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                             והעשרהלימודים תכנית 
  2020-2019 פתש"

 

סדרות קצרות                                            קורסים שנתיים // מכללת שפות // קר // מכללת בו

 מרחב גוף ונפש  //טיולים וסיורי מוזיאונים 
 

 כל שוחרי הידע והתרבות.  שלר את הסקרנות גומי הידע ומאתתחחיב את בית התרבות מר
את אירועי  אהקתדרה גאה במנעד ייחודי של תחומי תרבות, חברה, רוח, שפות וטיולים ומזמינה כל אדם למצו

 . אנו מאמינים בערך הלמידה לאורך החיים הלכה למעשה.שר ליבו חפץאהתרבות 

 
 
 

                                                                                                             20.09.19למנויים הנרשמים מראש בלבד עד לתאריך 
 הנחה לכל הקורסים בקתדרה 5% -זכאות ל

 

 התקנון המלא באתר החברה העירונית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                         בברכת שנת לימודים מוצלחת ומשמעותית

 תרבותהבית צוות 
 

                                        רחובות בית התרבות

 המרכז לאמנות חזותית  |  המרחב לגוף ונפשהגלריה העירונית  |   |   הקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא

 ע"ש משה סמילנסקי
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 אירועי חודש ספטמבר
 

 

 

 

 לקראת הסדרה "אינטליגנציות חבויות" ד"ר יוסי חלמיש :הרצאה חשיפה
 .זיכרונות אמתיים, זיכרונות מדומים ושכחה -היה או לא היה

 וד ונתרבה בצורה אופטימלית. והכל כדי שנשר-המוח מאפשר לנו לשכוח או אף לזכור דברים שכלל לא התרחשו
 .fMRI -ניין זה ונציג מחקרים שנערכו במכון וייצמן והסתייעו בעבהרצאה נרחיב ב

 |  בית יד לבנים  |  מס' המקומות מוגבל  ₪20:00  |   20|  עלות המפגש   10.09.19יום ג'  |  
 
 
 

 הטרילוגיה של מוצרט אופרה:
 נישואי פיגרו  05.09.19 .1
 ג'ובני דון  12.09.19 .2
 כך עושות כולן  19.09.19 .3

 

 מרצה וחוקרת אופרה, מרב ברק
 מפגשים( ₪3  ) 120|  בית התרבות  |    10:00יום ה'  |  

 
 
 

 משמעות חגי תשרי ליהודי המודרני
אלו  יש הנוהגים בחגים יהודית את השאלות הסובבות סביב אמונה, תיאולוגיה ומימוש עצמי.-חגי תשרי מסמלים בתרבות הישראלית

 ללכת לבית הכנסת לדון בשאלת התשובה ולתהות על קיום האלוהים.
 יהודית?-בסדרה זו ננסה להתמודד עם השאלה מה המשמעות של חגי תשרי לזהות הישראלית

 

 חודש הסליחה והרחמים. האם יש משמעות לזמן? -חודש אלול  04.09.19 .1
 ם העולם הוא בבחינת "יש מאין"? עולם בראש השנה מאמינים שנברא העולם. הא -ראש השנה  11.09.19 .2

 קדמון או עולם נברא?
 האם בכלל ניתן לחזור בתשובה? -יום הכיפורים  18.09.19 .3
 בין האדם והטבע. האם דת ומדע הולכים יחד? -חג סוכות  25.09.19 .4

 

 מרצה בתחומי התנ"ך ופילוסופיה יהודית, ישראל פיבקו
 מפגשים(   ₪4  ) 135|  בית התרבות  |    10:00יום ד'  |  

 

 
 

 שירת הלב

 שירי אהבה- "מי אוהב אותך יותר ממני"...     02.09.19 .1

 סלבה שימבורסקה \נתן זך\חמוטל בר יוסף\דליה רביקוביץ'     
 שירי משפחה -"משפחה היא התחלה של חוכמה" )קונפוציוס(      09.09.19 .2

 אמנון שמוש \חוה פנחס כהן\אצ"ג אודות אמא:     
 לאה גולדברג -לתמונת אמא\יעקב ברזילי -לא אמרתי שלום     

 שירי משפחה )המשך( -"אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך"...     16.09.19 .3
   -אבי \אלי אליהו -אבי \בלפור חקק -גלות\שלום כתב -שיר עתיק \ט. כרמי -אודות אבא: בשני קולות     
 עמיחי-אבי \ביאליק     

 

 מרצה לספרות, תמי כהן
 מפגשים(   3)₪   90 |   בית התרבות  |  10:00  | יום ב' 
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 "הקתדרה מטיילת" טיולי ספטמבר

 
 ד"ר אריה בורנשטיין |   בהדרכת:  שומרון )סבסטי(-בין הר גריזים לבירת ממלכת ישראל

 נכיר את שני האתרים החשובים ביותר במרחב הרי השומרון. 
האתר הארכיאולוגי הגדול ביותר והחשוב ביותר בהר המרכזי.  -סבסטיה -שובי השומרון אל גבעת שומרון העתיקהניסע דרך גוש יי

ממלכת ישראל, אשר נבנתה -נסקור מקצת מהסיפורים המקראיים העוסקים בעיר זאת, שהייתה בירת הממלכה הגדולה והחזקה
גי כולל שרידים מרשימים של תיאטרון, בזיליקה, מקדש, פורום, שער, מחדש על ידי הורדוס ושמה הוסב ל"סבסטי". הסיור הארכיאולו

 חומות ורחוב עמודים מרשים.   
 את סיורנו במקום נחתום בביקור קצר בתחנת הרכבת העות'מאנית "אל מסעודיה" שסביבה התגבש גרעין "גוש אמונים". 

" )תצפית( בין שרידי שכם הקדומה, ונשמע את סיפור בחלק השני של היום, נבקר בהר גריזים. לאחר שנערוך "סיור וירטואלי
תולדותיה, ננסה לשחזר את המעמד של ברית הר גריזים והר עיבל, לאחר מכן, נבקר בשרידי עיר המקדש השומרונית שהוקמה 

  בפסגת ההר. נרד רגלית אל השכונה השומרונית, שם נפגוש את אחד מכוהני העדה, ונבקר באתר זבח הפסח השומרוני.  
 

 מבוגר      ₪  30א. ותיק / ₪  20תשלום מזומן ₪  +  190|    8:00  |  05.09.19יום ה'  |  
  הביקור בסבסטיה בליווי צה"ל*

 
 

 שרה ברנעבהדרכת:  |  "פתח לנו שער בעת נעילת שער.."    - סליחותסיור 
 ם?מה לסליחות ולהר הזיתי -סיור סליחות מפסגת הר הזיתים אל מול שער הרחמים 

 

הר הזיתים, הר הבית ועמק יהושפט )נחל הקדרון( שביניהם הם יחידה אחת. במהלך ההיסטוריה מרכז הכובד של החיים עבר מהר 
 הזיתים, אל הר הבית, ובחזרה. ההר הזה ראה את ירושלים בתפארתה ובחורבנה. 

במערת הנביאים, מערת קבורה נפתח ב"תצפית שבע הקשתות" שבפסגת ההר ונצפה לעבר מקום המקדש וסביבתו. נבקר 
מרשימה הנמצאת במתחם השייך לכנסיה הרוסית. נפקוד את 'קבר האחים' של חללי הרובע היהודי בתש"ח, את קבריהם של הרב 

יריחו הישן, נרד לנחל הקדרון, שם נוכל -קוק, הרב גורן וקבר המשוררת זלדה. נרד לאורך 'מעלה הכוהנים' עד לכביש ירושלים
בות הקדומות אותם בנו לעצמם עשירי ירושלים בסוף ימי בית שני: 'יד אבשלום' 'קבר בני חיזיר' ו'קבר זכריה'. לאחר להתרשם מהמצ

הפסקה קלה לשתייה חמה באוהל האירוח למרגלות יד אבשלום, נעלה במדרגות )כמאה מדרגות( אל כביש העפל שער האשפות 
 ונסיים בתפילה בכותל המערבי.

 

 ₪  155|    14:30|    23.09.19|   ' ביום 
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 במה רב תחומית לאנשים סקרנים במיוחד –מכללת בוקר 

                                                                           
 על במה אחת, מדי שבוע, הרצאות בוטיק רב תחומיות עם מיטב המרצים על כוס קפה... 

והכל עם קהילה לומדת  מאתגר ומקורי, נפגוש מרצים ותיקים ואהובים ומרצים חדשים ומפתיעים חדשבוע נחשף לנושא בכל ש
 שחדוות הלמידה זורמת בעורקיה בקצב מוגבר. 

 ההרצאות מלוות במצגות, מוסיקה חיה, סרטונים, ריקוד ושירה.
 

      מפגשים( 30)₪   800יד לבנים  |  בית |    05.11.19  |  03.11.19: פתיחה חגיגית|   09:00|   ימי א' או ג' 
   
 

 

 יום שלישי מרצה יום ראשון
03.11.19 

 "חלון לים התיכון"
מספרד, דרום איטליה, -שירים מעבר לים התיכון

 יוון, הבלקן ועד ירושלים

 אירוע פתיחה
 נגינה בפסנתר-גבי ארגוב
 עיבודים ושירה-אייל חביב

 ן וכלי נשיפהאקורדיו-סלעית להב

05.11.19 
 "הלילה טוב לרקוד"

 שירים מתוך סרטים ומחזות זמר
 קרן הדרזמרת אורחת: 

10.11.19 
 הירח טיטאן, והחיפוש אחר החיים ביקום 

 פרופ' עודד אהרונסון
ראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן 

שותף למשימות נאס"א ומכהן  ,חוקר כוכבי לכת
 SpaceILכמדען המשימה של 

12.11.19 
 הירח שלנו,  והחללית הישראלית בראשית

17.11.19 
 נוכחות האלוהים בשירה

 מימי הביניים ועד ימינו 

 רוני סומק
 משורר, סופר ואמן

19.11.19 
  -מה זאת אהבה?

 שירי אהבה מימי הביניים ועד ימינו

24.11.19 
היחס לישוע ולנצרות בספרות ובאמנות 

 הישראלית

 יסכה הרני 

 נצרותחוקרת 

26.11.19 
 הקשרים העקיפים והישירים שבין  

 לוח השנה היהודי ללוח השנה הנוצרי

01.12.19 
 סוקרטס והולדת הפילוסופיה

 ר ג'רמי פוגל "ד
המחלקה לפילוסופיה יהודית לחינוך באוני' 

 תל אביב

03.12.19 
הגותו הפילוסופית של  – הטוב, הרע והניטשה

 ניטשה

08.12.19 
לת ההתייוונות מול יהדות החשמונאים ושא 

 מאז ועד היום

 ר אדולפו רויטמן"ד

 אוצר ומנהל היכל הספר 
 )לציון חנוכה(במוזיאון ישראל 

10.12.19 
 מה בין יהודית לחג החנוכה?

15.12.19 
של  ביצירתםו מיוםהיוחיי במסע אל חוויית הרגע 
 וולף וס. יזהר ורג'ניה

 

 ר מירי גלעד"ד
-אי תרבות רבמשוררת ומרצה בנוש
 תחומיים

17.12.19 
 דמות הצבר ביצירתו של ס. יזהר

29.12.19 
 תרבויות עבר מופלאות  –ּבֹוִליְבָיה 

 ונופים עוצרי נשימה

 בסוןר אופיר יעק"ד

 חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים 

31.12.19 
  – הגולגלתא לגבעת הבית הר בין

 בית המקדש וכנסיית הקבר

05.01.20 
 חידת שבזימורי, 

 הקרנת סרט ושיחה עם המפיק

 יאיר קידר
 במאי, עוסק בקולנוע תיעודי 

  

07.01.20 
 לאה גולדברג בחמישה בתים

 הקרנת הסרט ושיחה עם המפיק

12.01.20 
 –בין הנהר הצהוב ליאנגצה 

 מערש התרבות לערש התעשייה של סין      

 זאביק רילסקי
 רףגארכיאולוג וגיאו

14.01.20 
    גלובליזציהלתנובה ולנמל אשדוד" "מאפריקה 

 שנה לקשרי ישראל וסין 70 -ו

19.01.20 
                                                       -אוטו ורבורג 

 ציונות, מדע וכסף סובבים את העולם

 ד"ר ענת גואטה 
 היסטוריונית

21.01.20 
 יחידה בדורה -עדה פישמן מימון 

26.01.20 

ופעת הרכבת בעידן המודרני מבט על ת
 ובאמנות העכשווית 

 

 דניאלה שלו 
אוצרת, מנהלת המחלקה לתכניות העשרה 

 מוזיאון ישראלב

28.01.20 
כוחה של אישה נדירה או ריאליטי  -פרידה קאלו

 מצויר בתמונה
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02.02.20 
 מהו גיבור? הקשר בין אדיפוס המלך

 )ובכלל מחזות יווניים(  
 של ימינולאקטואליה ופוליטיקה 

 ר שגיא מעיין "ד

 המחלקה לתרבות, מכללת ספיר
 

04.02.20 
מהו גיבור? חידת המלט במחזהו של שייקספיר 

 ופרשנות פוליטית עכשווית

09.02.20 
 בין מסורת למודרניות -הבית היפני

 ר גלית אבימן"ד
 חוקרת אמנות ותרבות יפן

11.02.20 
 על טקס, אמנות ותה ירוק ביפן

16.02.20 
ל למעמקי צלילי התזמורת": דמותו של לצלו

 אנטון ברוקנר והסימפוניות שלו,
 כמקור השראה  

 פרופ' מיכאל וולפה            
 האקדמיה למחול ומוסיקה בירושלים

18.02.20 
 "להקשיב הקשבה נטולת התניות": 

עיון מחודש ונקי מאג'נדות במפעל חייו של היוצר 
 הרומנטית ריכרד ווגנר, אבי הדרמה המוזיקאלית

23.02.20 
 שם המשחק החדש -מוסלמים באירופה 

 פרופ' עוזי רבי
ראש החוג להיסטוריה של המזה"ת 

 ואפריקה באונ' תל אביב

25.02.20 
 השבר -יהודים יוצאי ארצות ערב    

 

01.03.20 
 מאיר שלו סופר וגנן -גינת בר

 ר רוחמה אלבג"ד
 מרצה לספרות

03.03.20 
 חרמוקדם ומאו -עמוס עוז 

15.3.20 
 "סודות מאחורי הסארי"

הצצה למעמד האשה בהודו, מדמות האלה 
 הנערצת ועד לקשיי היומיום

 יעל טל
 רקדנית ומורה למחול בסגנון הודי

17.3.20 
 "מהמקדש אל הבמה"

ההיסטוריה של הריקוד ההודי מריקוד תפילה 
 במקדשי הודו העתיקים ועד הריקוד ההודי היום

22.03.20 
 על חיים בין קרחון לפיורד -נורבגיה 

 

 מורן קושניר
 מרצה ומדריכת טיולים

24.03.20 
מסע בצפון בורמה: הרצאה על מסע במדינה 

 סגורה תחת שלטון צבאי

29.03.20 
 מדוע לא נזכר משה רבנו בהגדה של פסח?

 פרופ' אביגדור שאנן
 )לציון פסח(  

31.03.20 
 תולדות הגדה של פסח בראי פיוטיה

19.04.20 
 וסד נגד הפושעים הנאציםהמ

 משה כץ
 מרצה על פרשיות ריגול בארץ ובעולם 

 )לציון יום השואה(

21.04.20 
 פרשת המדענים הגרמנים במצרים

03.05.20 
 יהלום שבכתר הרוסי   -נשים          

בהיסטוריה, מיתולוגיה, פוליטיקה, תרבות 
 ובריגול

 נינו אבסדזה
 עיתונאית ופרשנית

05.05.20 
 זה לא רק חצ'אפורי   -ה גיאורגי

ארץ קטנה עם היסטוריה גדולה ומרתקת, טבע 
 מדהים ותרבות עשירה

10.05.20 
 לא מה שחשבתם -סעודיה

 ר מיכל יערי"ד
 מומחית לדיפלומטיה הסעודית

12.05.20 
 ספורט ופוליטיקה במזה"ת

17.05.20 
מקדש  -"המקום שבו בחר לשום את שמו שם" 

 מוצאמתקופת הבית הראשון בתל 

 שועה קסילביץ
 אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות.

 )לציון יום ירושלים(

19.05.20 
גילגולה של העיר מימי בית ראשון  -ירושלים של זהב 

 ועד ימינו, מבט מחפירות רחבת הכותל

24.05.20 
רות המואבייה באמנות הציור  -"במבט נשי" 

 והפיסול

    חנה ארבל

M.A   ניברסיטת ת"אבתולדות האמנות, או  
26.05.20 

 דוד המלך באמנות הציור והפיסול

31.05.20 
סיפורה של הקהילה האפרו  –מעבד לנשיא 

 אמריקאית בראי הקולנוע

 זיו אלכסנדרוני
 מרצה לקולנוע ובמאי קולנוע תיעודי

02.06.20 
הקולנוע והטלויזיה  –אני ואתה נשנה את העולם 

 של אריק אינשטיין ואורי זוהר

7.06.20 
 "פרה על שם וירג'יניה" 

 מאת הסופרת סביון ליברכט

 יניב שטרייפלר
 שחקן ומספר סיפורים

 )לציון שבוע הספר( 

9.06.20 
 "רעיית הקולונל" מאת סומרסט מוהם

14.06.20 
 –אגדה או אמת היסטורית -ספר יהושע 

 התנ"ך מול המחקר הארכיאולוגי 

 יוסי נינווה
 מרצה בכיר לתנ"ך

 

16.06.20 
 –ר רחב מיריחו סיפו

 כושלת סיפור על פרשיית ריגול 
21.06.20 

 -מסע אל עולם צמחי המרפא
 מדע ומסורת

 פרופ' זוהרה יניב
אתנו בוטנאית וביוכימאית של הצמח, 

 חוקרת צמחי מרפא

23.06.20 
 -קנביס ומריחואנה

 תרופות הפלא של העידן המודרני

 יפורסם בהמשךמופע סיום  
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 תש"פ                                         -מכללת שפות 
 

 מורים בכירים ומנוסים, דוברי שפת אם, שיטות ייחודיות וסביבת לימודים איכותית
 03.11.19 -לימודי השפות החל מ

                                                                                              
 

  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.                                                                             
  11:15מתקדמים: יום ד'   |  09:30רמה בנונית: יום ד'  |   09:30שנה ב': יום ג'   |  11:15מתחילים: יום ג' 

 
                                                                   סימון צרויה, ד"ר רפי רייפן                                                                  |      אנגלית

            שימוש יומיומי, קידום מקצועי, תקשורת נאותה בזמן טיולים בחו"ל, שיחה, כתיבה וקריאה.                                             
למידה בקבוצות קטנות, מורים בעלי שפת אם וניסיון רב בתחום, אבחון ערב עפ"י רמה( -אנגלית ברמות לימוד שונות )לימודי בוקר

                                                                       רמה ושיבוץ בהתאם.                                                                                                            
מתקדמים: יום א'   |  10:00יום ג' , 18:15, יום ב' 10:30רמה בינונית: יום א'   |  17:00שנה ב': יום ג'  |   18:45מתחילים: יום ג' 

  11:00מתקדמים+: יום ב'   |  16:30, 09:15, יום ב' 08:30

 

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

  19:00שנה ב': יום ג'   |  17:00רמה בנונית: יום ג'  |   19:00על כוס קפה: יום ב'   |  19:00ילים: יום א' מתח

 

                                                     ליאון סיאם                                                                                                                   |     יוונית
יוון לא הייתה מעולם כל כך קרובה ללב הישראלים כמו בשנים האחרונות. רבים אוהבים את המוסיקה, השמחה, לטייל באיים ולבקר 

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

                                                                                                          את השפה זה לזכור תרבות שכמעט נעלמה.                              
  09:00מתקדמים: יום ב'   |  10:45רמה בנונית: יום ד'   |  09:00מתחילים: יום ד' 

 

                                                                                                                                                                                                       מיכה זעירא|     סינית
                                  השפה הסינית היא השפה המדוברת ביותר בעולם, כחמישית מאוכלוסיית העולם דוברת וכותבת אותה.                      

השנים משתקפת במחשבה ובשפה הסינית  5000בקורס נכיר את רזי השפה והתרבות המשתקפת בה. התרבות הסינית בעלת 
החל מסגנון הדיבור והעברת המסרים וכלה בסימניות הסיניות שהן מיצג ויזואלי מרהיב של היסטוריה סינית החיה ובועטת כיום. 

ה, שיטת הלימוד מבוססת על תרגול החומר בצורות שונות, לימוד הדרגתי מהכרת המילה ועד הגייה הטונים בצורה הוראת פנד
                                                                              ברוכים הבאים למסע לפלא התבל השמיני, השפה הסינית.                                                                             נכונה. 

 19:15מתחילים לאנשי עסקים: |   17:30מתחילים: יום ד' 

 

                                                                                                                                                                אלברטו רנטריה|     ספרדית 
הכרת האינטראקציה התקשורתית והתרבותית של כל המדינות ההיספניות. התכנית מבוססת על פיתוח התקשורת ומיקוד בארבע 

                                                              המיומנויות העיקריות: דיבור, הבנה, קריאה וכתיבה. ההוראה תלווה במשחקים ושירים.                                      
 18:45מתקדמים: יום ב'   |  18:45רמה בנונית יום ג'  |   17:00, 09:00מתחילים: יום ב' 
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                                                                                                                                                                                                                      מנשה רמות|     ערבית מדוברת  
מיליון בני אדם ברחבי העולם. השיעורים מכווני שיחה  180-י כ”השפה הערבית היא אחת מהשפות השמיות. הערבית מדוברת ע

 בשפה הערבית. הלימוד משולב בהקניית השפה והתרבות הערבית בפתגמים, סיפורים קצרים ואגדות מנהגים ועוד. ושימוש יום יומי
     09:00|  מתקדמים: יום ד'   10:45| רמה בנונית: יום ד'   18:30|  רמה בנונית: יום ב'   09:00|  שנה ב': יום ג'   10:45מתחילים: יום ג' 

 

                                                                                                                                              ל בן אברהםמיכ|      ערבית ספרותית
ון, במוסך אנו נחשפים אליה מדי יום בשלטי הדרכים, באוטובוס, בקני קיום במדינת ישראל!-שפה הערבית היא הכרחית לקיום ולדו

בחמוסייה השכונתית. לימוד הקריאה והכתיבה בשפה הערבית משמעותו לאפשר לעצמך עולם ללא גבולות, ללא מחיצות, ללא 
                                                                                                                              מאבקים וסכסוכים, הבנה טובה יותר של התרבות ושל האנשים ויצירת קשר עם ערביי ישראל.

 17:30' ג: יום מתחילים

 

                                                                                                                                              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' 

 
                                                                                                                                                                           מישל צבע|       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.                                                                                
 09:30מתקדמים: יום ג'  |   09:30רמה בינונית: יום א'  |   11:15שנה ב': יום ג'  |   11:15מתחילים: יום א' 

 

                                                                                                                                                                                טליה פרגם|    רוסית

                                              השפה הרוסית שייכת למשפחת השפות הסלאביות וכמעט חצי מיליארד איש בעולם דוברים אותה. 

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

   18:45מתקדמים: יום א'   |  17:00מתחילים: יום א' 

 

 
 

 

                                                   ש"א כל שיעור,  2מפגשים, מתקיימים אחת לשבוע, לא כולל חופשות וחגים,  30בקורסי השפות  •

 תשלומים ללא ריבית.  10 -לקורס ב₪  1600במחיר 

 אין כפל הנחות! הנחה. 5%הנחה. שפה שנייה  5%. בן זוג הנחה 5%זכאות ל  20.09.19לנרשמים מראש בלבד עד הנחות:  •

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

                                       שעות לאחר השיעור  24התשלום ייגבה בעת הרישום מלבד קבוצות מתחילים. במקרה והמשתתף הודיע עד  •

 הראשון שאינו מעוניין להמשיך בלימודי השפה יחויב בעלות השיעור הראשון בלבד.

 לאחר שלושה מפגשים אין החזר כספי. •

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

 דרוש מינימום לפתיחת הקורס.        •

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

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



  

8 

 

      |8 

 
 

 
 
 
 

 המקרא ועולמו 
 

  
 קריאה בפרקי התנ"ך שמשוחחים עם אירועי לוח השנה שהיו ושעודם. –"תנ"ך על הזמן" 

 

 "רציחות פוליטיות בחברה הישראלית: בין רצח גדליה לרצח יצחק רבין".     10.11.19 .1
 הנרטיבים הכפולים של סיפורי החנוכה. -"חנוכה דתי או לאומי"      01.12.19 .2
 "הפרשנות המרדנית בתנ"ך של ח"נ ביאליק".   12.01.20 .3
 מנבואת יחזקאל ועד ההספד של הרב קוק על הרצל".-"הרכבת אילנות -ערב טו בשבט      09.02.20 .4
 "עם מבט ליהדות התפוצות". -קריאה במגילת אסתר      08.03.20 .5

 

 תנ"ך ביחד – 929"רב בית הכנסת רמב"ן בשכונת קטמון בירושלים, ראש מיזם הרב ד"ר בני לאו, 
 ₪ 50מפגשים(  |  חד פעמי  ₪5  ) 225|  בית יד לבנים  |    19:00יום א'  |  

 
 דוד המלך המנהיג הסדוק – תנ"ך כאן ועכשיו

אחת הדמיות המרכזיות והמרתקות בתנ"ך היא דמותו של דוד המלך. נער יפה עיניים המנודה ממשפחתו, מלכד בתחילת דרכו 
 , חי במחנה פלישתים, גדול אויבי המלך שאול. אנשים מרי נפש סביבו

סד את ירושלים כעיר הבירה אך סערות חולפות על פניו. בערוב ימיו בניו מנסים ליטול את ימצליח לזכות במלוכה מי הוא כאשר
את הסוד מדוע  מלכותו בלי ידיעתו. נעקוב אחר חייו המרתקים של דוד. נעקוב אחר האורות והצללים המלווים את חייו וננסה לפצח

 המנהיג הסדוק הוא סמל למלך המשיח. –דוד המלך 
 

 מרצה לתנ"ך ומחשבת ישראל ישראל פיבקו,
 מפגשים(   ₪30  ) 900  |  המכללה העירונית  |  06.11.19|     09:30יום ד'  |  

 
 הזהות היהודית במבחן הזמן  – פילוסופיה יהודית

 עידן הספרים החיצוניים. -תחילת בית שני
 בבית שני, מעוט מהיהודים שבים לארץ ישראל, רובם נשארו בגלות, מלכות דוד נעלמת, אין יותר נבואה ונביאים. 

 שהזהות היהודית מטלטלת.  יתדהמיהחוזרים מקימים את בית המקדש. השליטים הופכים להיות הכוהנים ממשפחת צדוק, התוצאה 
דה בזכות הנוצרים המשמרים אותה במשך אלפי שנה. מתוכה מבצבץ מרד ספרות החיצונית. ספרות ששרהמשום מקום צפה ועולה 

קיומי זהותי לכהונה ולבית מקדש. מתחיל חיפוש אחר משמעות לייחודו של עם ישראל. חיפוש אחר הגדרה מחודשת של אלוהים, 
 ויחסי האדם אליו. 

אלוהי בעולם ללא התגלות? מתחילה לצמוח זהות המושגים חדשים מתגלים "עולם הבא". "משיח" ועוד.. מתוך בירור מהו הצדק 
 יהודית אחרת שמשפיעה עד ימים אילו.

 

 מרצה לתנ"ך ומחשבת ישראל ישראל פיבקו,
 מפגשים(   ₪30  ) 900|  המכללה העירונית  |    06.11.19|    11:30יום ד'  |  

 

 
 שנתי -מקרא 

 איוב.קריאה ועיון בפרקים מספר  -"איש היה בארץ עוץ איוב שמו" •

 כיצד והיכן מתגלגלים מסורות שבעל פה, פולחנים ואגדות קדומים בכתבים המקראיים. -לא כך כתוב בתנ"ך •
 

 מרצה לספרות ולמקרא שרה רגב,
 מפגשים(   ₪30  )  900|  הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף  |   07.11.19|    09:00יום ה'  |  
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  תלמוד בבלי
 לכתי החשוב ביותר ביהדות. התלמוד הבבלי הפך לספר הה

במסגרת הקורס נעשה היכרות עם התלמוד, נכיר את הטרמינולוגיה הייחודית שלו, נלמד את אוצר המילים הארמי הדרוש להבנה 
ונכיר את לוגיקת הדיון בתלמוד. נלמד יחד סוגיות נבחרות ונאמץ בכיתה את הדיון הפתוח, דיון שבתלמוד הבבלי מאופיין בחירות 

 ת ללא גבולות. בכך נשיג את מטרתו העיקרית של הקורס והיא הקניית יכולת בסיסית בלימוד התלמוד הבבלי.מחשבתי
 

 איש הייטק  ולומד תלמוד נחום זיסמן,
 מפגשים( ₪15  ) 450בית התרבות  |  |    05.11.19|    09:30יום ג'  |  

 
 

 חברה ותרבות 
 

 
  גו למען המדע והמהפכה המדעיתאיך נולד העולם? על הרנסנס והקדושים שנהר

 

 לעליית הדמוקרטיות -עידן המהפכות: איך הקידמה הובילה לתוהו ובוהו פוליטי גובר, וגם   19.11.19 .1
 סביבה תחת איום: הקידמה והאיום האקלימי, וסכנת ההכחדה הביולוגית     17.12.19 .2
 פונדמנטליזם: האיום העמוק על המודרניות חוזר    21.01.20 .3
  העולם שטוח והחיסונים מדביקים באוטיזם: אויבי הקידמה החדשים   18.02.20 .4

 

 13עיתונאי ישראלי ועורך חדשות החוץ בחדשות , נדב אייל
 ₪  55חד פעמי   |מפגשים(   4) ₪  180|   בית יד לבנים  |  11:30  |  יום ג'

 

 
 

 פינת הפסיכולוג

 

 ל התא המשפחתיהכול נשאר במשפחה: על הפסיכולוגיה והביולוגיה ש
ונשארה המשפחה. מדוע זה כך? איך הכול התחיל? מהם הגורמים המעצבים את  יתהיההמסגרת המשמעותית ביותר בחיי אדם 

 מערכות היחסים הגדולות של חיינו? והאם אפשר לחיות טוב יותר בתוך המשפחה?
 
    ירים משלמת האם בחברה המודרנית, נלמד מנין בא כוחה האדיר של האימהות, איזה מח – אין כמו אמא  11.10.19 .1

 מה מקומה של האהבה האימהית בנפש האדם, וכיצד היא חקוקה במוח.   
 האב האנושי הוא יוצא דופן. אצל קרובינו הקופים, כמו אצל רוב היונקים, אין אבות.  – האב הקדמון   15.11.19 .2

  ל האב בדורות האחרונים, מהי בהרצאה ננסה להבין מדוע זה אחרת אצלנו, כיצד השתנה תפקידו ש
 השפעתה של אבהות טובה על הילדים, ומה עלול להשתבש בדרך.

 הקשרים שלנו עם אחים ואחיות יימשכו בדרך כלל זמן רב יותר מכל קשרי  – השומר אחי אנוכי?   10.01.20 .3
    שומת המשפחה האחרים שלנו. בהרצאה נלמד על אהבת אחים ועל קנאת אחים, על מאבקי כוח ועל ת

 לב הורית, על השפעתה של הגנטיקה וגם על סדר הלידה.
 בחברה המודרנית יש לסבא ולסבתא השפעה גדולה על הנכדים, אך תפקידם  – ללכת עם, להרגיש בלי   21.02.20 .4

דוריים על  נותר ללא הגדרה מוסכמת וללא ציפיות נורמטיביות. ההרצאה תבחן את חשיבותם של קשרים רב
 לד ואת השפעתם של סבים וסבתות על הדינאמיקה של התא המשפחתי.התפתחות הי

  האהבה הרומנטית היתה ונשארה נושא מועדף לשירים, רומנים ואופרות סבון, והיא  – הרי את מקודשת   20.03.20 .5
נחשבת לתחילת דרכה של כל משפחה. בהרצאה ננסה להבין כיצד אנו בוחרים עם מי נתחתן, מהם מרכיביה 

 של האהבה הרומנטית, וכיצד הם פועלים במוח.השונים 
 זוגיות בריאה תורמת לחוסן הנפשי ולאושרם של כל בני המשפחה, אך  – שנינו ביחד וכל אחד לחוד   15.05.20 .6

יותר ויותר משפחות מתפרקות ושיעור הגירושים הולך ועולה. בהרצאה נבחן כיצד זוגיות נשמרת וכיצד היא 
 אפיין משפחות שנשארות יחד.נשברת, וננסה להבין מה מ

 

 פסיכואנליטיקאי, פסיכיאטר וחוקר מוח ,פרופ' יורם יובל

  08-9232200לפרטים והרשמה:  |   בית העם רחובות-היכל התרבותמפגשים  |   6  |  10:00יום ו'  | 
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 בג'ינס פסיכופתולוגיה
 מבט מקצועי בגובה העיניים לבעיות בנפש האדם. 

ההסברים משובצים בדוגמאות  .ת פסיכולוגיות בנוגע להתהוות הפרעות רגשיות ולדרכי האבחון והטיפול בהםבקורס נתוודע להשערו
    .מהספרים, הסרטים וסיפורי חיים של סלבים שכולנו מכירים

 

 מבוא: קיצור תולדות פרויד ומשנתו   13.11.19 .1
 נרקיסיזם: משלגיה לדור הפייסבוק    27.11.19 .2
 : מבט לרוע האנושיפסיכופתיה  11.12.19 .3
 נפלאות התבונה: הספקטרום הפרנואידי    08.01.20 .4
 אהבה בהבלתי יציבים: הקשיים בהתמדה בעבודה ו   22.01.20 .5
 דור הפרוזאק: הדיכאון: בין הביולוגי לפסיכולוגי   05.02.20 .6
 הכפייתיים: פרפקציוניסטים, אובססיביים  וקמצנים    19.02.20 .7
 מתבונן: סיכום קליני וסיפור אישי ומסקנותההפרעה בעין ה  04.03.20 .8

 

 פסיכולוגית קלינית בכירה, מרצה באקדמיה ומדריכה בתוכניות לפסיכותרפיה ,ד"ר דפנה כצנלסון בנק
 !למנויים בלבד מפגשים( 8)₪  360|    התרבות|  בית   10:00  | יום ד' 

 
 

 

 
 
 

 מדע גדול, בקטנה
  

 

 "אינטליגנציות חבויות"
 

   ניהול קונפליקטים במוח האנושי -איזהו גיבור? הכובש את ייצרו    27.10.19. 1
  איך הגוף משפיע על הנפש ואיך הנפש משפיעה על הגוף -הגוף הנפש ומה שביניהם     17.11.19. 2
 מה מאפשר לנו לחוש הנאה? מתי החיפוש אחר ההנאה נהפך לאובססיה? -הנאות, אובססיות והתמכרויות     22.12.19. 3
 מהי החשיבה מבחינה עצבית ומה ייחודה בבני האדם. -אני חושב משמע אני קיים, האומנם?     23.02.20. 4
 מלמידה חברתית ללמידה אישית -המוח הלומד     05.04.20. 5
     חשיבות חווית התזונה הנכונה והכרת מגוון החושים הקשורים בחוויית התזונה: הראיה, -הרגלי אכילה     07.06.20. 6

 הטעם, הריח, והמישוש.                    
 נכיר לעומק את תפקודי הקשב והריכוז, נבין איך הם מתבטאים במוח,  -תפקודי קשב וריכוז בעולם תזזיתי     28.06.20. 7

 המדיטציה קשורה לכל זה? ונציג את ההבדל ביניהם. אז מה קורה לקשב ולריכוז בסביבה עשירת גירויים? ואיך                           
 

 רופא העוסק בחקר המוח, ר יוסי חלמיש"ד
 !למנויים בלבד|    מפגשים( 7)₪  455בית יד לבנים  |   |   11:30  | ' איום 

  20:00  בית יד לבנים  | |   10.09.19  |  יתקיים ביום ג'בלבד ₪  20בעלות  מפגש חשיפה

 
 סודות מהגנטיקה האנושית

  

 אני והחיידקים שבגופי  - המיקרובים    05.12.19 .1
 מעיין הנעורים היכן הוא?     02.01.20 .2
 האם אפשר להצעיר את המוח?   06.02.20 .3
 אילן יוחסין ע"פ הדנ"א   05.03.20 .4
 מה משפיע יותר גנטיקה או סביבה?   02.04.20 .5

 

  , מוסמכת בגנטיקה של האדםMsc אירית כינור
 !למנויים בלבד|  מפגשים(  5)₪  250  |  התרבותבית   |  11:30  | יום ה' 
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 רגעים היסטוריים 
 

 "אנו מכריזים בזאת"
 אירועים ודרמות בדרך להקמת המדינה

נחזור לחלק מהאירועים הדרמטיים אשר קדמו והובילו להכרזת העצמאות, מסופה של מלחמת העולם השנייה והשואה ועד להקמתה 
 של מדינת ישראל.

 מפעל הבריחה מאירופה – "ן גבולות, בין הרים, ללא דרךבי"     10.11.19 .1
 עפלה במבחן הזמןהמפעל ה – "בחשאי ספינה גוששת"     15.12.19 .2
 שארית הפליטה במחנות שבקפריסין –" הביתה, הביתה"    12.01.20 .3
 מאחורי הקלעים של החלטת כ"ט בנובמבר – "נמנעים 10נגד,  13קולות בעד,  33"   09.02.20 .4
 מאחורי הקלעים של מגילת העצמאות – "מתוך ביטחון בצור ישראל"  08.03.20 .5
  ניצולי השואה במלחמת העצמאות )לרגל יום הזיכרון לשואה( – "גם אנחנו מגש הכסף"  19.04.20 .6

  

 מומחה בתחומו, מנהל לשעבר של קורסי הכשרות מדריכים לפולין ביד ושם ובבית לוחמי הגטאותאוריאל פיינרמן, 
 ₪ 45|  חד פעמי   מפגשים( 6)₪  240|  בית יד לבנים  |    11:30|  יום א' 

 
 

 גרמניה מבעד לעדשה -"קולנוע, תרבות והיסטוריה" 
 

 ובלוחמה נגדו -מרלן דיטריך מול לני ריפנשטאל: נשים כוכבות ותעמולה ברייך השלישי  - קולנוע ועצמה נשית      26.11.19. 1
 מ"נתן החכם" והיהודי זיס עד למשפט אייכמן  -יהודים וגרמנים בתרבות ובקולנוע הגרמני  - פשרייםיחסים בלתי א     31.12.19. 2
 שתי הגרמניות, מערב ומזרח, וגם אוסטריה - הקולנוע מתמודד עם העבר הנאצי    28.01.20. 3
 בגרמניה וורנר פסבינדר, כנופיית באדר מיינהוף והטרור -הגל החדש בקולנוע הגרמני    25.02.20 .4
 מצרלי צ'פלין ועד קוונטין טרנטינו -יוצרי קולנוע מהעולם מביטים אל גרמניה מבחוץ    24.03.20. 5
 מאמיל והבלשים עד לקומדיה המטורפת של חומת ברלין - בילי ווילדר, גרמניה והעולם החדש -הגדול מכולם    19.05.20. 6

 
 

 .2009ו וצ'לן. זוכה פרס סוקולוב לתקשורת האלקטרונית לשנת מגיש ועורך חדשות בטלוויזיה וברדי, דוד ויצטום
 ₪ 45|   חד פעמי   מפגשים( 6)  ₪ 240|  בית יד לבנים  |   11:30|   יום ג'

 
 

 1939-1945אנשים שעשו היסטוריה מתוך החשכה 
 

 המפקד על המרידה העממית הראשונה והגדולה באירופה -מרדכי אנילביץ 03.05.20 .1
 מפקד אושוויץ  -רודולף הס  17.05.20 .2
 בין משה קראוס לישראל קסטנרהמאבק על הצלת יהודי הונגריה   31.05.20. 3
 צונחת באירופה בכדי להציל את אימה, להציל את עמה -חנה סנש  14.06.20. 4

 

 מורה דרך ומרצה בכיר בנושאי שואה ותקומה, משה חרמץ
 ₪  45|  חד פעמי  מפגשים( 4)  ₪ 160|  | בית יד לבנים    11:30' |  איום 

 
 

 "ערבי-תולדות הסכסוך הישראלי"
שנה, ואיננו רואים את האופק בפתרון  100אנחנו חיים בסכסוך מתמשך במזרח התיכון, סכסוך שמהווה נדבך מרכזי בחיינו כבר מעל 

רות נשאל בסדרת הרצאות על הסכסוך. מדוע אנחנו מסוכסכים? מתי התחיל הסכסוך? מי הנוגעים בדבר? כל אלו ושאלות אח
 נכיר את הסכסוך הן לפי הכרונולוגיה והן לפי נושאיו השונים, החותכים את ציר הזמן. השנה סדרת הרצאותבהסכסוך. 

  לאורך הסדרה נקרא מסמכים שונים, ובסיום הסדרה נקיים סיור ייחודי.
 

 שורשי הסכסוך   02.03.20 .1
 1948 -הדרך ל      16.03.20 .2
 ההנהגה הפלסטינית     23.03.20 .3
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 מלחמת העצמאות וקורותיה     30.03.20 .4
 הדרך למלחמת ששת הימים     27.04.20 .5
 אז למה אינתיפאדה?      11.05.20 .6
 נוימהאינתיפאדה הראשונה לימ     18.05.20 .7

 

 , בדגש, בדגש על העולם והאסלאםמורה דרךר ירון עובדיה, "ד
 !|  למנויים בלבד  מפגשים( 7) ₪  280|    בית התרבות|    09:30|   יום ב' 

 בהמשך יתומחר בנפרד -בירושלים מסכםערב  סיור  01.06.20

 
 

 סינמטק עולמי
 

 

 והקרנה באורך מלא של הסרטים על כוס קפה מיטב המרצים והטייליםמפגשי שיח עם 
 

  ידי הכפייה הגזעית הישנהדמותו הייחודית של מנדלה והמאבק שהוביל לשחרורה של ארצו מ: אפריקה   18.12.19. 1
 ."אינוויקטוס"הסרט:  |   גיאוגרף, מדריך וחוקר יבשת אפריקה ,ר בני פירסט"דמרצה:         

 מסע במרחבים האינסופיים בין חופי הים לבין פסגות נישאות, בין מדבריות לשדות קרח,  :ארגנטינה  22.01.20 .2
  .וכמובן הבירה הנוצצת בואנוס איירס

 .  "קמצ'טקה"הסרט: |    חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים ,אופיר יעקבסון ר"ד מרצה:
 . KGBעשרות שנים פעלו בלב ליבה של לונדון מרגלים של  :רוסיה   26.02.20. 3

 כיצד גויסו אריסטוקרטים בריטים, מדוע קרמלין ידע סודות של המערב לפני הבית הלבן ומה השתנה היום. 
 ."הסודות של ג'ואן"הסרט: |    , עיתונאית ופרשניתזהנינו אבסדמרצה: 

 רור דיכוי לשחבין  -: נשות סעודיהסעודיה   25.03.20. 4
 ."וואג'דה"הסרט: |     מומחית לדיפלומטיה הסעודית ,ר מיכל יערי"דמרצה: 

 ודו העכשווית.חידה ושמה הודו. על הניגודים החריפים והבלתי נתפסים המאפיינים את ה הודו:   22.04.20. 5
 ."עוברים להודו"הסרט: |     , מרצה ומדריכת טיוליםמורן קושנירמרצה: 

 החיים על פי התהום, סופרים וסאגות עתיקות.  -ויקינגים איסלנד:   20.05.20. 6
 "האיילים".סרט: |    ארכאולוג וגיאוגרף זאביק רילסקי,מרצה: 

  
 ₪ 50חד פעמי   |  מפגשים( 6)₪  264|    בית יד לבנים |   19:00|   יום ד' 
  ומאפה התכנסות לקפה 18:30

 
 

 

 

 ספרות
 

 קריאה בספרות העבריתעם בוא הזיכרון: 
על הפלא שבזיכרון ובהיזכרות ועל מורכבותו, על כוחו של הזיכרון להנכיח בהווה את מה שכביכול חלף ואבד מן העולם ולאפשר לו 

 כרון ושכחה, נקרא ביצירות מן השירה והסיפורת העברית בת זמננו.חיות וקיום, ועל התנועה המרתקת שבין זי
 
 קריאה ביצירת יהודה עמיחי –מי יזכור את הזוכרים?     24.11.19 .1
 בין שני הרים: קריאה ביצירת חיים גורי ואהרון אפלפלד      08.12.19 .2
 של אגי משעולקריאה ב "חבלים" מאת חיים באר ובשיריה  –ביקור בית     19.01.20 .3
 קריאה ב"סוס אחד נכנס לבר" מאת דוד גרוסמן –על כוחה המרפא של ההיזכרות       16.02.20 .4
 קריאה ברומן "תמול שלשום" מאת ש"י עגנון –בין בית אבא לאמא מולדת     22.03.20 .5
       . יהושע, "הטנק" על הכמיהה להשאיר חותם ועל הדחף להישכח: עיון ב "המנהרה" מאת א.ב     24.05.20 .6

 תה" מאת יעל נאמןימאת אסף ענברי ו"היה הי                    
 קריאה ב"תהילה" מאת ש"י עגנון ו"העלמה פרל" מאת גי דה מופסאן –מסתורין, גילוי והתגלות     21.06.20 .7

 

 מרצה וחוקרת ספרות בלהה בן אליהו,
 ₪ 50חד פעמי   |  מפגשים( 7) ₪ 315 בית יד לבנים  |  |   11:30  | יום א' 



  

13 

 

      |13 

 

 השירה העברית בימי הביניים -יהודה הלוי פינת אבן גבירול
 נטי ליצירות עכשוויותתוהקשר האועיון וקריאה מחודשת בטקסטים 

 

 הקדמה: השירה העברית בספרד בימי הביניים  25.11.19 .1
 ר' שלמה אבן גבירול )רשב"ג(  02.12.19 .2
 )ריה"ל(ר' יהודה הלוי   09.12.19 .3
 שירי מלחמה  16.12.19 .4
 שירי טבע  30.12.19 .5
 שירי קינה   06.01.20 .6
 שירי ציון  13.01.20 .7
 שירי התפארות  20.01.20 .8
 שירי תלונה  27.01.20 .9

 מקאמות   03.02.20 .10
 

 מרצה לספרות תמי כהן,
 למנויים בלבד |  מפגשים(  10) ₪  300  |  התרבותבית   |  10:00  | ' ב יום

 
 

 

 נתיש -ספרות
 זינגר ועוד-וולף, ויליאם פוקנר, אליס מונרו, יצחק בשביס וירג'יניהיצירות מאת יהושוע קנז, ש"י עגנון,  -על סודות ושקרים

 

 מרצה לספרות ולמקרא, שרה רגב
  ₪  35חד פעמי   | מפגשים(  30) ₪ 900  |  הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף  |  07.11.19  |  11:00  | יום ה' 

 
 

 זיקהמו
 

 

 (2)עונה ולהיפך!  -ביצועי המופת ליצירות הנצח 
 עונה שנייה לסדרה המצליחה על היצירות הגדולות ביותר בהיסטוריה המוסיקאלית, בביצועים שהפכו אותן למיתוס

  

 פלאסידו דומינגו מגלם את דון חוזה באופרה כרמן  23.10.19 . 1
 של באך "סיוניםפ"ג׳ון אליוט גארדינר מבצע את ה  04.12.19 . 2
 יאשה חפץ מבצע את הקונצ׳רטו לכינור מאת מנדלסון  22.01.20 . 3
 מאת בטהובן "הסימפוניה התשיעית|פון קאראיין מנצח על   25.03.20  .4
 מודסט מוסורגסקי מאת "תמונות בתערוכה"גוסטאבו דודאמל מנצח על   20.05.20   .5
 לפסנתר מאת צ׳ייקובסקי לאנג לאנג מבצע את הקונצ׳רטו  01.07.20  .6
 

 מלחין, פסנתרן ומנצח המאסטרו גיל שוחט,

 08-9232200לפרטים והרשמה:   | היכל התרבות, בית העם רחובות  |   מפגשים 6 |   10:00  | יום ד' 

 
 

 סדרת הרצאות מוסיקליות על צלילים ואנשים
 

 חסר תקדים בעולם המוסיקה סיפורו של שומאן -בין מציאות לבדיה, רוברט שומאן  17.11.19  .1
ביותר בקרב  הפופולארייםהפך הטבע לאחד מנושאי היצירה  19 –במאה ה איתני הטבע-צלילי הרומנטיקה  01.12.19  .2

 מלחיני היבשת האירופית. 
 בעיני רבים נחשב י.ס.באך לגדול מלחיני תקופת הבארוק.  -באך, הקונצרטים לפסנתר ולתזמורת  29.12.19  .3
 אחת האופרות האהובות מבית מדרשו של ג'יאקומו פוצ'יני.  -פוצ'יני, לה בוהם   29.03.20  .4
 נבחן כמה מיצירות המופת של עולם המוסיקה שמצאו את דרכן למסך הגדול.  -מוסיקה מהסרטים  10.05.20  .5
 של חיינו.  הריתמוס מתקשר לחוויות הבסיסיות ביותר -בקצב משגע, מהטנגו ועד למארש   07.06.20  .6

 

 פסנתרן ומוסיקולוג רועי עלוני,

    ₪  50חד פעמי  |   מפגשים( 6) ₪  240  |  בית התרבות  |  11:30  | ' איום 
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 אמנות
 

 

  אמנות בראי הפילוסופיה
 

ת . נביט ביצירות מופת מרמברנדט ועד מונק ונראה את העמדות האקזיסטנציאליואקזיסטנציאליזם ואמנות  19.12.19 . 1
 .ביצירותיהםשהובעו 

. מווילם קלאס הדה ועד גרהארד ריכטר לאור רעיונות של אסכולת פרנקפורט והאמנות כביקורת האידיאולוגיה  16.01.20  .2
 אדורנו והורקהיימר.

 ומקורה של יצירת האמנות יעזרו לנו בדיון על יצירות מופת מקראווג׳ו עד ואן גוך.היידיגר   13.02.20  .3
 שורה של יצירות מופת ישמשו לדיון בפוקו והוגי שנות השישים והשבעים. תמיד היה פוסט מודרניזם.  12.03.20  .4
 .ל פרוידש: קריאה ביצירות מופת לאור הגותו פסיכואנליזה ואמנות  23.04.20  .5
 .ר הגותו של לאקאןו: מולסקאז ועד ז׳רום והיצ׳קוק לאפסיכואנליזה ואמנות  14.05.20  .6

 

 צייר, אוצר וכותב על אמנות, הירשפלד יונתן
 ₪ 50חד פעמי  |  מפגשים(  6) ₪  270  |  בית יד לבנים |   11:30 |  יום ה' 

 

 
 

 אביב לאמנות-בשיתוף עם מוזיאון תל "חלון למוזיאון"
 בעקבות אמנים ויצירות מופת

                                                                                     
 |  סמסטר א'  בעקבות אמנים

 אנדי וורהול: אמנות הפופ 05.11.19
 ארתמיזיה ג'נטילסקי -אמנית הבארוק הנשכחת     17.12.19
 דיוויד הוקני: מכוכבי האמנות הבריטית     21.01.20

  20-וינה של תחילת המאה ה אופנה ואמנות ב –גוסטב קלימט ואמילי פלוגה      .200218.
 

 |  לאזרחים ותיקים בלבד מפגשים(  4) ₪  445|  מנוי   8:30יום ג'  |  
 
 

   ' סמסטר באמנות יהודית וכל השאר  |  
 מיהו יהודי: צילום ויהדות ארה"ב      .3.20024

 אמניות יהודיות פמיניסטיות      12.05.20
 אמנים יהודים באקספרסיוניזם המופשט בארה"ב  09.06.20
 מה יהודי באמנות הישראלית?     30.06.20

 

 |  לאזרחים ותיקים בלבד מגשים(  4) ₪  445|  מנוי   8:30יום ג'  |  
 
 
 
 
 

 |  מוזיאון ישראל ירושלים "חוויה של זהב"
 סיור מודרך במוזיאון כולל ביקור בתערוכות, מופע, קפה ומאפה

 לאזרחים ותיקים בלבד |  ₪  140כל סיור  סיורים  |  2  |  10:30|   06.05.20|    08.01.20|   יום ד' 
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 קהילות מדברות שפת אם
 
 

 

 
 (לדוברי יידיש)ספרות  - פנינים ביידיש

 מפגשים הפותחים צוהר אל עולם היצירה הספרותית ביידיש, תוך התעמקות בעושר וביופי, ברגש ובאינטלקטואל. 
 לחוות את היידיש עם קהילה מיוחדת.

 

 

 רצה בכיר ליידיש  , ממלך זיו
 

 מפגשים(   30)  ₪ 900המכללה העירונית  |   |   07.11.19  |  09:30יום ה'  |  

 
 תרבות הלאדינו  -לאדינו 

קורס חווייתי בשפת הלאדינו ותרבותה, הפולקלור והמנהגים, הרומנסות והשירים, הסיפור העממי, ההיסטוריה ודמויות המופת, 
מם בעולם דוברי הלאדינו. כמו כן נכיר את צורות הכתיבה השונות והשפות האחרות שחדרו אל הפתגמים ומטבעות הלשון ומקו

 השפה.
 

 מרצה בכירה ללאדינו   פינה אהרונוביץ,
 

 למנויים בלבדמפגשים(  |   30)₪  495|  המכללה העירונית  |    04.11.19|    11:00יום ב'  |  
 )תאריכים ימסרו בתחילת הקורס(

 
 

Love and Literature 
 

For a long time now, poets, writers, and philosophers have been asking: what is love? What is the binding force 
that ties people together? Why do we use the same word for loving a romantic partner, a parent, a child, one’s 
county, one’s God, and even one’s cellphone? Is love just a human emotion or a universal principle? And why (oh, 
why) does love makes us such fools? The course will skip around the history of (mostly Western) literature looking 
for some possible answers for these questions. Among other texts, we will read selections from Plato, chivalric 
romances, Petrarch, Dante, Philip Sidney, Jane Austen, John Keats, and Nicole Krauss. 

 

Dr. David hadar, Literary scholar and lecturer   
 |  יום ה'  09:30|    07.11.19בית התרבות  |  ₪  |   420מפגשים(  12)

 

 
This Land is your Land: American Literature of the 1930s 
The American 1930s are defined by the Great Depression that devastated the lives of many people and 
destabilized economy and society alike. With the great suffering, also came protest against the dire consequences 
of unconstrained capitalism and hope for a better future (though there was no agreement about how it would be 
better how and for whom). Reading texts from that decade (and a little earlier) we will explore writing from the 
left, the American South, and other writers who experienced the hope and hopelessness of the decade. We will 
read texts by well-known and lesser-known writers including William Faulkner, Katherine Anne Porter, Zora Neale 
Hurston, John Steinbeck, Nathaniel West, Richard Wright, Woody Guthrie, and Tillie 

 

Dr. David hadar, Literary scholar and lecturer   
 |  יום ה'  09:30|    05.03.20בית התרבות  |  ₪  |   420מפגשים(  12)
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 מיומנויות בעולם המחשב

 
 מתחילים  -קורס יישומי מחשב 

 .עידן הטכנולוגיקורס למתחילים ולסקרנים הרוצים להשתלב ב
 , פייסבוק ושימוש במכשירים דיגיטליים.אינטרנט, דוא"ל היכרות עם המחשב: מערכת הפעלה חלונות, תוכנת וורד, אקסל, פאוור פוינט,

 

 בעל ניסיון של מעל עשור בתחום רון הדס,
 08-9459397להרשמה:  ₪  |  1000 |  ש"א  48  |  מפגשים 12המכללה העירונית  |  |   12:15-09:00  |  28.10.19יום ב'  |  

 
 מתקדמים -קורס יישומי מחשב 

 קורס המשך להכרת המחשב ושימוש מתקדם בו.
קי, הורדות והתקנות של תוכנות שונות, לימוד תוכנת וורד -און-הנושאים הנלמדים: מבנה המחשב, ניהול תיקיות, שימוש בדיסק

ים מתקדמים, בניית מצגות בפאוור פוינט, שילוב מוסיקה וקיבועה במצגת, עיצובים מתקדמים נוסחאות ועיצוב-למתקדמים, תוכנת אקסל
 ורב תחומים. גלישה באינטרנט כולל הגדרות אבטחה.

 

 בעל ניסיון של מעל עשור בתחום רון הדס,
 08-9459397להרשמה: ₪  |   1250|    ש"א 60מפגשים  |  15|  המכללה העירונית  |    12:15-09:00|    10.02.20יום ב'  |  

 
 קורס שימוש נכון בסמרטפונים 

 .הסמארטפון הוא הכלי החדש שלך להתחבר לעולם
והגדרותיהן, הרשמה והתחברות לחשבונות ווינדוס, גוגל ואפל. הגדרת יומן פעילויות  ios -הכרת מערכות אנדרואיד ו הנושאים הנלמדים:

 .ושימוש באפליקציות וסכרון לכל המכשירים, הורדה, התקנה
 

 בעל ניסיון של מעל עשור בתחום רון הדס,
 08-9459397להרשמה:  ₪  |  335|   ש"א 16  מפגשים  | 4|  המכללה העירונית  |    12:15-09:00|    30.10.19יום ד'  |  

 

 
 קורס מצגות ועריכת וידאו

 מטרות: הקניית ידע ופיתוח מיומנות ברמה טובה לבניית מצגות.
 יכת סרטוני וידאו בשילוב כתוביות ומוסיקה למטרות חברתיות או מקצועיות.ער
 נושאי הקורס:     

 פוינט: הכרות וסרגלי כלים בסיסיים, בניית מצגת ראשונית, עיצובים מתקדמים ואוטומציה של תצוגה ועיצוב. -פאואר •
 תרגיל מסכם בבניית מצגת רב תחומית.             

לטפורמה וסרגלי הכלים, בניית מצגת, הוספת פס קול וכתוביות, עריכה ועיצוב סרט שלם עם עיצובים, מובי מייקר: הכרת הפ •
 פסקול וכתוביות.

 דרישות קדם: בעלי ידע בסיסי במחשבים. •
 

 בעל ניסיון של מעל עשור בתחום רון הדס,
 08-9459397להרשמה: ₪  |    835|    ש"א 40מפגשים  |  10|  המכללה העירונית  |    12:15-09:00|    22.01.20יום ד'  |  

 
 

 

 קורס פייסבוק
התנהלות ברשתות  ,וכיצד להשתמש בה בתבונה ולשתף בה את חוויות חייכם רשת החברתיתב לנוכחותידע מעשי הדרוש מקנה  הקורס

 .חברתיות ועוד
  .פרטיותהגדרות פליקציות, הגדרות אבטחה ותפריטי הגדרות, אפעולות מתקדמות, ו הכרת פעולות בסיסיותנלמד איך פותחים חשבון, 

 

 בעל ניסיון של מעל עשור בתחום רון הדס,
 08-9459397להרשמה:   ₪  | 265 |   ש"א 16  מפגשים  | 4|  המכללה העירונית  |    12:15-09:00|    22.04.20יום ד'  |  
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  סדנאות
 

 סומקשירה: כיתת אמן עם רוני  תכתיב
 "אשתי", אמר פעם וודי אלן, "כל כך ילדותית. כל פעם שהיא רואה אותי באמבטיה, היא מטביעה לי את הברווזים."

אני אוהב את המשפט הזה כיוון שהוא מזכיר לי את אמבטיית המילים השטות על שולחן הכיתה. חלק אנחנו מלטפים, חלק מסבנים 
ים הכי אפלים, ופתאום הן מוארות גם באור של פנס כיס וגם באור של פרוז׳קטור. תענוג המילים יוצאות מהחדר וחלק אפילו מטביעים.

 לשמוע את הסודות, ללחוש להם מילה, לרהט אותם מדי פעם אחרת ולראות איך הסוד הגלוי חוזר למגרש הפרטי של מי שכתב אותו.
 התענג בו על ריח האש.ייצור לכותבים; כיתת אמן היא "קומזיץ" אינטימי ל-כיתת אמן היא לא פס

 

 משורר, סופר ואמן, רוני סומק
 מפגשים(  |  בהרשמה מראש!  |  מס' המקומות מוגבל ₪10  ) 1800|  בית התרבות  |  12.12.19  |    18:00יום ה' |  

 
 

  (מתקדמים)כתיבה יוצרת 
למי שמחפש רעיונות והשראה לכתיבה,  סדנת כתיבה לא שגרתית המיועדת למי שאוהב לכתוב או סקרן ונכון להתנסות בכתיבה;

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

 מטפלת בביבליותרפיה ומנחת סדנאות לכתיבה יוצרת, יעל אייזנברג
  מפגשים(  ₪30  ) 1,980|  הספרייה העירונית ע"ש מאירהוף  |    04.11.19|   19:00יום ב'  |  

 
 
 

 

 תוכנית פוירשטיין לקידום ופיתוח כושרי החשיבה -רגע חושבים 
 מנחה בכיר של  מכון פוירשטיין

הסדנה מיועדת ומומלצת לבעלי מודעות להשפעת הזמן על יכולות המוח, המעוניינים ללמוד את הנושא ובעיקר לאמן את מוחם 
 לקראת אתגרי העתיד. 

במהלך הסדנה נכיר את תהליכי החשיבה, נזהה את סגנון ודפוס החשיבה האישי שלנו הסדנה אינה דורשת ידע מוקדם כל שהוא. 
 ובעיקר נתאמן בעזרת מערכת כלים ייחודית לאימון ובניה של תהליכי למידה באמצעות עיפרון ומחק!!!

 

 מפגשים(  |  מספר המקומות מוגבל  ₪12  ) 540|  בית התרבות  |    04.12.19|    11:30יום ד'  |  
 

 

 פנאי והעשרה
 

 גל וקס, חן שגב וקובי שחרמורים מטעם ההתאגדות הישראלית לברידג':  ברידג' למתחילים
 משחק הברידג' הינו משחק חברתי המשמש לנו כחדר כושר למוח, מפתח לנו את החשיבה, הזיכרון, אסטרטגיה והרבה הנאה

’, להבין ולשחק את המשחק המרתק והמרגש שנקרא ברידג בקורס נלמד את הכלים והכללים הבסיסיים הראשונים, כדי להתחיל
 בדרך פשוטה, ברורה וקלה, צעד אחר צעד.

 
 

 מפגשים( ₪12  ) 540|  בית התרבות  |    04.11.19|     10:00יום ב'  |  
 מפגשים( ₪12  ) 540בית התרבות  |  |    04.11.19|     16:30יום ב'  |  

 

 בשוק ההון צעדים ראשונים
מקיף ומפרט את הכלים השונים הקיימים בשוק ההון הן ברמה התאורטית והן ברמה הפרקטית באמצעות דוגמאות מעשיות  הקורס

 החל מרמת החברה הבודדת ועד לניתוח מאקרו כלכלי. במהלך הקורס מועברות סקירות כלכליות על כל הנושאים הרלוונטיים מהשטח.
 גרות חוב, אופציות וחוזים ועוד..בין הנושאים: קרנות נאמנות, תעודות סל, אי

 

 ס ללימודי שוק ההון”ביה –מנהל תבונה פיננסית חיים שיבי, 
 מפגשים( ₪10  ) 1,000בית התרבות  |  |    01.11.19שעות לימוד  |   25|    11:30-09:00יום ו'  |  

 

 לימוד טכניקה ייחודית לפתרון תשבצי הגיון סדנת תשבצי הגיון-שגעון המשבצות
 דנא מקנה כלים לוגיים אינטלקטואליים להתמודדות עם תשבצי הגיון. הלימוד מועבר בצורה הומוריסטית והוא מתמקד ב:הס

 שימוש נרחב בשפה. גירויי חשיבה כ"התעמלות למח". פיתוח מיומנויות לחשיבה יצירתית. יציאה "ממרובעות" מחשבתית.
 פתרון תשבץ מלא בכל מפגש..

 

 ים והדרכת פתרון תשבצי היגיוןמנחת קורסלילי דיין, 
 מפגשים( ₪8  ) 780בית התרבות  |  |   04.11.19|   11:00יום ב' |  
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 של הקתדרהטיולים התוכנית תדרה מטיילת" ק"
 

 
 

 ד"ר אריה בורנשטיין|   בהדרכת:   שומרון )סבסטי(-בין הר גריזים לבירת ממלכת ישראל  .1
 ב הרי השומרון. נכיר את שני האתרים החשובים ביותר במרח

האתר הארכיאולוגי הגדול ביותר והחשוב ביותר בהר המרכזי.  -סבסטיה -ניסע דרך גוש יישובי השומרון אל גבעת שומרון העתיקה
ממלכת ישראל, אשר נבנתה -נסקור מקצת מהסיפורים המקראיים העוסקים בעיר זאת, שהייתה בירת הממלכה הגדולה והחזקה

הוסב ל"סבסטי". הסיור הארכיאולוגי כולל שרידים מרשימים של תיאטרון, בזיליקה, מקדש, פורום, שער,  מחדש על ידי הורדוס ושמה
 חומות ורחוב עמודים מרשים.   

 את סיורנו במקום נחתום בביקור קצר בתחנת הרכבת העות'מאנית "אל מסעודיה" שסביבה התגבש גרעין "גוש אמונים". 
זים. לאחר שנערוך "סיור וירטואלי" )תצפית( בין שרידי שכם הקדומה, ונשמע את סיפור בחלק השני של היום, נבקר בהר גרי

תולדותיה, ננסה לשחזר את המעמד של ברית הר גריזים והר עיבל, לאחר מכן, נבקר בשרידי עיר המקדש השומרונית שהוקמה 
 ונבקר באתר זבח הפסח השומרוני.   בפסגת ההר. נרד רגלית אל השכונה השומרונית, שם נפגוש את אחד מכוהני העדה, 

 

  *הביקור בסבסטיה בליווי צה"למבוגר      ₪  30א. ותיק / ₪  20תשלום מזומן +   ₪ 190|    08:00|    05.09.19יום ה'  |  
 

 
 

 

 שרה ברנע|   בהדרכת: "פתח לנו שער בעת נעילת שער.."   .2
 לסליחות ולהר הזיתים?מה  -סיור סליחות מפסגת הר הזיתים אל מול שער הרחמים 

הר הזיתים, הר הבית ועמק יהושפט )נחל הקדרון( שביניהם הם יחידה אחת. במהלך ההיסטוריה מרכז הכובד של החיים עבר מהר 
 הזיתים, אל הר הבית, ובחזרה. ההר הזה ראה את ירושלים בתפארתה ובחורבנה. 

דש וסביבתו. נבקר במערת הנביאים, מערת קבורה נפתח ב"תצפית שבע הקשתות" שבפסגת ההר ונצפה לעבר מקום המק
מרשימה הנמצאת במתחם השייך לכנסיה הרוסית. נפקוד את 'קבר האחים' של חללי הרובע היהודי בתש"ח, את קבריהם של הרב 

נוכל  יריחו הישן, נרד לנחל הקדרון, שם-קוק, הרב גורן וקבר המשוררת זלדה. נרד לאורך 'מעלה הכוהנים' עד לכביש ירושלים
להתרשם מהמצבות הקדומות אותם בנו לעצמם עשירי ירושלים בסוף ימי בית שני: 'יד אבשלום' 'קבר בני חיזיר' ו'קבר זכריה'. לאחר 

הפסקה קלה לשתייה חמה באוהל האירוח למרגלות יד אבשלום, נעלה במדרגות )כמאה מדרגות( אל כביש העפל שער האשפות 
 ונסיים בתפילה בכותל המערבי.

 

 ₪  155|    14:30|   23.09.19יום ב'  |  
 
 

 
 אורלי בן משה|   בהדרכת:   כנסיה, מסגד ובית כנסת נפגשים בדרך לירושלים -"בדרך אל העיר"  .3

 סודות אבו גוש כדאי לעצור באבו גוש לא רק לניגוב חומוס.
גלים סיפורים מהעבר הרחוק והקרוב שלזר בסיור רגלי בין סמטאות הכפר, הכנסיות העתיקות והמסגד בעל ארבעת המינרטים, מת

 בסיור ננסה לפתור חלק מן החידות. יישמעו כאגדות.
 מיותם.–סיבוב מוצא גשר חדש החוצה את נחל שורק מותיר את "סיבוב מוצא" 

ך עד נשוב למקום כדי לבקר באחוזת משפחות ילין ויהודה: החולמים והנועזים. נספר על התהוותו והתפתחותו של המקום מהתנ"
 לתש"ח ולסיום נבקר בבית הכנסת העתיק.

 

 מבוגר )בית ילין(  ₪  27א. ותיק / ₪  22תשלום מזומן ₪ +  165|    08:30|   19.11.19יום ג'  |  
 

 

 
 
 

 יונתן אשכנזי|   בהדרכת: פנס הקסם בירושלים העתיקה    -"אורות ירושלים" .4
עם נוף אל העיר העתיקה, עם סיפורם יוצא הדופן של המורמונים חובבי נפתח בביקור באוניברסיטה המורמונית היפה והמטופחת 

ישראל בארץ וקונצרט קצרצר על העוגב הגדול במזרח התיכון. משם נמשיך לנחלת שבעה אל מוזיאון ידידי ישראל, מוזיאון חוויתי 
ועמדו לצד היהודים לאורך ההיסטוריה.  גיבורים מחוץ לקהילה היהודית שתמכו –ומרגש שמספר את סיפורי הגבורה של ידידי ישראל 

לאחר  קולי ייחודי שפותח במיוחד עבור המוזיאון.-ממדיות וחזיון אור-מסע מרתק בזמן דרך מיצגים המשלבים טכנולוגיות תלת
פנס הקסם משער יפו ועד הכותל בעקבות ירושלים של פעם -ההפסקה בממילא, נצא לסיור לילי מיוחד ושונה בעיר העתיקה

שנה קמים  100מים. הסיור מלווה בהקרנה של תמונות וצילומים על קירות הבתים ועל חומות העיר העתיקה. החיים של לפני בצילו
 לתחייה בצילומים מפתיעים ותמונות נדירות. 

    

 א. ותיק )מוזיאון ידידי ישראל(  ₪  20תשלום מזומן ₪ +  155|    12:30|    27.11.19יום ד'  |  
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 אוריאל פיינרמן| בהדרכת:  בעקבות פרשת אלטלנה-הקדוש" ל"מלחמת אחים לעולם לא" בין "התותח .5
 בעקבות פרשת אלטלנה. –בין "התותח הקדוש" ל"מלחמת אחים לעולם לא" 

זה קרה בחודש השני לקיומה של מדינת ישראל הצעירה: אנייה עמוסה בעולים חדשים ובנשק למכביר איימה להטביע את המדינה 
 ים עקובה מדם.במלחמת אח

במהלך הסיור, נספר על התארגנות האנייה, נשחזר את האירועים הדרמטיים על רקע הנוף והחופים, ונתאר את פועלם של שני 
 גוריון ומפקד האצ"ל לשעבר מנחם בגין.-האישים המרכזיים בפרשה, ראש הממשלה דוד בן

 סיור על דמוקרטיה, סמכות שלטונית ומנהיגות.
 אביב.-ינאי, בית העלמין כפר ויתקין, טיילת נתניה, טיילת תל חוף בית: המסלול

 

 ₪    170|    08:30|    12.12.19יום ה'  |  
 

 
 ד"ר אריה בורנשטיין| בהדרכת:   משכן, מחוללות בכרמים ונופי מזרח השומרון .6

העיר אריאל אל "המסילה" של דרך  הסיור יתמקד במרחבי מרכז ומזרח הרי השומרון. לאחר נסיעה בכביש חוצה שומרון, נעבור דרך
(, נערוך תצפית אל עמק הכרמים של שילה. נסייר בין שרידי שילה הקדומה, הכוללים ממצאים מימי המקרא, בית 60האבות )כביש 

שני ושרידי כנסיות מהתקופה הביזנטית. בעזרת הולוגרמה מתוחכמת נשחזר את מבנה המשכן ובמיצג אור קולי נשמע את סיפורו 
 פלא. ננסה לשער היכן עמד המשכן ונתחבר אל סיפורי התנ"ך. המו

בחלק השני של היום, ניסע מזרחה אל מרחבי המדרגה המזרחית של הר שומרון )"כביש אלון"(, נעלה רגלית )הליכה לאורך כשני 
הירדן ומזרח הרי  נג'מה( לתצפית מרתקת אל מרחבי בקעת-ק"מ בדרגת קושי קלה עד בינונית( אל פסגת כוכב השחר )קובת א

שומרון ובנימין. נרד מפסגת ההר אל היישוב כוכב השחר, שם נבקר במפעל "סבונטו" המעסיק צעירים בעלי תסמונת דאון. את 
הסיור נסיים אל מול חרבת מרג'מה ועינות סמיה שם נוכל לראות שרידים של קברי פיר מתקופת הברונזה הביניימית, וננסה לשחזר 

 הקרבות המקראיים לכיבושה של העיר "העי". את סיפורם של שני
 

 ₪   28תשלום מזומן ₪ +  190|    07:30|    24.12.19'  |  גיום 

 
 חנוך וייזר|   בהדרכת:    מה בין "בת המדבר" ל"בירת המדבר"? .7

דואית שהחליטה תל שבע. שם נבקר אצל מרים בת המדבר. נשמע את הסיפור הלא יאמן של אישה ב-נתחיל את היום בעיר הבדואית
כנגד כל הסיכויים לפתח יוזמה אישית מיוחדת ובלתי רגילה. כיאה לאירוח הבדואי נלגום כוס תה מתוק וטעים ונשמע את סיפורה של 

תל שבע, נעלה לאתר העתיק של באר שבע. נהלך בסמטאותיה של העיר המדברית, נראה את ממצאי -מרים. משם, מהעיר הבדואית
קרקעי המרשים במאמץ העצום שנעשה בו . אחרי הסיור -ת שנעשו בתל ונרד בזהירות למפעל המים התתהחפירות הארכאולוגיו

 בתל נעלה לאנדרטה שהוקדשה על ידי הפסל דני קראוון ללוחמי חטיבת הנגב ששחררו את העיר במלחמת העצמאות.
. נבקר גם בבית הקברות של 1900-דה בשנתמיוחד ומפתיע שיפגיש אותנו עם עיר מתוכננת שנול-לאחר ההפסקה נעשה סיור רגלי

גרמני בזמן מלחמת העולם -הצבא הבריטי, ונסיים את היום המיוחד הזה בביקור בתחנת הרכבת שהוקמה במאמץ משותף תורכי
 הראשונה.

 בירת הנגב!-סיור מיוחד ומפתיע החודר לצפונותיה של באר שבע
 

 מבוגר  )תל באר שבע(₪  14א.ותיק / ₪   7מזומן +תשלום ₪  180|    07:30|    27.01.20יום ב'  |  
 

 

 
 אביחי ברג|   בהדרכת:   "הוי לכיש לכישה" .8

נצא לסיור מרתק הסובב את חבל לכיש בעקבות דמויותיהם של לובה אליאב ורבקה גובר. נעסוק בסיפורי התנ"ך, בהתיישבות ערב 
 "חלוצים בעל כורחם" –ל ארץ הגיעו עולים חדשים ע"מ להקים חב 50 -קום המדינה, עת בשנות ה

 חבל לכיש המתחדש בשנים אלו ע"י מתיישבי גוש קטיף.
האתרים בהם נבקר: תל לכיש, אמציה, יער המלאכים, תל עיריני, בית הקברות בכפר וורבורג, ביקור מרגש בבית חנה ולסיום 

 משתלת גני טל..
 

 ₪       170|    07:30|    03.02.20יום ב'  |  
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 סטפמן-אסתר שמואלי|   בהדרכת:   "פועלים טבעיים" בארץ ישראל בעקבות .9
נתחיל את סיורנו במושב ירדנה, שם נשמע על התיישבות יהודי כורדיסטאן בארץ ישראל, נלמד על מנהגיהם המיוחדים, הלבוש, 

 המאכלים והריקודים...  
 1929 -אך נאלצו לעזוב ב 1912 -", שהגיעו למקום בנמשיך לבית המוטור בחורשת האקליפטוס בכנרת, שם נשמע על "תימני כנרת

עם עלייתם של אנשי כנרת לנקודת התיישבות הקבע שלהם. נפגש במקום עם עמירם אידלמן, חבר קיבוץ כנרת שחקר וחשף את 
 הנושא.  

 נסיים בחצר שמואלי בסג'רה, שם נשמע על שילובם של הגרים )הסובוטניקים( במושבות הגליל התחתון.
 

 )אירוח בירדנה + מפגש בכנרת(₪   45תשלום מזומן: ₪ +  185|    07:30|    11.02.20ג'  |   יום
 

 

 

 ד"ר ירון עובדיה|    בהדרכת:    אוהבי לכת -מהר העמשא לדריג'את  .10
חברון לכיוון  לאחר תצפית מרשימה על דרום הר חברון ועל החיבור בין הנגב לבין מדבר יהודה, נרד לאורכו של שביל ישראל מדרום הר

 בקעת ערד, לביקור ביישוב דריג'את. נראה את היישוב הבדווי למחצה ונכיר את הריבוד החברתי של הבדווים בנגב.
 ק"מ בעיקר במגמת ירידה. )מומלץ להביא מקלות הליכה( 9 -הליכה כ

 

  ₪   180|    07:30|    17.02.20יום ב'  |  
 

 

 

 ד"ר ירון עובדיההדרכת: |   ב  מנעולה של ארץ ישראל –יריחו  .11
                                         שנים ארוכות הייתה יריחו מחוץ לתחום טיולי ישראלים, ובשנתיים האחרונות הכניסה מותרת )באישור הצבא(, 

 והעיר גדושה אתרים ומורשת. נבקר בחלק מהאתרים ונראה את העיר הנמוכה ואולי העתיקה בעולם.
                                                                                                יור בביקור בארמון הורדוס ביריחו, משם ניסע למנזר הקרנטל. נתחיל את הס

 )העלייה לקרנטל רגלית כחצי שעה הליכה לכל כיוון בדרך סלולה ותלולה בחלקה האחרון(.
 חו, סמוך למעין אלישע ואולי יריחו של יהושע, ונסיים בשרידי ארמון השאם המרשימים.נרד מהמנזר לביקור בתל ירי

 

 ש"ח(  10ש"ח + ארמון השאם:  10ש"ח )תל יריחו:  20תשלום מזומן: ₪ +  180|    07:30|    25.02.20יום ג'  |  
 היציאה לטיול מותנת בחתימה של כל מטייל על טופס לצבא

 
 

 

 מורן גלאוןבהדרכת: |     בנות חיל בגליל .12
במהלך ההיסטוריה התבלטו נשים מעטות כמנהיגות. בגליל התחתון פעלו כמה נשים ששינו את ההיסטוריה ובלטו בכושר מנהיגותן. 

 נטייל בעקבות הנשים המנהיגות מימי התנ"ך ועד ימינו אלה.
ברק בן אבינועם לבין סיסרא. נספר על מהלך נלך בעקבות דבורה הנביאה. נבקר בתל קשיון שם על פי המסורת התרחש הקרב בין 

הקרב ומעמדה של דבורה הנביאה. נבקר במקום מושבה של יעל אשת חבר הקיני, אחר כך בעין דור נשמע את סיפורה של בעלת 
 האוב, שניבאה את מותו של שאול המלך. 

 נחזור לימי ראשית הציונות ונתחקה אחר נשים חזקות שהטביעו את חותמן באזור. 
רה וואת סיפקיילה, -נשמע את סיפורן של האחיות בקר ,בעקבות מניה שוחט שהקימה את הקולקטיב הראשוןנלך מושבה סג'רה ב

-יפורה אשתו של אלכסנדר זייד, שניהלה ביד רמה את המשק לאחר הירצחו. נדבר על נשות הגרים שהגיעו בראשית המאה הצ של
ו את המושבות הראשונות בגליל התחתון ונספר על רחל ינאית בן צבי שבנה עלי ונשות האיכרים בני העלייה הראשונה שהקימ 20

 היה ממקימי קיבוץ בית קשת.
 

 )בית סבתא צילה יבניאל(₪   20תשלום מזומן ₪ +  180|   07:30|    03.03.20יום ג'  |  
 

 
 נרמןאוריאל פיי|    בהדרכת: בעקבות מסעותיו של בנימין מטודלה    -"כי נוסע גדול"  .13

 . 12 -ספרדי בנימין מטודלה, אשר ביקר בארץ בימי הצלבנים במאה ה-נסייר בעקבות ביקורו של הנוסע היהודי
 נספר מה הביא אותו לארץ, מה כתב על הקהילות היהודיות בימיו, ומה היו "הסקופים" שהיה הראשון להזכיר בכתובים. 

 וחפירות הקישלה ליד מגדל דוד. המסלול: המסגד הגדול ברמלה והמרכז הקראי, נבי סמואל
 

 )המסגד הגדול + המרכז הקראי + חפירת הקישלה(₪  30+תשלום מזומן ₪  170|    08:30  |  19.03.20יום ה'  |  
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 ג'אדה בולוס|    בהדרכת:    נצרת ממבט אחר .14

ה ולא פסחו על אזורנו. ההתמערבות עבר אזורנו שינוים מרחיקי לכת בשל שני תהליכים חשובים שהחלו באירופ 19 -במהלך המאה ה
עשירי החברה דאז לבוא במגע עם  -והמודרנה. תהליכים אלה העלו את התחבורה היבשתית והימית והזמינו את אוכלוסיית האפנדיה 

ה, המערב. אמידים אלה אימצו לעצמם לבוש, מנהגים ואף סגנון בנייה חדש עם חזרתם לארץ. הם ייבאו חומרי בניין חדשים מאירופ
"הארכיטקטורה הלבנונית". חדרי בתים אלה כללו ריהוט שיובא מאירופה וסביבתה, ותקרות החדרים -שהתאימו לסגנון הבנייה החדש 

קושטו בציורי תקרה וקיר מרהיבים שכללו מוטיבים שונים. בסיורינו נעמוד על השינויים ההיסטוריים והחברתיים שהביאו להופעת 
 סיפורי האנשים והבתים.התקרות המצוירות ונספר את 

חיילים ומפקדים גרמנים ממלחמת העולם הראשונה, אשר נלחמו בארץ ישראל לצד  261נבקר בבית הקברות הגרמני, שבו קבורים 
האימפריה העות'מאנית. דרך סמטאות השוק הצבעוני נגיע לבית הכנסת העתיק של העיר. במקום תינתן סקירה על האוכלוסייה 

 לספירה.   5-בנצרת מתקופת ההתנחלות ועד המאה ההיהודית שהתיישבה 
 נסיים בביקור באזור המעיין ונתצפת על מגרש הרוסים הנצרתי.

 

 תרומה לבית הכנסת(₪   2בתים מצוירים + ₪  ₪20 ) 22תשלום מזומן ₪ +  200|    07:30|    25.03.20יום ד'  |  
 
   

 שי שצ'ופקבהדרכת: |       בעקבות הסנהדרין בימיו של ר' יהודה הנשיא .15
סיור בעקבות הסנהדרין בימיו של רבי יהודה הנשיא עורך וחותם המשנה. נבקר בשתי ערים שונות זו מזו שבהן התגורר רבי יהודה 
הנשיא, עיר הפוליס בירת הגליל ציפורי, ולעומתה עיירה כפרית יהודית בית שערים. נתור אחר מקום מגוריו של רבי יהודה הנשיא 

ב הסנהדרין. נלך בעקבות פרקי חייו של האישיות שעליה נקרא דור שלם של חכמי המשנה דור רבי, הרי הוא רבי יהודה ואחר מוש
 הנשיא.

 

גן לאמי בית ₪   11/19גן לאומי ציפורי + ₪  14/24)₪  43מבוגר ₪  25תשלום מזומן א.ותיק ₪ +  175|   07:30|   01.04.20יום ד'  |  

 שערים(

 

 
 משה חרמץ|   בהדרכת:    יקה בירושליםשירה ופוליט  .16

 אלתרמן, יהודה עמיחי ויצחק שלו שרים ירושלים.
 

 ₪   175|   14:00|   20.05.20יום ד'  |  

 

 
 

 נוהל הרשמה:
                                www.ironit-rehovot.co.ilההרשמה תתבצע על ידי רישום דרך אתר החברה העירונית רחובות   ▪
 הנרשם להגיע במועד ולמקום המפגש ביום הטיול. באחריות ▪

 

 כללי:
 קיום הטיולים מותנה במינימום משתתפים. ▪
 המטייל, משתתף בטיול על אחריותו הבלעדית. ▪
 נא להביא לטיול את כל הכרטיסים העשויים להקנות הנחה בכניסות לאתרים. ▪

 

 ביטול הרשמה: 
 ל, יקבל זיכוי מלא.ימי עבודה לפני מועד הטיו 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. ▪

 

 נויים כתוצאה מאילוצים.הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לביטול טיול או לשי
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 פעילויות מרחב לגוף ונפש תש"פ

 
 

  שילובה של רפואה סינית עתיקה בחיים מערביים -כשמזרח פוגש מערב 
 

  מהי הרפואה הסינית?   14.01.20
–בואו להכיר שיטת טיפול עתיקה המסייעת לטיפול במחלות כמו פסוריאזיס, סכרת, הפרעות במערכת העיכול 

 כאבי גב, כאבי פרקים ועוד. -בים קרוהן קולטיס טיפול בכא
 

 טיפול טבעי במחלות חורף לילדים    28.01.20
מעולם הרפואה הסינית, הארומתרפיה והצמחים על מנת לטפל באופן יעיל  טבעיותבואו לשמוע על שיטות טיפול 

 ובטוח בילדים ובתינוקות במהלך החורף.
 

 ות עור הטיפול ברפואה סינית במחל –כתוב בעור   11.02.20
בעיים להתמודדות עם מחלות עור ועל בואו לשמוע על השפעת מצבנו הנפשי על מחלות עור, על כלים ט

 אפשרויות הטיפול במחלות אלו באמצעות הרפואה הסינית.
 

 . חרדה ודיכאוןאל תפחד מהפחד   25.02.20
פואה הסינית ונלמד כיצד נוכל לטפל בהן באופן בהרצאה זו נבין יחד מהן הפרעות אלו, איך מתייחסת אליהן הר

 בעי ובטוח.ט
 

 מטפלת מוסמכת גם בארומתרפיה ופרחי באך. ברפואה סינית עתיקה. Dip. Acמטפלת מוסמכת ., שלי חרמון
  ₪ 40בית התרבות  | כניסה חד פעמית   |  20:00ג'  |  יום 

 

 
 MBSRמיינדפולנס בשיטת 

לב( באופן שיטתי לתחושות גוף, לחושים, למחשבות, ולתגובות רגשיות. באמצעותו אנו  מיינדפולנס הוא הפנייה של קשב )תשומת
  לומדים להכיר טוב יותר דפוסי מחשבה והתנהגות שיש לנו.

אימון במיינדפולנס יכול לשנות את מערכת היחסים שיש לנו עם מחשבות מטרידות, עם גורמי לחץ מבחוץ ומבפנים, ויכול לשנות את 
וההתמודדות שלנו עם מצבי רוח ורגשות לא נעימים. האימון יכול לאפשר לנו לזהות דפוסי מחשבה והתנהגות  יכולת ההכלה

  אוטומטיים לפני שהם מתבטאים, ולהבין איזה דפוסים הם מיטיבים ואיזה אינם מיטיבים.
אלה הוא המציאות ומה הוא סבל באימון נוכל לפגוש את הפחדים, הכעסים, התסכולים, התקוות והאכזבות שלנו. נראה מה מכל 

  נוסף שתודעתנו מייצרת ושממנו אפשר להשתחרר.
שעות. במסגרת הקורס המשתתפים לומדים לתרגל  6מפגשים שבועיים בני שעתיים וחצי, ומפגש אחד ארוך בן  8-הקורס מורכב מ

שאים שונים הקשורים ללחץ ובריאות, והם מיינדפולנס בישיבה, בשכיבה, ובתנועה. בנוסף, המשתתפים לומדים באופן עיוני על נו
  בקורס. ושיינתנמתבקשים לתרגל, על פי ההנחיות 

 

  MBSRפסיכולוגית קלינית, בוגרת קורס מורי  ,עדה אבשלום
 מפגשים( 9)  ₪ 1458  |בית התרבות   |   15.11.19  |  11:30-09:00יום ו'  |  

 מפגשים( 9)  ₪ 1458  |בית התרבות   |   26.11.19  |  20:30-18:00'  |  גיום 
 

 
 הורים וילדים   –סדנאות ננוע 

הינה פעילות המציעה סדנאות תנועה להורה וילד/ה או סבא/תא וילד/ה ומטרתה להעצים את הקשר והחיבור  "בתנועה חופשית"
 צעי בין השניים. לייצר עולם תוכן מהנה ומחבר תוך פעילות גופנית מחולית המפתחת ומשכללת אלמנטים רבים.הבלתי אמ

בסדנא זו המשתתפים מבצעים יחד תרגילי חימום, התקדמויות במרחב, מחול ותרגילי/משחקי מגע, שיווי משקל ועוד, לצלילי מוסיקה 
 מלהיבה ומגוונת.

 

 M.danceבוגרת תואר שני במחול וכוריאוגרפיה  ,יסמין ורנר טבצ'ניק
 ₪ 180 כרטיסיה חודשית ,₪ 50 עמיחד פ'  |  ד 45משך מפגש  |  17:30, יום ה' 10:00יום ב' 
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 קורס להכרת המנדלה: -המנדלה כראי הנפש 
 

מראה אינטואיטיבית למהות שלנו, מסע פנימי מרפא ומרגיע של שחרור והעצמה תוך שימוש בשפע צבעים, ציור המנדלה משמש כ
נקודת המרכז שלנו והחיבור לשקט הפנימי. מקום  -ציור המנדלה יתחיל לרוב מנקודה שנקראת בינדו )בסנקסקריט(  צורות ודימויים.

 . יאינטואיטיבזה אוסף ומכנס אותנו כך שמתאפשר תהליך יצירה 
המשחרר אותנו מביקורת עצמית ושיפוטיות ומחבר את הנפש והרוח, את צידו השמאלי לצידו הימני של המוח   תהליך יצירת המנדלה

 במחוזותיה הקסומים של היצירה.
 בכל מפגש נעבוד עם תבנית המייצגת מימד אחר של הבנת המציאות בשילוב עם מוסיקה ומדיטציה.

 . ברקע קודם בציורשימו לב, אין שום צורך 
 

 

 אמן יוצר, מעצב ומאייר, בוגר קורס מורי מנדלה  בשיטת "דרך המנדלה" ,מתי רבד
 מפגשים שבועיים  10 רים()כולל חומ ₪ 1800|   21.11.19|    21:30-18:30יום ה'  |  

 

 

 מבנה הקורס:
 

  פירוט השם הסדנ

מהי המנדלה, בפגישה נעסוק ביחס שבין הנקודה והמעגל, נתמודד עם צבע,  מהי המנדלה + זרע החיים

כמו גם הבנת התהליך שנעבור, נערוך צורה, מרקם, דימוי ומשמעותם 

הבסיס לעולם  -הכרות עם הסרגל והמחוגה ויצירת תבנית זרע החיים 

 הגיאומטריה המקודשת 

 

 התרחבות וגדילה: מה קורה לי בתוך התבנית? פרח החיים
  התבנית בנויה על בסיס זרע החיים אך משכפלת אותו עד אין סוף.

בתוך תבנית אין  חירה חופשיתבמנדלת פרח החיים מסמלת עולם של 
 סופית. 

 
 מגן דוד –מנדלת ינטרה 

 אחדות הניגודים
 
 
 

מילה הודית שמבטאה צליל  - מנטרהצורת היאנטרה היא כלי להארה. בדומה ל
היאנטרה לרוב מורכבת ממשולשים, עיגולים ועלי  שמחובר לכח משחרר )אום(.

ד, קדם לו חותם שלמה בימי הביניים הפך דימוי המגן דוד כסמל מאח הלוטוס.
ם והסמל של היהדות הקדומה ובית המקדש המחומש שסימל את העיר ירושלי

 היה מנורת שבעת הקנים. 

 
 
 
 

התבנית הריבועית 
בהשראת המנדלה 

 הטיבטית
 החזרה הביתה

 

המנדלה המרובעת מסמלת את ההגשמה בחומר,  מחובר לאדמה. הדבר 
 הגעה הביתה. –הממשי 

 

 
 
 

 מחומש" מנדלת "הכוכב ה
 חותם שלמה

 משמעות ביוונית "חמש אותיות" –פנטגרם  -המחומש 
 חמישה משולשים זהים בצורת כוכב היוצרים בתוכם את ה"פנטגון"

הספרה חמש מייצגת אנרגיה גברית ועוצמה ולכן גם נמצאת בדגלים, 
 בדרגות ובסמלים לאומיים. 

 הכוכב המחומש מייצג את "יחס הזהב"

 

 מנדלת הספירלה 
 דרך חיינו

 מהו הקול הפנימי המנחה אותי בדרכי?  איך נראית דרך חיי?
הספירלה הינה סמל עתיק המופיע כבר בציורי האדם הקדמון ובאתרי קבורה 

 .שונים
בסין העתיקה סימלה הספירלה את השמש הנולדת מחדש כל בוקר. 

 הנצחי. -הספירלה מסמלת את אנרגיית החיים ואת האינסופי 
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 ולבת במיליםמנדלה מש
 

 כוח המילה –יצירת קשר, ברכה, קללה, תפילה 
 מאמינים מדתות ומסורות שונות משתמשים במילה כדי לפנות לאלוהיהם.

הברכות והתפילות באות להזכיר למאמין את נוכחות האל ומשמשות לקשר 
 בסיסי בן אדם לבוראו.

 

 

ת עם עולם הגיאומטריה הסבר על חשיבותה של קוביית המטטרון, הכרו קוביית המטטרון
 המקודשת. 

בסדנא נכיר את מושג הזנדלה וזנטנגל והקשר שלהם לעולם המנדלה 
 והגיאומטריה המקודשת.

 

לכל אבן יש את האנרגיה הייחודית לה, בציור על האבן אנו ממזגים אנרגיות  יצירת אבני עוצמה
 וגורמים למטמורפוזה. 

כמו   -ים ובוחרים אותה אנו בוחרים את האבן ש"קוראת לנו", מחפש
 בפריסת קלפים או כמו בבחירת שם לילד.

 

 

 -מנדלת ארבעת היסודות 
 מנדלה משותפת

 כלי עתיק להבנת המציאות. -ארבעת אלמנטים 
שחרור בעזרת ציור בסבב של מנדלה משותפת על בסיס תבנית ארבעת 

 האלמנטים

 

 
 

 

 מעגל מדיטציה לנשים 
 קבוצת תרגול לנשים, הכוללת תרגול מדיטציה, פילוסופיה רוחנית, הוויה רוחנית, דמיון מודרך/מונחה.

המפגש מתאים לכל אישה, שבוחרת להיטיב עם עצמה ועם סביבתה, בוחרת לתרגל מודעות, התבוננות ורצון לצמיחה נפשית, 
 דם, התרגולים מתאימים למתחילות ולמתקדמות.רגשית ורוחנית. אין צורך בתרגול מוק

במפגשים אנו מתרגלות מדיטציה ועוברות תהליכים של התבוננות מעמיקה, כל מפגש מעצים ומדייק את הדרך הפנימית של כל 
  אחת. המפגשים מתקיימים באווירה נעימה ומאפשרת צמיחה והתפתחות בקצב שלך.

ון, שלווה, ותמיכה מחברותינו הנשים, ללא שיפוטיות וביקורתיות. במפגשים אנו לומדות אנחנו הנשים זקוקות ל"קצת זמן שקט", איז
להכיר את טכניקת תרגול המדיטציה כדי ליצור מרחב של התבוננות פנימית. אנחנו נהנות מהחיבור האנרגטי ביננו ומתמירות אותו 

 לטובתנו האישית והקבוצתית.
 

 ה רוחנית ומטפלת אנרגטיתמלוו, נורית שי
 מפגשים( 10)  ₪ 550|    01.09.19|   20:30-19:00יום א'  |  

 מפגשים( 10)  ₪ 550|    02.09.19|   10:00-08:30'  |  ביום 

 
 

 

 אוכל קדימה אוכל 

 ביכולתנו ההורים להשפיע רבות על התפיסה של הילד לגבי אוכל, אכילה ודימוי עצמי.
 ולא למקום של מאבקי כוח ותשומת לב יתרה.

 

 האוכל )ההורה(אז והיום הרומן שלי עם .1
 תפיסת המסוגלות וההצלחה שלי כהורה דרך האוכל. .2
 ח ותשומת לב יתרה.ומה עלינו לעשות בכדי לא להפוך את האוכל לזירה של מאבקי כ .3
 .והתניהאיך הופכים את האוכל להנאה ולא לפיצוי  .4

 

  משפחה ובני נוער ,מנחה ומלווה הורים ,דינה ויסוצקי
 דיאטנית קלינית, מתמחה באכילה מאוזנת בקרב מבוגרים וילדים ,לובה אקרמן

 (עם הפסקהתיים אורך מפגש כשע -מפגשים 4)  ₪ 240|    06.11.19|   19:30יום ד'  |  
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TWOgether- התכנית ליצירת זוגיות 
צור לעצמנו את הזוגיות שאנו רוצים, בשילוב אתר הכרות ייחודי. תכנית מעורבת נשים וגברים, משנת גישה, במטרה לחזור לבסיס ולי

 מיועדת לרווקים/רווקות, אלמנים/אלמנות, גרושים/גרושות.
  , ניגע ונטפל בכל אותם נושאים שיובילו להצלחה ביצירת זוגיות כמו:TWOgetherבחלק הראשון של התכנית נלמד את שפת 

אחריות אישית, במי זה תלוי אם תהיה או לא תהיה לי זוגיות?  בורי? איך אני מייצר אותה?למה אני לא בזוגיות? מהי זוגיות טובה ע
חמש  תקשורת במטרה ליצור זוגיות ובהמשך לשמירת הזוגיות. פרדיגמות ואמונות חוסמות. שבירת מיתוסים. הערכה וערך עצמי.

 שפות לאהבה.
תן כלים מעשיים להתנהלות בעולם הפו"פ: מבררנות לפתיחות, בחלק השני של התכנית, כשהמשתתפים מוכנים לצאת לדרך, ני

 מדריך עשה ואל תעשה בעולם הווירטואלי.-ניהול העולם הרגשי, הסוד לדייט מוצלח ה 
 

 מאמנת ומלווה בהצלחה מאות גברים ונשים לתהליכי שינוי, העצמה והתפתחות אישית. ,הלית חממי
 מפגשים( 5)  ₪ 830|    21.11.19|    21:30-18:30יום ה'  |  

 

.לרקוד את עצמך. לדעת  

 אם יש בך געגוע לרקוד, לנוע ופשוט לשחרר... בואי יחפה.
ומתבגרים ואחר כך  נרקוד את התנועות של עצמינו. נאפשר לגוף להביע את שבתוכו. זהו הריקוד שהיינו רוקדים כשהיינו ילדים הבסדנ

התנועה היא מרפאה. הריקוד יוצר זרימה, משחרר כיווצים שיצרנו ומאפשרת לגוף ולנפש לרפא  שכחנו. הגוף זוכר כמה טוב זה היה.
 את האזורים הדרושים. בעיקר מאפשר לנו להיזכר כיצד ליצור חופש! בגוף ובחיים!

 כדאי להגיע עם בגדים נוחים, אין צורך "לדעת" לרקוד.
 

 נפש ב"שיטת גרינברג"-יועצת ארגונית ומנחת סדנאות. מטפלת גוף, עפרה מעוז
  ₪ 60|   09.09.19|   20:30-19:00יום ב'  |  

 

 
 

להגברת הנוכחות שלנו בחיינו אנו הסדנ -ישנים בהליכה   
מכירים את התחושה שהשגרה שוחקת? חלקנו כבר לא מתלהבים מכלום ומרגישים שלא קורה בחיינו שום דבר חדש. כל יום עבודה 

  ים שהעבודה מזמנת, מערכות היחסים עם האנשים החשובים לנו ביותר כבר לא מרגשות אותנו...דומה לקודמו, אנחנו עייפים מהאתגר
אנחנו חיים בעידן שמקדש את ה"מולטי טאסקינג", שמעודד אותנו לעשות מספר פעולות במקביל ולדחוס לכל יום כמה שיותר. 

ר. אנחנו לא נמצאים בשום מקום בנוכחות מלאה. גם לא עם המחיר על כך הוא גבוה! פיסית ונפשית: אנחנו חולים יותר ולחוצים יות
 אהובינו.

נטעם מגוון כלים להגברת הנוכחות בחיים שלנו. כלים הנוגעים לצורת החשיבה שלנו, לתגובות האוטומטיות שלנו, לרגשות  הבסדנ
 !נשחק, נזוז, נרקוד, ננשום, נכתוב ונזכר מחדש איך זה מרגיש "להיות בחיים"ה ולגוף. בסדנ

 

 נפש ב"שיטת גרינברג"-יועצת ארגונית ומנחת סדנאות. מטפלת גוף, עפרה מעוז
  ₪ 70  |  10.09.19|   11:30-09:00'  |  גיום 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 סדנה לאימהות לעתיד
                    רגע לפני השינוי הגדול, אנחנו מזמינות אותך לנוח לרגע ממרוץ ההכנות, הקניות והדאגות ולבוא להכיר אימהות לעתיד כמוך. 

 בואי להיות חלק ממעגל נשי מכיל ומחזק ולגלות יחד את הכוחות שלך. 
 שות ופחדים לצד ציפיות בנוגע למעבר לאימהות, מקורות תמיכה ודרכי התמודדות. , חשןההיריובסדנה נעסוק בעיבוד חווית 

 מטרות הסדנה: 
לאפשר לנשים לתת ביטוי לפנטזיות הקשורות לאמהות, לציפיות ומשאלות ומנגד לאפשר להן לעבד חששות ופחדים  .1

 לתקופה.  םהאופייניי
 ת הפנימיים הטמונים בכל אישה. יצירת מרחב נשי אינטימי ומכיל בו יוכלו לגלות את הכוחו .2
 ונתינת מקום גם לרגשות לגיטימיים פחות מקובלים.  ןההיריוסיפוק תמיכה בתקופת  .3
 וגם לאחר הלידה.  ןההיריוהסדנה תהווה פלטפורמה לאותן נשים ליצירת קשרים חברתיים בתקופת  .4

 

 32מפגשים(  |  מתאים לנשים עד תחילת שבוע  5)  ₪ 250|    07.11.19|    20:30-19:00|  יום ה'  
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 קורסים שנתיים
 

 
 

 התעמלות בונה עצם 
מונע פציעות קשות .תרגילים שמטרתם לסייע בשימור צפיפות המינרלים בעצמות, הפחתת הידלדלות העצם ומיגור האוסטיאופורוזיס

זק את הערנות והחיוניות, וכמובן שומר על מסת עצם ומחזק את המפרקים הבלתי גמישים. המטרה לטפל מנפילה או מעידה בבית, מח
תרגילים שמטרתם להגדיל את טווח התנועה במפרקים וכמובן לחזק את  .בשיווי המשקל, לשפר גמישות, מהירות תגובה ויציבות

 .השרירים ולמנוע כמה שיותר פציעות מיותרות
 

 בריאות האישה-שנה מתמחה בהתעמלות בריאותית 13-כמאמנת כושר מוסמכת ליחידים וקבוצות  ,מורן ישכה אברוך
 פעמיים בשבוע  ₪ 200|    01.09.19|    18:00, יום ד' 17:30יום א' 

 .ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא עלות

  
  
 

 פלדנקרייז
שיטת פלדנקרייז היא שיטה לטיפוח מודעות עצמית דרך התנועה שהיא בסיס הקיום שלנו )מנשימה, דיבור, עיניים ועד הליכה, טיפוס 

 ל לשנות הרגלי תנועה ולהתאים אותם לצרכים המשתנים ובכך לחוש רעננות, גמישות, והקלה על כאבים.וכדומה( על ידי המודעות נוכ
 

 מורה לתנועה בשיטת פלדנקרייז, מתמחה בשירות תנועה לקבוצות ,מיכל חולב
 לחודש, לפעמיים בשבוע לבחירה ₪ 200 |    01.09.19 |   8:30|  יום ה'   11:00|  יום ד'  18:30|  יום ג'   18:30יום א' 

 .ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא עלות
 

 

 יוגה
 ליחידים ולקבוצות מורה מוסמכת ליוגה ,ימשיאמלי ג

 פעמיים בשבוע לחודש | ₪  200|   03.11.19|   ימים ושעות יפורסמו בהמשך 
 

 

 

 צ'י קונג
 צ'י קונג לפתיחת הלב, שנג זן מדיטיישן. שנג זן, שיטת תרגול חדשה שהביא לעולם מאסטר לי ג'ונג פנג.

השיטה כוללת סדרות תרגול בעמידה, ישיבה ושכיבה, מדיטציה  השיטה מבוססת על עקרונות הצ'י קונג המסורתי והרפואה הסינית.
התרגול תומך בריפוי, בפתיחת הלב, מביא  סרים ודימויים שמתלווים אל התרגול.התנוחות והתנועות כוללות מ בתנועה וללא תנועה.

 לשחרור, חופש, הרמוניה בגוף בנפש וברוח.
 

 מוסמכת ארגון שנג זן הבינלאומי מדריכה ומטפלת בצ'י קונג טיפולי מוסמכת. מורה לשיטת שנג זן ,נחוםטל 
 פעם בשבוע לחודש  |  ₪ 200|    11.09.19|    10:45-09:45יום ד'  | 

   ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא עלות.
 מתאים לכל אחד ואחת עם או בלי ניסיון.

 

 
 

יהריקוד נ  
י, ’שיטות תנועה שונות. מחול מודרני ג'אז ודאנקן דאנס, אמנויות לחימה אייקידו, טאי צ 9שיטת ריקוד המשלבת עקרונות מתוך 

 טאקוונדו, ריפוי פלדנקרייז, יוגה ושיטת אלכנסדר ואפשרות לביטוי עצמי. הרעיון העומד מאחורי השיטה הוא גילוי השמחה שבתנועה
 שיטת ניה היא חוויה משחררת המחזירה לגוף את חדוות התנועה וההנאה מהריקוד, ומאזנת את הנפש. והעצמתה.

  אין צורך בניסיון קודם כל אחד יוכל שיעור דינמי שמח לגוף ולנשמה. כל מי שאוהב מוסיקה ותנועה יכול.
 

 וריקוד ניה מוסמכת מדריכת פילאטיס, הגר משה קדם
   פעם בשבוע  |  לחודש₪  220 |   04.09.19  | 20:00-19:00יום ד' | 

   ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא עלות.
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 פעילות חינמית לתושב   |  צ'י קונג

 .צ'י קונג לפתיחת הלב, שנג זן מדיטיישן. שנג זן, שיטת תרגול חדשה
השיטה כוללת סדרות תרגול בעמידה, ישיבה ושכיבה, מדיטציה  השיטה מבוססת על עקרונות הצ'י קונג המסורתי והרפואה הסינית.

התרגול תומך בריפוי, בפתיחת הלב, מביא  התנוחות והתנועות כוללות מסרים ודימויים שמתלווים אל התרגול. ועה וללא תנועה.בתנ
 לשחרור, חופש, הרמוניה בגוף בנפש וברוח.

 מתאים לכל אחד ואחת עם או בלי ניסיון.
 

 FREE SPIRIT QIGONGמאסטר בשיטת  שנה. 20-מלמד צ'י קונג וטאי צ'י יותר מ ,טנאאסף 
 | פעם בשבוע   ללא עלות|    06.09.19  | 09:00-08:00| ' ויום 

 
 

 
 ריקודי בטן 

מחול מזרחי, או בשמו העממי ריקוד בטן, הוא סגנון מחול שמקורו במזרח התיכון ובצפון אפריקה. למרות שמו המקובל, המחול 
רקדנית בודדת, ויש בו אלמנטים של אלתור. הרקדנית  המזרחי משתמש בתנועה של כל שריר בגוף. הוא מאופיין כריקוד של

 .משתדלת לבטא באמצעות התנועה רגשות, התואמים את המוזיקה המושמעת
 

 , מדריכה לריקוד מזרחירקדנית, לורן קול
 פעם בשבוע  | לחודש ₪  200 |   02.09.19  | 20:30-19:30יום ב' | 

   ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא עלות.
  .אין צורך ברקע קודם

 
 


