאריכו את חיינו ושיפרו אותם: מהחיסונים הראשונים דרך - לבריאות    30.04.19

 .והפניצילין אל הגלולה למניעת הריון והמחקרים הגנטיים
 

 טם אל -ותופי טם עידן המידע והתקשורת, מאותות עשן –פון -מהטלגרף אל הסמרט - נהיה בקשר     14.05.19

 המברק ואל האינטרנט.
 

 ₪ 45חד פעמי ₪  |   240מנוי  |  מפגשים  6  ||  בית יד לבנים    11:30|   יום ג' 

 

 

La Bella Italia חדש! – לראות, לחוות, להבין ולהרגיש את איטליה 

 , מנצח אופרה, איש אמנות ומנהלו האמנותי של אנסמבל קואדריביום בוונציהר דן רפפורט"ד

 זמרת  ואלכסנדרה וילסון,
 

הקורס מציע חוויה איטלקית ייחודית המחברת את כל היפה והמעניין שבאיטליה מהדרום ועד הצפון ומציג הקשרים 

ויעקוב אחר האופייני והמיוחד לו באמצעות  חדשים לגילוי הקסם האיטלקי. כל מפגש יתמקד באזור אחד מאזורי איטליה

 תמונות מרהיבות, צלילים, סרטים והדרכה ייחודית. 

 

 : נפלאות איטליה הים תיכונית סיציליה   06.11.18

 פלרמו, נוטו, פיאצה ארמרינה, אתנה, קטניה

 מהנופים המרהיבים לאמנות המטבח ועד הארכיטקטורה שמספרת את סיפורו של האי מהיוונים ועד המאפיה. 
 

 : הטמפרמנט האיטלקינפולי   27.11.18

 מפומפיי עד הולדת הפיצה, מהקומדיה דלארטה עד סופיה לורן.
 

 העושר האינסופי של התרבות האיטלקית רומא עיר הנצח:    18.12.18

 של מיכלאנג`לו וברניני, ועד רומא של פליני. מרומא של יוליוס קיסר דרך רומא
 

 נופים עוצרי נשימה  אזור המרקה:   08.01.19

 הגבעות, המנזרים, הרחובות והארמונות... מסע בתמונות. 

 אורבינו ופזארו, מפלאי השלטון הנאור ועד הולדת ההומור האיטלקי.
 

 יופי ללא סוף פירנצה וטוסקנה:    29.01.19

 פיזה, סיינה, ארצו, סן ג`ימיניאנו 

 פירנצה, העיר שתרמה יותר מכל עיר אחרת למושגי היופי הויזואלי ולהולדת הרנסנס. 

 מהחדשנות וההמצאה האיטלקית אל הבנקים והעולם החדש. 
 

 : הלב הפועם של איטליהניהאאמיליה רומ     19.02.19

 בולוניה, רוונה, פרמה, מודנה, פררה

 מסע בעקבות הטעם, סגנון החיים והפשטות של האמת האיטלקית.
 

 נציאני בין ארמונות גשרים ותעלות ו: מסע היסטורי בקסם הונציהוו    12.03.19

 ממרקו פולו ועד ימינו, מהקרנבל ועד הגטו, פלאי העיר שעיצבה את המושג "רומנטיקה"...  הבוונציהחיים 
 

 



 

9 

 שמורה לשינויים הזכות*   ח.ל.ט* 

 

 

 

 מנטובה, קרמונה, מילנו לומברדיה    02.04.19

 מיותרת.האופנה האיטלקית, האופרה בלה סקאלה, סטרדיבריוס וכל מילה 
 

  ₪ 45חד פעמי ₪  |  280מנוי   מפגשים  |  8בית יד לבנים  |  |   11:30|   יום ג' 

 

 

   חדש! – היצירות האחרונות של המאסטרים הגדולים -אמנות 

צייר, אוצר, כותב ומרצה על נושאים  א.", בוגר בצלאל ובעל תואר שני מאוניברסיטת תיונתן הירשפלד

 תרבותיים, פילוסופיה ואמנות

 

היצירות שנעשו כצוואות רוחניות של מסע אל שיקום מושג העומק באמנות ובהגות. במהלך הקורס נצלול לעומקים של 

 ענקי האמנות המערבית ערב מותם.

רצאות מתמקדות ביצירות האחרונות של המאסטרים הגדולים, יצירות הזקנה, הצוואות הרוחניות של מיכלאנג'לו הה

 טיציאן רמברנדט קראווג'יו ולסקז גויא ועוד.

רוספקטיבי של האמן על מפעל חייו טמבט ר - טיציאן \מנאופלטוניזם רנסאנסי לאסכולה של איש אחד מיכלאנג׳לו

ולסקז, גן השבילים  \למות באמנות בשביל להיוולד בחיים - קראווג׳יו \בעבודותיו האחרונות שהן חשבון נפש נוקב

גויא,  \והמצאת יצירת האמנות המודרנית רמברנדט \המתפצלים, מבוך המראות, כתב החידה של האמן הפילוסוף

 , הציורים השחורים ומות הצופה.הגאולה שבזקנה

 

 ₪ 45חד פעמי ₪  |   240מנוי  מפגשים |  6|  יד לבניםבית |  20.12.18| פתיחה:  11:15יום ה' |  

  28.03.19  |  07.03.19|    14.02.19|    31.01.19|    03.01.19תאריכים:  

 
 

 פילוסופיה 

 

 חדש! – וריי ורבותיימ

 'קול ישראל' , מרצה לפילוסופיה, עיתונאי, מבקר ספרות בעיתון 'הארץ'  ובאירי ריקין

 

 לימד אותנו למה הבל הבלים היא העסקה הכי טובה ולמה "איש באמונתו יחיה", זה בכלל לא  / קהלת    14.11.18

 .מה שחשבנו

 לימד אותנו שהמציאות מתחילה במקום שבו משתתקים החושים ומדוע אהבה אפלטונית /  אפלטון    12.12.18

 .עולה על כל האהבות

 לימד אותנו לשאול מי קיים, איך אפשר לגלות את אלוהים בלי אמונה ולמה אלוהים בכלל /  רנה דקארט    09.01.19

 .לא דתי

 לימד אותנו בשלושה מחזות )המלט, רומיאו ויוליה והמלך ליר( את כל מה שרצינו )ולא  / שייקספיר    06.02.19

 רצינו( לדעת על המצב האנושי.

 .לימד אותנו לרקוד על פי תהום, להיגאל מהצורך בגאולה וגם מי הרג את אלוהים/  ניטשה    06.03.19

 

 ₪ 50חד פעמי ₪  |   200מנוי  מפגשים |  5|  בית יד לבנים  |   14.11.18| פתיחה:  19:30' |  דיום 
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 ספרות
 

 מחלוני וגם מחלונך: קריאה בספרות העברית

 מרצה וחוקרת ספרותבלהה בן אליהו, 
 

אנושיים משמעותיים, כאלה שבין נשים נקרא ביצירות מן הספרות העברית בת זמננו, העוסקות בזיקות ובקשרים 

 לגברים, בין הורים לילדים ובין חברים.

ננוע בין  קירבה למרחק, בין עיוורון לפיקחון, בין געגוע וכמיהה לבין מימוש ופגישה ונתחקה אחר סודה של האינטימיות 

 יישזרא מוצגת ביצירות השונות. נתבונן בנקודות מבט שונות המוצגות ביצירות. החלון הממשי והמטאפורי יכפי שה

 בקריאתנו, שהרי "דברים שרואים מכאן לא רואים משם"...

 

 קריאה ביצירת דוד גרוסמן, דורית רביניאן, ח.נ.ביאליק, איציק מאנגער ועוד - בין שורשים לכנפיים 18.11.18
 

עיון ב"מנחם מנדל" מאת שלום עליכם, "אסתרליין יקירתי" מאת  - סיפור בשני קולות – המכתביםרומן   16.12.18

 ש"י עגנון ו"השפעה בלתי הוגנת" מאת אריאל הירשפלד ורונית מטלון
 

  עמוס עוזו קריאה ביצירת זלדה - "שלומי קשור אל שלומך בחוט" 13.01.19

 על אהבותיה של לאה גולדברג - "מחלוני וגם מחלונך" 24.02.19

 קריאה ב"בצל גבירתנו" מאת נורית זרחי - עם בוא הזיכרון  12.05.19

 עיון ב"פנים אחרות" "הרופא  - על תנועה ושינוי בחיים הרגשיים –"שאין כל מחיצה מפסקת ביניהם"   26.05.19

 וגרושתו" ו"פרנהיים" מאת ש"י עגנון
 

 ₪ 45חד פעמי ₪  |    240מנוי מפגשים |   6בית יד לבנים  |    |  11:30|   יום א' 

 
 

 

 "מועדון הספרות" עם קובי מידן

 מנחה טלוויזיה, מתרגם, מדבב ושדרן רדיו ישראליקובי מידן, 
 

 קאובוי יהודי או קולו של דור שלם? הוא נולד בשם רוברט אלן צימרמן בעיר קטנה במערב  -בוב דילן   21.11.18

ולא טרח להגיע  -העשרים. הוא זכה בפרס נובל התיכון והפך ליוצר האמריקאי הגדול של המאה 

 ואדם די בלתי נסבל.... –לקבלו. הוא יוצר גדול 

שירי המחאה שהצעידו המונים ושירי האהבה ששברו לבבות. נפגוש  -זכר בשירים הגדולים של דילן ינ

 נתפוס... את שלל הדמויות שהוא עטה על עצמו במשך השנים כדי להסתתר, כדי שלא "נתפוס" אותו. אולי
  

 ועד "ספר הבדיחה אוסטרופולימהרשל'ה  –הרצאה ראשונה  -)מפגש כפול( חנוך לוין וההומור היהודי    02.01.19 

. מהם מאפייני ההומור היהודי? ומה ניתן ללמוד עלינו והחידוד", מפתגמים במרוקאית ועד דז'יגאן ושומכר

כיצד  –מתוך ההומור שלנו? וכיצד משתלב בכך חנוך לוין? הרצאה עם לא מעט בדיחות... הרצאה שניה 

ממשיכים הטקסטים של לוין את ההומור היהודי וכיצד הם חורגים ממנו? הקשר של כל זה לחינוך הדתי 

 רצאות נפגוש קטעים מסיפוריו, ממחזותיו ומשיריו של היוצר הישראלי הגדול.  שקיבל לוין בילדותו.  בשתי הה
 

מחבר "מלחמה ושלום, ו"אנה קרנינה", מי שבעיני רבים הוא גדול הסופרים מאז ומעולם.  -ל"נ טולסטוי    27.03.19

", שהוא אחת מפסגות אמנות הסיפור אי פעם. בעל אחוזה רוסי שוכב על "מותו של איוון איליץ –במפגש 

ערש דווי ועורך את חשבון הנפש, והחשבון משתנה עם ההשתנות במצבו הרפואי...נשמע גם איך 

  בסיפור הביוגרפיה המסוכסכת של טולסטוי עצמו, בעל אחוזות שדגל בחלוקת הרכוש. משתקפת
 

 ₪ 65חד פעמי ₪  |   220מנוי  |  מפגשים  4בית יד לבנים  |  |   19:00|   יום ד' 

27.02.19 
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 שנתי - ספרות

 , מרצה לספרות ולמקראשרה רגב
 

 סיפורי ים וחוף, נהרות וסערות. "ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עלי עברו" )יונה, ב, ד(.

 , עמליה כהנא כרמון, עידו גפן, מרגרט אטוורד, י, ח ברנר, ג'רום ק' ג'רום ועוד.נקרא ביצירות מאת ס' יזהר, איסק דינסן
 

 ₪  900 מפגשים  |  30  |  הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף  |  18.10.18|  פתיחה:   11:00  | יום ה' 

 

 

 חוויה מוסיקלית
 

 ולהיפך! -ביצועי המופת ליצירות הנצח 

 פסנתרן ומנצחמלחין,  המאסטרו גיל שוחט,

 

                                                                        היצירות הגדולות ביותר בהיסטוריה המוסיקאלית, בביצועים שהפכו למיתוס. 

בסדרה חדשה יושמעו יצירות המופת עם המבצעים הגדולים ביותר. יוסבר מה הפך את הביצוע הספציפי אשר זכה 

מה הקשר של המבצע למלחין, והאם המלחינים הגדולים היו המבצעים הטובים ביותר של למה שהוא, לתהילה 

 ? יצירותיהם
 

 מריה קלאס מבצעת טוסקה מאת פוצ'יני. אמנית אורחת: אולגה סנדרסקיה.   31.10.18

 קל.קרלוס קלייבר מנצח על הסימפוניה השביעית מאת בטהובן. אמן אורח: מיכאיל זרצ   26.12.18

 לאונרד ברנשטיין מנצח על הסימפוניה התשיעית מאת מהלר. אמן אורח: אלון הררי.   20.02.19

 מאת פרוקופייב. אמן אורח: ויקטור סטניסלבסקי. 3מרתה ארחריץ' מבצעת את הקונצ'רטו מס'    03.04.19

 שמחה חלד.פרה מבצעת את הקונצ'רטו לצ'לו מאת אלגאר. אמן אורח: -ג'קלין דה    29.05.19

 לוצ'יאנו פאבארוטי, פלאסידו דומינגו, חוזה קארראס בקונצרט שלושת הטנורים. אמנית אורחת: קרן הדר.   03.07.19

 

 ₪      449מפגשים  |   6|    מקומות מסומנים |   |  היכל התרבות, בית העם רחובות  10:00 יום ד'  | 

 08-9232200 :להרשמה

   

 וקולנוערוחניות, תרבויות 
 

 חדש! – "מסאלה הודית"   -"מפה ומשם תבל ומלואה" 

 טיבטי-, חוקר תרבות במרחב ההודויותם יעקבסון
 

הסיפורים של תושביה רחב הודו היא תת יבשת עצומה ומגוונת. אמונותיה אין סופיות, דרכי הפולחן בה רבות ושונות וים 

ועמוק. סממנים דתיים ותרבותיים שהגיעו אליה, כגון האסלאם, הפכו להיות חלק מהרקמה החיה והעשירה שלה. 

במהלך הסדרה נכיר כמה פינות חמד, נשמע על פולחן ייחודי, על מיעוטים דתיים וקהילות קטנות ונספר סיפורים הודיים 

 צופני סוד.
 

 , יחד נכיר מעט מחבל הארץ העצום דרך ביקור אתרים מקודשים בראג'סטאן –ה ראג'סטאנית" "טרילוגי  16.12.18 

בשלושה אתרים מקודשים וציוריים על סיפורים מיתולוגיים קדומים הקשורים אליהם. לאורך ההרצאה 

 כולה נספוג שפע של ניחוחות והרבה צבעים, כמו שרק בראג'סטאן אפשר.
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 קדושת נהר הגנגס וחגיגות הקומבה מלה, את עיקר ההרצאה נקדיש  –"כל המים הקדושים "    06.01.19 

להתרחשויות הרבות השונות בפסטיבל הכד )הקומבה מלה(. ננסה לחוות, עד כמה שניתן דרך תמונות 

 והסברים, את החוויה העזה של ההשתתפות בו.
 

 במהלך ההרצאה נתוודע לעלילה המורכבת של אפוס הראמאינה, "מסעו של  –"האפוס המסופר מכול"     10.02.19

האל ראמה". הראמאינה, שחובר ככל הנראה במאה השלישית לפנה"ס, הוא ללא ספק הסיפור המסופר 

מכל ברחבי אסיה. נכיר את גיבוריו של האפוס ואת הקווים המרכזיים בעלילה. נחזה במעט מהאופנים 

סיפור וננסה להתחקות אחר המשמעויות התרבותיות והרגשיות שמקופלות האמנותיים שבהם מוצג ה

 בו וההזדמנויות שבהן הוא מוצג ומסופר כיום.
 

 , מלאנה, המקום שבו הביס האל את סיפורו של כפר נידח בהימאליה ההודית –"מסתורין במלאנה"     10.03.19

ד העמקים הפנימיים בדרום השד, הוא מקום שבו אגדות הופכות למציאות, הוא כפר נידח, החבוי באח

ההימאליה. בהרצאה נתוודע אל נופי האזור, נברר מדוע שונה מראה תושבי הכפר ממראם של שאר בני 

 ההימלאיה ומה פשר איסור המגע בהם.
 

 , בהרצאה נכיר את ההיג'רות. נעמוד על אורחות חייהן, נברר את כת הסריסים בהודו –"ברית אחיות"    07.04.19

את המיניות הרוחשת סביבן ונבחן את האופן שבו משתנה הקהילה במקביל מקומן בחברה כמו גם 

 לתהליכים המואצים שעוברת החברה ההודית בעידן המודרני.
 

 

 ₪  45חד פעמי |   ₪ 175מנוי  מפגשים |  5בית יד לבנים  |  |   20:00|  יום א' 

 

 
 

 

 

 התפר בין פסיכולוגיה ורוחניות-חכמת ניהול החיים

 זן מאסטר, מורה למדיטציה, מנחה קבוצות ומפתח שיטת הטרילותרפיהניסים אמון, 

 

 סדרה קצרה עם המורה המוביל בישראל לרוחניות מעשית, הבנת נפש האדם וחיבור בין מזרח למערב. 

 לימודים הנותנים תמונה רחבה יותר על המציאות שלנו ומפת הדרכים האפשריות. 

 , שלווה, אושר והגשמה.שלושה שיעורים עם ניסים אמון, על החיים
 

 

 מה יש לעולם הרוחניות להציע?   03.02.19

 להיכנס ולצאת בשלום ממאורת הדרקון. -מסע לאמיצים. נדבר גם קצת על שיחזור גלגולים         
  

 לחזק את שלוות הנפש   03.03.19

 הפנימי? התמודדות עם האורחים הפנימיים שלא מפסיקים להטריד, איך למצוא את השקט        
  

 אושר והצלחה בשלושת המישורים של האישיות   24.03.19

 כיצד ניתן להשיגו. שלושה סוגי אושר, כאלו שתוכלו  -גלויים מפתיעים על האושר והבנה חדשה     

 להגשים לעצמכם ולתת לחברים.
 

  ₪ 70 חד פעמי |   ₪ 180מנוי מפגשים |   3בית יד לבנים  |   |   20:00יום א' |  
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    הרצאה וסרט  –סינמה נירוונה 

 סרטי קולנוע רוחניים מרחיבי אופקים המעוררים למודעות

 

 מיינדפולנס: דרך הלב  19.12.18

היא היכולת להתנהל בתשומת לב וקבלה, באופן פחות  : מיינדפולנסרחל קפלןמפגש קולנועי עם 

שיפוטי ותגובתי. במחקר ובקליניקה נמצא, כי לתרגול מיינדפולנס השפעה מיטיבה על מצב הרוח, 

התמודדות עם לחץ ושחיקה, ואיכות החיים בכלל. גישת המיינדפולנס נטמעה זה מכבר בעולם הטיפול 

ורט ועוד. מקורה של הגישה במסורת הבודהיסטית, והמורה העסקים, הספ הנפשי, וכן בתחומי החינוך,

 טיך נהאט האן הוא אחד ממבשריה המשפיעים.

 להיות מאושר ברגע הזה -מיינדפולנס  יוקרן הסרט:
 
 

   ממלכת הדרקון הלא מעשן -בהוטן    16.01.19

תוך ניסיון  ,לםהממלכה הבודהיסטית האחרונה בהימלאיה, נפתחה לעו :דני ינאימפגש קולנועי עם 

 נואש לשמר את צביונה התרבותי הייחודי.

 (2015)בהוטן נבואה יוקרן הסרט: 

 
 

 על האמונה ועל המסע  13.02.19

ברמה הטיבטית אל עליה לרגל ביפן, מטקסים בנהרות  מהשתטחויות :איילת אידלברג מפגש קולנועי עם

הודו אל כניסה למנזרים בבורמה. מסע חובק עולם בעקבות האמונה כחוויה אנושית ראשית. כיצד 

 משמשת האמונה כאמצעי ניווט במשעולי החיים ודרך המשברים האישיים.

 (2016)ארה"ב מקודש  יוקרן הסרט:

 
 

 חכמת המאיה ותחייתה  13.03.19

סיפור אמיתי ואותנטי של המאיה, לוח השנה של המאיה והתפנית  אופיר יעקבסון: מפגש קולנועי עם

 בזמנים סוערים אלו בהם אנו חיים.

 (2012)ארה"ב שינוי העידנים  יוקרן הסרט:

 
 

 "רפואת העתיד –"מטא פסיכולוגיה   10.04.19

הכרות אישית עם השיטה הדוגלת בריפוי עצמי שיטתי. שיטה בה  פריידי מרגלית: מפגש קולנועי עם

החולה הופך למרפא של עצמו מתוך הבנה כי המוח הגאוני שחולל את הבעיה, הוא היחיד שיכול 

 לפתור ולרפא אותה. שאלות ותשובות עם פריידי ולסיום מדיטציה לריפוי עצמוני. 

 (2017)ארה"ב להירפא  יוקרן הסרט:

 

 ₪ 45חד פעמי ₪  |    200מנוי  |   מפגשים  5| בית יד לבנים |   19:30יום ד' |  

 ומאפההתכנסות לקפה  19:00
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  סדנאות
 

 תוכנית פוירשטיין לקידום ופיתוח כושרי החשיבה - רגע חושבים

 , מכון פוירשטייןצביקה וולק
 

הסדנה מיועדת ומומלצת לבעלי מודעות להשפעת הזמן על יכולות המוח, המעוניינים ללמוד את הנושא ובעיקר לאמן את 

 מוחם לקראת אתגרי העתיד. 

הסדנה אינה דורשת ידע מוקדם כל שהוא. במהלך הסדנה נכיר את תהליכי החשיבה, נזהה את סגנון ודפוס החשיבה 

 ת לאימון ובניה של תהליכי למידה באמצעות עיפרון ומחק!!!מערכת כלים ייחודיהאישי שלנו ובעיקר נתאמן בעזרת 

 
 

 מספר המקומות מוגבל| ₪   1,125 מפגשים  |  25 |   בית התרבות|   31.10.18| פתיחה:   11:30|   יום ד' 

 

 

 כתיבת זיכרונות וסיפורי חיים

 , כותבת שירה וסיפורת ומנחהיעל אייזנברג
 

גדולים וקטנים, מתוקים ומרים, עם ובלי פואנטה, סיפורים בהם אנחנו הגיבורים  -מפסיפס של סיפורים חיינו מורכבים 

 הראשיים ואחרים בהם אנחנו משחקים בתפקיד משנה, ומגיע הרגע בו הנפש מבקשת להעלות את כל העושר הזה על הכתב.
 

 ₪ 1,200|  מפגשים  24 | בית התרבות|   22.10.18| פתיחה:  17:00|   ' ביום 

 

 

 כתיבה יוצרת: מתקדמים 

 , כותבת שירה וסיפורת ומנחהיעל אייזנברג
 

סדנת כתיבה לא שגרתית המיועדת למי שאוהב לכתוב או סקרן ונכון להתנסות בכתיבה; למי שמחפש רעיונות והשראה 

 בתוכו.יצירתי הקיים -לכתיבה, מבקש לחבור אל מהותו הפנימית ולהתחבר לניצוץ החיים הפלאי

 שתי הרצאות עם יוצרים אורחים )יפורסם בהמשך( יתקיימו הבמהלך הסדנ
 

 ₪  1,800  מפגשים | 30 |  הספרייה המרכזית|    22.10.18 | פתיחה: 19:00|   יום ב' 

 
 

 חדש! –הכרת המחשב, האינטרנט ומכשירים דיגיטליים 

 ישראל ICDLמורה בכירה וותיקה, מוסמכת  רודי יוסטר,
 

 ושימוש במכשירים דיגיטליים , אינטרנט, דוא"לwordהיכרות עם המחשב: מערכת הפעלה חלונות, תוכנת 

 ₪  600|   ש"א 24|   מפגשים 12|   המכללה העירונית|    22.10.18פתיחה:  |   09:00|    יום ב'

 08-9459397טלפון: 

 
 

  חדש! –קורס אלבום תמונות דיגיטלי 

 ישראל ICDLמורה בכירה וותיקה, מוסמכת  רודי יוסטר,
 

 תמונות בסיסי ובניית קולאז'ים. יצירת אלבומי תמונות להדפסה, עיבוד

 ₪  600|   ש"א 24|   מפגשים 12|   המכללה העירונית  |  22.10.18פתיחה:   |  11:00|    יום ב'

 08-9459397טלפון: 
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 המקרא ועולמו 
 

   

 דוד המלך המנהיג הסדוק –תנ"ך בעיניים אחרות 

 מרצה לתנ"ך ומחשבת ישראל ישראל פיבקו,
 

והמרתקות בתנ"ך היא דמותו של דוד המלך. נער יפה עיניים המנודה ממשפחתו, מלכד בתחילת יות המרכזיות ואחת הדמ

 סערות חולפות על פניו .סד את ירושלים כעיר הבירהימי ,דרכו אנשים מרי נפש סביבו וכאשר מצליח לזכות במלוכה

 . ידיעתוטול את מלכותו בלי יבניו מנסים ל ,בערוב ימיוו

 :ננסה לפצח את הסוד אותו.אחר האורות הצללים המלווים ו ו המרתקים של דודינעקוב אחר חיבסדרת הרצאות אילו 

 .המנהיג הסדוק הוא סמל למלך המשיח –מדוע דוד המלך 
 

 ₪   900|  מפגשים  30 |   בית התרבות |   17.10.18פתיחה:   |  09:30יום ד' |  

 

 
 

 תורה שבעל פה?המי המציא את  - עיון ודיון פילוסופי – מחשבת ישראל

 מרצה לתנ"ך ומחשבת ישראל ישראל פיבקו,

 

 חיצונייםהזהות היהודים בתחילת בית שני בעקבות הכתבים 

עם היהודי לאורך ההם התשתית של  ,התגלות ה' לעם ישראל ותורה שבעל פה מחשבת חז"ל על הנבואה -התנ"ך 

 הדורות. עד היום לא ברור איך התחולל המעבר בין הנבואה לחוכמה. 

הספרים החיצוניים. במשך מאות בשנים שמרו הנוצרים את הספרים  - בשנה זו נלמד על תקופה נסתרת בהגות היהודית

שנכללו בתנ"ך עד ימי ספרים שחוברו על ידי יהודים בתקופה שבין כתיבת הספרים המאוחרים ביותר  ,החיצוניים

  .ועוד בן סירא, ספר היובלים, ספר חנוך :התנאים. חלק מהספרים נכתבו בעברית או בארמית. כגון

מצד שני תחילת פרשנות על פי עקרונות של ו ,זהות היהודית המשתנה. מצד אחד חיפוש אחר נבואההנעקוב אחר 

 .חוכמת ישראל
 

 ₪  900 מפגשים |  30  |  בית התרבות |   17.10.18| פתיחה:   11:30|  יום ד' 

 

  ימי שיבת ציון –מקרא 

 מרצה לספרות ולמקרא שרה רגב,
 

 ."כה אמר כורש מלך פרס: כל ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלוהי השמיים והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים" )עזרא, א, ב(

 השני, חגי ועוד. ישעיהו, דניאל, ונחמיהימי שיבת ציון והשתקפותם בספרות המקראית: נעיין בין השאר, בפרקים מספרי עזרא 

 

 ₪  900|   מפגשים 30 |   בית התרבות|    18.10.18פתיחה:  |  09:00|   יום ה'
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  תלמוד בבלי

 איש הייטק ולומד תלמוד נחום זיסמן,
 

 התלמוד הבבלי הוא הספר ההלכתי החשוב ביותר ביהדות. 

 הוא הספר הנלמד ביותר בישיבות ובקרב תלמידי חכמים, והוא הספר ההלכתי המצוטט ביותר בעולם ההלכה. 

לצד זה, הוא ספר יסוד בתרבות היהודית והעולמית ומפתח להבנת רבדים חשובים בספרות העברית. התלמוד הוא יצירה 

חדת במינה המשלבת בתוכה הומור, משפט, פילוסופיה, ספרות, הווי ועוד. התלמוד הוא מעין שוק ססגוני, ספרותית מיו

 כשאתה מביט עליו ממעוף הציפור. 

במסגרת הקורס נעשה היכרות עם התלמוד, נכיר את הטרמינולוגיה הייחודית שלו, נלמד את אוצר המילים הארמי 

 תלמוד.  הדרוש להבנה ונכיר את לוגיקת הדיון ב

רות מחשבתית ללא גבולות. ינלמד יחד סוגיות נבחרות ונאמץ בכיתה את הדיון הפתוח, דיון שבתלמוד הבבלי מאופיין בח

 בכך נשיג את מטרתו העיקרית של הקורס והיא הקניית יכולת בסיסית בלימוד התלמוד הבבלי.

 .הקורס פתוח לכל ואין לו כל דרישות מקדימות
 

 ₪ 375|  מפגשים   15  | בית התרבות|    30.10.18פתיחה: |   09:30|   יום ג' 

 

 
 

 

 קהילות מדברות שפת אם
 

 

 

 

 

 

 

 

 (לדוברי יידיש)ספרות   - פנינים ביידיש

 , מרצה בכיר ליידישמלך זיו
   

 מפגשים הפותחים צוהר אל עולם היצירה הספרותית ביידיש, תוך התעמקות בעושר וביופי, ברגש ובאינטלקטואל. 

 לחוות את היידיש עם קהילה מיוחדת.
 

 

 ₪  900|  מפגשים   30 |   בית התרבות |   18.10.18פתיחה:  |   09:15יום ה'  |  

 

 

 

 תרבות הלאדינו  -לאדינו 

 מרצה בכירה ללאדינו  פינה אהרונוביץ,
  

קורס חווייתי בשפת הלאדינו ותרבותה, הפולקלור והמנהגים, הרומנסות והשירים, הסיפור העממי, ההיסטוריה ודמויות 

 המופת, הפתגמים ומטבעות הלשון ומקומם בעולם דוברי הלאדינו. כמו כן נכיר את צורות הכתיבה 

 השונות והשפות האחרות שחדרו אל השפה.
 

 

  ₪ 450|   מפגשים  15 |  בית התרבות|    05.11.18|  פתיחה:   11:00יום ב'  | 

 )תאריכים ימסרו בתחילת הקורס(
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 פרסית מהבית

 ילידת איראן, מומחית בתחום הוראת השפה הפרסית ותרבותה  שילה מוסאי,
 

מרמה בסיסית ועד לדיבור כמעט שוטף. כמו , ברצונם לשפר ולהעמיק בשפה זושמיועד לבעלי ידע מקדים בפרסית הקורס 

כן למי שיכולים לקרוא ולדבר בפרסית אבל מעוניינים לשייף ולתקן את רמת הדיבור שלהם ולשפר את הקריאה וההבנה 

של טקסטים שונים, עיתונים, סרטים ולהגיע לרמת דיבור והבנה שוטפת בשפה. בשיחותינו ובטקסטים נשפוך אור על 

 מסורותיה, ערכיה, ההיסטוריה שלה, על ספרות איראנית, קולנוע, מוזיקה ועוד.  החברה באיראן, על

 , מועדון יום רביעי של ממש.מהנהזהו קורס דינמי, 
 

 ₪  600|  מפגשים   15 |  |  בית התרבות   17.10.18|  פתיחה:   19:00יום ד'  | 

 

  Laughter and Literature-אנגלית 
 

David Hadar received his Ph.D. in English literature from the Hebrew University in 2015 and 

spent two years as a Minerva Fellow at the Free University, Berlin. 
 

Laughter is a basic human need and the cornerstone for many of the masterpieces of world literature. 

Nonetheless, humor is often overlooked when one discusses what is sometimes known as “serious 

literature.” In an attempt to correct this tendency, this course will examine humor, comedy, wit, jokes, 

the grotesque, carnival, satire, and parody. We will hear what some of the great thinkers and 

philosophers have to say about these subjects. However, we will focus on works of literature from the 

Western tradition. Our reading will include works (or excerpts from works) by Aristophanes, Rabelais, 

Shakespeare, Cervantes, Austen, Gogol, Wilde, Twain, and Flannery O’Connor.  Naturally, we will also 

look to more recent comedy from stand-up, films, and television. 
 

 

 ₪ 450|   מפגשים  15 |    בית התרבות|    17.10.18|  פתיחה:   09:00  | ם ד' יו
 

 סיורי מוזיאונים
 

 אביב לאמנות-בשיתוף עם מוזיאון תל "חלון למוזיאון" 

 בעקבות אמנים ויצירות מופת
                                                                                     

  אמריקן גות'יק: גרנט ווד         13.11.18

 ג'ון סינגר סרג'נט: קבוצה עם שמשיות         25.12.18

 פייר הויג: אמן וידאו עכשווי        22.01.19

 דוריס סלסדו: אמנות חברתית מקולומביה 26.02.19
 

 לאזרחים ותיקים בלבד₪  |   420מנוי   |  מפגשים 4 |   8:30  | יום ג' 

 

 מוזיאונים ייחודיים בארץ |  יפורסם בהמשך

 לאזרחים ותיקים בלבד₪  |   500מפגשים  |  יום ג'  |  מנוי  4
 

 

 
 

 "חוויה של זהב" |  מוזיאון ישראל ירושלים

 סיור מודרך במוזיאון כולל ביקור בתערוכות, מופע, קפה ומאפה

 לאזרחים ותיקים בלבד₪  |   140כל סיור סיורים  |   2|    27.3.19|    19.12.18יום ד'  |  
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 אוריאל פיינרמן בהדרכת:|    העצמאותניצולי השואה במלחמת  –"גם אנחנו מגש הכסף"  .1

נצא לסיור בעקבות סיפורם של ניצולי השואה במלחמת העצמאות, אשר הגיעו ברובם במסגרת הגח"ל )גיוס חוץ לארץ(. 

נבדוק מה התרחש בקרבות לטרון ונתאר את מפעל הנצחת חללי "הנצר האחרון". לסיום נבקר בתערוכה חדשה ומרגשת 

 מ"ח בתל אביב. על "הגח"ל" שבבית הפל

המסלול: אנדרטת אלכסנדרוני, יער המגינים, בית העלמין הצבאי בנחלת יצחק בתל אביב, תערוכת הגח"ל בבית 

 הפלמ"ח.
 

 )בית הפלמ"ח(מבוגר ₪  30א. ותיק / ₪  20תשלום מזומן + ₪  155|    8:00|    8.11.18יום ה'  |  

 
 

       

 עופר רגב בהדרכת:|       דוד גרוסמן-"מישהו לרוץ איתו"  .2

 סיור מתח ספרותי בירושלים על פי יצירתו של חתן פרס ישראל, דוד גרוסמן.

 מסע נפתל בעקבות כלב קשור לחבל אשר מוביל את האוחז בו אל פינותיה הנסתרות מהעין ומהלב של ירושלים.

 אין הכרח לקרוא את הספר.
 

 

 ₪   165|    8:00|    20.11.18יום ג'  |  

 
 

 

 

 יונתן אשכנזי בהדרכת:   |   פנס הקסם ביפו העתיקה -"אין כמו יפו בלילות" .3

טיול מיוחד ביפו העתיקה מלווה בהקרנת תמונות מלפני יותר ממאה שנה על גבי קירות הבתים והחומות העתיקות. 

ממאות פסיפסים של  נבקר בפינה קטנה ומקסימה, מוזיאון אמנות עממי מהמיוחדים בעולם: בית הפסיפס ביפו, שמורכב

 שנה האמן יוסי לוגסי בביתו. 40אנשים מפורסמים שיצר במשך 

על קירות הבתים העתיקים:        –עם רדת הערב, נצא לסיור לילי מלווה בחזיון מיוחד ומואר של הקרנת צילומים נדירים 

ה את העיר יפו של העבר ואת נלך דרך סמטאות העיר העתיקה, בין בתי קפה וגלריות אל הנמל המתחדש, ונקים לתחיי

 דמויותיה המפורסמות.

שנה כשהייתה מוקפת חומה ופרדסים, איך נראתה כיכר השעון לפני בניית מגדל השעון,  150נגלה איך נראתה יפו לפני 

 נראה את השטח הגדול של קזבלן, נגלה מה היה במקום אבולעפיה ונחשוף מסילת רכבת משונה שנוסעת אל תוך הים. 
    

 )בית הפסיפס(₪  15תשלום מזומן + ₪  160|    14:30|    28.11.18יום ד'  |  

   

 

 אוריאל פיינרמן בהדרכת:   |   סיור בטבריה היהודית -"ומטבריה עתידין להיגאל"  .4

שנה להקמתה,  2,000המציינת  -זהו סיור ייחודי על תולדותיה של טבריה היהודית. נתאר את התפתחותה של העיר 

 -נבקר ברובע היהודי לשעבר שבו נספר על ר' חיים אבולעפיה ועל עליית החסידים, ולבסוף נבקר במוזיאון "דונה גרציה" 

 ת יהודית בטבריה. שפעלה להתיישבו 16-האישה העשירה ביותר בעולם במאה ה

 תצפית מקבר ר' עקיבא, הרובע היהודי לשעבר, הטיילת, מתחם קבר הרמב"ם המחודש, מוזיאון דונה גרציה. -המסלול 

 

 מוזיאון דונה גרציה()₪   35+תשלום מזומן ₪  185|    7:30|    20.12.18יום ה'  |  
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 זך בן נתן בהדרכת: |  אמנים, מורדים ומלכים סביב לה-ערד .5

 קנתה לעצמה מוניטין בכל מה שקשור לעסקי אויר נקי. ערד לאן?-"רחוקה מהאדים העכורים המרחפים בקרבת האדמה"

 טיול על דרך המלח ודרך אדום המקראית, בעקבות אוצרות הטבע של האדם במרחב, בימים ההם, בזמן הזה.

מודרנית, אשר יונקת מנשמתה של האם נכיר את סיפור הקמתה של עיר בקצה הנגב המזרחי, את סיפור הקמת ערד ה

 תל ערד.-הקדמונית

נבקר במוזיאון תולדות הישוב ובמוזיאון הזכוכית, נכיר פינות חן ויופי ברכס כידוד, אשר עליו הוקמה עיר. נחצה את 

ות המדבר אשר לערד ולסיום נבקר במפעלי ים המלח, טיול שיעסוק בהתיישבות ותיירות, הנובעת מנוף קדומים, על מכר

 פוספטים ואוצרות ים המלח ועל המתח שבין אדם וסביבה.
 

 ₪(   10-מוזיאון תולדות הישוב₪  +  25-)מוזיאון הזכוכית₪   35תשלום מזומן + ₪   180 |   7:30|    7.1.19יום ב'  |  
 

 

 

 ד"ר ירון עובדיה בהדרכת:   |   אוהבי לכת –מדבר יהודה וחוף ים המלח  .6

: נצא לשני מסלולים קצרים, אך שונים וייחודיים במדבר יהודה. נתחיל בדרום מדבר יהודה, הר סדום ונחל סלבדורה

נעלה לפסגת הר סדום ונרד לאורך שביל הדגים למפגש מרגש עם אשת לוט. משם ניסע צפונה לאורך ים המלח למסלול 

 נוסף בנחל הנקרא נחל סלבדורה ובו עץ ייחודי וסיפור על רוחות ושדים.
 

דק׳ ולאחר מכן ירידה עם מספר קטעים קצרים ותלולים לכביש ים  20-הר סדום פשוטה, עלייה קלה של כההליכה ב

 ק״מ הליכה. 3-המלח. כ

בנחל סלבדורה עלייה לאורך הערוץ עם שני סולמות בשני מפלים והמשך עלייה בערוץ עד עץ הסלבדורה. ירידה בינונית 

 ף ים המלח.בהתחלה ובחציה השני שביל ג׳יפים עד כביש חו

 ק״מ. 3-סך כל הסיבוב בנחל סלבדורה כ
 

 )מומלץ להביא מקלות הליכה(₪  185 |   7:30|    21.1.19יום ב'  |  

 

 

 יותם יעקבסון בהדרכת:  |   רקאז-סר א‘נחל תנינים וג -"הגשר בקצה המנהרה"  .7

נפתח את היום בשמורת נחל תנינים. נכיר את מבנה רצועת החוף בשרון ואת מפעלי המים הקדומים שהוקמו על ערוץ 

הנחל בעת העתיקה ונחשפו בחפירות ארכיאולוגיות. נשמע על אופיו של האזור בעבר )ביצות כבארה( ונתמקד בקשר 

 כעדות לחולשה שלטונית, להזנחה וכמקור למחלות. שבין אדם למים: מים מפכים, זורמים, כמקור חיים. מים עומדים 

, בואך תל קרוקודילופוליס העתיק והגשר ק"מ במישור( 3 -)כ נצא במסלול הליכה נוח לאורך נחל תנינים עד השפך שלו

זרקא, נערוך מפגש עם בני המקום ונעמוד על ייחודיותו -הכחול. לאחר ארוחת צהריים נמשיך אל הכפר הסמוך ג'סר א

 פר. נקנח בחוף אמות המים בקיסריה.  של הכ
 

 ביקור בכפר(₪  11נחל התנינים+₪  11/19)  מבוגר₪  30א.ותיק / ₪   22תשלום מזומן +₪ 170 |   7:30|    29.1.19יום ג'  |  
   

 

 ישראל ארד בהדרכת:|      צינורות עורקי הנגב-סובי סובי ממטרה .8

 סיור סיפורים בעקבות "קו המים הראשון לנגב"

הוא זכה לכינויים מוזרים כמו: "תכנית הפנטזיה" ו"צינור השמפניה"... המעורבים בתכנונו ובהנחתו כונו די בספקנות 

"משוגעים לדבר"... את הצינורות שלו קנו מעודפי מלחמת העולם השנייה... אבל "קו המים הראשון בנגב" לא רק שהיה 

יעת גבולותיה הדרומיים של מדינת ישראל. סיור ממוקד ייחודי זה לעובדה שופעת מים, אלא שגם היווה גורם מרכזי בקב

, קו עליו אמר בן גוריון: "בלי 1947יוצא בעקבות סיפורו ה"מוזר" משהו של "קו המים הראשון" שהונח בצפון הנגב בשנת 

 צינור זה לא הייתה לנו כל אחיזה בנגב ואיני יודע אם היינו אפילו חולמים על הגנת הנגב"...

 לול: קיבוץ ניר עם, חניון רעים, מצפה גבולותהמס
 

 )מוזיאון המים וההתיישבות(₪  17+תשלום מזומן ₪  165|    7:30|    5.2.19יום ג'  |  
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 רונית אופיר בהדרכת:|      עמק )ארץ( תפארת .9

 עמק יזרעאל המערבי מכמה נקודות תצפית. 

 האדם בעמק, אדמת העמק, הגאולה, העבודה, היצירה,

 הבניין והשמירה, המחרשה, המורשה, השדה והניר,

 החג, השבת והקדושה החדשה, הניגונים, הזמר והשיר.
 

ובסיפורו של עמק עם שירים בדגש על היצירה בעמק, הרוח והתרבות כפי שהם משולבים בהיסטוריה בנוף  טיול

 יזרעאל.
 

 המסלול: מוחרקה )קרן כרמל(, תצפית מקברות השומרים וגבעת שיח אבריק, תל שימרון / יער שריד
 

 ₪  185|    7:30|    20.2.19יום ד'  |  
 

 
 בולוסג'אדה  בהדרכת:  |    הר תבור וסביבתו .10

נס ההשתנות הוא אירוע מרכזי במשיחיות )נצרות(. זהו נס שמחבר בין התנ"ך לברית החדשה, בין הנבואה להתגשמותה, 

 בין הטבע האנושי של ישוע לטבעו האלוהי.

 סיור זה יתמקד בהיסטוריה של הר התבור מתקופת ההתנחלות ועד ימינו ובקשר שבין יהדות לנצרות. 

תולית שעל ההר ובשרידים הארכיאולוגים שבסביבתה. ניעזר בעבודות האמנות שבכנסייה נבקר בכנסייה הרומית ק

 להבנת התיאולוגיה של סיפור ההשתנות.

 ממרפסת הכנסייה נתצפת על האזור של עמק יזרעאל וסביבתו ונדון בקשר שבין הר סיני, קרן כרמל להר תבור.

שכנה מפקדת הצפון של יוסף בן מתתיהו בזמן המרד הגדול.  עם רדתנו מההר ניסע לכפר יפיע בסמוך לנצרת. בכפר זה

בכפר נבקר בכנסייה הרומית קתולית שמתחת לרצפתה נתגלו שרידים מימי המרד הגדול. הסיור יסקור סקירה היסטורית 

 של היישוב היהודי שהיה בכפר ושל האוכלוסייה הערבית שחיה במקום בימינו.

ה ישוע, שם נספר על המשמעות התיאולוגית של הפיכת המים ליין ועל נבקר בכפר כנא מקום הנס הראשון שעש

 החתונה היהודית שהפכה לעמוד תווך ובסיס לתיאולוגיה של הגאולה.
 

 תרומות לכנסיות(₪   7מוניות עלייה להר + ₪  25)₪  32+תשלום מזומן ₪   195|    7:30|    5.3.19יום ג'  |  

 

 
 

 

 מורן גלאון בהדרכת:|      אורד צ'רלס וינגייטבעקבות הידיד  –הקפטן המשוגע  .11

מדוע הפך הקצין הבריטי וינגייט לציוני, מי הייתה משפחתו והיכן עברו עליו ילדותו ונעוריו? מדוע הקים את פלוגות 

 הלילה המיוחדות? ומה עלה בגורלו?

כקצין מודיעין צעיר. ילדותו באנגליה, שירותו בסודן, המסע לגילוי  1936-סיפורו של קפטן אורד וינגייט שהגיע לארץ ב

 זרזורה, פגישתו עם לורנה היפה, ימי המרד הערבי, גירוש האיטלקים מחבש ופיקוד על יחידת הצ'ינדיטים בבורמה.

 לילה המיוחדות.סיור מרתק בעקבות הקצין המבריק שהקים את פלוגות ה

כיכר דוד מוסינזון, משטרות הטיגרט בעפולה, קרב לד אל עוודין וקפה פינתי, תל יזרעאל שם כעס וינגייט  מסלול הסיור:

על שאול המלך. מחנה פלוגות הלילה בעין חרוד ובית חיים שטורמן. נספר על חיים שטורמן חברו הקרוב של וינגייט. 

אדין אל קסאם ורצח הסמל רוזנפלד. קורס לסמלים -העמק והנקמה. כנופיית עזהרצח בי''ח באלול תרצ''ח בשדות 

 עבריים, קרב כוכב אל הווה, קרב תבור ופציעתו של וינגייט.

אנדרטת השלושה ליד בית שאן, צינור הנפט ברמת כוכב וכוכב הירדן. נספר על הקרבות בפיקודו של וינגייט, הלחימה 

בבורמה. נדבר על פולמוס וינגייט ונסיים בתצפית על הקרב האחרון בו השתתף בחבש, הצ'ינדיטים ותאונת המטוס 

 וינגייט בארץ ישראל.
 

  )בית שטורמן(מבוגר ₪  30א. ותיק /  15 תשלום מזומן + ₪  180|   7:30|    25.3.19יום ב'  |  
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 רן שוהם בהדרכת:|      20-אדריכלות בירושלים בתחילת המאה ה .12

 רוקפלר, האוניברסיטה המורמונית, כנסיית כל העמים, בית הכנסת האיטלקי במוזיאון יהדות איטליה וספריית שוקן.מוזיאון 

 האם חייבים קשתות? מוטיבים באדריכלות בירושלים.

 מתייחסים למסורות הבניה והתרבויות השונות בעיר. 20-בטיול זה נראה כיצד האדריכלים העובדים בירושלים במאה ה

בכל תקופה, ולפי התרבות והאמצעים הטכנולוגיים שברשותם, ניסו אדריכלים לומר דבר מה על מהותה של נראה ש

 ירושלים. בדרך נתוודע אל כמה מן המבנים הידועים והידועים פחות בעיר.
 

 )מוזיאון יהדות איטליה( א. ותיק 10מבוגר / ₪  23תשלום מזומן  + ₪   160|   7:30|    1.4.19יום ב'  |  

 
 

 ד"ר ירון עובדיה בהדרכת:    |    קו התפר –ירושלים  .13

גדר הביטחון/הפרדה בירושלים, מהווה מוקד לוויכוחים בתוך החברה הישראלית ובקהילה הבינלאומית. בסיור ננסה 

לעמוד על מספר דברים: מי היא האוכלוסייה הפלסטינית של ירושלים? מהן דרישות מדינת ישראל? ומה ההסתייגות של 

 צד הפלסטיני? כיצד מעורבת הקהילה הבינלאומית והיכן מוקמת גדר ההפרדה?ה

 נסייר מנבי סמואל שמצפון לעיר, דרך הר הצופים, הר הזיתים, שכונות מזרח ירושלים ועד קבר רחל ושכונת גילה בדרום.
 

 ₪  165|    8:00|    14.5.19יום ג'  |  

 
   

 משה חרמץ בהדרכת:|        ירושלים בתש"ח והר הזיכרון .14

 חלקת גדולי האומה, היכל הזיכרון )החדש(, בית העלמין הצבאי בהר הרצל. –סן סימון, רמת רחל, הר הזיכרון 

סיפורו של הקרב שהכריע את גורלה של ירושלים המערבית במלחמת העצמאות. בקרב  –סן סימון: "מצדה של ירושלים" 

 מצדה בירושלים... –ללא תקדים בתולדות צה"ל  –התקבלה החלטה זה השתתפו שני הרמטכ"לים לעתיד, ובו 

 רמת רחל: סיפורו של יישוב שעמד במערכה מול שני צבאות ויכול להם.

הר הזיכרון: הפנתאון של מדינת ישראל. נבקר בחלקת גדולי האומה ונעמוד על היחס המיוחד בין שלושת המוסדות 

 לי האומה ובית העלמין הצבאי.שמוקמו בהר: יד ושם, קבר הרצל וחלקת גדו

 ₪  170|    7:30|    2.6.19יום א'  |  

 
 

 

 בזכות האיכות, המגוון, היחס, הגמישות והמחיר
 

 נוהל הרשמה:
 

                                www.ironit-rehovot.co.il  ההרשמה תתבצע על ידי רישום דרך אתר החברה העירונית רחובות ▪

 באחריות הנרשם להגיע במועד ולמקום המפגש ביום הטיול. ▪

 כללי:
 

 קיום הטיולים מותנה במינימום משתתפים. ▪

 הבלעדית.המטייל, משתתף בטיול על אחריותו  ▪

 נא להביא לטיול את כל הכרטיסים העשויים להקנות הנחה בכניסות לאתרים. ▪
 

 ביטול הרשמה: 
 

 ימי עבודה לפני מועד הטיול, יקבל זיכוי מלא. 5המבטל את השתתפותו עד  ▪

 מערך הטיול.  75%ימי עבודה לפני מועד הטיול יקבל זיכוי לאירועי הקתדרה ע"ס  2המבטל את השתתפותו עד  ▪

 .לאחר מכן ובמקרים חריגים או עקב כוח עליון, ידון כל מקרה לגופו לאחר בקשה בכתב ביום יציאת הטיול ▪
 

 הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לביטול טיול או לשינויים כתוצאה מאילוצים.
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                                        -2018 2018-19ט תשע" -מכללת שפות 

 מורים בכירים ומנוסים, דוברי שפת אם, שיטות ייחודיות וסביבת לימודים איכותית
 

 14.10.18 -לימודי השפות החל מ

 
 

                                                                                              

 גב' סימונה עמרני                                             איטלקית

הרחבת אוצר המילים, חיזוק הדיבור, לימוד דקדוק: פעלים, זמנים, מילות יחס ועוד. הקורס מתנהל באיטלקית באווירה 

                                           נעימה, תוך שיחות, קריאת סיפורים, שירים ועוד.                                                                                 

  11:15|  מתקדמים: יום ד'   9:30|  רמה בנונית: יום ד'   11:30מתחילים: יום א' 
 

 

   ד"ר רפי רייפן, גב' מיטל דקלגב' סימון צרויה,                                                                      אנגלית

                                                         שימוש יומיומי, קידום מקצועי, תקשורת נאותה בזמן טיולים בחו"ל, שיחה, כתיבה וקריאה.

ם וניסיון רב ערב עפ"י רמה( למידה בקבוצות קטנות, מורים בעלי שפת א-אנגלית ברמות לימוד שונות )לימודי בוקר

                                                                                                                   בתחום, אבחון רמה ושיבוץ בהתאם.

תקדמים: יום א' |  מ  10:00,  יום ד' 8:15, יום ד' 18:15, יום ב' 10:30|  רמה בינונית: יום א'  17:00מתחילים: יום ג' 

  11:15|  מתקדמים+: יום ב'   16:30, 9:30, יום ב'  8:30

גב' מרגוט ולטר                                                 גרמנית

                          הקניית אוצר מילים, קריאה, דקדוק, ידע על תרבות ומנהגים, הליכות ונימוסים בשילוב ספרים וסרטים.

  19:00יום ג'  רמה בנונית:  |  19:00יום ב'  |  על כוס קפה:  19:00מתחילים: יום א' 

 מר ליאון סיאם                                                      יוונית

המוסיקה, השמחה, לטייל  יוון לא הייתה מעולם כל כך קרובה ללב הישראלים כמו בשנים האחרונות. רבים אוהבים את

                                                                       באיים ולבקר בעתיקות אתונה. כעת נפתחת האפשרות לקרב את השפה.
   19:00|  מתקדמים: יום ג'   17:15|  רמה בנונית: יום ג'   17:15|  שנה ב': יום א'   19:00מתחילים: יום א' 

 ד"ר אלכסנדרה גלר                                   יידיש

יידיש היא השפה שבה דברו רבים מיהודי אירופה במשך כאלף שנים: שפה עשירה ועסיסית, ובה אלפי ביטויים ופתגמים. 

                                                                                             תרבות שכמעט נעלמה.להחיות את השפה זה לזכור 

  9:00|  מתקדמים: יום ב'   10:45|  רמה בנונית: יום ד'   9:00מתחילים: יום ד' 

                                                                                             סינית

                השפה הסינית היא השפה המדוברת ביותר בעולם, כחמישית מאוכלוסיית העולם דוברת וכותבת אותה.                                        

השנים משתקפת במחשבה ובשפה  5000השפה והתרבות המשתקפת בה. התרבות הסינית בעלת  בקורס נכיר את רזי

הסינית החל מסגנון הדיבור והעברת המסרים וכלה בסימניות הסיניות שהן מיצג ויזואלי מרהיב של היסטוריה סינית 

ד. ניב מנדרין יילמד, הניב סינית מסעדה, קניות, הצגה עצמית, מלון ועו -החיה ובועטת כיום. בין הנושאים בקורס 

                                                                                                       הרשמי של הבירה בייג'ינג. ברוכים הבאים למסע לפלא התבל השמיני, השפה הסינית.                                                    

   19:15|  רמה בנונית: יום ד'   17:30חילים: יום ד' מת
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 שמורה לשינויים הזכות*   ח.ל.ט* 

 

                  מר אלברטו רנטריה                                                                         ספרדית

וח התקשורת התכנית מבוססת על פית הכרת האינטראקציה התקשורתית והתרבותית של כל המדינות ההיספניות.

                                                      ומיקוד בארבע המיומנויות העיקריות: דיבור, הבנה, קריאה וכתיבה. ההוראה תלווה במשחקים ושירים.

 18:45יום ב'  |  מתקדמים:  18:45|  רמה בנונית יום ג'   17:00יום ג'  מתחילים:

  מר מנשה רמות                                                            ערבית מדוברת

מיליון בני אדם ברחבי העולם. השיעורים  180-י כ”השפה הערבית היא אחת מהשפות השמיות. הערבית מדוברת ע

יום יומי בשפה הערבית. הלימוד משולב בהקניית השפה והתרבות הערבית בפתגמים, סיפורים מכווני שיחה ושימוש 

 קצרים ואגדות מנהגים ועוד.

                             | 19:30|  רמה בנונית: יום ב'   10:45, יום ד' 19:45| שנה ב': יום ג'  18:00, 9:00מתחילים: יום ג' 

     9:00, יום ד' 17:45מתקדמים: יום ב' 
 

 ד"ר אלכסנדרה גלר                                        פולנית

קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע, הבנת טקסטים קצרים, סיפורים פשוטים וניהול שיחה על נושאים יומיומיים כגון: 

                                                                                היכרות, שאלות על זמן והנחיות, אוכל, טיולים, בידור, משפחה וקשרי משפחה, 

 10:45פולנית מתקדמים: יום ב' 

 גב' שילה מוסאי                                                   פרסית

מיליון איש בעולם  200-שנה ממשיכה להשפיע על האזור ובעולם בכלל. כ 3000התרבות וציביליזציה האיראנית בעלת 

                                                                                                                             מדברים בפרסית ולא רק באיראן בלבד. 

מטרת הקורס: היכרות עם האותיות בשפה הפרסית, קריאה והבנת הנקרא של משפטים וטקסטים קצרים תוך כדי דגש 

                                                                            על התרבות, מנהגים, הליכות, גינונים ומורכבות של החברה האיראנית.

 17:00| פרסית מתחילים: יום ד'  15:00פרסית שנה ב': יום ד' 

 

 יג'יט גרונפלדגב' בר                                           צרפתית

                                יבשות, המאפשרת יצירת מגע עם העולם הרחב. 4-הצרפתית היא שפת תרבות בינלאומית, מדוברת ב

פיתוח כושר התבטאות בעל פה, רכישת מיומנות להבעה בכתב, הכרת תרבות צרפת, לימוד הלשון והבנת טקסט לא 

                                                                                                              מוכר בנושאים מגוונים ואקטואליה.

 9:30|   מתקדמים: יום ג'   9:30|  רמה בנונית: יום א'   11:15מתחילים: יום ג' 

                                       גב' טליה פרגם                                                                רוסית

שפה הרוסית שייכת למשפחת השפות הסלאביות וכמעט חצי מיליארד איש בעולם דוברים אותה. בישראל שפה זאת ה

                                                             חשובה לתקשורת עם אנשים בישראל ובעולם.מיליון אנשים, ולכן היא  1.2מדוברת ע"י 

  17:00רמה בנונית: יום א',  |   18:45מתחילים: יום א' 

 www.ironit-rehovot.co.il   -ת ההרשמה אינטרנטית דרך אתר החברה העירוני
 

 

 10 -לקורס ב₪  1450ש"א כל שיעור, במחיר  2מפגשים, מתקיימים אחת לשבוע, לא כולל חופשות וחגים,  30בקורסי השפות  •

 תשלומים ללא ריבית. 

 , רחובות.2כל קורסי השפות יתקיימו בבית התרבות ע"ש סמילנסקי, רח' גולדין  •

שעות לאחר השיעור הראשון שאינו מעוניין להמשיך בלימודי  24התשלום ייגבה לאחר השיעור הראשון. במקרה והמשתתף הודיע עד  •

 השפה יחויב בעלות השיעור הראשון בלבד.

 לאחר שלושה מפגשים אין החזר כספי. •

 במקרים מיוחדים של מחלה ממושכת, החזר/זיכוי יקבע עפ"י שיקול דעת ההנהלה, לאחר הגשת בקשה בכתב.  •

 דרוש מינימום לפתיחת הקורס.        •

  .כפוף לתקנון    הזכות לשינויים שמורה    ט.ל.ח •

 hgur@rehovot.muni.il  3שלוחה  08-9390390לפרטים, לשיחת ייעוץ והכוונה, ניתן ליצור קשר עם חבצלת גור 

mailto:hgur@rehovot.muni.il

