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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 ההגות השונים. השנה הורחבו תחומי 

הידע בנושאי יצירתיות, חדשנות, ומקורות התרבות.

נשמח לארח אתכם במסע התרבותי המסקרן והמרתק בקתדרה רמת השרון.

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

״שומעים עולם״
מסע מרתק בצלילים ותמונות אל היופי של המאה העשרים
צ'כיה, אוסטריה, ארגנטינה, פולין, ארה''ב, רוסיה ואיטליה

קונצרט מוסבר בביצוע והנחיית דן רפופורט

דן רפופורט, מנצח אופרה, קלרניתן ואיש אמנות, 

מנהלו המוסיקלי של אנסמבל קואדריביום בונציה,

מומחה למוסיקה של המאה העשרים ולבארוק האיטלקי.

בהשתתפות נגנים אורחים

יום ג' 16.10.18 בשעה 19:30
הכניסה חופשית, בהרשמה מראש

55
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11 חדשנות ומדעחדשנות ומדע10

רישיון 
להיות יצירתי

מרצה: ד"ר גוין סאס
דיקן בית הספר לעיצוב וחדשנות במסלול האקדמי, המכללה למנהל

חוקר, מרצה ומומחה בתחומי החדשנות והחשיבה היצירתית

יצירתיות, כנראה התכונה החשובה ביותר לבני האדם, אז מדוע רובם מקובעים, צפויים 
ומתנהלים לפי ברירת מחדל ידועה מראש? מבוא מרתק לעולם של חשיבה יצירתית וחדשנות 

ניהולית/עסקית. כיום בסביבה המודרנית, החדשנות הנשענת על יצירתיות, מהווה חלק 
אינטגרלי וצורך קיומי לאנושות. הסדרה תתמקד בכלים ושיטות שבעזרתם ניתן לעודד 

יצירתיות. 

יום ד' 18:00–19:30, אחת לחודש

27.2.19 / 30.1.19 / 26.12.18 / 28.11.18

 • מאפייני חברות מצטיינות, מהי יצירתיות וחדשנות, ומה בולם את 
   היצירתיות של בני האדם.

 • כלים וטכניקות כיצד לעודד יצירתיות כמנוף לחדשנות מעשית. 
   יוצגו סרטים, דוגמאות, מחקרים וכמובן סיפורי הצלחה שונים. 

 • מפגש מרתק שינפץ לכם את הנחות היסוד... מפגש של טכניקות 
    מדהימות שבעזרתן ניתן יהיה לעשות מניפולציה ומודיפיקציה 

   לרעיון, אירוע או בעיה. 

 • מדוע חדשנות פורצת דרך נכשלת? נלמד על אירועי חדשנות 
    שנכשלו ואיך מעודדים חברות להיות חדשניות. יושם דגש על 

   ערך החדשנות והמודל המצליח של האוקיינוס הכחול.

11 חדשנות ומדע



13 חדשנות ומדעחדשנות ומדע12

פלאי המוח: 
רגש, מודעות 

ויצירתיות

מרצה: פרופ' עידן שגב 
ומרצים אורחים

בסדרה זו יסקרו המנגנונים העומדים בבסיס תוצריו המיוחדים ביותר של המוח - רגשות, 
מודעות ויצירתיות. גישות מחקר חדשות מאפשרות ״לרשום״ רגשות ישירות מהמוח ואף 

להפעיל רגשות ולבחון את השפעתם על תפיסת העולם המודעת שלנו. ניתן גם לברר כיצד 
״רעש״ עצבי משפיע על ההתנהגות שלנו, כמו גם על מחלות מסויימות. כל אלה ונושאים 
נוספים הנמצאים בחוד-החזית יונגשו לקהל המתעניינים בארבעה מפגשים פוקחי עיניים 

ומוח.

מוח ורגש

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

מה קורה במוח כשאנחנו מרגישים? האם מחקר המוח יכול לומר דברים מעניינים וחדשים 
על ״רגשות״ - התופעה הכל-כך בסיסית הזו )לדוגמא פחד(, אשר קיימת גם אצל בעלי חיים 
אחרים? ההרצאה תסקור את חזית המחקר של ״המוח הרגשי״ ותדון בשאלת הפעלת רגשות 

כמו גם בטיפול במצבים רגשיים שונים באמצעות גירוי-מוחי.

 

תעתועי תודעה

מרצה: ד״ר ליעד מודריק
בית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית ספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב

במשך שנים בעיית התודעה נחשבה כשאלה שהמדע לא יכול לחקור: כיצד נולדת החוויה 
המודעת שלנו מתוך הפעילות המוחית? והאם העולם הוא באמת כפי שאנו תופסים אותו? 

ההרצאה תציג את הצד הנסתר של תהליכי תפיסה ומחשבה: התהליכים הלא מודעים שגורמים 
לנו לתפוס את העולם אחרת, ולהבין את עצמנו באופן שאינו תמיד נאמן למציאות.

13 חדשנות ומדע



15 חדשנות ומדעחדשנות ומדע14

"רעש במוח"

מרצה: פרופ' מיכאל לונדון
חוקר מוח במכון למדעי החיים ובמרכז למדעי המוח באוניברסיטה העברית

בהרצאה יוצגו עדויות לכך שכאשר אנו חוזרים על פעולה מסויימת שוב ושוב הפעילות במוח 
שונה בכל פעם. נדון באפשרות שהשונות הזו היא ״רעש״, כלומר מפריעה לנו לבצע את 

המשימות שלנו בצורה הטובה ביותר, וגם באפשרות אחרת שיש בשונות הזו יתרונות, לדוגמא - 
ללמידה וליצירתיות. נקשר את התופעה הזו לשירת ציפורים וכן להפרעות קשב וריכוז. 

מדעני העתיד של חקר 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

13.2.19 / 16.1.19 / 12.12.18 / 14.11.18

15 חדשנות ומדע
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19 תרבות ואמנות תרבות ואמנות18

העידן המודרני: 
בין תקווה לספק

מרצה: פרופ' אייל נווה
אוניברסיטת תל‐אביב

העידן המודרני מהווה תקופה קצרה יחסית של כשלוש מאות שנה בהיסטוריה האנושית. עידן 
זה שינה את תודעת האנשים בהציעו מהפכה מחשבתית שהעמידה את האדם במרכז. מכאן 

נגזרו שאיפות גדולות והישגים גדולים יחד עם אשליות שהביאו לייאוש. בסדרה זו נעמוד על 
האתגר המודרני שהינו חלק מעולמינו, על התקוות והבעיות שהציב במהלך המאה ה‐19 

והמאה ה‐20, והשפעתו על המאה ה‐21.

• הנאורות והתקווה שבאידאולוגיות הגדולות 

• מהאוטופיות המודרניות לספק המודרניסטי: אווירת סוף המאה ה‐19 

• מאשליית הקידמה למשבר הקידמה: הצל של אושוויץ והירושימה 

• אמריקניזם: אתוס הצרכנות והחיפוש אחרי משמעות בחיים המודרניים

יום ב' 18:00–19:30, אחת לחודש

14.1.19 / 17.12.18 / 5.11.18 / 29.10.18

19

קצר, זה כל הסיפור
טובי הסיפורים הקצרים במאה העשרים

מרצה: ד"ר הנרי אונגר
לכלוא עולם שלם במספר עמודים, אמנות היא שחוקים מיוחדים לה. קפקא, ג'ויס והמינגווי 
הפגינו מיומנות מרשימה. ועדיין, אמני הספור הקצר מהווים גילדה נפרדת. נכללים בה, בין 

השאר, סלינג'ר, מלמוד, איסאק באבל, פלאנרי או'קונור וקארבר. בקורס ייחודי זה יקראו 
המאזינים מידי שבוע סיפור אחד - כדי שנוכל לפרקו למנגנוניו, לחשוף סודותיו ולהתענג על 

כל פלאותיו - בלי להחמיץ מילה.

יום ג' 18:00 – 19:30

25.12.18 /18.12.18 /11.12.18 / 27.11.18 / 20.11.18 / 13.11.18

5.2.19 / 29.1.19 / 22.1.19 / 15.1.19 / 8.1.19 / 1.1.19

תרבות ואמנות



21 תרבות ואמנות תרבות ואמנות20

בין שנסונים 
להיסטוריה: 

תולדות צרפת במאה ה‐20 מזווית מוסיקלית

מרצה: ד"ר אביב אמית
ההיסטוריה של צרפת במאה ה‐20 רוויה ברגעי שמחה וחגיגות מחד )ה"בל אפוק", שנות 
ה‐20 המשוגעות והחגיגות הליליות במרתפים של הגדה השמאלית בפריז( וברגעי משבר 

מאידך )שתי מלחמות העולם ומאבקי העצמאות של אלג'יריה(. גם בעידן שלאחר המלחמות, 
נאלצה צרפת להתמודד עם אתגרים חברתיים מבית )כמו מרד הסטודנטים של 68( ואתגרים 

כלכליים-תרבותיים מחוץ )עלייתה של ארה"ב בעולם והגעתם של מהגרים רבים(.
קורס זה יעקוב אחר רגעים מכריעים אלה מזווית שונה ומיוחדת של השנסון הצרפתי, אחד 
ממאפייני התרבות הבולטים של צרפת במאה ה‐20. הקורס ילווה במגוון עשיר של שירים, 

קטעי סרטים, צילומי הופעות ווידיאו‐קליפים, כולם מתורגמים לעברית.

מבוא: מהו שנסון?

טיול מוסיקלי בצרפת בעקבות גדולי השנסון.

לפני ואחרי ה"מלחמה הגדולה": ה"בל אפוק" ושנות ה‐20 המשוגעות 

 סיפורו של המולן רוז', חיי הלילה של הקברטים בפריז, מיסטנגט, 
מוריס שבלייה וז'וזפין בייקר.

מלחמת העולם השנייה

משטר וישי, הרזיסטאנס ויצירת מיתוס אדית פיאף כזמרת הלאומית של צרפת.

הגדה השמאלית בפריז בסוף שנות ה‐40 ותחילת שנות ה‐50 

פילוסופים וחגיגות ליליות במרתפים עם ז'ולייט גרקו, המוזה של סן‐ז'רמן‐דה‐פרה.

תור הזהב של השנסון הצרפתי: גבריות ופמיניזם בשנות ה‐50 וה‐60 

הצד הגברי של ז'ק ברל, ז'ורז' ברסאנס וז'ורז' מוסטקי מול הצד הנשי של ברברה.

האמריקניזציה בשנות ה‐60 ומרד הסטודנטים של מאי 1968 

שירי ה"יה‐יה", קרבות בעד ההשפעה האמריקאית )עם שירים של סרז' גנזבורג, שארל 
אזנאבור וג'וני הולידיי( ונגדה )עם שירים "מגוייסים" של בוריס ויאן, ליאו פרה ואיב מונטאן(.

הגירה בצרפת ומחאות הפרברים בתחילת שנות ה‐2000

זמרים ממקור שאינו צרפתי )איב מונטאן, שארל אזנאבור, דלידה, אנריקו מסיאס ועוד(;
מוסיקת ראפ כגלגולו החדש של השנסון הצרפתי והבחירות של ניקולא סרקוזי לנשיאות.

יום ד' 10:30 – 12:00, אחת לשבועיים

30.1.19 / 16.1.19 / 2.1.19 / 19.12.18 / 28.11.18 / 14.11.18 / 31.10.18

21 תרבות ואמנות



23 תרבות ואמנות תרבות ואמנות22

 פילוסופיה 
סינית

מרצה: ענבל שמיר
עוד לפני 3,500 שנים ביקשו חכמי המזרח להבין את העולם ואת האדם, ולמצוא את 

המפתחות לאושר ולמימוש עצמי. בסדרה זו נצלול לעמקי החוכמה הסינית המסורתית 
ונראה כיצד הגדירו חכמי סין העתיקה מושגים כמו הרמוניה, אושר והגשמה עצמית, 

וכיצד אנו יכולים ללמוד מהם ולהעשיר את חיינו.

מבוא לפילוסופיה הסינית הקלאסית
מבט על השושלות המוקדמות של סין העתיקה, הקיסרים המיתולוגיים הקדומים 

שבחצרותיהם צמחה הפילוסופיה הסינית.

ספר הטאו
הטאו הוא ספר המסתורין של התרבות הסינית. תורתו של החכם הסיני לאו דזה מדברת על 

ריכוז והתבוננות פנימית, ועל ההיכרות עם עולם הטבע המופלא ככלי להיכרות עם עצמנו.

הרמוניה 
הדרך אל האושר על פי קונפוציוס קשורה ביחסים בין בני אדם. הרמוניה בין אדם לעצמו, בין 

האדם לחברה הסובבת אותו ובין האדם לטבע, אלו יאפשרו לאדם להכיר את עצמו, לזהות את 
ייעודו ולהתחיל לצעוד בדרך למימוש הטוב ביותר שבו.

23 תרבות ואמנות

פילוסופיית הטבע יין-יאנג וחמשת הפאזות
חשיבותו וכוחו של השינוי במחשבה הסינית. נסקור את התפתחות המשמעות של היחס 
יין-יאנג, והאופן בו החכמה הסינית מתייחסת לכוחות הטבע ולדפוסי העולם דרך תנועת 

הניגודים המשלימים.

כוחם של טקסים
מהי המשמעות הפילוסופית של הטקסים? ומדוע הם כה מרכזיים במחשבה ובתרבות 

הסינית, עד ימינו.

תורת המוסר ואיש המעלה הקונפוציאני
תורת מוסר המבוססת על אנושיות, ועל הסגולה האישית הטבעית הטמונה בכל אדם, מתוקף 
היותו יצור חברתי, כמפתח ליצירת סדר חברתי ומדיני. מי הוא איש המעלה הקונפוציאני? ועל 

בסיס אילו ערכי מוסר הוא פועל?

"תורת הגדול"
ספר "תורת הגדול" מציע לנו שיטה בת שמונה שלבים, המחברת בין ההוויה האישית 

הפנימית ביותר לתנועות העולם הכלליות והרחבות. נלמד על תהליך הפיתוח העצמי שכל 
אדם יכול לבצע ע"י לימוד והתבוננות על האופן בו עולמנו הפנימי בא במגע עם עולם 

התופעות החיצוני.

הפילוסופיה של המשפחה במבט השוואתי
חשיבותו של המבנה המשפחתי בכינון זהות אישית ותרבותית. נתבונן על ערכי מוסר העולים 

מתוך היחסים המשפחתיים, בסין וביהדות.

יום ד' 18:00 – 19:30, אחת לחודש

 10.4.19 / 13.3.19 / 20.2.19 / 19.1.19 / 19.12.18 / 21.11.18

12.6.19 / 15.5.19



25 תרבות ואמנות תרבות ואמנות24

 עולם הפלאות 
של פליני

מרצה: ד"ר הנרי אונגר
 כשמדברים על פליני אין די בהכרזה שמדובר באחד מענקי הקולנוע של כל הזמנים. 

פליני היה קוסם. מי שטעם - התמכר. העולם, מתפיסתו הייחודית, הנו מכושף וריאליסטי, 
 אנושי וביזארי, רווי במשמעויות ועם זאת פשוט להפליא. עולם של סתירות, יופי, חלום, 

עצב ושמחה. בעצם, כמו העולם של כולנו, אך - חד פעמי ובלתי נשכח.

• מבוא – בין ריאליזם ופנטסיה: פנס הקסם של פליני

• הדרך המפותלת אל האומללות - לה‐סטרדה

• היכן מוצאים קורטוב של אושר? – לילות כביריה

• מסע אקזוטי במדבריות העכשיו: לה דולצ'ה ויטה

• האמן הוא מי ששותק את אמנותו: שמונה וחצי

• המטרופולין כמטפורה לעגנית: רומא

• מי יציל את העבר מעצמו? - אמרקורד

• בני אדם - זה הסיפור כולו: והספינה שטה

יום ג' 20:00 – 21:30, אחת לחודש

 2.4.19 / 5.3.19 / 5.2.19 / 8.1.19 / 11.12.18 / 13.11.18

4.6.19 / 14.5.19

25 תרבות ואמנות



תרבות ואמנות תרבות ואמנות 26

אמנות רוסית
מן האיקונות ועד אמנות דיגיטלית

מרצה: ד״ר גילית איבגי
בסדרה זו נסקור את תולדות האמנות הרוסית ואת גדולי וחשובי המוזיאונים לאמנות במוסקבה 
ובסנט פטרסבורג. נדון בפרץ האוונגרד האמנותי בתחילת המאה העשרים, באמנות הסובייטית 

שלאחריו, ונקנח בסצנת האמנות הרוסית העכשווית הביקורתית והעדכנית.

• הדיבוק וציורי שאגאל בתיאטרון היהודי במוסקבה

• כיפות בצלים וציורי איקונות: אדריכלות ואמנות נוצרית פרבוסלבית

• פטר הגדול, קתרינה הגדולה, סנט פטרסבורג וההרמיטאז'

• אוצרותיו של מוזיאון פושקין

• הציור הריאליסטי במאה ה‐19: מאוצרות גלריה טרטיאקוב

• הציור הריאליסטי במאה ה‐19: מאוצרות המוזיאון הרוסי בסנט פטרסבורג

• הציור הרוסי בתחילת המאה ה‐20

• באקסט ותור הזהב של הבלט הרוסי

27תרבות ואמנות

• פריז במוסקבה: אוסף האמנות של שצ'וקין

• האוונגרד הרוסי ונקודת האל חזור של מלביץ'

• אמנות סובייטית: אמנות בשירות המפלגה

• אמנות רוסית פוסט סובייטית

• אמנות ממוצא רוסי בישראל

• אמנות רוסית עכשווית

• אדריכלות רוסית עכשווית

15 מפגשים, אחת לשבועיים

תאריך פתיחה: נובמבר 2018 

מועד בוקר/ערב, בהתאם לקבוצת השיבוץ 
*נותרו מקומות בודדים.

27 תרבות ואמנותתרבות ואמנות



29 תרבות ואמנות תרבות ואמנות28

 האם עיצוב 
מעצב תודעה?

התקשורת החזותית במבט היסטורי 
ופילוסופי

מרצה: ד"ר ברכה אלחסיד‐גרומר 
חוקרת תרבות בשילוב אמנות, עיצוב גרפי, ספרות, קולנוע ופילוסופיה, מעצבת גרפית ומאיירת

עשרות אלפי שנים מעבירה האנושות מסרים באמצעים חזותיים. שיכללנו את הטכניקות ואת 
הטכנולוגיות - מציורי המערות ועד האימוג'י - כדי להתאים אותם לצרכינו. סדרת הרצאות זו 

מתמקדת באופן שבו תרבות חזותית עכשווית מתכתבת עם קודמותיה באמצעות שפה של 
צבעים, צורות, קווים וקומפוזיציה. מה ירשנו מתרבויות קודמות? על מה ויתרנו? מהו האינטרס 

מאחורי המסרים שעוברים בשפה החזותית? מה מראים לנו? מה בוחרים לא להראות לנו? 
באיזה אופן משפיע העיצוב על התודעה שלנו?

• מבט פנורמי על תרבות חזותית כֵתל של שכבות

•"תזה < אנטי-תזה < סינתזה": המהפכה התעשייתית < אר נּובֹו < אר ֶדקֹו

• ימין ושמאל, עיצוב ואמנות בברלין בין שתי מלחמות העולם

• עיצוב או אמנות? אסקפיזם או אקספרסיוניזם?

• תרבויות חזותיות ב"עידן השיעתּוק הטכני"

• ישראל: עיצוב מעצב מדינה בימי "בצלאל" הראשונים 

• פופ ופסיכדליה - תקשורת חזותית בניו יורק בשנות ה-60

• פוסטמודרניזם והמהפכה הדיגיטלית: נשים מעצבות תודעה

יום א' 18:00 – 19:30, אחת לחודש

 14.4.19 / 31.3.19 / 3.3.19 / 3.2.19 / 6.1.19 / 25.11.18

2.6.19 / 5.5.19

29 תרבות ואמנות



31 תרבות ואמנות תרבות ואמנות30

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

19.5.19 / 17.3.19 / 17.2.19 / 20.1.19 / 23.12.18 / 11.11.18

31 תרבות ואמנות



33 תרבות ואמנות תרבות ואמנות32

פנים אחרות: עוד על 
יצירת ש"י עגנון

מרצה: בלהה בן‐אליהו

בסדרה יתארחו פרופ' אריאל הירשפלד והסופרת צרויה שלו,
שיציגו את קריאתם המיוחדת ביצירתו של עגנון.

נקרא ביצירתו של גדול הסופרים בספרות העברית בת זמננו. נפגוש מנעד רחב של מצבי 
נפש וסוגיות חיים: אהבה ,תשוקה וקנאה, קירבה ומרחק ביחסים אנושיים, קשרי משפחה 
וחיי נישואין, וכן הזיקות שבין האדם למעגלים החברתיים הרחבים שהוא משתייך אליהם.

• עיון ב"פרקים של ספר המדינה" )בקובץ "סמוך ונראה"(

 • על כפות המנעול: שיחה עם פרופ' אריאל הירשפלד, מחבר הספר  
   "לקרוא את ש"י עגנון" – על סיפורי האהבה של עגנון )סיפור פשוט, גבעת החול, הרופא וגרושתו ועוד(

• בין הגלוי לנסתר: קריאה ב"ספר המעשים"

• על אהבה, שנאה, תשוקה ועוד: קריאה ב"עידו ועינם" "שירה" ו"האדונית והרוכל"

 • חיי אהבה וכתיבה: שיחה עם הסופרת צרויה שלו, מחברת הספרים "חיי אהבה", 
   "שארית החיים", "כאב", ועוד – על יצירותיו של עגנון "בדמי ימיה" ו"תהילה"

• על היציאה מבית אבא: קריאה ברומן "תמול שלשום"

• שיעור מולדת: המשך קריאה ברומן "תמול שלשום"

• ילדות, נעורים, בגרות וזקנה: קריאה ב"מעלות ומורדות", "המטפחת" ו"ציפורי"

8 מפגשים, אחת לחודש

תאריך פתיחה: נובמבר 2018, בהתאם לקבוצת השיבוץ

יום א' 11:00–12:30

33 תרבות ואמנות



תרבות ואמנות34

כשתיאטרון פוגש 
ספרות

מנהלת אמנותית ומנחה: 
איה קפלן

עונה תשיעית 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 

35 תרבות ואמנות

"חיית במה"
כלת פרס ישראל מרים זוהר בראיון מרתק ממרום 70 שנות הקריירה המפוארת שלה. 

זוהר תספר על התלאות שחוותה כילדה בתקופת השואה ואחריה, על העלייה ארצה  ועל 
שנותיה ב"הבימה", ב"בית לסין" וב"קאמרי". כמו כן תשתף  זוהר, שבאמתחתה מעל למאה 
תפקידים,  כיצד היא ניגשת לתפקיד חדש ותצלול יחד עם הקהל לכמה מתהליכי העבודה 

המרתקים  שהיו לה במהלך הקריירה הענפה שלה.

"כשתיאטרון פוגש קולנוע"
השחקן והבמאי המוערך ליאור אשכנזי, זוכה שלושה פרסי אופיר, בראיון פתוח על תפקידיו 

הבלתי נשכחים על המסך ועל הבמה,  על תעוזה אמנותית ופוליטית, על התערטלות רגשית 
ופיזית, על ההצלחה הבינלאומית, על בימוי תיאטרון ועל הסערות שחוללו סרטיו האחרונים.

"מהדף לבמה" - פאנל במאי תיאטרון
שלושה מבכירי הבמאים הישראלים והחדשניים שבהם, בשיחה סוערת  על המקצוע 
המטורף ביותר בעולם התיאטרון. יחזקאל לזרוב )נופל מחוץ לזמן, דוריאן גריי, אבות 

ובנים( שיר גולדברג )חלום ליל קיץ, אדם לא מת סתם, סיפור פשוט( עירד רובינשטיין )מלך 
הכלבים, אותלו,  רומיאו ויוליה(,  יפתחו צוהר לעבודת הבמאי  המרתקת – על שלביה 

השונים, יתחבטו  בשאלה: "האם אתה בוחר את המחזה או המחזה הוא זה הבוחר אותך" 
ויגלו  כיצד יוצרים עולם בדיוני הגדול מסך חלקיו.

"על הבמה ומאחוריה"
יבגניה דודינה השחקנית הייחודית ועטורת הפרסים בשיחה גלוית לב על ילדותה בבלארוס, 

על ההחלטה להגר כשחקנית למדינה שאת שפתה אינה דוברת וההתמודדות עם רכישת 
השפה תוך כדי קריירה משחקית פעילה. דודינה תספר על הקמת גשר ועל תפקידיה 

האייקונים בגשר, בהבימה, בטלוויזיה  ובקולנוע.

יום ה' 11:00 – 12:30, אחת לחודשיים

 30.5.19 / 28.3.19 / 31.1.19 / 29.11.18
*נותרו מקומות בודדים.

35 תרבות ואמנות



37 37חדשנות ומדעחדשנות ומדע36



3839

פילוסופיה 
והגות

ד"ר עליזה טסלר

ד"ר גבריאל חזות



41 פילוסופיה והגות פילוסופיה והגות40

תורתו של הרמב"ם – 
על האלוהים, הטבע 

והאדם

מרצה: ד"ר עליזה טסלר
בסדרת המפגשים ננתח קטעים נבחרים מתוך יצירות המופת של אחד מגדולי הפילוסופים 

היהודים: הרמב"ם )המאה ה‐12(: "ביאור המשנה" )"שמונה פרקים לרמב"ם"(, "משנה תורה" 
)"ספר המדע"( ו"מורה נבוכים". 

בין הנושאים שיידונו:
 תפיסת האלוהות ומעשה הבריאה: פיסיקה ומטאפיסיקה. על ידיעת האל ואהבתו – על 

תפקיד החכמה והרגש בגילוי האמת; האמת הפילוסופית והאמת התורנית: בין מדע לאמונה 
)על גלגלים ומלאכים(; הסוגיה הפסיכו‐פיסית: בין הגוף לנפש; רפואה מונעת בימה"ב: על 

בריאות הגוף ובריאות הנפש; על תורת המוסר ושביל הזהב: הקשר בין הסגולות הטובות 
לחוקת משה; קווים לדמותם של הנביאים ועל משה, גדול הנביאים; נצחיות הנפש, גורל ורצון 

חופשי. 

יום ה' 9:30–11:00

 13.12.18 / 29.11.18 / 22.11.18 / 15.11.18 / 8.11.18 / 1.11.18

24.1.19/ 17.1.19/ 10.1.19/ 3.1.19 / 27.12.18/ 20.12.18

41 פילוסופיה והגות



43 פילוסופיה והגות פילוסופיה והגות42

קריאה מחודשת 
בעקרונות התלמוד 

הבבלי

מרצה: ד"ר גבריאל חזות
ד"ר לתלמוד, מנהל חברת הייטק וחוקר את הלוגיקה של התלמוד

במה נעזרו אמוראי בבל בבואם לפצח את הקודים של משנת רבי יהודה הנשיא? היו לפניהם 
מספר מקורות תנאיים אבל בעיקר הרבה לוגיקה ושכל ישר. ב'שיטה המחודשת' נבצע 

סימולציה למצב זה וננסה על בסיס העקרונות שהנחו את אמוראי בבל לפצח בעצמנו את 
צפונותיה של המשנה. נכתוב מעין פירוש תלמודי משלנו למשנה קיימת מבלי לראות מה 

התלמוד בעצמו אומר. לבסוף נשווה את התוצאות. 
נלמד בין היתר לזהות עקרונות משפטיים חבויים בטקס הקזואיסטי, לנתח טקסטים במיטב 

הכלים האנליטיים הקיימים היום, להתייחס לכתבי יד ולבחון את אפשרות השימוש במחשב 
ככלי רב עוצמה לניתוח הטקס התלמודי. 

יום ב' 18:00–19:30

 24.12.18 / 17.12.18 / 26.11.18 / 19.11.18 / 12.11.18 / 5.11.18

4.2.19 / 28.1.19 / 21.1.19 / 14.1.19 / 7.1.19 / 31.12.18

43 פילוסופיה והגות



4445

מפגשים 
מוסיקליים

דן רפופורט 

פרופ' תומר לב 

אסף פייר



47 מפגשים מוסיקליים מפגשים מוסיקליים46

La Grande
Bellezza

תמונות מוסיקליות מעולמה המופלא 
של המאה ה‐20

עורך ומרצה: דן רפופורט
מנצח אופרה, קלרניתן ואיש אמנות. מנהלו המוסיקלי של אנסמבל קואדריביום בוונציה, 

מומחה למוסיקה של המאה העשרים ולבארוק האיטלקי

סדרה חדשנית הבוחנת באופן מולטימדיאלי את התופעות המרתקות של 
המוסיקה בחיבור בין הקלאסי למאה העשרים.

בהשתתפות מיטב נגני המוסיקה הקאמרית בישראל

מהקלאסיקה לנאו‐קלאסיקה
מה גורם למוסיקה להישמע קלאסית גם במאה העשרים?

משלישיית קגלשטאט של מוצרט, דריוס מיו, מנוטי, פרוקופייב ועד סיפורו של 
חייל של סטרווינסקי. 

לכינור, קלרינט ופסנתר

מהרגש לשכל: המעבר המרתק מהרומנטיקה לאקספרסיוניזם
על אבולוציה ורבולוציה מוסיקלית בליווי יצירות אמנות בציור של מונדריאן, 

קנדינסקי ופול קליי
מיצירות שומאן, ברהמס, אלבן ברג, ארנולד שנברג ואנטון וברן.

לכינור ⁄ ויולה, קלרינט, סופרן ופסנתר

 La Belle Epoque
האמפרסיוניזם: לצייר בצלילים, לשמוע את הצבעים... 

עולמה המופלא של המוסיקה בפריז של 1900 )במהלך היצירות יוקרנו סרטים וציורים( 
הבלט הקולנועי ''השור על הגג'' של מיו, פורה, פולנק, סירינקס של דביסי ואמא אווזה 

של רוול.
לקלרינט, כינור, צ'לו ופסנתר

47 מפגשים מוסיקליים



49 מפגשים מוסיקליים מפגשים מוסיקליים48

עממי...אמנותי...מודרני... 
פולקלוריזם: ''שפת האם'' המוסיקלית

המפגש בין הפשטות של המוסיקה העממית והתחכום של מלחיני המאה העשרים 
הוליד גוונים של יופי שלא מפסיק להפתיע . 

מבטהובן )שירי עם מאנגליה, ספרד, איטליה, הונגריה(, אראם חאצ'טוריאן, 
מוריס רוול וג'רג' ליגטי עד יצירת המופת של ברטוק הקונטרסטים. 

לכינור, קלרינט ופסנתר

מוסיקה ופוליטיקה: מוסיקה בכבלי השלטון
הקשר המרתק בין חופש יצירה לשילטון דיקטטורי

המוסיקה כאמצעי להבעת ביקורת ומחאה או ככלי שילטון... מוסיקה אסורה, 
מוסיקה מנוונת, מוסיקה ברוסיה הסטליניסטית, בגרמניה הנאצית, באיטליה 

הפשיסטית ...המוסיקה בשעותיה הקשות. 
מיצירות: שוסטקוביץ', האנס אייזלר, קורט וייל, הינדמית, ויקטור אולמן, הנס קראסה. 

לקלרינט, צ'לו ופסנתר

סיפור אהבה מכאני
הדים מוסיקליים בדיאלוג עם הקידמה והמודרניזם

קונצרט מרהיב העוקב אחר המצאות וחידושי הטכנולוגיה של המאה העשרים כפי 
שבאים לידי ביטוי במוסיקה. מהמצאת המטרונום, הרכבת, החשמל, הקולנוע, 

המטוס ועד החלל... 
מיצירות וילה לובוס, קורט וייל, ליווי חי לסצנות מסרטים אילמים 

ועד הפסנתר המותקן של ג'ון קייג'.
לקלרינט, צ'לו, סופרן ופסנתר

 

 

יום ב' 19:30 – 20:45, אחת לחודש

27.5.19 / 25.3.19 / 25.2.19 / 28.1.19 / 31.12.18 / 19.11.18
49מפגשים מוסיקליים



מפגשים מוסיקליים50

״צלילים מן המהפכה״
מסע אל 32 הסונטות לפסנתר של בטהובן

עורך ומנחה: פרופ׳ תומר לב
טובי הפסנתרנים הצעירים בישראל, בהנחייתו של פרופ׳ תומר לב, יבצעו את

אחד המקבצים המונומנטליים בתולדות המוזיקה והתרבות המערבית:
הסונטות לפסנתר מאת בטהובן. היצירות יוצגו בהקשריהן הסגנוניים, ההיסטוריים 

 והאוטוביוגרפיים וירכיבו פאזל מרתק של אחת התקופות הסוערות בהיסטוריה 
האנושית, ימי המהפכה הצרפתית ומלחמות נפוליאון, והיווצרות חברת ההמונים האזרחית.

• "מעורב וינאי": סונטות מס' 1-3

• "הרחבות וחיפושים": סונטות מס' 4-6

• "ברוח פתטית": סונטות מס' 7-9 )כולל ה"סונטה הפתטית"(

• "ימים של מהפכה": סונטות מס' 10-12 )כולל "סונטת מארש האבל"(

• "בסגנון הפנטזיה": סונטות מס' 13-15 )כולל סונטות "אור הירח" ו"הפסטורלית"(

בהשתתפות טובי הפסנתרנים הצעירים בישראל

51 51מפגשים מוסיקלייםמפגשים מוסיקליים

 

יום ד' 19:00–20:30

5.6.19 / 3.4.19 / 6.3.19 / 23.1.19 / 7.11.18



53 מפגשים מוסיקליים מפגשים מוסיקליים52

הפסנתר 
מאוהב

יוצר ומגיש: 
אמן הפסנתר אסף פייר 

בהשתתפות אמנים אורחים 

מבט אינטימי אל צפונות ליבם של היוצרים הגדולים, ברגעים הנדירים של 
גאונות הפוגשת בסערות הלב. 

פרשנות לא שגרתית ליצירות הבלתי נשכחות, המבטאות את צמאונו האינסופי 
של האמן לאהבה רוחנית וגשמית בחיים האלו ובחיי הנצח, בנגינה חיה 

ובשילוב טקסטים בולטים של אמני התקופה.

53מפגשים מוסיקליים

• פרדריק שופן - שירת האדמה 

• אמדיאוס מוצרט - יחסים מסוכנים 

• י.ס.באך - אל המחברות של אנה

• לואי ואן בטהובן - אל האהובה הרחוקה

• פרנץ ליסט - חלומות האהבה

• יוהנס ברהמס - שעת ערביים  

• פרנץ שוברט - על עלמות ומוות 

• מנדלסון - אהבה ללא מילים

• גוסטב מהלר - על מות האהבה 

• הפסנתר מאוהב - קונצרט סיום חגיגי 

יום ה' 11:00–12:30

  20.12.18 / 13.12.18 / 22.11.18 / 15.11.18 / 8.11.18 / 1.11.18

17.1.19 / 10.1.19 / 3.1.19 / 27.12.18

53 מפגשים מוסיקליים



5455

שישי 
בקתדרה

ד״ר דיויד גרייבס



57 שישי בקתדרה שישי בקתדרה56

אמנות כחיקוי 
המציאות

יחסי אמנות וטבע בעידן המודרני

מרצה: ד"ר דיויד גרייבס
אמנות כחיקוי המציאות היא התיאוריה הוותיקה ביותר על האמנות בהגות המערבית. אולם, 

היחס בין האמנות לטבע תמיד היה בעייתי. מה כרוך בפעולת ה׳חיקוי׳ האמנותי? מה האמנות 
מחפשת בטבע? בסדרה זו ננסה להבהיר במעט את הסוגיה הסבוכה שנוצרה כאן, כאשר ברקע 

הדיון מרחפת השאלה ׳מי בעצם מחקה את מי?׳ 

ריאליזם כבעיה מודרנית – אם 'אמנות כחיקוי המציאות' הייתה התיאוריה הרווחת ביותר 
מעולם, אזי כל אמנות נחשבה לריאליסטית במובן כלשהו. אם כך, מדוע רק באמצע המאה 

ה‐19 נוסד זרם אמנותי בשם 'ריאליזם'? 

אימפרסיוניזם כפתרון מודרני – קלוד מונה מציע פתרון לבעיה הריאליסטית באמצעות גישה 
מדעית. גם אם רוב הציירים המעורבים בפרשה ראו זאת ככישלון, זו הייתה הצלחה כבירה.

מי מחקה את מי? – 'אמנות למען האמת' או 'אמנות לשם האמנות'? הוויכוח הגדול של סוף 
המאה ה – 19, בהובלת אוסקר וויילד והאסתטיקנים.

נובו ריאליזם ואמנות שנות השישים – פופ ארט לוקח דימויים מהוליווד וקומיקס, אמנות 
אדמה מייצרת אמנות שמתכלה, ואיב קליין מנסה לעוף. אמני שנות השישים מתייחסים אחרת 

למציאות.

 פוטו‐ריאליזם והיפר‐ריאליזם – דון אדי, צ'אק קלוז, ריצ'ארד אסטס ואחרים על היחסים 
בין הציור לצילום. 

 הריאליזם החדש בציור הישראלי – ארם גרשוני, דוד ניפו, ערן רשף, סיגל צברי ועוד. 
גל חדש בציור הריאליסטי, כחול לבן.

"שישי בקתדרה"

6 מפגשים, אחת לחודש 11:00 – 12:30

התכנסות בשעה 10:30 – 11:00 בליווי מוסיקלי "מרכז אורנה ליבר"

17.5.19 / 15.3.19 / 8.2.19 / 11.1.19 / 14.12.18 /23.11.18
57 שישי בקתדרה



5859

שפות

חני שניצלר



61 שפות שפות60

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: 7.11.18

מתחילים: יום ד' 10:30–11:30

מתקדמים: יום ד' 11:40–12:40

מתקדמים: יום ד' 12:50–13:50

61 שפות



6263

עיצוב 
ואמנויות

חנה אמריליו

ספי מטיוק



65 עיצוב ואמנויות עיצוב ואמנויות64

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: 4.9.18

יום ג' 19:00-16:00 

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: 4.9.18

יום ג' 9:30–12:30

65 עיצוב ואמנויות



6667

ריפוי 
טבעי

דליה תמיר יעקבי



ריפוי טבעי68

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: 6.2.19

יום ד' 22:30-20:00 

7 מפגשים 

ריפוי טבעי

סדנאות המשך

II סייקים
מיועד לבוגרי סייקים 1 בלבד

תאריך פתיחה: 10.4.19

יום ד' 22:30-20:00

10 מפגשים

III סייקים
מיועד לבוגרי סייקים 2,1 בלבד

תאריך פתיחה: 3.10.18

יום ד' 22:30-20:00

15 מפגשים

6969 ריפוי טבעי
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תנועה 
ותרבות 

הגוף 

חיה רותם

מורי גאגא

נילי אריאלי

צחי ויגיסר

אליס לייקוב

אביטל פסטרנק

מירי ממן

אורי עתריה

רונית ורדי

לילך לוי

יוסי שריף

פנינה מתוק

גלי שגיא



73 תנועה ותרבות הגוף תנועה ותרבות הגוף72

"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 ה' 22:15-20:30 

יום ג' 19:00 – 20:00יום א' 20:30–22:15 / בהנחיית גליה פרדקין

גאגא

בהנחיית: מורי גאגא
שיעורי התנועה בשפה שפותחה ע"י אוהד נהרין, מציעים למשתתפים מסגרת יצירתית כדי 

להתחבר אל גופם, להתחזק, לשכלל את הגמישות והזריזות ולהעיר את החושים והדמיון.

בואו לחוות את התענוג שבתנועה במסגרת יצירתית ובסביבה מזמינה ומאפשרת.
השיעורים מיועדים לכל אדם ואין צורך בניסיון קודם במחול או בתנועה.
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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' 18:00–18:50 או 19:50-19:00 

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: 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

יום ב' 18:00–18:45 יום ה' 18:30–19:15

פילאטיס

בהדרכת: אביטל פסטרנק 
מורה מוסמכת בשיטת OSteofit ופילאטיס

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 
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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' 9:45–10:45 / אליס לייקוב

יום א', ג' 17:45–18:45 / אביטל פסטרנק

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 א' 13:00–14:00
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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. 

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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ויניאסה יוגה

בהדרכת: לילך לוי
תרגול דינאמי המבוסס על החיבור בין נשימה לתנועה, כך שהנשימה 
מכתיבה ומנחה את תרגול היוגה. במהלך התרגול אנו נעים מתנוחה 

לתנוחה, בדגש על רכות וזרימה לצד דיוק ונוכחות.

עקרונות התרגול הבאים לידי ביטוי הם: נשימה, הרפיה, התבוננות, תשומת 
לב, חיבור והקשבה פנימה, השתרשות וחיבור לקרקע, התארכות ודגשים 

ליציבה נכונה.

יום ד' 20:10–21:40 

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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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 

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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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 9:00 – 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

רישיון להיות יצירתי

פלאי המוח: רגש, מודעות ויצירתיות

העידן המודרני: בין תקווה לספק

קצר, זה כל הסיפור
טובי הסיפורים הקצרים במאה העשרים

בין שנסונים להיסטוריה:
תולדות צרפת במאה ה‐20 מזווית מוסיקלית

פילוסופיה סינית

עולם הפלאות של פליני

אמנות רוסית
מן האיקונות ועד אמנות דיגיטלית 

האם עיצוב מעצב תודעה? 
התקשורת החזותית במבט היסטורי ופילוסופי

אמנות בזמן אמת

פנים אחרות: עוד על יצירת ש"י עגנון

כשתיאטרון פוגש ספרות

4

4

4

12

7

8

8

15

8

6

8

4

3X120=360

3X120 =360

3X100 =300

4X200 =800

4X120=480

4X140 =560

4X140 =560

7X154=1078

4X140=560

3X150=450

5X130=650

3X110=330
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מס' שם הקורסתחום

מפגשים

מחיר הקורס 

בש"ח

חדשנות ומדע

תרבות ואמנות
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215 לחודש

315 לחודש
287 לחודש 

315 לחודש
287 לחודש 

3X320=960

4X340=1360

5X535=2675

מס' שם הקורסתחום

מפגשים

מחיר הקורס 

בש"ח

פילוסופיה
והגות

מפגשים
מוסיקליים

שישי בקתדרה

תורתו של הרמב"ם –
על האלוהים, הטבע והאדם

קריאה מחודשת בעקרונות התלמוד הבבלי

La Grande Bellezza - תמונות מוסיקליות 
מעולמה המופלא של המאה ה‐20

צלילים מן המהפכה -
מסע אל 32 הסונטות לפסנתר של בטהובן

הפסנתר מאוהב

אמנות כחיקוי המציאות
יחסי אמנות וטבע בעידן המודרני

12

12

6

5

10

6

4X210=840

4X210=840

4X135=540

4X140=560

4X175=700

3X150=450

מחיר הקורס בש"חמס' מפגשיםשם הקורסתחום

שפות

עיצוב 
ואמנויות

ריפוי טבעי

 קורס איטלקית - 
ביה״ס איטליה הקטנה

לצייר בהנאה

רישום וציור

I סייקים

II סייקים

III סייקים

פעם בשבוע

פעם בשבוע

פעם בשבוע

7

10

15

לנרשמים עד 31.8.18

לנרשמים עד 31.8.18
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מחיר לחודשמס' מפגשיםשם הקורסתחום

בש"ח

לנרשמים עד:

31.8.18

תנועה ותרבות 
הגוף

לרקוד את עצמך לדעת - 
סדנה חוויתית בריקוד

גאגא

שיטת פלדנקרייז - 
מודעות בתנועה

התעמלות בריאותית 
ומודעות גופנית

התעמלות בונה עצם

פילאטיס

פילאטיס משולב

מחשבת הגוף

עיצוב בריאותי 
בשיטת ד"ר אריה כלב

קונדליני יוגה - יוגה של מודעות

ויניאסה יוגה

אקבן - אקדמיה לאמנויות הלחימה

צ'י קונג

טאי צ'י

שנתי, 

פעם בשבוע

שנתי, 

פעם בשבוע

שנתי, 
פעמיים 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

שנתי, פעם בשבוע

פעם בשבוע

פעם בשבוע

335

250

236

236

236

185
264

264

185

185
264

236

236

271

248

305

305

-  

215

215

215

168
240

240

168

168
240

215

215

247

226

278
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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


