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שלכם,
דורית קירשנר

מנהלת הקתדרה

תושבים ומשתתפים יקרים,

תכנית הקתדרה מבטאת את השיח התרבותי העכשווי, ומציגה את חזית 
הידע המדעי ורוח הזמן בתחומי האמנויות השונים.

נשמח לארח אתכם גם השנה, במסע התרבותי המסקרן והמרתק בקתדרה 
רמת השרון.

לאחרונה נחנך בקתדרה גן המיצגים, המהווה מרחב פתוח וייחודי 
לתערוכות ואירועים המשקפים את עולם התוכן בקתדרה -  בין אמנות 

למדע, בין תודעה לתנועה ובין מוסיקה לתיאטרון.

אני מאחלת לכולנו שנה מהנה, ומודה לצוות הקתדרה, לסגל המרצים 
והמנחים, להנהלת מגוונים, להנהלה הציבורית ולכם קהל המשתתפים 

הוותיקים והמצטרפים החדשים.
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הנכם מוזמנים לאירוע פתיחת השנה

הקולנוע הישראלי 
החדש

ד"ר פבלו אוטין, חוקר ומבקר קולנוע

במפגש עם 

ארז תדמור, במאי ותסריטאי

 ד"ר פבלו אוטין, יציג את יצירתו של ארז תדמור במסגרת הרחבה של הקולנוע 
והתרבות הישראלית העכשווית, וישוחח עמו על יצירתו.

באירוע יוקרנו סרטיו הקצרים "נפילות" ו"זרים" בהשתתפות הכוכבים הגדולים של 
הקולנוע הישראלי.

יום רביעי 18.10.17 בשעה 19:00
הכניסה חופשית בהרשמה מראש

5
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צוות הקתדרה

דורית קירשנר – מנהלת
טלי בן סניור – רכזת
כוכב אהרון – רכזת

בלומה גלוז – מזכירה
אורלי עמית – מזכירה

שלומי מחלב – אב בית

חברי הנהלה ציבורית

מר ג'קי בן מרגי – יו"ר הנהלה ציבורית 
גב׳ דליה הורביץ

גב׳ טלי שילו 
גב׳ אוסי ילון

מר גלעד אגמון 
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11 מדעמדע10

פריצות דרך 
בחקר המוח

פרופ' עידן שגב 
ומרצים אורחים

המוח האנושי לא שוקט על שמריו, וממשיך לחקור את עצמו בקצב הולך וגובר. זאת מתוך 
הבנה שהמין האנושי חייב להכיר לעומק את מוחו שלו, אם ברצוננו לשרוד אל מול האתגרים 
שהוא עצמו מייצר: הארכת משך החיים )והמחלות הנלוות לכך(, המצאת רובוטים מתוחכמים 

)שיחליפו חלק מהמטלות שאנחנו מבצעים היום( ועוד. סדרת ההרצאות שלפניכם בוחנת, 
בחברת טובי חוקרי המוח בארץ, לאן חותר מחקר המוח ב 2018. היא פותחת במפגש מיוחד  

 "בין המוח למוסיקה" ומסיימת עם מפגש בין קהל השומעים לבין הדור הבא והאמיץ של 
חוקרי המוח.

מוחו של פסנתרן 

מרצה: פרופ' עידן שגב
ראש המחלקה לנוירוביולוגיה ומרכז אדמונד ולילי ספרא לחקר המוח,

האוניברסיטה העברית

כיצד מעבדת מערכת העצבים צלילים ומוסיקה? ומה מיוחד במוחם של מוסיקאים לאחר 
שנים רבות של אימון שמיעתי, תנועתי ושל מערכת הזיכרון? שאלות אלה ונוספות הקשורות 

למוסיקה ורגש ידונו במפגש אינטראקטיבי מוסיקלי בין חוקר מוח ואמן הפסנתר אסף פייר.

גנטיקה של אוטיזם

מרצה: פרופ' שגיב שיפמן
המחלקה לגנטיקה, מכון סילברמן למדעי החיים, האוניברסיטה העברית

ההרצאה תדון בהתקדמות המשמעותית של השנים האחרונות בהבנה של הגורמים הגנטיים 
לאוטיזם. נדון בקשר בין אוטיזם ומוטציות חדשות, כיצד זה קשור לגיל האב, ובשאלה האם 

המוח של בנים יותר רגיש לפגיעות גנטיות שמובילות לאוטיזם.

 הבסיס הקוגניטיבי ללקויות תקשורת מילולית )דיסלקציה( 
ולא מילולית )אוטיזם(

מרצה: פרופ' מירב אחישר
המחלקה לפסיכולוגיה ומרכז אדמונד ולילי ספרא לחקר המוח, האוניברסיטה העברית

ההרצאה תתאר מודל כללי לרכישת מיומנויות. לפי מודל זה רובנו מומחים בתקשורת, אך יש 
תת קבוצות באוכלוסייה שאינן רוכשות מומחיות בתחומים מסוימים למרות התנסויות מרובות. 

נדון בבסיס ההתנהגותי והמוחי לקשיים אלה.

11 מדע



13 מדעמדע12

 מנגנוני הכאב... 
מתא העצב לתפיסה 

מרצה: פרופ' מרשל דבור
המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית, המכון למדעי החיים והמרכז לחקר הכאב, 

האוניברסיטה העברית 

כאב, ובמיוחד כאב כרוני, מהווה בעיה רפואית מהמדרגה הראשונה הממררת את החיים של 
כ-20% מהאוכלוסייה המבוגרת. ההרצאה תציג את מסלולי תחושת הכאב במערכת העצבים 

המרכזית ותעמוד על סוגיות מסתוריות ומרתקות כולל כאב רפאים )"כאבי פנטום"(, אינבו 
)"אפקט הפלצבו"( ועדויות לנטייה תורשתית לפתח כאב כרוני. בעבר הכאב נתפס כ-"רק" 

סימפטום של מחלה החולף בעצמו עם ריפוי המחלה. בשנים האחרונות גוברת ההבנה שכאב 
כרוני הינו בעיה רפואית חשובה בזכות עצמה. 

"המוח המחליט"

מרצה: פרופ' יונתן לוינשטיין
מדעי הקוגניציה, המחלקה לנוירוביולוגיה ומרכז אדמונד ולילי ספרא לחקר המוח, 

האוניברסיטה העברית

 ההרצאה תעסוק בשאלה של מה זו החלטה, מה קורה במוח בזמן שמתקבלת 
החלטה ו"מי" או "מה" במוח מחליט. 

 מהפכת הלמידה העמוקה והבינה המלאכותית החדשה, 
והשפעתה על הבנתנו את המוח 

מרצה: פרופ' נפתלי תשבי
ביה"ס למדעי המחשב ומרכז אדמונד ולילי ספרא, האוניברסיטה העברית

בעשור האחרון אנחנו עדים לשיפור דרמטי ביכולות של מחשבים להתמודד עם מטלות 
קוגניטיביות אנושיות שונות, כמו ראיה, הבנת דיבור ושפה, ויכולות תנועה עצמאית וניווט. 

קצב השיפור של היכולות האלה מהיר מאד וניתן לתאר זאת כמהפכה של ממש ביכולות 
של הבינה המלאכותית. מה שעומד מאחורי המהפכה הזאת הן מערכות לומדות המבוססות 
על אנלוגיה לרשתות עצבים ביולוגיות, הנקראות ״רשתות נוירונים עמוקות״ והלמידה שהן 

מבצעות נקראת ״למידה עמוקה״. 
ההרצאה תתאר את היכולות של הרשתות האלה, וכיצד ומדוע הן עובדות. בהמשך נשאל 
כיצד מכונות נבונות כאלה יכולות להשפיע על הבנת המוח האנושי ועל העתיד המשותף 

של בינה מלאכותית וביולוגית. 

13 מדע
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פריצות דרך בחקר המוח 

מרצה: פרופ' עידן שגב
ראש המחלקה לנוירוביולוגיה ומרכז אדמונד ולילי ספרא לחקר המוח,

האוניברסיטה העברית

בשנים האחרונות הולך ומואץ חקר המוח בעיקר בזכות טכנולוגיות חדשות, אופטיות, גנטיות 
וחישוביות. אנחנו מבינים טוב יותר תהליכי זיכרון ולמידה, מה מייחד את מוח האדם, כיצד 

לקרוא ולפרש אותות מהמוח המתנהג ומה קורה במוח החולה. נושאים אלה ונוספים יסקרו 
בהרצאה זו במטרה לקרב את השומעים לחזית חקר המוח ב 2018. 

מדעני העתיד של המוח

מרצים: דוקטורנטים מצטיינים
מרכז אדמונד ולילי ספרא לחקר המוח, האוניברסיטה העברית

שלושה דוקטורנטים ממרכז המצוינות לחקר המוח באוניברסיטה העברית יציגו את עבודתם 
העכשווית וידונו עם השומעים בנושאים הקשורים לעתיד חקר המוח בשנים הקרובות. 

יום ד' 18:00 – 19:30, אחת לחודש

 25.4.18 / 21.3.18 / 21.2.18 / 24.1.18 / 20.12.17 /22.11.17

13.6.18 / 30.5.18

15 מדע



17 מפגשים מוסיקליים מפגשים מוסיקליים16 1617

תרבות 
ואמנות

דן רפופורט

ד"ר פבלו אוטין

ד"ר הנרי אונגר

פרופ' אייל נווה

ד"ר יעל שטרנהל

גילית איבגי

רותי דירקטור

ד"ר דורית הופ

בלהה בן-אליהו

איה קפלן

ד"ר עליזה טסלר

אמנים אורחים:

ערן קולירין

ירון שני

טליה לביא

ענת וקסמן

סשה דמידוב

נטע גרטי

נלי תגר

רותי אסרסאי

דובל'ה גליקמן



תרבות ואמנות18

 איטליה: 
 אהבה וקנאה 

בראי האמנויות

מרצה: דן רפופורט
 מנצח אופרה, איש אמנות ומנהלו האמנותי 

של אנסמבל קואדריביום בונציה

 האהבה והקנאה תופסות מקום מרכזי בעולמה האמנותי המופלא של איטליה. 
היצירתיות וחוש היופי האיטלקי מביעים אותן בכל דרך אפשרית.

 במסגרת המפגשים נגלה כיצד אמני הצבע, המילה והצליל האיטלקיים מתארים 
את האהבה והקנאה ביצירתיות וביופי עוצר נשימה.

 המפגשים משלבים קטעי מוסיקה בביצוע חי ושימוש מולטימדיאלי בתמונות, 
סרטים וצלילים בהדרכה ייחודית.

סוד היופי האיטלקי באמנויות הצבע, הצליל והמילה

 איטליה תרמה לעולם את המונחים פרספקטיבה, פרופורציה, רנסנס ואסתטיקה 
 ואיתם את כל היפה באמנויות. נבחן מספר נקודות מרכזיות בתפיסת היופי האיטלקי 

שישמשו אותנו בהבנת המשותף לכל היצירות שידונו.

דנטה אליגיירי )2 מפגשים(
הקומדיה האלוהית )1300( – אהבה בשאול וקנאה בשמיים

עולמו המופלא של דנטה מתאר בצורה הנשגבת ביותר את שתי התכונות הללו. 
 נתחקה אחר דנטה ובאטריצ'ה, פאולו ופרנצ'סקה דה רימיני, מירה, פיה דה תולומאו...

נסביר את שיטתו של דנטה והקומדיה האלוהית בראי הציור, המוסיקה והקולנוע.

אהבה בצבעים

נציג את נקודת מבטם של גדולי הציירים על האהבה והקנאה בצבעים. ממכחולם של 
בוטיצ'לי, מנטניה, ברונזינו, ג'יובני בליני, פונטורמו, פיירו דלה פרנצ'סקה, קרוואג'יו ולאונרדו 

בהתייחסותם לדמויות, לנושאים ולאמירה שמעבר לתמונה.
 

קלאודיו מונטוורדי: מדריגלים על אהבה ומלחמה
מאבק טנקרדי וקלורינדה

Combattimento di Tancredi e Clorinda )1624(

מונטוורדי משתמש בכל אמצעי התקופה להציג סיפור אהבה מיוחד במינו בין לוחם נוצרי 
ללוחמת מוסלמית, על רקע מסעי הצלב.

החיבור המושלם בין מוסיקה חדשנית לדרמה קורעת לב הביא להולדת האופרה.

19תרבות ואמנות



21 תרבות ואמנות תרבות ואמנות20

נישואים נוסח איטליה, ויטוריו דה סיקה )1964(
גירושים נוסח איטליה, פייטרו ג'רמי )1961(

נישואים וגירושים דרך עדשת המצלמה. התמודדות אמנותית דרך הקולנוע האיטלקי עם 
אהבה וקנאה - שאלות חברתיות נוקבות של תרבות מתחדשת וסגנון חיים מודרני.

 

ג'יוספה וורדי: קשה כמוות קנאה, אותלו )1887(

הטיפול הוורדיאני באהבה הוא טיפול טראגי. אהבה, קנאה, תקווה והחמצה מתערבבים 
באמנות הצליל והמילה בדרמה חסרת תקדים. נבחן את אותלו ודסדמונה, אלפרדו 

וטרוויאטה ואיתם את עולמו הנשגב של וורדי ופסגת האופרה האיטלקית.

פדריקו פליני
 Amarcord )1973( זכרונות

)1957( לילות כביריה

משיאי הקולנוע האיטלקי. פליני מצליח באמצעות זכרונות הילדות שלו ליצור זיכרון 
קולקטיבי איטלקי, המאחד את כל ההוויה האיטלקית של שנות השלושים למארג אורגני 

סביב האהבה על כל צורותיה ומשמעותה בחיי האיטלקים.

יום ד' 10:30 – 12:00, אחת לשבועיים

  24.1.18 / 10.1.18 / 27.12.17 / 6.12.17 / 22.11.17 / 8.11.17

21.2.18 /7.2.18
21תרבות ואמנות



תרבות ואמנות

מביטים במראה: 
החברה הישראלית 

בראי הקולנוע החדש

מרצה: ד״ר פבלו אוטין
תכנית מיוחדת המשלבת הרצאות המנתחות את המגמות החדשות של הקולנוע 

הישראלי בהקשר תרבותי וקולנועי רחב, הקרנת סרטים ושיחה מעמיקה בנושאים עם 
היוצרים המובילים בישראל.

22

המשפחה הישראלית על המסך ומחוצה לו

מרצה: ד״ר פבלו אוטין
מוסד המשפחה הוא אחד מעמודי התווך הבולטים בתרבות היהודית והישראלית כאחד. לכן 
לא מפתיע שהדרמה המשפחתית כה מרכזית בקולנוע המקומי. אך למעשה, התופעה הזאת 
היא יחסית חדשה. ההרצאה תבדוק את ההיסטוריה של סרטי המשפחה בארץ, כיצד התופעה

נולדה, מה המאפיינים שלה, ומה סרטי המשפחה אומרים עלינו.

סרט ומפגש עם יוצר 

 הקרנת הסרט "מעבר להרים ולגבעות" )2016(

ומפגש עם הבמאי ערן קולירין

 הסכסוך הישראלי-פלסטיני בקולנוע

מרצה: ד״ר פבלו אוטין
הסכסוך הישראלי-פלסטיני / יהודי-ערבי, קיים בלב ליבה של החברה שלנו ומשפיע על 

החיים היומיומיים בישראל, על תרבותה ומהותה, בין אם במודע ובין אם לא. ההרצאה תבדוק 
כיצד הקולנוע הישראלי שעסק בסכסוך ניסה להבין אותו ואת השפעותיו עלינו, להסביר אותו 

לצופיו ולחלום על פתרונות אפשריים. 

סרט ומפגש עם יוצר 

 הקרנת הסרט "עג'מי" )2009( 

ומפגש עם הבמאי ירון שני
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הומור ישראלי

מרצה: ד״ר פבלו אוטין
יש הסבורים כי מאחורי כל בדיחה שוכנת אמת. אז ממה צוחקים הישראלים? ומה זה אומר 

עלינו? ההרצאה תבדוק את ההתגבשות של ההומור הישראלי העממי בשנות ה-60 וה-70 
ותראה כיצד הסרטים, המערכונים והסגנון הקומי שהתפתח אז וממשיך להיות פופולארי גם 

היום, חושפים זוויות נעימות יותר ונעימות פחות של האופי הישראלי והחברה שלנו. 

סרט ומפגש עם יוצרת

 הקרנת הסרט "אפס ביחסי אנוש" )2014( 

ומפגש עם הבמאית טליה לביא

יום ד' 19:00 – 20:30, אחת לחודש

9.5.18 / 14.3.18 / 14.2.18 / 17.1.18 / 27.12.17 / 15.11.17
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תמונות מחיי 
הזוגיּות

על קשרים )ופלונטרים( בספרות ובקולנוע

מרצה: ד"ר הנרי אונגר
ראש התכנית הבין תחומית לתארים מתקדמים באוניברסיטת תל-אביב

"המתכון לזוגיות מאושרת מבוסס על אי-הבנה הדדית" - כך אוסקר ויילד. וכלום ייתכן אחרת? 
הייתכן, ששני סובייקטים - כל אחד עם הפסיכולוגיה שלו - יחיו ב"הרמוניה"? ברור, שאין 

מדובר בדמוקרטיה ליברלית. בכל מקום שבו קשורים שניים - אוהבים, הורים וצאצאים, 
נשואים או גרושים - יש דרמות, טרגדיות, קונפליקטים )וגם קומדיות( - כפי שנוכיח בשמונה 

הרצאות, שכל אחת מהן ממוקדת באספקט ייחודי של זוגיות מופרעת. 

• מבוא: הזוגיות כטראומה מתמשכת

• כיצד מתאהבים הצרפתים? – טריפו, גודאר וחברים

• ברגמן: מבט מתהומות הבדידות

• וודי אלן שלא היכרתם - "אינטריורס" )1978(

• מעיני האחים כהן: זוגיות בעידן האבסורד

• אהבה מבעד למשקפת: אלמודובר ואקסהיביציוניזם

• על נצחיותה של הזמניות: המתכון לפרידה בלתי נשכחת 

• סיכום פסיכו-אנליטי: ומה פרויד היה אומר?

יום ג' 20:00 – 21:30, אחת לחודש

 6.3.18 / 6.2.18 / 2.1.18 / 5.12.17 / 7.11.17

5.6.18 / 1.5.18 / 10.4.18
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החלום האמריקני 
אז ועכשיו

מרצים: 
פרופ' אייל נווה

ד"ר יעל שטרנהל

החלום האמריקני הוא סוג של אידאולוגיה 
בסיסית בהוויה של ארה"ב.

 בסדרה נעמוד על גלגוליו השונים, 
ועל ההבטחות והאכזבות שהוא מייצר.

החלום האמריקני: מיתוס ומציאות

מרצה: פרופ' אייל נווה

עבדות: הסיוט האמריקני

מרצה: ד"ר יעל שטרנהל

החלום האפריקני-אמריקני בעידן אובמה

מרצה: ד"ר יעל שטרנהל

החלום האמריקני בעידן דונלד טראמפ

מרצה: פרופ' אייל נווה

יום ב' 18:00 – 19:30, אחת לחודש

19.2.18 / 22.1.18 / 25.12.17 / 20.11.17
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31 תרבות ואמנות תרבות ואמנות30

ניו-יורק
ואמנות בת-זמננו

מרצה: גילית איבגי

סדרה מקורית ועדכנית הסוקרת ומנתחת את שדה האמנות התוסס בבירת האמנות העולמית. 
נקודת המבט של הסדרה היא תרבותית רחבה: אמנות כמייצרת ומגיבה לאקטואליה.

• ניו-יורק ואמנות פוסט-אינטרנטית
• אדריכלות בניו-יורק בשנים 2020-2000

• סצנת הגלריות לאמנות בניו-יורק: מיפוי ופילוח
• סצנת הגלריות לאמנות בניו-יורק, תערוכות נבחרות בשנת 2018-2017

• המטרופוליטן ואמנות עכשווית
• מוזיאון וויטני החדש: האוסף, תערוכות והביאנלה

• גוגנהיים: המוזיאון, האימפריה ואסלת הזהב
• מן ההיי ליין וחלל התצוגה החדשה אל הלואו ליין: הפארק התת קרקעי הראשון

• תערוכות 2018-2017 ב-MoMA וב- MoMA PS1 כמקרה מבחן
• אמנים ואמנות ישראלית ופלשתינאית בניו-יורק

• Times Square - הרחוב כזירת אמנות
• המוזיאון היהודי ואמנות בת זמננו

• אמנות פמיניסטית במוזיאון ברוקלין
• רנסנס אמנות ואומנות במוזיאון לאמנות ולעיצוב

• ה"מוזיאון החדש" לאמנות עכשווית וה"סטודיו מוזיאון" – אמנות ובריקדות

15 מפגשים, אחת לשבועיים
תאריך פתיחה: נובמבר 2017

מועד בוקר/ערב, בהתאם לקבוצת השיבוץ
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אמנות 
בזמן אמת

מרצה: רותי דירקטור
אוצרת לאמנות עכשווית, מוזיאון תל-אביב לאמנות

מבט חובק עולם על המתרחש בזירת האמנות: תערוכות בולטות, אמנים ואוצרים, גלריות 
וחללי תצוגה אלטרנטיביים, אירועי אמנות, מגמות אמנות עכשוויות בארץ ובעולם. 

כל מפגש יתמקד בהיבט אחר: עיר מסוימת, תופעה אמנותית, אמנים משמעותיים או אירועי 
אמנות מרכזיים. נציג תערוכות ואירועי אמנים בולטים המתקיימים במהלך אותו חודש 

במוזיאונים החשובים ובגלריות המובילות.
הסקירה פורסת מבט רחב על מפת האמנות העכשווית העולמית.

בין המוזיאונים והגלריות שיסוקרו:

בניו יורק – MoMA, גוגנהיים, ויטני, PS1, וכן גלריות מרכזיות
בלונדון – טיייט מודרן, הייווארד גלרי, וגלריות וייט קיוב, ליסון, ויקטוריה מירו, האוזר & ויירט

בפריז – מרכז פומפידו, המוזיאון לאמנות מודרנית של פריז, פאלה דה טוקיו, פונדסיון קארטייה 
וכן מרכזים בולטים לאמנות עכשווית כמו KW בברלין או ווילס בבריסל, וביאנלות ברחבי 

העולם. 

התוכן ייקבע מדי חודש, בהתאם למצאי התערוכות בארץ ובעולם.
המטרה תהיה להביא את המוזיאונים והגלריות אלינו, ולדון בתופעות של האמנות העכשווית 

בזמן התהוותן. 

יום א' 18:00 – 19:30, אחת לחודש

27.5.18 / 25.3.18 / 25.2.18 / 28.1.18 / 31.12.17 / 26.11.17
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פגישות ופרידות 
בתרבות

מרצה: ד"ר דורית הופ
חוקרת ומרצה לספרות, מתמחה בקו התפר שבין ספרות לפסיכולוגיה, 

מכון ת"א לפסיכואנליזה בת זמננו

"לפגוש, להכיר, לאהוב ולהיפרד" 

]מארי קולרידג'[

פגישות ופרידות מוצגות בריבוי פניהן בספרות, בקולנוע, בדרמה, ובפסיכולוגיה ממש כמו 
בחיינו: פגישות ופרידות בינה לבינו, בינה לבינה, ובינו לבינו, בין החברה לזר והזר לחברה, 

ביננו לבין רעיונות - פרידות סופיות כמו במוות, ופגישות "לאין קץ". 
 "....ההתחלה תמיד אחרת וההמשך תמיד תסבוכת, אבל הסוף תמיד כל כך פשוט.... 

בסוף תמיד יש מי שבא ויש מי שהולך ויש מי שמת ויש מי שנשאר ]מאיר שלו מתוך הספר 
"כימים אחדים"[.

בין שאר היוצרות והיוצרים שבהם נתמקד: ניקוס קאזאנצאקיס, צ'ינגיס אייטמטוב, 
לב טולסטוי, אליס מונרו, וירג'יניה וולף, יוז'ירו טאקיטה ]פרידות – סרט יפני[, ענת גוב, 

חנוך לוין, מאיר שלו.

יום ד' 10:30 – 12:00, אחת לשבועיים

 3.1.18 / 20.12.17 / 29.11.17 / 15.11.17 / 1.11.17

14.2.18 / 31.1.18 / 17.1.18
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 מחלוני 
וגם מחלונך

מרצה: בלהה בן-אליהו
נקרא ביצירות מן הספרות העברית בת זמננו, העוסקות בזיקות ובקשרים אנושיים משמעותיים, 

כאלה שבין נשים לגברים, בין הורים לילדים ובין חברים. ננוע בין קירבה למרחק, בין עיוורון 
לפיקחון, בין געגוע וכמיהה לבין מימוש ופגישה. ניתן את הדעת לנקודות מבט שונות. החלון 

הממשי והמטאפורי – ישזר בקריאתנו, שהרי "דברים שרואים מכאן לא רואים משם".
 נקרא ביצירתם של לאה גולדברג, נתן אלתרמן, תרצה אתר, נורית זרחי, זלדה, 

אגי משעול, רונית מטלון, אריאל הירשפלד, סמי ברדוגו, ורבים אחרים. 

8 מפגשים, אחת לחודש
תאריך פתיחה: בהתאם לקבוצת השיבוץ

יום א' 11:00 – 12:30

יום ב' 18:00 – 19:30, אחת לחודש

5.3.18 / 5.2.18 / 8.1.18 / 4.12.17 / 6.11.17

4.6.18 / 7.5.18 / 9.4.18

אני ישנה וליבי ער: 
קריאה בספרות 

העברית

מרצה: בלהה בן-אליהו
מה מרדים אותנו? מה מעיר ומעורר?

נקרא ביצירות מן הספרות העברית העוסקות בתרדמות וביקיצות. הערות והשינה הממשיות 
והמטאפוריות יתגלו ביצירות השונות כמצבים נפשיים שמבטאים את ריתמוס הקיום: הרעננות, 
ההתחדשות, המודעות, החיוניות, אל מול ההרפיה, ההתכנסות, הוויתור והפאסיביות. נתייחס 

גם אל "מרחב הביניים" שבין השינה והערות, ולחלום – בשינה ובהקיץ.
נקרא בשירה ובסיפורת, ביצירתם של יוצרים מן הקלאסיקה של הספרות העברית 
)ח.נ.ביאליק, ש"י עגנון, דליה רביקוביץ', זלדה, א.ב.יהושע, דוד גרוסמן, לאה איני 

ואחרים( וכן ביצירות שראו אור לאחרונה.
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כשתיאטרון פוגש 
ספרות

מנהלת אמנותית ומנחה: 
איה קפלן

עונה שמינית לסדרה - מיטב יוצרי התיאטרון הישראלי וכן אנשי ספרות ורוח בסדרת מפגשים 
אינטימיים. בכל מפגש מקיים היוצר שיחה פתוחה ועמוקה עם המנחה על תחנות חייו, אופן 

עבודתו האמנותית וחולק מחשבות, רגשות ודעות עם הקהל. כל המפגשים ילוו בשירה 
ובנגינה חיה.  

 

"על הבמה ומאחוריה"
ענת וקסמן, השחקנית והקומיקאית המוערכת, המחזיקה בשיא של שלושה פרסי אופיר, 

בשיחה אינטימית על הקריירה העשירה בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע, על הומור נשי ועל 
עבודה על דמות קומית לעומת דמות דרמתית. כמו כן תחלוק וקסמן סיפורים מאחורי הקלעים 

ותשתף בחוויות מהעבודה על פרויקטים הנוכחיים שלה במדיומים השונים.

"חיי שחקן"
לרגל חגיגות עשרים וחמש שנים להיווסדו של תיאטרון "גשר" מגיע גדול שחקני "גשר"

סשה דמידוב, לשיחה מרתקת על תחנות חייו המשמעותיות ועל תפקידיו הגדולים. דמידוב 
יספר על ילדותו ונעוריו תחת משטר סובייטי, על משבר השפה עם העלייה ארצה, על אופן 
עבודתו ועל תפקידיו המפורסמים, על הזוגיות התיאטרונית עם ייבגני אריה ועל המשברים 

הקשים וההצלחות הגדולות בקריירה ארוכת השנים והמרשימה שלו.

"נשים בתיאטרון" - פאנל כוכבות צעירות
שלוש מכוכבות התיאטרון הצעירות: נטע גרטי, נלי תגר ורותי אסרסאי מתכנסות לשיחה 

משותפת, כנה ומשעשעת, במהלכה תספרנה על המכשולים והקשיים שבתחילת הדרך, על 
הרגע שבו פרצו לתודעת הקהל, על ההבדל בין משחק על במה לבין משחק מול מצלמה ועל 

התערטלות נפשית ופיזית. השלוש תדברנה על סטריאוטיפים נשיים וגבריים, על שילוב של 
אימהות צעירה עם עולם הבמה ובקיצור על "איך זה להיות אישה צעירה בתיאטרון".

"חיית במה"
דובל'ה גליקמן - אחד השחקנים הקומיים הגדולים בדורנו בשיחה מרתקת על ימי הזוהר 

ב"זהו זה", על התנופה המקצועית המחודשת אחרי שנים קשות, על הגילוי המחודש את עצמו 
כשחקן דרמתי ב"שטיסל" ועל החזרה לתיאטרון. גליקמן ישתף את הקהל באופי העבודה שלו, 

תפקידיו הקומיים לעומת אלו הדרמתיים, ויספר על שאיפותיו וחלומותיו המקצועיים לעתיד.

יום ה' 11:00 – 12:30, אחת לחודשיים

31.5.18 / 22.3.18 / 25.1.18 / 30.11.17
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ויטגנשטיין -
גבולות השפה 

הם גבולות העולם

מרצה: ד"ר הנרי אונגר
ראש התכנית הבין תחומית לתארים מתקדמים באוניברסיטת תל-אביב

ויטגנשטיין נמנה עם חצי תריסר האנשים המשפיעים ביותר על חשיבת זמננו. בתקופתו 
המוקדמת )"מסכת לוגית פילוסופית"( ייסד את האמפיריציזם של "החוג הווינאי". בתקופתו 

השנייה עיצב תפיסה חדשה של השפה כ"כלוב מנטלי" - וכך סלל את הדרך הן למודל 
המהפכני של קּון, והן לאדריכלי הפוסטמודרנה כדוגמת ליוטאר. לפני הכול, ויטגנשטיין הוא אבי 
התובנה הדרמטית - שה"עולם" אינו אלא "משחק" שהשפה משחקת בנו. מי שאינו תופס זאת 

אינו משתייך, באמת, למאה העשרים. 

בין מוקדי הדיון:

• הפיגום הלוגי של העולם: ויטגנשטיין המוקדם
• תמונת העולם ותמונת התמונה: הלוגיקה של "שפה מושלמת"

• לשתוק את מה שלא ניתן לבטא: המיסטיקה של הסובייקט
• מתי אני פועל לפי "חוק"?

• זבוב בתוך בקבוק: השפה ככלוב מנטלי
• האם אני סובל מכאב שיניים? - "בעיית השפה הפרטית"

• "משחקי לשון" ו"צורות חיים": על אמיתותה המפוקפקת של האמת
• מכת חסד לאריסטו: מציאות, מהות ו"דמיון משפחה"

• משמעות היא מה שאתה עושה עם המלה
• הפילוסופיה כֶתָרפיה קבוצתית

יום ג' 18:00 – 19:30

 21.11.17  /  14.11.17  /  7.11.17  /  31.10.17  /  24.10.17 

 16.1.18 / 9.1.18 / 2.1.18 / 26.12.17 / 5.12.17 / 28.11.17

6.2.18 / 30.1.18 / 23.1.18

41תרבות ואמנות



43 תרבות ואמנות תרבות ואמנות42

אפלטון ומורשתו 
בתרבות המערב: 

מימי קדם ועד 
למודרניזם

מרצה: ד"ר עליזה טסלר
בסדרת המפגשים נפתח סוגיות מרכזיות במשנתו של אחד מגדולי הפילוסופים בתרבות 

המערב מאז ועד היום: אפלטון )המאה ה-4 לפנה"ס(. ננתח טקסטים נבחרים מתוך יצירות 
 המופת שכתב: "פיידון", "סימפוזיון", "פוליטיאה", "פרמנידס", "תאיטיטוס", "סופיסטן" 

ו-"טימיאוס", ונבחן את התורות של ממשיכיו בתולדות המערב, עליהם נמנים הוגים יהודים 
בולטים: פילון האלכסנדרוני ואיבן גבירול.

בין הנושאים שיידונו:

• באיזה עולם אנו חיים? -פילוסופיה ומדע: עולם האידיאות ועולם התופעות
• על שלושת המשלים: השמש, הקו והמערה; ועל החולמים והערים

• פסיכולוגיה של הנפש: על שכל ורגש ועל דרגות ההכרה ודרגות האהבה
• חומר למחשבה: תפיסת הגוף והנפש של אפלטון והוכחות להישארות הנפש

• הרהורים וחרטות לעת זקנה: תיקונים והבהרות בעולם האידיאות – רשתות ומבוכים בעולם הרוח
• עליית הניאופלטוניזם במאה ה-2 לספירה: על עולם ההאצלות ועל האור והחושך

• על החוויה המיסטית ועל האסתטיקה והיופי כמקור לגאולת הנפש בתורתו של פלוטינוס
• מפגש בין עולם היהדות לאפלטוניזם: על תורותיהם של פילון האלכסנדרוני ואיבן גבירול

• גלגולי האפלטוניזם והניאופלטוניזם בתרבות המערב עד לימינו אנו
 

בסמסטר הבא נפתח את הקשר בין אפלטון לתלמידו אריסטו ובין זה האחרון לרמב"ם

יום ה' 9:30 – 11:00

7.12.17 / 30.11.17 /23.11.17 /16.11.17 /9.11.17 / 2.11.17

25.1.18 / 18.1.18 / 11.1.18 / 4.1.18 / 28.12.17 / 21.12.17

43תרבות ואמנות
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מפגשים 
מוסיקליים

פרופ' תומר לב

אסף פייר

הרכב הג'אז "הסיבוב השני"



מפגשים מוסיקליים46

"אגדה אורבנית"
5 פורטרטים עירוניים בצלילים

עורך ומנחה: פרופ' תומר לב

 סיפורן של חמש מהערים המשפיעות ביותר בתולדות המוסיקה המערבית שזור 
 בצלילי המופת שנכתבו בהן ובחיי גיבורי התרבות שיצרו בהן. הרחובות, המסורות, 

האירועים והאנשים מאחורי יצירות המופת - כל אלה בסדרה חדשה של קונצרטי-שיחה.

46

יום ד' 19:30 – 21:00, אחת לחודשיים

6.6.18 / 16.5.18 / 7.3.18 / 10.1.18 / 29.11.17

טרקליני וינה הקיסרית

מיצירות היידן, מוצרט, בטהובן, שוברט

בסלונים של פריז

מיצירות שופן, ליסט, אלקאן, סן סאנס, פורה, דביסי

לאומנות ומהפכנות בגבעת הקרמלין

מיצירות צ׳ייקובסקי, מוסורגסקי, בלקירב, ליאפונוב, פרוקופייב, שוסטקוביץ'

אביב בפראג

מיצירות ווז׳ישק, סמטנה, דבוז'ק, ינאצ׳ק, מרטינו

עשן ניו יורקי

מיצירות מקדואל, איימי ביץ, גרשווין, ברנשטיין, קופלנד וברבר

בהשתתפות טובי הפסנתרנים הצעירים בישראל!

47מפגשים מוסיקליים



49 מפגשים מוסיקליים מפגשים מוסיקליים48

פסטיבל המוסיקה 
הבארוקית

יוצר ומגיש : 
אמן הפסנתר אסף פייר

בהשתתפות אמנים אורחים 

שגעון הבארוק נולד בתקופה סוערת בתולדות האנושות וסגנונו המורכב, מלא הניגודים 
והדרמטי מצית את הרגש והדמיון. נעמוד על טיבן של 150 שנות יצירה מוסיקלית עשירה 
ומרתקת ובמרכזה ביצועים וירטואוזיים-חיים ליצירות המופת למקלדת שהובילו ללידתו 

של מלך הכלים: הפסנתר.

'פתיחה צרפתית' 
 על הקשר המרתק בין חצר המלוכה בורסאי ומאדאם פומפדור לעיצוב הרעיונות 

המוסיקליים של גדולי מלחיני הבארוק-הצרפתי.

'אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד' 
 איך הפך הקונצ'רטו הבארוקי להמצאה המהפכנית ששינתה מהיסוד 

את כללי הדרמה המוסיקלית.

'הסקארלטים' 
המורשת המוסיקלית של משפחה אחת מיוחדת במינה במסעותיה 

הנועזים ברחבי אירופה.

'איל קסטרטו' 
 סיפורו המופלא של גדול אמני השירה הבארוקיים פארינלי, ומערכת היחסים 

המורכבת שניהל עם המלחין הדגול הנדל.

'קרנבל בונציה' 
מבט אל האופרה הבארוקית הראשונה 'אורפיאו' למונטוורדי ויסודות התהוותה 

מבימות התיאטרון בונציה.

'באך באפריקה' 
מבט לא שגרתי על הרימייק של יצירות באך וויואלדי בעת המודרנית, כעדות 

להשפעה הגדולה של המאסטרים הבארוקיים על האמנות העכשווית.

'פוליפוניה בעולם הומופוני' 
יסודות הכתיבה הרב־קולית ברגעים הדרמטיים של מלחיני התקופה 

החד-קולית מוצרט ובטהובן.

'קתדרלות הצלילים' 
כיצד השפיעו אדריכלי הבארוק ברניני וכריסטופר רן על  סתתי הצליל האדירים 

של המוסיקה הכנסייתית.

'בארוקאדס - לרקוד בארוק' 
המצאות וחידושים בעולם המחול הבארוקי והמוסיקה הסוחפת שנוצרה כדי 

לספק את תשוקת התנועה של אצילים ופשוטי עם כאחד.

'איל-בארוקו: הפנינים החורגות' 
קונצרט סיום חגיגי ובמרכזו מחרוזת של יצירות לא רגילות לתקופה נועזת  ולא שגרתית.

יום ה' 11:00 – 12:30

21.12.17 / 7.12.17 / 23.11.17 / 16.11.17 / 9.11.17 / 2.11.17

18.1.18 / 11.1.18 / 4.1.18 / 28.12.17
49מפגשים מוסיקליים



51 מפגשים מוסיקליים מפגשים מוסיקליים50

ג'אז "הסיבוב השני"
הרכב הג'אז "הסיבוב השני" מונה שבעה נגנים וזמרת, שכולם עוסקים "בסיבוב הראשון" 

במקצועות שאינם מוסיקה, ולגביהם המוסיקה היא אמנם סיבוב שני, אבל אהבה ראשונה. 
ההרכב, היוצר פרשנויות משלו ליצירות ג'אז ידועות, קוצר הצלחה בהופעותיו בארץ.

קלאסיקה בניחוח ג'אז 
קטעי מוסיקה קלאסית מעובדים בסגנון ג'אז

יום ד' 7.2.18 בשעה 20:00

הקלאסיקה של הג'אז 
קטעי ג'אז, שנכתבו ובוצעו על־ידי מיטב נגני הג'אז והפכו להיות "אבן הראשה" של הג'אז

יום ד' 23.5.18 בשעה 20:00

נחום פרפקוביץ: פסנתר וניהול מוסיקלי
פרופ' שרון חסין: שירה

עו"ד אבירם בורוכוב: סקסופון טנור, קלרינט
אורן קונפורטי: סקסופון טנור ובריטון
ד"ר עוזי מלמד: חצוצרה, פלוגלהורן

ד"ר שי דגן: טרומבון, אפוניום
יובל יוחאי: גיטרה בס

פרופ' אבי עורי: תופים

51מפגשים מוסיקליים
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שישי 
בקתדרה

ד״ר דיויד גרייבס



שישי בקתדרה54

הגאון באמנות

מרצה: ד"ר דיויד גרייבס

האם כל גאון אכן גובל בשגעון? מדוע אנו מכירים בגאון רק לאחר מותו? מיתוסים רבים נרקמו 
מסביב לדמות ההיסטורית של הגאון היוצר באמנות – חלקם בצדק, וחלקם אולי לא. בסדרה 

זו נבחן את חייהם ופועלם של ציירים-גאונים נבחרים, במטרה לתהות על קנקנו של הגאון 
באמנות. בבואנו לתהות על סוד הגאונות, נפתח תיאוריה בעזרתם של הגאונים עצמם, דרך 

ציוריהם, כמו גם דרך חייהם וכתביהם. 

שותפינו למסע יהיו ליאונרדו דה וינצ'י, מיכלאנג'לו, רמבראנדט, ואן גוך, סזאן ופיקאסו. 
בין השאר, נבין קצת יותר את פיקאסו כשנתבקש לתת עצה לאמן המסור, ואמר: "תיצור 

כמו אל, תשלוט כמו מלך, ותעבוד כמו עבד”.

55 שישי בקתדרה

"שישי בקתדרה"

6 מפגשים, אחת לחודש 11:00 – 12:30

11.5.18 / 9.3.18 / 9.2.18 / 12.1.18 / 8.12.17 / 10.11.17

55שישי בקתדרה
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כתיבה 
יצירתית

אסתי ג.חיים



כתיבה יצירתית58

סדנת כתיבה 
ביוגרפית / אוטוביוגרפית

בהנחיית: הסופרת אסתי ג.חיים
זוכת פרס ברנר לספרות לשנת 2014, פרס היצירה לסופרים עבריים לשנת 2015 

ופרס ראש הממשלה ליוצרים עבריים לשנת 2003

בסדנה נבדוק כיצד נהפוך את חומרי הגלם של החיים לסיפור באמצעות תיאור הפרטים, נעבד 
את המציאות לדמויות עגולות ומורכבות, כיצד נתמקד במה שראוי וחשוב לספר, ואיך נלוש את 

הזיכרון והדמיון יחד לכדי סיפור שיש בו עניין ורבדים. נעסוק, בין היתר, בכתיבה של סוגות 
שונות, ובהן ממואר, כתיבה אוטוביוגרפית וביוגרפית. 

יום א' 11:00 – 12:30

3.12.17 / 26.11.17 / 19.11.17 / 12.11.17 / 5.11.17

14.1.18 / 7.1.18 / 31.12.17 / 24.12.17 / 10.12.17

59 59כתיבה יצירתיתכתיבה יצירתית
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שפות

חני שניצלר



שפות62

קורס איטלקית 
ביה״ס איטליה הקטנה

בהנחיית: חני שניצלר
באיטליה הקטנה מלמדים איטלקית באמצעות שיטה חדשנית המתמקדת בדיבור.

הלמידה מתקיימת בקבוצות לפיתוח מיומנויות הדיאלוג באיטלקית. 
למשתתפים מובטחת חווית לימוד מהנה ויצירתית באווירה קסומה המקנה הרגשה של קפיצה 

קטנה לאיטליה.

תאריך פתיחה ומפגש היכרות: 2.11.17

מתחילים: יום ה' 12:30–13:30

מתקדמים: יום ה' 11:15–12:15

63שפות
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עיצוב 
ואמנויות

חנה אמריליו

ספי מטיוק

בלומה גלוז



עיצוב ואמנויות66

לצייר 
בהנאה

בהנחיית: חנה אמריליו
אמנית

סדנת ציור בגישה פתוחה. הסדנה תעסוק ברישום, בציור, בצבע ובמספר טכניקות 
העשרה מתחום העשייה האמנותית.

העבודה בקצב אישי. מתאים לכל רמה.

תאריך פתיחה: 5.9.17

יום ג' 20:00-17:00 

יום ד' 12:00-9:00

יום ה' 12:00-9:00

רישום 
וציור

בהנחיית: ספי מטיוק
בעל תואר שני בעיצוב, מרצה בבצלאל ושנקר

סדנא לרישום וציור בטכניקות מגוונות ובחומרים שונים.
נחשוב מחוץ לקופסא.

מתאים למתחילים ומתקדמים.

תאריך פתיחה:5.9.17

יום ג' 9:30–12:30

67עיצוב ואמנויות



69 עיצוב ואומנויות עיצוב ואומנויות68

תאריך פתיחה: 3.9.17 

יום א' 13:00-11:00

יום ד' או ה' 21:30-19:30

סדנת 
ויטראז'

בהנחיית: בלומה גלוז
עיצובים בזכוכית: עיצוב חרוזי זכוכית במבער. אהילי טיפאני, 

כלי נוי ואביזרים מזכוכית ומתכת. פסיפס בטכניקות שונות. 
עיצוב חלונות ודלתות בטכניקות העופרת.

עיצוב ואמנויות

סדנה לשילוב 
אמנויות

בהנחיית: בלומה גלוז
 רהיטים מקרטון, ציור על עץ ONE-STROKE, צריבה על עץ, דקופז', תחרת מחט, 
 רקמות עמים, פיסול בחבל, שזירת חרוזים, אריגה בחרוזים, תמונות דקורטיביות, 

מיליפיורי ופיסול בפימו, עיסת נייר.

העבודה אינדיבידואלית – הנחייה אישית לכל משתתף.

תאריך פתיחה: 3.9.17 

יום א' 11:00-9:30

יום ד' או ה' 21:00-19:30

69עיצוב ואמנויותעיצוב ואמנויות



7071

ריפוי 
טבעי

דליה תמיר יעקבי



ריפוי טבעי72

I סייקים

מנחה: 
דליה תמיר יעקבי

סייקים מסטר, רייקי מסטר

שיטה אנרגטית עתיקה ועוצמתית לריפוי, להרפיה ולרפואת מנע, לטיפול בעצמנו ובאחרים.
הטיפול בסייקים מאיץ ומחולל תהליכי ריפוי בגוף ובנפש ונעשה ע"י תיעול אנרגיות מיסודות 

שונים דרך כפות הידיים. הסדנה מקנה את היכולת לתעל אנרגיות ריפוי אלה ומלמדת כיצד 
להשתמש בהן.

דגש מיוחד מושם על הבנת המבנה האנרגטי של האדם והקשר הפסיכוסומטי הקיים בין הגוף 
והנפש.

תאריך פתיחה: 7.2.18

יום ד' 22:30-20:00 

7 מפגשים 

סדנאות המשך

II סייקים
מיועד לבוגרי סייקים 1 בלבד

תאריך פתיחה: 25.4.18

יום ד' 22:30-20:00

10 מפגשים

III סייקים
מיועד לבוגרי סייקים 2,1 בלבד

תאריך פתיחה: 27.9.17

יום ד' 22:30-20:00

15 מפגשים
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הגוף 

חיה רותם

נילי אריאלי

צחי ויגיסר

תמירה פרידמן

אביטל פסטרנק

אליס לייקוב

מירי ממן 

אורי עתריה

רונית ורדי

פנינה מתוק

גלי שגיא

יוסי שריף
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"לרקוד את עצמך 
לדעת" 
סדנה חוויתית בריקוד

בהנחיית: חיה רותם
מורה לריקוד ומטפלת בתנועה

הסדנה מיועדת לאנשים שפועמת בהם התשוקה לרקוד, נשים וגברים בני כל הגילאים.
דרך ריקוד, תנועה ודמיון מודרך נצא למסע מרתק בעולמנו הפנימי. 

ניתן ביטוי לקצב ולשמחת החיים שבליבנו, וכן לאותם חלקים בגוף ובנפש הנחבאים ורוצים 
להתחיל לחיות.

בסדנה כל מערכות הגוף פועלות בתנועה זורמת. מוסיקה עשירה ומגוונת מלווה את הריקוד. 
נאפשר לעצמנו להעז להיות במלואנו, לחיות!

אין צורך בניסיון קודם.

יום ב' או ה' 12:45-11:00 

יום א' או ה' 22:15-20:30 

שיטת פלדנקרייז – 
מודעות בתנועה

בהדרכת: נילי אריאלי
"לעשות את הבלתי אפשרי לאפשרי, את הקשה לנוח ואת הנוח לנעים" 

)ד"ר משה פלדנקרייז(

ד"ר משה פלדנקרייז פיתח שיטה ייחודית המאפשרת למתרגל אותה להכיר את גופו ולהתנסות 
בתבניות תנועה נוספות ואחרות מאלה המוכרות לו.

השיטה משלבת קשב עצמי והתאמה בין נשימה ותנועה ומשפרת את היציבה, ההליכה 
והקואורדינציה הנדרשת בתפקודי היומיום. חיזוק העצם בשיטת רותי אלון, ישולב כחלק 
מובנה משיעורי הפלדנקרייז. דגש מיוחד מושם על הפגת מתח מן הגב והצוואר התורמת 

לתנועה קלה וגמישה.
מותאם לנשים )גם בהריון( וגברים בכל גיל.

יום א', ג' 10:50-10:00 

יום א', ד' 19:50-19:00 
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יום ד' 18:00–18:45

יציבה וקואורדינציה 
לגיל ההתבגרות

בהדרכת: נילי אריאלי
מיועד לבני נוער, בנות ובנים המאובחנים כבעלי יציבה לקויה, הסובלים מסקוליוזיס, קיפוזיס, 

או השומעים הרבה את המשפט ׳תתישר׳ או ׳תתישרי׳.
התרגול נושא אופי עדין, ומתקדם עם השיפור. לבני 12 עד 17.

התרגול ברובו על גבי מזרן ונסמך על שיטת פלדנקרייז.

התעמלות 
בריאותית 
ומודעות 

גופנית

בהדרכת: צחי ויגיסר
תכנית מובנית המשלבת שיעורים משיטות שונות. 

המטרה לעבוד על מספר מערכות וחלקי גוף בו זמנית. ניתן דגש ליציבה נכונה וגיוס נכון 
של שרירי הליבה - מרכז הגוף, בשילוב פיתוח כוח, שיווי משקל, קואורדינציה, חיטוב, חיזוק 

חגורת כתפיים ואגן, גמישות ושיפור היציבה והיציבות. 
האימון שם דגש על עבודה מבוקרת ונכונה למניעת פציעות, חיזוק העצם, הגמשת מפרקים 

וחיזוק שרירים, תוך שימוש בעזרים כגון כדור, גומייה ומשקוליות. 
מתאים לכל הרמות.

יום ב',ה' 8:30-7:45 

יום ב',ה' 17:45-17:00 
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התעמלות 
בונה עצם

בהדרכת: תמירה פרידמן מורה בכירה 
אביטל פסטרנק מורה מוסמכת בשיטת OSteofit ופילאטיס

שיטת התעמלות חדשנית הבונה את העצם ובולמת אוסטיאופורוזיס. התעמלות מעניינת 
ומגוונת הפועלת על השרירים והמפרקים בעזרת אביזרים שונים. תרגול יציבה נכונה, שיווי 

משקל, קואורדינציה ונשימה. עפ"י מחקרים רפואיים בארץ ובעולם הוכח כי ההתעמלות 
מעכבת בריחת סידן ובונה את העצם.

יום ב', ה' 9:30-8:45 תמירה פרידמן

יום ב' 18:00–18:45 יום ה' 19:00–19:45 אביטל פסטרנק
81

פילאטיס

בהדרכת: תמירה פרידמן 
מורה בכירה

עיצוב וחיטוב הגוף תוך חיזוק מעמיק, הידוק והארכת השרירים, טיפול בכאבי גב ובבעיות 
בקרקעית האגן ושיפור היציבה. העבודה מתרכזת במרכז הגוף, בשרירי הבטן ובעיקר בשכבה 

העמוקה של השרירים. כמו כן, נרכשת מודעות גבוהה לנשימה ושיפור הקואורדינציה של 
התנועה.

יום ב', ה' 10:30-9:30 

יום ד' 12:00-11:00
תנועה ותרבות הגוף
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פילאטיס משולב

בהדרכת: 
אליס לייקוב פיזיותרפיסטית מוסמכת BPT, מדריכת פילאטיס שיקומי וקרוספיט

אביטל פסטרנק מורה מוסמכת בשיטת OSteofit ופילאטיס
שיטת התעמלות המשלבת תרגילים טיפוליים מעולם הפיזיותרפיה, 

פילאטיס מזרן שיקומי ואלמנטים של קרוספיט.
התרגול הינו פונקציונאלי וכולל תרגילי חיזוק וגמישות תוך שמירה 

על עקרונות של דיוק,שליטה וריכוז.
השיטה הינה מגוונת, מתמקדת בשיפור איכות החיים ומניעת פציעות, 

ומתאימה לכל אחד.

יום א' 8:30–9:30 יום ד' 7:15–8:15 או 9:45–10:45

יום א', ג' 17:45–18:45

מחשבת 
הגוף

בהדרכת: מירי ממן 
מומחית לתנועה ויציבה

שיטת התעמלות ייחודית שמטרתה לשפר את היציבה ואת יכולות התנועה, על ידי לימוד 
התנהלות גופנית נכונה. 

השעורים משפרים את הכוח והגמישות בצורה מאוזנת ומיטיבה, ובמקביל מפתחים את 
המודעות, ההבנה והקשב הגופני, הריכוז והזיכרון התנועתי. 

מחשבת הגוף היא דרך חיים המשפרת את איכות החיים בכל גיל. כאבים נמנעים, פוחתים 
ונעלמים ומפנים את מקומם לתחושת רווחה גופנית ונפשית.

שיטת מחשבת הגוף פותחה על ידי יוספה מיכאלי לפני כ־50 שנה, וידועה גם כ"שיטת יוספה". 
השיטה מתבססת על תחומי מדע הקשורים לגוף: אנטומיה, ביו מכניקה ופיזיולוגיה ועל חקירת 

גוף ממושכת.

יום ג' 11:00–12:00

83תנועה ותרבות הגוף



תנועה ותרבות הגוף84

עיצוב בריאותי
התעמלות בשיטת ד"ר אריה כלב

בהדרכת: אורי עתריה
מומחה בתחום התנועה והיציבה

התעמלות המיועדת למניעת בעיות שונות במערכת התנועה )גב, עורף, ברכיים, הקרנות 
לגפיים וצניחת איברים(. ההתעמלות מקנה הרגלי תנועה ואורח חיים גופני נכון לחיי היומיום 

ומשפרת את הגמישות. התרגול מותאם לצרכים וליכולות של כל אדם. 

הרצאה בנושא:
הגורמים והסיבות לבעיות במערכת התנועה והדרכים לטיפול ומניעה

יום ג' 24.10.17 בשעה 18:00
הכניסה חופשית בהרשמה מראש

יום ג' 9:30-8:30 או 17:30-16:30

יום ד' 9:30-8:30 

קונדליני יוגה -
יוגה של מודעות

בהדרכת: רונית ורדי
טכניקה הנותנת למתרגל כלים להתמודד עם אתגרי החיים:
מתח, חיוניות, מערכות יחסים, יכולת ריכוז וקבלת החלטות.

התרגול משפר את התפקוד הפיזי, המנטלי והרוחני שלנו ומלמד 
לחיות חיים שמחים, בריאים ומלאים.

מתאים לכל מי שמעוניין להתנסות.

יום א' 11:00–12:30 
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צ'י קונג

בהדרכת: פנינה מתוק
מורה ומטפלת ברפואה סינית

צ'י קונג היא שיטת תרגול סינית שמטרתה להניע, להזין, לחזק ולשמר את אנרגיית החיים 
הפנימית שנעה לאורך נתיבי מערכת העצבים.

טיפוח הצ'י והאימון הממוקד בזרימה, מביאים את הגוף והנפש לתפקוד הרמוני, 
רגוע ונעים, ליציבה ושיווי משקל, לקואורדינציה, לחוסן וריפוי, לשלווה ולשמחת חיים.

יום ו' 10:30–12:00 

87תנועה ותרבות הגוף

טאי צ'י

בהדרכת: גלי שגיא
מדריכה מוסמכת לאמנויות לחימה )מכון וינגייט(,

המרכז הישראלי לטאי צ'י

אמנות תנועה ולחימה סינית עתיקה הבנויה על יסודות הרפואה הסינית הקלאסית, 
ומפעילה את הגוף באופן רגוע ושלו, ללא מאמץ או שימוש בכוח.

אמנות הטאי צ'י מפתחת יציבות, גמישות, זריזות, עוצמה, קואורדינציה, ריכוז, 
מודעות והתבוננות פנימה – מדיטציה בתנועה.

לנשים וגברים בכל גיל.

יום ו' 10:00-8:15
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אקבן - אקדמיה 
לאומנויות הלחימה

בהדרכת: יוסי שריף
מייסד אקבן, פיזיותרפיסט מוסמך, דאן 5 בנינג'יטסו, 

בעל תואר בפילוסופיה ומורה קבוצות בשיטת פלדנקרייז המאמן מאז 1985

באקבן מתרגלים נינג'יטסו כדרך חיים ומשלבים מחקר אקדמי באומנויות לחימה.
הפעילות מתאימה לגברים ולנשים.

יום ב' 20:30-19:00 
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נהלי הקתדרה כפופים לנהלי מגוונים, מרכזים רב-תחומיים רמת-השרון.

הנחות למשתתפים במספר קורסים בקתדרה:
המשתתפים בקורס שני זכאים להנחה של 10%, במחיר הנמוך מביניהם.

המשתתפים בקורס שלישי ומעלה זכאים להנחה של 15%, במחיר הנמוך מביניהם.
גמלאים זכאים להנחה של 10%.

גמלאים המשתתפים בקורס שני ומעלה זכאים להנחה של 15%, במחיר הנמוך מביניהם.
חיילים בשירות חובה זכאים להנחה מיוחדת בקורסים.

ההנחות תקפות לסדרות וקורסים למעט אירועים.

יתכנו שינויים בפרטים המפורסמים

ההרשמה מתקיימת בקתדרה
ימים: א' – ה', בשעות 09:00 – 13:00

טל. 03-5495916, 03-7600130 

פקס. 03-7600134, 073-2181730

רח' הזית 6, נוה מגן, רמת השרון
Email: katedra@migvanim.com

www.katedra-rh.com

מס' שם הקורסתחום

מפגשים

מחיר הקורס 

בש"ח

מדע

תרבות ואמנות

פריצות דרך בחקר המוח

איטליה: אהבה וקנאה בראי האמנויות

 מביטים במראה: החברה הישראלית 
בראי הקולנוע החדש

תמונות מחיי הזוגיות: 
על קשרים )ופלונטרים( בספרות ובקולנוע

החלום האמריקני אז ועכשיו

ניו-יורק ואמנות בת-זמננו

אמנות בזמן אמת

פגישות ופרידות בתרבות

מחלוני וגם מחלונך

אני ישנה וליבי ער: קריאה בספרות העברית

כשתיאטרון פוגש ספרות

ויטגנשטיין - גבולות השפה הם גבולות העולם

אפלטון ומורשתו בתרבות המערב: 
מימי קדם ועד למודרניזם

8

8

6

8

4

15

6

8

8

8

4

14

12

4X180=720

4X140 =560

4X120 =480

4X140=560

3X100 =300

7X154=1078

3X150=450

4X140=560

5X130=650

5X130=650

3X110=330

4X230=920

4X210=840
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215 לחודש

315 לחודש
287 לנרשמים עד: 15.9.17

315 לחודש
287 לנרשמים עד: 15.9.17

255 לחודש
232 לנרשמים עד: 15.9.17

217 לחודש
197 לנרשמים עד: 15.9.17

3X320=960

4X340=1360

5X535=2675

מס' שם הקורסתחום

מפגשים

מחיר הקורס 

בש"ח

מפגשים
מוסיקליים

שישי בקתדרה

כתיבה יצירתית

אגדה אורבנית - 5 פורטרטים עירוניים בצלילים

פסטיבל המוסיקה הבארוקית

ג'אז - "הסיבוב השני"

הגאון באמנות

סדנת כתיבה ביוגרפית / אוטוביוגרפית

5

10

2

6

10

4X140=560

4X175=700

2X70=140

3X150=450

4X210=840

מחיר הקורס בש"חמס' מפגשיםשם הקורסתחום

שפות

עיצוב 
ואמנויות

ריפוי טבעי

 קורס איטלקית - 
ביה״ס איטליה הקטנה

לצייר בהנאה

רישום וציור

סדנת ויטראז

סדנה לשילוב אמנויות

I סייקים

II סייקים

III סייקים

פעם בשבוע

פעם בשבוע

פעם בשבוע

פעם בשבוע

פעם בשבוע

7

10

15

מחיר לחודשמס' מפגשיםשם הקורסתחום

בש"ח

לנרשמים עד:

15.9.17

תנועה ותרבות 
הגוף

לרקוד את עצמך לדעת - 
סדנה חוויתית בריקוד

שיטת פלדנקרייז - 
מודעות בתנועה

יציבה וקואורדינציה לגיל 
ההתבגרות

התעמלות בריאותית 
ומודעות גופנית

התעמלות בונה עצם

פילאטיס

פילאטיס משולב

מחשבת הגוף

עיצוב בריאותי 
בשיטת ד"ר אריה כלב

קונדליני יוגה - יוגה של מודעות

אקבן - אקדמיה לאמנויות הלחימה

צ'י קונג

טאי צ'י

שנתי, 

פעם בשבוע

שנתי, 
פעמיים בשבוע

שנתי, 
פעם בשבוע

שנתי, 

פעמיים בשבוע

שנתי, פעמיים בשבוע

שנתי, פעם בשבוע

שנתי, פעמיים בשבוע

שנתי, פעמיים בשבוע

שנתי, פעם בשבוע

שנתי, פעם בשבוע

שנתי, פעמיים בשבוע

שנתי, פעם בשבוע

שנתי, פעם בשבוע

פעם בשבוע

פעם בשבוע

335

236

156

236

236

185
264

264

185

185
264

236

271

248

305

305

215

142

215

215

168
240

240

168

168
240

215

247

226

278

93
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גן המיצגים
לקהילות יוצרים בין אמנות למדע



הקתדרה רמת השרון
טל. 03-5495916, 03-7600130

פקס. 03-7600134, 073-2181730

רח' הזית 6, נוה מגן, רמת השרון 4725303

Email: katedra@migvanim.com

www.katedra-rh.com


