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חברים יקרים,
הקתדרה חוזרת למוז"א לאחר שנה מאתגרת של מגפה ומלחמה .תקופה בה
להנאתם של אלפים מחברי הקתדרה ומשתתפים
התחלנו לשדר ב-
חדשים מרחבי הארץ ומחו"ל.
בשנת הלימודים תשפ"ב נציע מעל  60קורסים חדשים ,חלקם היברידיים
בעת ובעונה אחת) .כמו כן ,נשוב לאולמות הקולנוע
(באולם וב-
ולמרכז וייל בכפר שמריהו.
אני רוצה להודות למנויים הוותיקים שהלכו איתנו לאורך כל הדרך והיו
להשראה שהולידה שורה ארוכה של תכניות חדשות שזו להן הופעת בכורה
בידיעון.
השתכללנו מבחינה טכנולוגית ,הקמנו אולפן עצמאי ,הכנו את האולם לשידור
.
היברידי ולמדנו כיצד להעביר שידור איכותי ב-
נציגי הקתדרה עמדו לרשותכם לאורך כל תקופת הקורונה ונמצאו יחד אתכם
ולמענכם לאורך כל ההרצאות.
נשמח להמשיך לעמוד לשירותכם בטלפון ,בוואטסאפ ובמייל.
מצפים לראות אתכם במיטבכם ,רעננים וסקרנים מתמיד.

פתח דבר

ד"ר תמרה ברוש ,עורכת תוכניות הקתדרה

שלכם,
ד"ר תמרה ברוש וצוות הקתדרה

צוות הקתדרה:
קובי כהן ,סמנכ"ל שיווק ומכירות
נועה פרוינד ,מפיקה ראשית
תמי רפאל ,מפיקה ומתאמת הרצאות
יוגב נמשיץ  ,מפיק ועורך הידיעון
אירית וייס ,מנהלת כספים
אניטה ליאור ,שיווק ומכירות
ורדי בוברוב ,אמנית ,מרכזת תחום סיורי אמנות
דנה גילרמן ,עורכת סדרות האמנות ,מבקרת אמנות בכלכליסט
(ידיעות אחרונות) ,אמנית ,אוצרת
ניר יוספן ,מנהל מחלקת מנויים ושירות לקוחות
עיטם שפר ,תפעול מערכות מידע
נציגי שירות לקוחות :נועה שטלמן ,איציק פריז ,יונתן בריל ,אנטוני גלקין,
ורדה פרידמן ,נעמה שפירא
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כבר הצטרפת ל"קתדרה פלוס"?
מועדון הלקוחות של הקתדרה במוז"א
מצטרפים למועדון הלקוחות ונהנים מהנחות
קבועות והטבות מיוחדות לאורך השנה:

מועדון הלקוחות של הקתדרה

המחיר הנמוך ביותר על:

מועדון הלקוחות של הקתדרה
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כ 100 -קורסים וסדרות שנתיות
מאות הרצאות חד-פעמיות ,מופעים מוסיקאליים,
סרטים דוקומנטרים וסרטים בהקרנת טרום בכורה
סופי שבוע וסמינרים לימודיים במלונות היוקרה של
רשת ישרוטל

מתנות הצטרפות:
זוג כרטיסים להרצאות מתוך קורסים
ניתן להעניק במתנה גם לחברים אהובים במיוחד

מתנה לכבוד יום ההולדת!
למימוש בחודש בו חל יום ההולדת

הנחות בתערוכות קבע ומתחלפות במוז"א
ומוז"א  - SHOPחנות המתנות של מוז"א
 10%הנחה בקנייה מעל  ₪ 200בחנות המתנות של מוז"א

לרכישה :טל*5288 .

www.katedra.co.il / katedra@katedra.co.il

אמנויות

מוסיקה
אמנות
קולנוע
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מוסיקה
קורס מס' 1

הפסנתר ,השירה והפרוזה  -בין קלידים למילים
הסדרה מארחת פסנתרנים ואמנים בינלאומיים ,לצד דברי הסבר של מלומדים ומוסיקולוגים.
בתכנית שירה בעברית ,יידיש ,אנגלית וערבית.

התכנית:
• מוצרט  -חיים חדשים לצלילים רחוקים
עורך ומנחה :פרופ' תומר לב ,פסנתרן ,ראש ביה"ס
למוסיקה ,אונ' ת"א בשיתוף התזמורת הפילהרמונית
הישראלית ע"ש בוכמן-מהטה.
משתתפים :אנסמבל הפסנתרנים "מולטיפיאנו" -
תומר לב ,ברניקה גליקסמן ,נמרוד מאירי-הפטל ,אלון
קריב.
יבוצעו יצירות וגרסאות נדירות מאת מוצרט לפסנתר
אחד ושניים ב 20-עד  40אצבעות.
• הפסנתר היהודי פוגש את הכלייזמרים
החזן והזמר שי אברמסון ו"צלילי הכליזמר" בשירי
נשמה ממיטב הרפרטואר היהודי ,הישראלי והחזני.
קלרינט  -מקסים סולניקר ,אקורדיון  -עמרי ריבלין,
קלידים  -יאיר סתוי ,תופים  -ניר סגל
• כשהפסנתר פוגש את המרימבה
חן צימבליסטה וגיא מינטוס במופע וירטואוזי עם
מוסיקה מקורית ונגיעות של מוסיקה קלאסית וג'אז.
• כל הג'אז הזה
ד"ר רז יצחקי ,מרצה ופסנתרן ,יתאר קווים
להתפתחות הג'אז  -מילים ומנגינה.
הפסנתרן הבינלאומי עומרי מור יבצע יצירות ממיטב
הרפרטואר של הג'אז לפסנתר.
• הפסנתר של בטהובן
פרופ' אריאל הירשפלד  -על מקומו היחיד במינו של
בטהובן בהיסטוריה של המוסיקה.
הפסנתרן הבינלאומי רן צמח יבצע ממיטב הסונטות
והבגטלות של בטהובן

• הפסנתר הרוסי  -בעיקר צ'ייקובסקי
ירצה :פרופ' מיכאל וולפה ,מוסיקאי ,יוצר ואיש חינוך.
הפסנתרן הוירטואוז ויקטור סטניסלבסקי יבצע
קטעים מתוך יצירות של צ'ייקובסקי ,סקריאבין
ורחמנינוב.
• שופן במזרח התיכון
מופע של ניגודים בין הקלאסיקה הערבית ובין
הפסנתר הוירטואוזי של שופן.
בהשתתפות הפסנתרן גיל שוחט והזמרת הלבנונית
תמר שאוקי.
בתכנית יצירות מאת שופן לפסנתר ושירים בעברית
ובערבית.
• חיים בסרט  -הפסנתר האמריקני
הפסנתרן אנדי פלדבאו יבצע עיבודים ללהיטים
הגדולים של הקולנוע האמריקני.
זמרים אורחים :קארין שיפרין ,אסף כחולי
• מוסיקת נשמה  -שירי גוספל אפרו-אמריקנים
מסע מוזיקלי משורשי הבלוז ושירת העבדים
ועד מוסיקת הגוספל המסורתית בכנסיה השחורה.
איריס פורטוגלי  -שירה ותופים ,עופר פורטוגלי -
פסנתר וניהול מוסיקלי ,עודד גולדשמידט  -בס.
בהשתתפות מקהלת גוספל.
התכנית המלאה עם פירוט היצירות והמבצעים
נמצאת באתר הקתדרה

ימי שישי 13:00-14:30

שכר לימוד

תאריכים:
18.2.2022 / 21.1.2022 / 24.12.2021 / 26.11.2021
8.7.2022 / 10.6.2022 / 13.5.2022 / 8.4.2022 / 11.3.2022

חברים חדשים ₪ 970 -
מנויים ממשיכים ₪ 880 -
מועדון קתדרה ₪ 790 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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ד"ר מוטי זעירא ומיטל טרבלסי

מוסיקה
קורס מס' 2

עוד חוזר הניגון
מספר ועורך :ד"ר מוטי זעירא ,חוקר תולדות הזמר העברי
שירה :מיטל טרבלסי ,נגינה :תומר קלינג
מסע תרבותי מרגש ,המשלב שירה ודיבור ,ניגון ומחשבה ,תוך האזנה דרוכה למילים ,לצלילים ,ולמה שביניהם.
ארבעה מפגשים ייחודיים בין המספר לזמרת על השירה והזמר העברי.

התכנית:
• "רק על עצמי"  -סיפור חייה ושירתה של רחל
בין השירים :ואולי ,זמר נוגה,
פגישה חצי פגישה ,לא פעם בקיץ ,כוחי הולך ודל.
• "פתאומית לעד!"  -סיפור חייו ויצירתו של
נתן אלתרמן
בין השירים :עוד חוזר הניגון,
פגישה לאין קץ ,שיר משמר ,רינה ,ערב עירוני.

• "חייו מלאי שיר"  -סיפור חייו ויצירתו של
אברהם חלפי
בין השירים :עטור מצחך ,צער לך,
שלושה חתולים ,שיר הכד.
• "בין אביב לענן"  -סיפור חייו ויצירתו של נתן יונתן
בין השירים :האיש ההוא ,הרדופים,
נאסף תשרי ,שוב יוצא הזמר ,שיר אהבה ישן,
שירים עד כאן ,יש פרחים.

ימי שישי 12:00-13:15

שכר לימוד

תאריכים:
11.2.2022 / 14.1.2022 / 17.12.2021 / 19.11.2021

חברים חדשים ₪ 420 -
מנויים ממשיכים ₪ 360 -
מועדון קתדרה ₪ 320 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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מוסיקה

טהר לב :פינו חדד

קורס מס' 3

מועדון הזמר
אחת לחודש ניפגש לשיר יחד משירי הארץ.
בהשתתפות :אבי חן  -שירה וגיטרה אקוסטית ,אהר'לה סייקס  -שירה וגיטרות ,גילה חסיד  -פסנתר ושירה,
עוזי רוזנבלט  -אקורדיון ,אורן בלבאן  -תופים וכלי הקשה.

התכנית:
• "אגדת דשא"  -מחווה לגדול זמרי ישראל,
אריק איינשטיין
השירים והסיפורים המלווים אותנו מראשית דרכו
ועד לשיתופי הפעולה עם מיקי גבריאלוב ,שלום חנוך,
יוני רכטר ואחרים.
בין השירים :אגדת דשא ,לי ולך ,עטור מצחך,
עוף גוזל ,כשאת בוכה את לא יפה ,קח לך אישה,
אני ואתה נשנה את העולם.
• "ככה סתם"  -מחווה לחיים חפר ולסשה ארגוב
השירים הנפלאים של צמד היוצרים .משירי הפלמ"ח,
התרנגולים  ,בצל ירוק.
בין השירים :הפרוטה והירח ,היי הג'יפ ,הכל זהב,
יוסי ילד שלי מוצלח ,הפינג'אן ,צ'יזבט ,היו זמנים,
דינה ברזילי.

• "את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק"
משירי יאיר רוזנבלום מי שהלחין את מירב הלהיטים
של הלהקות הצבאיות ,הגשש החיוור ,יוסי בנאי,
רבקה מיכאלי.
בין השירים :שלווה ,שיר לשלום ,הללויה,
בשמלה אדומה ,קרנבל בנחל ,על כפיו יביא,
בלילה על הדשא.
• "ארצה עלינו"  -שירים שעשו עלייה
מהשירים הרוסיים דרך שירים יוונים וצרפתים
שכולם לבשו מילים עבריות.
בין השירים :רוח מבדרת ,קטיושקה ,איילת אהבים,
שלום לך ארץ נהדרת ,עיניים שלי ,הגיטרה של פדרו,
סואן בדמי הליל.

ימי רביעי 20:30-21:45

שכר לימוד

תאריכים:
16.2.2022 / 19.1.2022 /22.12.2021 / 24.11.2021

חברים חדשים ₪ 480 -
מנויים ממשיכים ₪ 420 -
מועדון קתדרה ₪ 360 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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פרנסואה טסטורי ב"מדיאה" ,The Place ,לונדון

מוסיקה
קורס מס' 4

גאונות ושגעון
עורך ומרצה ליד הפסנתר :גיל שוחט
"יש יותר שיטה בשיגעון שלי מאשר שיגעון בשיטה שלי" (סלבדור דאלי)
מהו סוד הקשר ההדוק שבין היצירה והטירוף? האם האקסצנטריות הינה כלי הכרחי ליצירה אשר נוגעת בגבולות
היכולת ,הדמיון והתעוזה? האם הטירוף הינו נקודת החיבור בין האמן לבין יצירתו? בקורס נפגש עם השיגעון
של גדולי היוצרים ועם הנושאים אשר עוסקים בקיצוניות התנהגותית בכל תחומי האמנות ,ובמיוחד במוסיקה
הקונצרטנטית מהרנסאנס ועד ימינו.

התכנית:
• פסיכוזה ,טירוף ורצח ביצירות מופת מוסיקליות
קולנועיות
• פיצול האישיות של רוברט שומאן וגיבורי יצירתו
אמנית אורחת :הפסנתרנית קרן חנן
• תמונות בתערוכה של הנפש
• על אובססיביות וטירוף באופרה דון ג׳ובאני ,ובאתוס
פאוסט ומרגריטה
• באך ,מספרים ופראנויה

• על אהבה ושיגעון ביוון ורומא
אמן אורח :בועז מאירוביץ' ,חלילן ראשי ,התזמורת
הפילהרמונית הישראלית
• גיבורות האופרה אשר משתגעות על הבמה
• קשה כשאול קנאה בטהובנית

התכנית המלאה הכוללת את שמות היצירות שיבוצעו בקורס נמצאת באתר הקתדרה

ימי שישי 11:30-13:00

שכר לימוד

תאריכים:
18.02.2022 / 21.01.2022 / 17.12.2021 / 19.11.2021
24.6.2022 / 27.05.2022 / 29.04.2022 / 25.03.2022

חברים חדשים ₪ 910 -
מנויים ממשיכים ₪ 850 -
מועדון קתדרה ₪ 790 -

אנו  -מוזיאון העם היהודי ,אוניברסיטת תל אביב (מוזיאון בית התפוצות)
- 9-

מוסיקה
קורס מס' 5

ג'אז  -משירת העבדים לאמנות גבוהה
סלון הג׳אז  -ד״ר רז יצחקי מארח ,פסנתרן ומוזיקאי ,אוניברסיטת בר-אילן
מסע מוזיקלי מרתק העוקב אחר התפתחות הג׳אז מניו אורלינס ועד להפיכתו של הג'אז לסגנון על ,לאור תמורות
בפוליטיקה בחברה ובתרבות האמריקאית .במפגשים יתארחו טובי היוצרים בסצנת הג׳אז המקומית.

התכנית:
• סוף המאה ה :19-ניו אורלינס  -קריאולים ,עבדים
ולבנים
מרקם חברתי ,מצמיח תרבות חדשה .הג'אז נולד!
מופע פתיחה לפני ההרצאה :שלישית ג׳אז של הדור
הצעיר.
• תחילת המאה ה :20-ניו אורלינס  -המקום הלוהט
בארה״ב
מתפתח סגנון מוזיקלי נועז וחצוף מלווה בריקודים
פרובוקטיביים.
אורחת :שירלי אושר ,רקדנית ,מומחית לסגנונות
הג׳אז.
• שנות העשרה :אש בשדה קוצים  -הג'אז כובש את
היבשת
עם ההגירה הגדולה הג׳אז כובש את שיקגו וניו יורק.
• שנות ה :20-עלייתם של הסולנים ומנהיגי התזמורות
בכל רחבי היבשת צצות מאורות אלכוהול שמציעות
שפע של ג׳אז משובח.
אורח :קובי סלומון ,אמן קלרינט ,מומחה עולמי
בסווינג.

• שנות ה :30-שפל כלכלי וריקודי סווינג סוערים
שגשוג של תזמורות הסווינג ואמנים כמו ֶא ָלה
מילרֶּ ,בני גודמןָ ,קאוּנְ ט ֶּבייסי.
אלד ,גְ ֶלן ֶ
ֶ׳ר ְ
פיצג ָ
ְ
• שנות ה :40-רוחות של שינוי  -אליטיזם סגנוני
אמנים כמו בילי הולידיי ,קו ְֹל ָמן הוֹקינְ ס ֶת׳לוֹניוס מוֹנְ ק
מותחים את גבולות הגזרה.
זמרת אורחת :עתליה לביא ,תבצע ממיטב השירים
של התקופה.
יבוֹפ  -שמישהו יעשה סדר
• לקראת שנות הִּ :50-ב ּ
בבלאגן?
וויליאמס
ְ
גיל ְספי ֶמרי ל ּו
צ'ארלי פארקרִ ,דיזִ י ֶ
וחבריהם ,הם נושאי הדגל של הג'אז החדש.
• שנות ה :50-מים שקטים ורגועים
הרמוניה אימפרסיוניסטית ואווירה מופנמת עולה
משיתופי הפעולה של גיל אוואנס ,מיילס דייויס
ודייב ברובק.
אורח :מארק רוזן ,סקסופוניסט

ימי חמישי 19:30-20:45

שכר לימוד

תאריכים:
3.2.2022 / 6.1.2022 / 9.12.2021 / 11.11.2021
16.6.2022 / 19.5.2022 / 31.3.2022 / 3.3.2022

חברים חדשים ₪ 750 -
מנויים ממשיכים ₪ 690 -
מועדון קתדרה ₪ 630 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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סרז' גינסבורג ()1928-1991

מוסיקה
קורס מס' 6

גיבורי תרבות בצרפת בראי השנסונים
מרצה :ד"ר אביב אמית ,בלשן וחוקר תרבות צרפת ,אוניברסיטת ת"א

באולם
וגם ב-

נעקוב אחר גיבורי וגיבורות תרבות מוכרים לאורך ההיסטוריה הצרפתית בזווית שונה ומקורית של השנסון .כל מפגש
יקיף מגוון עשיר של דמויות בעלות מכנה משותף וילווה בשנסונים הקשורים אליהן ולתקופות השונות .המפגשים
ילוו במגוון שירים ,קטעי סרטים ,צילומי הופעות ,כולם מתורגמים לעברית.

התכנית:
• שירים על דמויות מיתולוגיות בהיסטוריה של צרפת
נפוליאון בונפרטה וז'וזפין ,ז'ן ד'ארק ,קארל הגדול
ומאדאם דה פומפדור
• פסקול חייהם של האינטלקטואלים שהשפיעו על
צרפת
וולטר ,אמיל זולא ,ז'ן-פול סארטר וסימון דה בובואר
וז'ן קוקטו
• ביוגרפיות מוזיקליות של נשיאים ,מדינאים
ופוליטיקאים
שארל דה גול ,ליאון בלום ,סימון וייל וז'אן ז'ורס
• סופרים וסופרות בראי השנסונים
ויקטור הוגו ,מרגריט דיראס ,אנטואן דה סנט-אכזופרי
ורומן גארי

• שנסונים על מהפכנים ופורצי דרך
רובספייר ,האחים לומייר ,ז'ול ורן ,סימון סניורה וז'ק ברל
• מסע מוזיקלי אל הפרובוקטורים של התרבות
הצרפתית
מרסל דושון ,מישל וולבק ,ז'ראר דפרדייה ,ז'ורז'
ברסאנס וסרז' גינזבורג
• דיוקנאות מוזיקלים של מעצבי האופנה העילית
והשפים הגדולים
מעצבי האופנה :קוקו שאנל ,איב סן לורן,
כריסטיאן דיור
השפים :ז'ואל רובישון ,פייר ארמה ,אלן דוקאס
• פסקול חייהם של מהגרים שהפכו לגיבורי תרבות
גיום אפולינר ,פבלו פיקאסו ,מארק שאגאל ,שארל
אזנאבור ודלידה

ימי חמישי 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
10.2.2022 / 13.1.2022 / 16.12.2021 / 18.11.2021
23.6.2022 / 26.5.2022 / 7.4.2022 / 10.3.2022

חברים חדשים ₪ 680 -
מנויים ממשיכים ₪ 620 -
מועדון קתדרה ₪ 560 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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אמנות
קורס מס' 7

עבודתו של רון מיואיק ,המוזיאון לאמנות באארהוס ,דנמרק2014 ,

כוכבי על באמנות העכשווית
נתוודע אל שמונה יוצרות ויוצרים בינלאומיים ,נלמד על השינויים שחוללו בשדה האמנות ועל השפעתם על יוצרות
ויוצרים אחרים.

התכנית:
• פאולה רגו
ילידת ליסבון ,מהציירות הגדולות של זמננו .ציירת
של מיתוסים ואגדות ,ושל הלא מודע הקולקטיבי
שלנו.
מרצה :יונתן הירשפלד ,אמן ואוצר
• מרסל דזמה
אמן קנדי ,חי ופועל בניו יורק .משלב אמירה פוליטית
ופואטית בעבודותיו.
מרצה :ניבי אלרואי ,אמנית רב-תחומית
• רינקה דיקסטה והירושי סוגימוטו
הצלמים המשפיעים ביותר בצילום בשדה האמנות
העכשווית.
מרצה :יאיר ברק ,צלם ,חוקר צילום ,ראש המחלקה
לאמנות בסמינר הקיבוצים
• הילמה אף קלימט
מחלוצות הציור המופשט במאה ה ,20-אמנית
שהקדימה את זמנה.
מרצה :רותי דירקטור ,אוצרת לאמנות עכשווית,
מוזיאון תל-אביב לאמנות

• פליקס גונזלס טורס
האמן האמריקאי ,יליד קובה ,שפעל על רקע מגיפת
האיידס בשנות ה 80-וה 90 -של המאה ה.20-
מרצה :דורון רבינא ,אמן ,אוצר .לשעבר אוצר ראשי
של מוזיאון תל אביב לאמנות
• דיאן ארבוס ומרי אלן מארק
צלמות פורצות דרך .על אתיקה ואסתטיקה בצילום
החברתי ,ועל ההדהוד החזק של עבודותיהן בצילום
העכשווי.
מרצה :ורדי כהנא ,צלמת ואוצרת ,נעה בין שדה
העיתונות ועולם האמנות
• שילה היקס
סיפורה של אמנית הטקסטיל החשובה של זמננו
וחשיבותה בהפיכתו של הטקסטיל מתוצר תעשייתי
ליצירת אמנות ששווה מיליונים.
מרצה :גלית גאון ,ראש התכנית לאוצרות בשנקר
• רון מיואיק
פסל ,יליד אוסטרליה ,הידוע בדמויות ההיפר
ריאליסטיות גדולות המימדים שנראות אנושיות
להפליא.
מרצה :ד"ר דיוויד גרייבס ,המכללה האקדמית
תל אביב-יפו

ימי שישי 9:00-10:15

שכר לימוד

תאריכים:
18.2.2022 / 21.1.2022 / 24.12.2021 / 26.11.2021
10.6.2022 / 13.5.2022 / 8.4.2022 / 11.3.2022

חברים חדשים ₪ 840 -
מנויים ממשיכים ₪ 780 -
מועדון קתדרה ₪ 720 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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Gil Yefman, Birkenau Puzzle, 2015, 500 pieces, 46x61 cm
()Part of an ongoing “Gift Shop” project

אמנות
קורס מס' 8

יוצרים בגוף ראשון
 6יוצרות ויוצרים ישראליים יחשפו את תהליכי עבודתם ומקורות השראתם ויאפשרו
הצצה אינטימית אל מאחורי הקלעים של תהליכי היצירה.

באולם
וגם ב-

התכנית:
• מיקי קרצמן
צלם עיתונות ואמן וידאו ארט .שימש כראש המחלקה
לצילום ב"בצלאל" .עבודותיו הוצגו במקומות רבים
בארץ ובעולם ביניהם מוזיאון ישראל ומוזיאון
תל אביב לאמנות
• איה בן רון
אמנית רב-תחומית .פרופ' בבית הספר לאמנויות,
אוניברסיטת חיפה .עבודותיה בוחנות ייצוגים
ויזואליים של העולם הרפואי .בביאנלה האחרונה
בונציה ייסדה את בית חולים x
• גיל יפמן
אמן ישראלי רב-תחומי ,זוכה פרס גוטסדינר,
המשתמש במגוון מדיומים .עוסק בנושאים שנחשבים
לטאבו בחברה הישראלית

• דורון רבינא
אמן ואוצר ,לשעבר האוצר הראשי של מוזיאון
תל אביב לאמנות .עבודותיו עוסקות ,בין היתר,
בגוף הגברי הציוני ומתכתבות עם תרבות המין
ההומוסקסואלית
• מירי סגל
אמנית שעבודותיה משלבות בינה מלאכותית
ועולמות וירטואליים .זוכת פרס גוטסדינר
לשנת 2001
• מאיה ז״ק
זוכת פרס מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש
לנדאו .עובדת במגוון רחב של מדיות ,מרישום,
הדמיות מחשב ,וידאו וסרטים .עוסקת בקשר בין
זיכרון והיסטוריה

ימי ראשון 19:30-20:45

שכר לימוד

תאריכים:
24.4.2022 / 13.3.2022 / 20.2.2022 / 23.1.2022
26.6.2022 / 22.5.2022

חברים חדשים ₪ 580 -
מנויים ממשיכים ₪ 530 -
מועדון קתדרה ₪ 480 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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אמנות

בנקסי ,ילד ב"שלג" ,פורט טלבוט ,וולש ,בריטניה

קורס מס' 9

תערוכות פורצות דרך ששינו את פני
האמנות העכשווית

באולם
וגם ב-

התכנית:
• חדרי הפלאות  -מאה של מוזרויות
תערוכה שהוצגה ב 2008-בMOMA -
מרצה :גלית גאון ,ראש התכנית לאוצרות בשנקר,
ראש מכון שנקר לחקר העיצוב
•"סנסיישן"
התערוכה שהולידה את הקבוצה המשפיעה ביותר
בשדה העכשווי.
מרצה :אבי לובין ,אוצר וחוקר ישראלי בתחום
האמנות העכשווית ,גלריית המדרשה  -בית ברל .עורך
מייסד שותף של מגזין תוהו
• בנקסי ,אמן הרחוב המסתורי
הפקות ענק שנעות בין משחקי מחבואים עם הקהל
לתצוגת קבע
מרצה :חגית פלג רותם ,עיתונאית ואוצרת ,חוקרת
תרבות חזותית ומדריכת סיורי אמנות ועיצוב

•״הספינה דולפת ,הקפטן שיקר״
הוצגה בגלריה פראדה במהלך הביאנלה בונציה 2017
מרצה :נירית נלסון ,אוצרת עצמאית בתחום האמנות
והעיצוב העכשוויים ,מנהלת אמנותית של תוכנית
הרזידנסי JCVA
• ארטמיזיה ג'נטילסקי ( ,1593רומא ,איטליה)
תערוכת הענק ב,The National Gallery, London -
היוותה אבן דרך בהקמת תערוכה במאה ה21-
מרצה :גלעד מלצר ,במאי ,תסריטאי ,מבקר אמנות
וספרים ,אוצר תערוכות
• ז'ה טם רונית אלקבץ
מרצה :יערה קידר ,אוצרת והיסטוריונית אופנה

ימי שני 19:30-20:45

שכר לימוד

תאריכים:
11.4.2022 / 7.3.2022 / 7.2.2022 / 10.1.2022
13.6.2022 / 9.5.2022

חברים חדשים ₪ 590 -
מנויים ממשיכים ₪ 530 -
מועדון קתדרה ₪ 480 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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נשים על גדות הנילוס .1856 ,ליאון בטן ()1877–1827

אמנות
קורס מס' 10

העבר והעכשיו בעיניהם של האמנים
האירופאים הגדולים
מרצה :יונתן הירשפלד ,אמן ואוצר

באולם
וגם ב-

מה בין פילוסופים ופסיכולוגים עכשוויים ליצירותיהם של ענקי הציור.

התכנית:
• פורנוגרפיה ופמיניזם
התבוננות ביצירות של מיכלאנג'לו ,לאונרדו דה וינצ'י,
חוסה דה ריברה ,ארטמיזה ג׳נטילסקי.
• היחס לזר והאחר
"הפליטות" דרך יצירותיהם של פאולו אוצ'לו ,אנדראה
מנטניה ,רמברנדט ואחרים.
• ייצוג הזוועה ,הכיבוש והמלחמה
הגותם של מייקל הארט ואנטוניו נגרי תשמש רקע
להצגת מחשבותיהם של ציירים גדולים מפרנסיסקו
דה סורבראן ועד גויה.
• הסובייקט במאה ה21-
דיון בתיאוריות עכשוויות על פי הפילוסוף ז'יל דלז
( )Gilles Deleuzeוהפסיכואנליטיקאי פליקס
גואטרי שילווה בניתוח של יצירות מופת.

• פוסטמודרניזם
קאראווג'ו ,ברטולומאו מנפרדי וקספר דויד פרידריך
ילוו דיון בהוגי מפתח של העידן כמו פרדריק ג'יימסון
וז'אן-פרנסואה ליוטר.
• הטבע :הרמוניה או אסון
בעבר חשבנו שהטבע הוא הרמוני והאדם הוא המזהם
וההורס .ההגות העכשווית ,וכמה מגדולי הציור
המערבי ,ביניהם ג'ושוע ריינולדס וויליאם טרנר,
רואים את הטבע כאסון מעצם טבעו.
• אמנות ומסחר
נדבר על תיאוריות עכשוויות של קפיטליזם ונראה
את יחסם של פטר פאול רובנס ,ניקולס רנייה
והיאסינת ריגו להיות האמנות ,בעצם ,סחורה.
• הנפש המודרנית
תובנות פסיכואנליטיות עדכניות בעבודותיהם של
דייגו ולאסקס ,ברטולומאו מנפרדי ודלקרואה.

ימי שני 19:30-20:45

שכר לימוד

תאריכים:
28.2.2022 / 31.1.2022 / 20.12.2021 / 8.11.2021
20.6.2022 / 30.5.2022 / 2.5.2022 / 28.3.2022

חברים חדשים ₪ 720 -
מנויים ממשיכים ₪ 650 -
מועדון קתדרה ₪ 590 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב

- 15 -

אמנות
קורס מס' 11

אלכסנדר מקווין (בריטי ,)1969-2010 ,שמלה ,סתיו/חורף  ,2010-2011מוזיאון המטרופוליטן לאמנות

דוק-קוטור
סדרת הרצאות משולבת עם מיטב סרטי הדוקו אופנה
עורכת ומרצה :יערה קידר ,אוצרת ,היסטוריונית אופנה
לגלות את עולם האופנה דרך כוחם הפנימי של הסיפורים האנושיים שמרכיבים אותו .אופנה שלובה בתרבות
ובאמנות ,אך גם בחיים סוערים ומורכבים ,בנשמה יוצרת ,באהבות וכמוהן גם בשברונות לב.
כל מפגש יתחיל בהרצאה ויוקדש ליוצרת או יוצר שיצרו מהפכות בעולם האופנה ,ולאחריה יוקרן סרט דוקומנטרי
מופלא באורך מלא.
ההרצאות יציעו נקודת מבט חדשה על יוצרים וסיפורים וישלבו עובדות מפתיעות ואנקדוטות מרתקות.

התכנית:
• דיור ואני
(צרפת ,2014 ,בימוי :פרדריק צ’נג 89 ,דקות ,אנגלית,
צרפתית)
• דיאנה ורילנד  -האישה שהמציאה את הסטייל
(ארה"ב ,2011 ,בימוי :ליסה אימורדינו ורילנד90 ,
דקות ,אנגלית ,צרפתית ,איטלקית)
• Fresh Dressed
(ארה"ב ,2015 ,בימוי :סשה ג'נקינס 90 ,דקות ,אנגלית)
• ולנטינו :הקיסר האחרון
(ארה"ב ,2008 ,בימוי :מאט טירנייר 96 ,דק' ,אנגלית,
צרפתית ,איטלקית)

• אייריס
(ארה"ב ,2015 ,בימוי :אלברט מייזלס 83 ,דק' אנגלית)
• המחיר האמיתי
(ארה"ב ,2015 ,בימוי :אנדרו מורגן 110 ,דקות,
אנגלית)
• אלכסנדר מקווין
(בריטניה ,2017 ,בימוי :איאן בונהוט פיטר אטדגי,
 111דקות ,אנגלית)

ימי חמישי 20:30

שכר לימוד

תאריכים:
17.2.2022 / 20.1.2022 / 23.12.2021 / 25.11.2021
12.5.2022/ 7.4.2022 / 10.3.2022

חברים חדשים ₪ 690 -
מנויים ממשיכים ₪ 630 -
מועדון קתדרה ₪ 560 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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תמרה דה למפיצקה ,דיוקנה של גברת אירה פ1930 ,.

אמנות
קורס מס' 12

אמנים שהייתי מארח ברצון בסלון ביתי
(לו רק הייתי יכול להרשות לעצמי)...
עורך ומרצה :ד"ר דורון לוריא ,לשעבר אוצר בכיר ורסטורטור ראשי
במוזיאון ת"א לאמנות

באולם
וגם ב-

ד"ר דורון לוריא הקים את מחלקת ה Old Masters -במוזיאון תל-אביב לאמנות (בשנת ,)1988
ובמסגרת זו גם רכש יצירות חשובות של רובנס ,יאן ברויגל ואמנים אחרים .מובטחות גם הפתעות קטנות...

התכנית:
• יאן ואן אייק ,פיטר ברויגל
• הנס הולביין ,לורנצו לוטו
• קרוואג'ו ,רובנס
• רמברנדט ,יאן ורמיר
• פרנסיסקו דה גויה ,ז'אן-אוגוסט אנגר
• ואן גוך ,תמרה דה למפיצקה ,לוסיאן פרויד

• חדרי הפלאות  -מאה של מוזרויות
תערוכה שהוצגה ב 2008-בMOMA -
מרצה :גלית גאון ,ראש התכנית לאוצרות בשנקר,
ראש מכון שנקר לחקר העיצוב
•"סנסיישן"
התערוכה שהולידה את הקבוצה המשפיעה ביותר
בשדה העכשווי.
מרצה :אבי לובין ,אוצר וחוקר ישראלי בתחום
האמנות העכשווית ,גלריית המדרשה  -בית ברל .עורך
מייסד שותף של מגזין תוהו

ימי רביעי 19:30-21:00

שכר לימוד

תאריכים:
23.3.2022 / 23.2.2022 / 26.1.2022 / 29.12.2021
8.6.2022 / 11.5.2022

חברים חדשים ₪ 620 -
מנויים ממשיכים ₪ 560 -
מועדון קתדרה ₪ 480 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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אמנות

ללא כותרת )Uemura Shōen (1875-1949 ,

קורס מס' 13

מאדו לטוקיו
מרצה :ד"ר אילת זהר ,החוג לתולדות האמנות ,אוניברסיטת תל אביב
הקורס לאמנות יפנית יתמקד השנה בעיר טוקיו ויחולק לשניים .החלק הראשון יוקדש לאדו  -טוקיו עד  ,1868והחלק
השני יוקדש לטוקיו המודרנית והעכשווית .במהלך הקורס נתבונן במדיומים שונים של אמנות החל בהדפסים עתיקים
וכלה בקולנוע עכשווי.

התכנית:
חלק א'  -אדו
• ציורי רינפה ואסכולת קאנו :ציור דקורטיבי עשיר
בעלי עלי זהב וצבעוניות עזה
האמנים שפעלו בסגנון זה השפיעו למרחוק ,כולל על
סגנונות ציור עכשוויים ביפן.
• הדפסי חיתוך עץ :אסכולת "העולם הצף"
הדפסים צבעוניים ששיקפו את חיי החברה והתרבות
של תושבי אדו ,העיר הבורגנית המתפתחת ביפן.
• צילום במייג'י :כניסת הצילום במחצית המאה ה19-
הצילום היפני הפך לכלי תעודי וחשיבותו כמדיום
מרכזי הלכה ועלתה עם השנים.

חלק ב'  -טוקיו
• ניהונגה :אסכולת הציור החדשה של סוף המאה ה19-
אסכולה המחברת בין ידע ויכולות של הציור האירופי
לבין הציור האליטיסטי מאסכולת קאנו ביפן.
• שינג'וקו וצילום שנות ה70-
שינג'וקו של שנות ה 70-היתה המרכז של תרבות
השוליים האבנגרדיים של יפן .סדרות צילומים
חשובות ומוערכות נוצרו באזור הקרוב לתחנת
הרכבת הגדולה ביפן.
• טוקיו בקולנוע וניו מדיה
מ"ספורי טוקיו" של אוזו ,דרך "טוקיו-גא" של וים
ונדרס ,ועבודותיהם של טים-לאב במדיה דיגיטלית.
נחווה את שינוי פני העיר בעשורים האחרונים.

ימי שלישי 19:30-20:45

שכר לימוד

תאריכים:
22.2.2022 / 25.1.2022 / 21.12.2021 / 23.11.2021
26.4.2022 / 22.3.2022

חברים חדשים ₪ 560 -
מנויים ממשיכים ₪ 480 -
מועדון קתדרה ₪ 420 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
- 18 -

יופיטר ויונו על הר אידה מאת ג'יימס בארי ( ,)1773גלריות אמנות סיטי ,שפילד ,אנגליה.

אמנות
קורס מס' 14

גם שנאתם גם קנאתם  -האלים כבני אדם:
קיצור תולדות המיתולוגיה היוונית
מרצה :ד"ר אפי זיו ,חוקר תולדות האמנות ומיתולוגיה יוונית
מסע מרתק אל נבכי המיתולוגיה היוונית המשמשת עד היום בסיס לתרבות המערב .אלי האולימפוס ,הגיבורים,
ההרפתקאות ,המלחמות והאהבות  -יוצגו במלוא תפארתם על פי המקורות .ייחודו של הקורס הינו בשילוב שבין
סיפורי המיתולוגיה לבין יצירות האמנות שנוצרו בהשראתם.

התכנית:
• מהי מיתולוגיה ,מדוע דווקא המיתולוגיה היוונית  -ומה לכל זה ולאמנות?
• מיכאלאנג'לו ודה וינצ'י עולים לאולימפוס :זאוס והרה במוקד היצירה
• איך מדברים על יופי באמנות?
אפרודיטה  -אלת האהבה והיופי .מ"ונוס ממילו" אל "לידת ונוס" של בוטיצ'לי.
• המלחמה כמקור ליצירה
ה"איליאדה"  -מלחמת טרויה ,באמנות ,בספרות ובקולנוע

ימי שלישי 11:30-12:45

שכר לימוד

תאריכים:
31.5.2022 / 26.4.2022 / 29.3.2022 / 1.3.2022

חברים חדשים ₪ 360 -
מנויים ממשיכים ₪ 320 -
מועדון קתדרה ₪ 280 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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אמנות

תערוכתה של יאיוי קוסאמה בגלריה הלאומית בסינגפור ,סינגפור ,יוני 2017

קורס מס' 15

סיורי מוזיאונים וגלריות
עורכת ומלווה :האמנית ורדי בוברוב
סדרת סיורים המזמינה אתכם להתוודע אל סצנת האמנות הישראלית העכשווית .הזדמנות נפלאה לפגוש ולשוחח
עם אמנים בסטודיו ,להתלוות לאוצרים בתערוכה ולהכיר את "הבאזז" והשיח האמנותי המתרחש בזירת האמנות
בארץ ובעולם.

מלווים:

מועדי הסיורים:

• האמנים :איילת כרמי ,אפרת גלנור ,יונתן אולמן,
יונתן הירשפלד ,מירב הימן
• האוצרות :עדי אנגלמן ,רווית הררי ,דניאלה שלו,
גלית לנדאו אפשטיין ,ד"ר סמדר שפי ,אורית אדר בכר.

ימי שני קבוצה :1
4.4.2022 / 7.3.2022 / 7.2.2022 / 10.1.2022
6.6.2022
ימי שני קבוצה :2
11.4.2022 / 21.3.2022 / 21.2.2022 / 17.1.2022
13.6.2022
ימי רביעי קבוצה :1
6.4.2022 / 9.3.2022 / 9.2.2022 / 12.1.2022
8.6.2022
ימי רביעי קבוצה :2
13.4.2022 / 23.3.2022 / 23.2.2022 / 19.1.2022
15.6.2022

סיורים מתוכננים :מוזיאון ישראל ירושלים ,המשכן
לאמנות בעין חרוד ,מוזיאון הרצליה ,מוזיאון פתח
תקווה ,גלריות נבחרות במרכז ובפריפריה,
ביקורי סטודיו וביקורים בחממות אמנים.

שכר לימוד
הסיורים באזור תל-אביב והמרכז יחלו בשעה ,10:00
הגעה לגלריות באופן עצמאי.
הסיורים מחוץ לעיר יצאו באוטובוס מהכניסה למוז"א
בשעה  9:00בבוקר ,חזרה בשעות אחר-הצהריים.
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חברים חדשים ₪ 1200 -
מנויים ממשיכים ₪ 1100 -
מועדון קתדרה ₪ 1000 -

קולנוע
קורס מס' 16

מועדון "טרום בכורה בקולנוע"
קורס מס' 8

"מועדון טרום בכורה בקולנוע" מבטיח לקהל המנויים
הרפתקאות קולנועיות המשלבות הרצאות מומחים
והתנסות קולנועית מיוחדת .בכל חודש נבחר להקרנה
סרט חדש בעל ערך טרם יציאתו להקרנה פומבית.
ההרצאות הן מעולם התוכן של הסרט או מזוויות של
ביקורת הקולנוע.

שכר לימוד
חברים חדשים ₪ 890 -
מנויים ממשיכים ₪ 840 -
מועדון קתדרה ₪ 790 -

*הסרט שיוקרן ושם המרצה יפורסמו בסמוך לכל מפגש
התכנסות
קפהעל הרצאה
כוס

הקרנת
סרט

תאריכים

קולנוע Yes Planet

קניון איילון ,ר"ג

ימי שני

19:00

19:30

20:15

10.1.2022 / 13.12.2021 / 15.11.2021 / 18.10.2021
13.6.2022 / 9.5.2022 / 4.4.2022 / 7.3.2022 / 7.2.2022

ימי שלישי

18:00

18:30

19:15

11.1.2022 / 14.12.2021 / 16.11.2021 / 19.10.2021
14.6.2022 / 10.5.2022 / 5.4.2022 / 8.3.2022 / 8.2.2022

ימי רביעי

19:30

20:00

20:45

12.1.2022 / 15.12.2021 / 17.11.2021 / 20.10.2021
15.6.2022 / 11.5.2022 / 6.4.2022 / 9.3.2022 / 9.2.2022

ימי שישי  -מחזור א' 9:30

10:00

10:45

14.1.2022 / 17.12.2021 / 19.11.2021 / 22.10.2021
17.6.2022 / 13.5.2022 / 1.4.2022 / 11.3.2022 / 11.2.2022

ימי שישי  -מחזור ב' 9:30

10:00

10:45

21.1.2022 / 24.12.2021 / 26.11.2021 / 29.10.2021
24.6.2022 / 20.5.2022 / 8.4.2022 / 25.3.2022 / 18.2.2022

קולנוע "לב" מנדרין
ימי רביעי

מחזור א'  -אולם 1

9:00

9:30

10:15

12.1.2022 / 15.12.2021 / 17.11.2021 / 20.10.2021
15.6.2022 / 11.5.2022 / 6.4.2022 / 9.3.2022 / 9.2.2022

מחזור א'  -אולם 2

10:00

10:30

11:15

12.1.2022 / 15.12.2021 / 17.11.2021 / 20.10.2021
15.6.2022 / 11.5.2022 / 6.4.2022 / 9.3.2022 / 9.2.2022

מחזור ב'  -אולם 1

9:00

9:30

10:15

19.1.2022 / 22.12.2021 / 24.11.2021 / 27.10.2021
22.6.2022 / 18.5.2022 / 27.4.2022 / 23.3.2022 / 16.2.2022

מחזור ב'  -אולם 2

10:00

10:30

11:15

19.1.2022 / 22.12.2021 / 24.11.2021 / 27.10.2021
22.6.2022 / 18.5.2022 / 27.4.2022 / 23.3.2022 / 16.2.2022

"קולנוע כוכב"
רמת השרון ,ימי רביעי

ימי רביעי

9:30

10:00

10:45

2.3.2022 / 2.2.2022 / 5.1.2022 / 8.12.2021 / 3.11.2021
29.6.2022 / 25.5.2022 / 27.4.2022 / 30.3.2022
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קולנוע

מתוך הסרט "הזאב מוול סטריט" (מרטין סקורסזה ,ארה"ב)2013 ,

קורס מס' 17

קמפוסינמה :במאי הקולנוע כפסיכותרפיסטים
סדרה המזמנת לבמה משותפת מצד אחד ,פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים מהשורה הראשונה ומצד שני ,במאי קולנוע
מובילים שיצרו סרטים החושפים צדדים נסתרים ומרתקים על טבע האדם .כל מפגש יכלול הרצאה וסרט באורך מלא.

התכנית:
• הורות פרוייקט בלתי אפשרי
מנצחים (נילס טברנייה ,צרפת)2013 ,
מרצה :אירי ריקין ,יוצר דוקומנטרי ו"פילוסוף מעשי"
• תפקיד הרגש בקבלת החלטות
נפלאות התבונה (רון הווארד ,ארה"ב)2001 ,
מרצה :ד"ר לירז מרגלית ,פסיכולוגית ומרצה במרכז
הבינתחומי הרצליה
• מבט פסיכולוגי על הצד האפל של האנושות
הזאב מוול סטריט (מרטין סקורסזה ,ארה"ב)2013 ,
מרצה :אפרת הראל-היימן ,פסיכולוגית קלינית,
מטפלת במבוגרים ובמתבגרים
• התמודדות עם שינוי
הפרה ג'קלין (מוחמד חמידי ,צרפת)2016 ,
מרצה :איילת גינזבורג ,מנחת קבוצות ,מומחית
לשפת הגוף

• על חברות ומשמעות החיים
הטוב עוד לפנינו (מתייה דלפורט ואלכסנדר דה לה
פטלייר ,צרפת)2019 ,
מרצה :ענת זפרני ,מרצה בפסיכולוגיה
• הישרדות ,התפתחות ,הגשמה
קח את עיני (איסיאר בויאין ,ספרד)2003 ,
מרצה :ד"ר אנאבלה שקד ,מייסדת ומרצה בכירה
בביה"ס לפסיכותרפיה ,מכון אדלר
• מורכבות מבנה האישיות עם סתירות וקונפליקטים
פנימיים
מלכת הלבבות (מאי אל-טוקי ,דנמרק ,שוודיה)2019 ,
מרצה :ד"ר אילן רבינוביץ' ,פסיכיאטר ופסיכוטרפיסט
• כשהחברים הכי טובים נפגשים
חברים לחיים (ריצ'רד לינקלייטר ,ארה"ב)2017 ,
מרצה :פרופ' אורן קפלן ,פסיכולוג קליני וכלכלן

ימי שישי 10:00

שכר לימוד

תאריכים:
18.2.2022 / 21.1.2022 / 24.12.2021 / 26.11.2021
1.7.2022 / 10.6.2022 / 29.4.2022 / 25.3.2022

חברים חדשים ₪ 780 -
מנויים ממשיכים ₪ 720 -
מועדון קתדרה ₪ 640 -

סינמטק תל-אביב ,רח' שפרינצק , 1תל-אביב

- 22 -

מתוך הסרט "לחזור" (פדרור אלמודובר)2006 ,

קולנוע
קורס מס' 18

הפסיכֹופַתֹולוגיה של המשפחה
מרצה :ד"ר הנרי אונגר ,אוניברסיטת תל אביב

באולם
וגם ב-

המשפחה היא פס-ייצור לאסונות מכל הסוגים וגם לשמחות מזדמנות .הנושא שכיח בספרות
ובקולנוע ,בפסיכולוגיה ובפילוסופיה .בקורס נעמיק את הדיון במושג משפחה על מרכיביו  -אהבה ,זוגיות ,מוסריות,
הורות ותקשורת בין-אישית ,ונגע במקומות חשוכים ומוארים של הנושא.

התכנית:
• מבוא" :כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו ,כל משפחה אומללה  -אומללה בדרכה שלה" (ל .טולסטוי)

• הנישואין  -כתנאי הכרחי לגירושין
• "בגידה" :יש חיה כזו?
• המשפחה כמעבדה למוסריות :ומה עושים העכברים?
• אלמודובר  -הזוגיות היא מלחמה בלא מנצחים
• טריפו וההיגיון המוטרף של הלב
• מבעד לזכוכית אפלה :הורים וילדים ביקום של ברגמן
• זה קרה לילה אחד :שלוש הערות על אושר משפחתי

ימי רביעי 17:30-19:00

שכר לימוד

תאריכים:
26.1.2022 / 29.12.2021 / 24.11.2021 / 27.10.2021
8.6.2022 / 11.5.2022 / 23.3.2022 / 23.2.2022

חברים חדשים ₪ 810 -
מנויים ממשיכים ₪ 690 -
מועדון קתדרה ₪ 640 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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מדעי הרוח
- 24 -

היסטוריה
דתות
ספרות
פילוסופיה

ברק חוסיין אובמה ,כיהן כנשיאה ה 44-של ארצות הברית ,בשנים 2017–2009

היסטוריה
קורס מס' 19

היסטוריונים ,מנהיגים וטעויות גורליות
מנחה משתתפת :פרופ׳ ליעד מודריק ,אוניברסיטת תל אביב
מנהיגים הפועלים בשדה הקרב או בזירות הפוליטיות בימי שלום ,טועים לא אחת ומשנים את מהלך ההיסטוריה.
הסדרה מוקדשת לחלקם של מנהיגים והיסטוריונים בעיצוב הזיכרון.

התכנית:
• צ'רצ'יל המנהיג ,ההיסטוריון וטעויות הרות גורל
פרופ' שלמה אבינרי ,פרופ' אמריטוס למדע המדינה
באוניברסיטה העברית בירושלים ,חתן פרס ישראל
• שיתוף פעולה עם גרמניה הנאצית :על ההחלטה
המחפירה של ממשלת וישי
פרופ' דניס שרביט ,המחלקה לסוציולוגיה ,מדע
המדינה ותקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה
• טעויות הרות גורל :מאחורי הקלעים של מלחמת
העולם הראשונה
פרופ' איריס רחמימוב ,החוג להיסטוריה כללית,
אוניברסיטת תל אביב
• תנו חכמינו :על טעויות ומנהיגים בתלמוד הבבלי
פרופ' מיכל בר-אשר סיגל ,המחלקה למחשבת
ישראל ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
• להתגלח על זקנה של אומה בבנייה :הטעויות של
דוד בן גוריון
פרופ' אניטה שפירא ,פרופ' אמריטה להיסטוריה של
עם ישראל ,אוניברסיטת תל-אביב ,כלת פרס ישראל

• בגין וזיכרון השואה :טעות שעיצבה את פני המדינה?
פרופ' חנה יבלונקה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
ההיסטוריונית הראשית של מוזיאון לוחמי הגטאות
• "יש לי חלום" :על הטעויות של מרטין לותר קינג
ד"ר יעל שטרנהל ,החוג להיסטוריה ולימודים
אמריקניים ,אוניברסיטת תל אביב
• רשומון באוסלו  -מחדלים טקטיים ואסטרטגיים
פרופ' אורי ביאלר ,פרופ' אמריטוס במחלקה ליחסים
בינלאומיים ,האוניברסיטה העברית בירושלים
• בין התחדשות לקיפאון  -הטעויות של עידן אובמה,
ומחיריהן
נדב איל ,בעל טור ופרשן בכיר בקבוצת "ידיעות
אחרונות" ובחדשות 13

ימי חמישי 18:00-19:15

שכר לימוד

תאריכים:
17.2.2022 / 20.1.2022 / 23.12.2021 / 25.11.2021
7.7.2022 / 9.6.2022 / 12.5.2022 / 7.4.2022 / 10.3.2022

חברים חדשים ₪ 950 -
מנויים ממשיכים ₪ 880 -
מועדון קתדרה ₪ 810 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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היסטוריה
קורס מס' 20

צילום :קלוגר זולטן .שיירת רכבים משוריינים של חטיבת גבעתי .לשכת העיתונות הממשלתית

"על סיפו של הדרור"  -סוגיות עומק בתש"ח
מרצה :משה חרמץ ,מורה דרך ותיק ,מוביל סיורים בנושאי שואה ותקומה

באולם
וגם ב-

מחקרים מהשנים האחרונות שופכים אור חדש על מלחמת העצמאות .הקורס יעסוק באירועים ובאנשים
שעשו היסטוריה.

התכנית:
• אם קיימת ירושלים עברית ,אזי התודה נתונה
ללוחמי גוש עציון (בן גוריון)
• סכנה קיומית
פלישת צבאות ערב למדינת ישראל שאך זה נולדה
• קרבות לטרון
הפצע הפתוח של מלחמת העצמאות
• גשר "עד הלום" ,סיפורו של גשר שהפך לסמל
"וברוך שהביא את עמו עד הלום" (נתן אלתרמן)

• סיפורו של היישוב ניצנים במלחמת העצמאות,
דרך משקפיו של אבא קובנר
• לבד על החומות
סיפורו של הרובע היהודי בתש"ח
• תל חי של הערבים (בן גוריון)
סיפורו של כיס פלוג'ה במלחמת העצמאות
• ציון בציונות
המדיניות הציונית בשאלת ירושלים 1937-1949

ימי שלישי 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
22.2.2022 / 11.1.2022 / 21.12.2021 / 23.11.2021
21.6.2022 / 24.5.2022 / 26.4.2022 / 22.3.2022

חברים חדשים ₪ 750 -
מנויים ממשיכים ₪ 690 -
מועדון קתדרה ₪ 630 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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שחזור מבנה גג העץ של בית הכנסת גווודז'ייץ (שנבנה ב ,)1650 -המוזיאון להיסטוריה של יהודי פולין2011 ,

היסטוריה
קורס מס' 21

פה-לנ-יה :יהדות פולין מימי-הביניים
ועד אחרי השואה
מרצה :אוריאל פיינרמן ,מנהל קורסי הכשרות מדריכים להדרכת מסעות בארץ בנושא
"השואה והתקומה"
במשך כ 800-שנה הייתה יהדות פולין אחד המרכזים החשובים בעולם היהודי .מהיכן הגיעו ראשוני היהודים
בימי-הביניים ,מה היו מאפייניו של תור-הזהב במאה ה ,16-וכיצד התמודדו יהודי גליציה עם העת החדשה
והשפעותיה.

התכנית:
• "נפל פתק מהשמיים לכו לפולין"  -ראשיתה של יהדות פולין
• מפה אשכנזית מעל שולחן ערוך ספרדי  -תור הזהב במאה ה16-
• הגליציאנרים  -רוחות חדשות במאה ה19-
•"תל אביב של פולין"  -סיפורה של קהילת ורשה
•"מנצ'סטר של פולין"  -סיפורה של קהילת לודז'
• שוב עלילת דם  -מה קרה בפוגרום קיילצה?

ימי שלישי 9:30-10:45

שכר לימוד

תאריכים:
26.4.2022 / 29.3.2022 / 1.3.2022 / 15.2.2022
14.6.2022 / 31.5.2022

חברים חדשים ₪ 540 -
מנויים ממשיכים ₪ 480 -
מועדון קתדרה ₪ 420 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב

- 27 -

היסטוריה

בנימין זאב הרצל ()1860-1904

קורס מס' 22

פרקים בתולדות היהודים בארצות המערב
במאה ה20-
מרצה :ד"ר יצחק נוי ,עיתונאי ,סופר ואיש רדיו
הקורס מתמקד בהיסטוריה של מדינות המערב במאה ה 20-ויחסן ליהודים.

התכנית:
• מעלילת דם לפרוטוקולים של זקני ציון
• האנטישמיות האמריקאית
• הרצל ופרויד
• הגנרל יוזף פילסודסקי ויהודי פולין
• זאב ז'בוטינסקי  -הליברל החולם
• יוזף גבלס  -יומניו של פסיכופט
• לאחר  - 1945אירופה מכה על חטא
• רוזוולט  -יהודי ארה"ב והמפלגה הדמוקרטית

ימי שלישי 9:30-10:45

שכר לימוד

תאריכים:
22.2.2022 / 18.1.2022 / 21.12.2021 / 23.11.2021
21.6.2022 / 17.5.2022 / 12.4.2022 / 15.3.2022

חברים חדשים ₪ 680 -
מנויים ממשיכים ₪ 620 -
מועדון קתדרה ₪ 560 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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מתוך הסרט "הילד" (צ'ארלי צ'פלין)1921 ,

היסטוריה
קורס מס' 23

קולנוע ומציאות בין ברלין להוליווד
מרצה :דוד ויצטום ,עיתונאי וחוקר בתחומי ההיסטוריה של גרמניה ותרבותה
הקולנוע הפך בסערה לאמנות מעצבת בתרבות ההמונים במאה ה .20 -באמצעות פנורמה של יוצרים ,סופרים,
שחקנים וסרטים נתבונן אל השתקפות ההיסטוריה של אירופה במאה ה 20-על המסך.

התכנית:
• שנות העשרים הסוערות
היבשת הישנה מול העולם החדש ,הראינוע מול
הקולנוע
• מציאות ובידיון
תעודה ותעמולה באימפריה הקולנועית של
יוזף גבלס
• הוליווד מתגייסת למלחמה העולמית
מצ'רלי צ'פלין ומרלן דיטריך עד בילי ווילדר והיצ'קוק

• "חיים של אחרים"
הדרמה העצובה מאחורי מסך הברזל
• "איש קטן ,לאן?"
הנס פאלאדה כגיבור טראגי של תקופה בלתי
אפשרית
• מזימות בינלאומיות
ריגול ,פעולה ומתח ממאטה הארי עד לטרור
האסלאמי

ימי שני 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
11.4.2022 / 7.3.2022 / 7.2.2022 / 10.1.2022
13.6.2022 / 9.5.2022

חברים חדשים ₪ 620 -
מנויים ממשיכים ₪ 560 -
מועדון קתדרה ₪ 480 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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דתות

יצחק מברך את יעקב ,מאת גוברט פלינק1638 ,

קורס מס' 24

"מה זאת אהבה?" על פי התנ"ך
תכנית התנ"ך הבינתחומי חובקת השנה את מושג האהבה על פי המקרא וגם על פי
הברית החדשה  .נלמד על יחסים במשפחה ,על אהבות מחוץ למשפחה וניווכח לראות שטבע האדם,
תשוקותיו ,קנאותיו ,וכאביו לא השתנו במשך אלפי הדורות מאז שנכתב הטקסט המקראי.

באולם
וגם ב-

התכנית:
• השפה המינית של המקרא  -בין זנות לאהבה
מרצה :הרב אילעאי עופרן ,רב ופסיכולוג .רב קבוצת
יבנה וראש מכינת "רוח השדה"
• אהבה ותשוקה בברית החדשה
"ארוס" (אהבה גופנית) ו"אגפה" (אהבה רוחנית) -
האם קריאה נוצרית בכתבי הקודש שוללת אהבה
ארוטית?
מרצה :יסכה הרני ,חוקרת נצרות
• "על כל פשעים תכסה אהבה" (משלי י')
על העיוורון שבאהבה ועל ההתנפצות שבהתפכחות
מרצה :הרב ד"ר בנימין לאו ,ראש מיזם " - 929תנ"ך
ביחד"
• שירי אהבה לאלוהים
שירי משוררים מימי הביניים ועד ימינו ,אל ועל
האלוהים
מרצה :המשורר רוני סומק

• אין אהבה כמו אהבה של אמא
על יחסי אמהות וילדים
מרצה :אפרת שפירא-רוזנברג ,מנהלת תחום
אקטואליה בבית אבי חי ,יו"ר ארגון קולך
ׂנְ ָא ָתם"
• ּ"גַם ַא ֲה ָב ָתם ּגַם ִש
רוחות סערה בבית יעקב
מרצה :ד"ר חיים חיון ,מרצה למקרא בסמינר
הקיבוצים ובאוניברסיטה העברית בירושלים
• "ואהבת לרעך כמוך ,אני הויה"
האם אפשר לצוות על אהבה?
מרצה :הרבה מירה רז ,רבה רפורמית ,מוסמכת
היברו יוניון קולג' ( )HUCבירושלים.
מחברת הספר "דרך התורה לאהבה"
• שרה אמנו  -אישה קנאית או כלה מאוכזבת?
הסופרת שהרה בלאו

ימי רביעי 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
2.2.2022 / 5.1.2022 / 8.12.2021 / 3.11.2021
22.6.2022 / 25.5.2022 / 30.3.2022 / 2.3.2022

חברים חדשים ₪ 810 -
מנויים ממשיכים ₪ 750 -
מועדון קתדרה ₪ 690 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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תבוסת סנחריב ,מאת פיטר פול רובנס ()1577-1640

דתות
קורס מס' 25

חז ֶינ ָה עֵינ ֶיך" -
ת ֱ
מלֶך בְיָפְיֹו ֶּ
" ֶ
על סיפורי מלכים ודברי הימים
מרצה :הרב ד"ר בנימין לאו ,ראש מיזם " - 929תנ"ך ביחד"

באולם
וגם ב-

הקורס יעסוק בדמויותיהם של מלכי יהודה ,מרחבעם ועד חזקיהו ,ובאופן בו הם מתוארים בספר מלכים ודברי הימים.
ננסה לפענח כיצד רצה בעל ספר מלכים ב' לחרוט דמויות אלה בזיכרון הדורות.

התכנית:
• רחבעם בן שלמה
להיות ה"בן של" מעמיד את היורש במצב בלתי אפשרי
• מה עשה אסא
בימי אסא גבהה החומה בין יהודה לישראל.
איך שופטים את הקדנציה הארוכה של אסא?
• יהושפט
האם היה דמות חיוורת כמו שמוצג בספר מלכים או
איש מופת מהבולטים שבמלכי יהודה כפי שמוצג
בספר דברי הימים?
• "ועתליה מולכת על הארץ"
לשושלת אחאב בישראל נשארה רק שארית אחת
ששלטה ביהודה – עתליה .מלכה אלימה יותר מכל
מלכי יהודה.

• יואש ,אמציה וערעור יחסי יהודה וישראל
במסגרת מערכות היחסים בין שתי הממלכות
השכנות נודעו ימי יואש ואמציה כימי דימום מתמשך
• עוזיה  -שיקום הממלכה בירושלים וביהודה
עוזיה מבצר את ממלכת יהודה .בימיו פועל ישעיהו
הנביא שרואה את הביצורים ויודע ש"לפני שבר  -גאון"
• אחז " -וינע לבבו ולבב עמו"
אחז נאלץ לקבל הכרעה מדינית :להשתלב במרד או
להתמסר לאימפריה האשורית ולאבד את הריבונות.
• חזקיהו " -ונותרה בת ציון כסוכה בכרם"
ראשית ימי חזקיהו בחורבן ממלכת ישראל ואחריתו
במרד יהודה.

ימי שני 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
28.2.2022 / 31.1.2022 / 20.12.2021 / 8.11.2021
20.6.2022 / 30.5.2022 / 2.5.2022 / 28.3.2022

חברים חדשים ₪ 690 -
מנויים ממשיכים ₪ 640 -
מועדון קתדרה ₪ 590 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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דתות
קורס מס' 26

גואל ,בוגד ויצאנית ...הדמויות
הגדולות שביסוד הדת הנוצרית
מרצה :יסכה הרני ,חוקרת נצרות

באולם
וגם ב-

נתוודע לדמויות אשר עיצבו את הדת הגדולה של הציוויליזציה המערבית והיו למופת ,גם אם תיאורן בספרות
הנוצרית הינו מגמתי ולא מציאותי היסטורית.

התכנית:
• ישוע הנוצרי :היסטוריה ומיתולוגיה בסיפורו של המשיח הנוצרי
• יוחנן המטביל כאליהו :אחרון הנביאים
• מרים הבתולה :האם שהרתה ללא תענוג וילדה ללא כאב
• מריה מגדלנה :האשה שנגעה ולא נגעה בישו
• פטרוס השליח :עלילות פטרוס בארץ הקודש; הדייג שהפך לאפיפיור
• פאולוס השליח לגויים :התיאולוג שיהודים נוהגים להאשים
• יהודה איש קריות :משתף פעולה עם השטן או עם אלוהים?

ימי ראשון 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
6.2.2022 / 9.1.2022 / 12.12.2021 / 7.11.2021
8.5.2022 / 10.4.2022 / 6.3.2022

חברים חדשים ₪ 660 -
מנויים ממשיכים ₪ 610 -
מועדון קתדרה ₪ 560 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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מופע סחרור סופי בבית סנקאר אל-סעדי בקהיר.2015 ,

דתות
קורס מס' 27

עולם הערבים והאסלאם :בין דת לפוליטיקה
מרצה :ד"ר ירון עובדיה ,חוקר דת האסלאם ,המזרח התיכון והחברה הפלסטינית
נעסוק בחיבור המאתגר שבין דת האסלאם לבין הפוליטיקה .נכיר את האסלאם הסופי המנסה לחמוק מפוליטיקה
ללא הצלחה ואת אתרי המפתח המוסלמים בארץ .נצא למסע בין ירושלים ליריחו ונקרא במקורות האסלאמיים על
נביאי המקרא באסלאם.

התכנית:
• הסופים  -המיסטיקה של האסלאם
• אתרים מוסלמים בישראל
• יריחו  -האם באמת העיר העתיקה בעולם?
• בין ירושלים ליריחו  -הבדווים ואתר נבי מוסא
• נביאי הקוראן ,או נביאי ישראל בקוראן ובפרשנות
• ערביי ישראל  -בין ריחוק לשילוב

האסלאם  -נקודת מבט מקומית
סדרה בת  3סיורים בהדרכת ד"ר ירון עובדיה
אשר ייקח אותנו למפגש אישי וחווייתי אל תוך
העולם הערבי האסלאמי המקומי.
פרטים בעמ' 67

ימי רביעי 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
2.2.2022 / 5.1.2022 / 8.12.2021 / 3.11.2021
30.3.2022 / 2.3.2022

חברים חדשים ₪ 460 -
מנויים ממשיכים ₪ 410 -
מועדון קתדרה ₪ 360 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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ספרות
קורס מס' 28

מרסל לנדר רוקדת בולרו ב"צ'ילפריק " ( ,)1895-1896מאת אנרי דה טולוז-לוטרק (,)1901 - 1864
הגלריה הלאומית לאמנות ,וושינגטון די.סי.

סינאפסות :מגעים וזרמים בתרבות
מרצה :פרופ' אריאל הירשפלד ,האוניברסיטה העברית בירושלים
אריאל הירשפלד ,אינטלקטואל רב-תחומי ,אורג ושוזר מפגשים בקונטקסט רחב יריעה ומפתיע.
ההרצאות מלוות בקטעי סרטים ,בתמונות ובמוסיקה.

התכנית:
• לשיר ביחד  -תופעת ה"אנסאמבל" באופרה ממוצרט עד ריכרד שטראוס
• איליאדה  -מה למדנו מאפוס המלחמה הגדול של הומרוס
ֶך"  -קריאה בשירתו של שמואל הנגיד
•"היָם ֵבינִ י ו ֵּבינ ָ
ֲ
• יומן ֵא ֶבל  -מה כתבו נשים וגברים באבלם על מות יקיריהם מאז התנ"ך ועד היום
• אנרי דה טולוז-לוטרק  -צומת של האמנויות
• מבוא קצר לזיקנה  -אמנים וסופרים על הזקנה לאורך ההיסטוריה
• סוף טוב  -מהו סיום "טוב" בספרות?
• על טבע היקום  -לוקרטיוס והמבט בטבע

ימי חמישי 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
3.2.2022 / 6.1.2022 / 9.12.2021 / 11.11.2021
16.6.2022 / 19.5.2022 / 31.3.2022 / 3.3.2022

חברים חדשים ₪ 740 -
מנויים ממשיכים ₪ 680 -
מועדון קתדרה ₪ 620 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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באולם
וגם ב-

אנה קרנינה ,איור של ג'ודי היווגיל

ספרות
קורס מס' 29

איזהו גיבור
מרצה :הסופר חיים באר ,פרופ' אמריטוס לספרות עברית,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

באולם
וגם ב-

נעסוק בשבעה גיבורות וגיבורים ספרותיים שדמותם בת האלמוות נחקקה בתודעתם של דורות של קוראים.
הקורס ייחתם במפגש אישי מרגש.

התכנית:
• אלוהים  -הגיבור הטרגי של התנ"ך
• מוטל בן פייסי החזן  -היתום מהלך הקסם של הסופר שלום עליכם
• הנרייטה הרבסט  -אשתו של הרבסט על פי "שירה" לעגנון
• יוסף ק - .פסגת יצירתו של פרנץ קפקא
• החייל האמיץ שווייק  -גיבורו האלמותי של הסופר הצ'כי ירוסלב האשק
• אנה קרנינה  -תהפוכות חייה של בת האריסטוקרטיה הרוסית
• אברהם בן יצחק  -אהוב לבה הלא מושג של המשוררת לאה גולדברג
• אמי  -קווים לדמותה של גיבורת הרומן "חבלים"

ימי רביעי 19:30-20:45

שכר לימוד

תאריכים:
9.2.2022 / 12.1.2022 / 15.12.2021 / 10.11.2021
15.6.2022 / 18.5.2022 / 6.4.2022 / 9.3.2022

חברים חדשים ₪ 750 -
מנויים ממשיכים ₪ 690 -
מועדון קתדרה ₪ 640 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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ספרות

ארנסט המינגוויי ( / )1961 1899-לאונרד כהן ()2016–1934

קורס מס' 30

מפגש עם יצירות מופת ויוצריהן

באולם
וגם ב-

מרצה :קובי מידן ,מתרגם ,איש רדיו וטלוויזיה
בדרכו הייחודית של קובי מידן נחווה חוויה ספרותית עמוקה ,מרתקת וקצבית.
הקורס ילווה בקריאה אמנותית ,תמונות ,קטעי סרטים ומוסיקה.

תכנית סתיו:

תכנית אביב:

• ל.נ .טולסטוי " -מותו של איוון איליץ"
• ארנסט המינגווי ו"הרוצחים"
• מי מפחד מצ'כוב?
• ג'.ד .סלינג'ר " -יום נפלא לדגי בננה"

• הקנאה ,הקנאה :בטהובן ,טולסטוי ו"סונטת קרויצר"
הנושא יידון בשני המפגשים הראשונים
• לאה גולדברג :השירים ,החיים
• לאונרד כהן  -השנים האחרונות

ימי שישי 11:30-12:45

ימי שישי 11:30-12:45

תאריכים:
4.2.2022 / 7.1.2022 / 10.12.2021 / 5.11.2021

תאריכים:
17.6.2022 / 13.5.2022 / 1.4.2022 / 4.3.2022

שכר לימוד
חברים חדשים  / ₪ 420 -מנויים ממשיכים  / ₪ 360 -מועדון קתדרה
מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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₪ 320 -

לוגו פרס ישראל

ספרות
קורס מס' 31

שלושה חתנים וכלה אחת
מרצה :ד"ר רוחמה אלבג ,חוקרת ספרות ,מכללת לוינסקי לחינוך

באולם
וגם ב-

"במה להמתיק את הימים" ,שאל המשורר נתן זך וקבע " -בשירים"! מסע בין יצירתם של
ארבעה יוצרים ,זוכי וזוכת פרס ישראל ,פס הקול של חיינו כאן ועכשיו .שירתם של מהגרים ומקומיים,
הצמתים החשובים בתולדותיהם ,החידושים שהעניקו לשירה העברית וזיכו את קוראיהם בחוויית קריאה ייחודית
והוקרה ממלכתית.

התכנית:
• נתן זך " -כוכב אחד מעז"
השירים והחיים של הילד המהגר שכבש את זירת
השירה המודרנית
• נורית זרחי " -אני עומדת לחיות"
המילים המכשפות ,שפע הדימויים ,הפנטזיות
והחלומות ,קסם וכתיבה מרגשת על כאב ואובדן
• אבות ישורון " -טוב שהעולם גדול"
שירה מפתיעה' ,שבורה' ,מהולה ב'שפת אם' ,שירה לא
שגורה ומיוחדת
• ארז ביטון " -מה אתם רוצים ממני"
על האור והחושך ביצירתו ומציאת הגאולה האישית
במוסיקה ובשירה

ימי שישי 9:30-10:45

שכר לימוד

תאריכים:
28.1.2022 / 31.12.2021 / 26.11.2021 / 22.10.2021

חברים חדשים ₪ 360 -
מנויים ממשיכים ₪ 320 -
מועדון קתדרה ₪ 280 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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ספרות

הכנר הירוק ( ,)1924 - 1923מארק שאגאל ()1985 1887-

קורס מס' 32

נוסע יהודי לארץ ישראל עם עיניים דומעות…

"פָארט ַא יי ִד קיין ארץ ישראל מיט פארוויינטע אויגן"...
מרצה :ד"ר מרדכי יושקובסקי ,מומחה לתרבות ,פולקלור ושפת היידיש
הקורס יוקדש לתאריכים החשובים שאנו מציינים השנה  -ביניהם 110 :שנים למשפט בייליס
 עלילת הדם האחרונה בהיסטוריה 120 ,שנים להולדתו של דב בער בורוכוב  -המייסד שלמפלגת פועלי ציון .נדון ביחסים המסובכים בין הציונות לתרבות היידיש ונסיים בסקירה
מרתקת של כתיבה ספרותית עכשווית ביידיש.

באולם
וגם ב-

התכנית:
•  110שנים למשפט בייליס ויצירה ספרותית
ביידיש סביבו
• מלחמת הלשונות מועידת צ'רנוביץ ועד הנה
(ההרצאה תוקדש ל 120-שנה לבער בורוכוב)
• שלום-עליכם כסופר ציוני
• הרומן האוטופי  -בין "אלטנוילנד" של תיאודור הרצל
ל"עדניה" של קלמן זינגמן
• "ציון אדומה"  -בעקבות גדוד העבודה
יצירתה של שירה גורשמן

• "מיט ביקס און יידישן ווארט"
(עם רובה ומילה יידית)
יצירות סופרי יידיש שנלחמו בנאצים
• בלומה למפל  -סופרות ביידיש
• "מאיין היידיש שלי?"  -יצירה ספרותית מודרנית
ביידיש

ימי חמישי 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
20.1.2022 / 23.12.2021 / 25.11.2021 / 28.10.2021
9.6.2022 / 12.5.2022 / 24.3.2022 / 17.2.2022

חברים חדשים ₪ 750 -
מנויים ממשיכים ₪ 690 -
מועדון קתדרה ₪ 630 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב

- 38 -

פילוסופיה
קורס מס' 33

מהפכות רעיוניות
נעסוק ברעיונות פילוסופיים מהפכניים דרך גלגולם מן הזן ,היהדות והפילוסופים
הגדולים במערב.

באולם
וגם ב-

התכנית:
• ישעיהו ברלין והפילוסופיה של חוסר ודאות
מרצה :פרופ' יולי תמיר ,נשיאת מכללת בית ברל,
לשעבר נשיאת שנקר
• המחשבה המקורית של הזן
מרצה :חיים שוסטר ,מומחה לתרבויות המזרח הרחוק
• מרציונאליזם לאקזיסטנציאליזם  -מהוכחות לקיום
האל ועד לקביעת מותו
דקארט ,הגל ,קירקגור ,ניטשה
מרצה :ד"ר תמי יגורי ,מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית
• המהפך שעבר האני מסובייקט חושב לאני מתפורר:
דקארט ,יום ,דרווין ,פרויד
מרצה :ד"ר יניב איצקוביץ' ,אוניברסיטת תל אביב

• המהפך הקופרניקאי בדרכו של קאנט
מרצה :ד"ר ג'רמי פוגל ,אוניברסיטת תל אביב
• המהפכה של דרווין ומקומו של האדם בטבע
מרצה :ד"ר יואב מנסטר ,איש הייטק ,מומחה
לדרוויניזם
• מהפכות בתפיסת האלוהות והאלילות מהמקרא דרך
חז"ל ועד הרמב"ם ולוינס
מרצה :אסף דה פריס ,מרצה לפילוסופיה ומחשבת
ישראל
• העניין והאישיות  -בנימין זאב הרצל ומרטין בובר
מרצה :פרופ' (אמריטוס) שלום רצבי ,אוניברסיטת
תל אביב

ימי שישי 11:30-12:45

שכר לימוד

תאריכים:
11.2.2022 / 14.1.2022 / 24.12.2021 / 12.11.2021
24.6.2022 / 27.5.2022 / 8.4.2022 / 11.3.2022

חברים חדשים ₪ 750 -
מנויים ממשיכים ₪ 690 -
מועדון קתדרה ₪ 640 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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פילוסופיה

בולשביק ( ,)1920מאת בוריס קוסטודייב ()1927–1878

קורס מס' 34

אמנות והיסטוריה  -היסטוריה באמנות
מרצה :פרופ' משה צוקרמן ,אינטלקטואל רב-תחומי ,אוניברסיטת תל-אביב

באולם
וגם ב-

נעסוק ברצפצייה של מאורעות ,תהליכים ודמויות היסטוריים בתחומי האמנות השונים.
מעבר לדיון בהיסטוריה וביצירות העוסקות בה ,נדון בהקשרים פילוסופיים ותרבותיים העולים מהם .הקורס ילווה
בחומרים ויזואליים ומוסיקליים.

התכנית:
• על היחס בין אמנות והיסטוריה
• גלות בבל
• יוליוס קיסר
• מסעות הצלב
• רפורמציה
• המהפכה הצרפתית
• מהפכת אוקטובר
• שואה

ימי שלישי 11:30-13:00

שכר לימוד

תאריכים:
15.2.2022 / 18.1.2022 / 21.12.2021 / 23.11.2021
14.6.2022 / 17.5.2022 / 12.4.2022 / 15.3.2022

חברים חדשים ₪ 750 -
מנויים ממשיכים ₪ 690 -
מועדון קתדרה ₪ 640 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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כרזת האופרה "ריגולטו" ( )2019המציגה בבית האופרה גליינדבורן ,אנגליה

פילוסופיה
קורס מס' 35

המוסיקה ,המילים ומה שביניהן
מרצה :פרופ' שלמה בידרמן ,פרופ' אמריטוס לפילוסופיה ,אוניברסיטת ת"א ,לשעבר,
נשיא המכללה האקדמית תל אביב-יפו
נעקוב אחר יחסי הגומלין המורכבים המתקיימים בין השפה האנושית ובין ביטויים לא-מילוליים (מוסיקליים ואחרים)
המנסים לפענח את טבעו של האדם ואת גבולות הכרתו .במהלך המפגשים יוקרנו קטעים רלוונטיים מסרטים,
אופרות ,ומופעים מוסיקליים.

התכנית:
• גילוי וכיסוי בלשון :גלות המשוררים ושתיקת המוסיקה
• הסונטה הבלתי גמורה (?) של בטהובן והחוזה עם השטן
• "הבל היופי" :מוצרט ופליני על האמת והכזב באופרה
• במלתעות התאווה :דון ג'ובאני ,ריגולטו והנפילה הגדולה
ַליּ -יָם" :מה שאינו ניתן לביטוי ומה שמצוי ֵמ ֵע ֶבר לו
• "השקט בין שני ּג ֵ
• תבוסת הפילוסופים :השיבה הנצחית אל "מסע החורף"

ימי שישי 9:30-10:45

שכר לימוד

תאריכים:
/ 25.03.2022 / 18.02.2022 / 21.01.2022 / 17.12.2021
27.05.2022 / 29.04.2022

חברים חדשים ₪ 620 -
מנויים ממשיכים ₪ 560 -
מועדון קתדרה ₪ 480 -

אנו  -מוזיאון העם היהודי ,אוניברסיטת תל אביב (מוזיאון בית התפוצות)
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פילוסופיה

האמנית יאיוי קוסמה

קורס מס' 36

אמנויות ביפן העכשווית -
מבטים אל ההיסטוריה ונפש האדם
מרצה :פרופ׳ יעקב רז ,החוג ללימודי מזרח אסיה ,אוניברסיטת תל-אביב

באולם
וגם ב-

איך מביטות האמנויות על מורשת עשירה של יופי נדיר וצלקות עמוקות ביפן בת ימינו .נציג דוגמאות של אמנים
מתחומי אמנות חזותית ,שירה וספרות ,אמנות טכנולוגית וארכיטקטורה .הקורס ילווה במצגות וסרטונים מעולם
האמנות היפנית העכשווית.

התכנית:
• מתעלסים עם המוות
סופרים ואמנים בדיבור עם המוות .מישימה,
מורקאמי (הסופר) ומורקאמי (האמן)
• אמנות ופשע
קעקועים ,טקסים ושירה בעולם היאקוזה היפנית
• פוסטרים ,פרסומות וpop-psych art -
אמנות ,שיווק ,וביקורת חברתית
• קול אישה  -שירה ,ספרות ואמנות נשים ביפן
המודרנית
המחכה ,הבועטת  -והמעצבת את קולה

• לא סתם קומיקס
מנגה ואנימה מדברים היסטוריה ,פילוסופיה,
אקולוגיה ופסיכולוגיה
• "צלקות יפות כל כך" :אמנות ,שיגעון ,ואינסוף
יאיוי קוסמה ,האמנית המפורסמת בעולם
• לא לשכוח
זיכרון מלחמת העולם השנייה והירושימה באמנות
העכשווית
• בתים בנויים מאור
מבט על האור בארכיטקטורה מסורתית ועכשווית
ביפן

ימי רביעי 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
9.2.2022 / 12.1.2022 / 15.12.2021 / 10.11.2021
15.6.2022 / 18.5.2022 / 6.4.2022 / 9.3.2022

• חברים חדשים ₪ 750 -
מנויים ממשיכים ₪ 690 -
מועדון קתדרה ₪ 640 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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פילוסופיה
קורס מס' 37

תורת המשחקים  -קורס בחשיבה
אסטרטגית
מרצה :ד"ר חיים שפירא ,אינטלקטואל רב -תחומי PHD ,במתמטיקה
ו PHD -בהוראת המדעים

באולם
וגם ב-

נכיר מספר גרסאות מתקדמות ל"דילמת האסיר" ונראה כיצד הן קשורות לסוגיות רבות מספור .נדון בגישות שונות
של תורת המשחקים ולקשרים בינה לבין עולם המניות ולאמנות המשא ומתן .נעמוד על היתרונות של שיתוף פעולה
וההבדלים בין טקטיקה לאסטרטגיה.

התכנית:
• "מה זאת תורת המשחקים?
משחק האגרטל הסיני ושיווי משקל של נאש ,עקרון
מינימקס ,משחקים סימטריים וא-סימטריים ,משחקי
סכומי אפס ,משחקים קואליציוניים ,דמוקרטיה
כמשחק ושיטת האלקטורים בארצות הברית
• הטרגדיה של דילמת האסיר
הגרסאות לדילמת האסיר ולמשחקים חוזרים ורבי
משתתפים ,הטרגדיה של נחלת הכלל ,מידה כנגד
מידה ואבולוציה של שיתוף פעולה ,פקקי תנועה
וחיסונים ,התחממות גלובלית ותשלומי מיסים

• אמנות המשא ומתן
על משחק האולטימטום ומשחק הדיקטטור ,על
אמנות ההליכה על הסף ,על ערך משחק ומשחקי
אמון
• מתמטיקאי קורא עיתון
על קרונה וקורונה ,כיצד נהיגה במהירות מופרזת
מונעת תאונות דרכים ,מי רצח את ארלוזורוב והתנקש
בקנדי ,כיצד מחשבים מדדי עוני ,והאם טוב לחיות
בארצנו?

ימי חמישי 19:30-20:45

שכר לימוד

תאריכים:
10.3.2022 / 10.2.2022 / 20.1.2022 / 23.12.2021

חברים חדשים ₪ 420 -
מנויים ממשיכים ₪ 380 -
מועדון קתדרה ₪ 340 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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פילוסופיה

מתןך כרזת הסרט "לוליטה" (סטנלי קובריק)1962 ,

קורס מס' 38

ספרים שהייתי לוקח לאי בודד
מרצה :אירי ריקין ,יוצר דוקומנטרי ו"פילוסוף מעשי"

באולם
וגם ב-

פגישות עם ספרי מופת ושיחות על ערכם הספרותי והפילוסופי.
התכנית תלווה בקטעי וידאו.

התכנית:
• קֹהלת
מה מחבר בין פוסט-מודרניזם ללבטיו הקיומיים של
בן המאה העשירית לפנה"ס ,והאם הכל באמת "הבל
הבלים"?
• ייסורי ורתר הצעיר (יוהאן וו .גיתה)
איך הפך שברון ליבו של צעיר גרמני לספר הקטלני
באירופה
• מוות בוונציה (תומס מאן)
קריסתו ואחריתו של מלחין גרמני ,שיעור על טיבם
של חיי אנוש
• עולם חדש מופלא (אלדוס האקסלי) ובלייד ראנר
(פיליפ ק .דיק)
צמד גלויות עבר מהעתיד שכבר כאן...

• מחכים לגודו (סמואל בקט)
על טבעו המחכה תמיד של האדם ,ולמה בעצם אנחנו
מחכים?
• בעל זבוב (ויליאם גולדינג) ועל העיוורון
(ז'וזה סארמאגו)
שני משלים על טבעה האכזרי של החיה האנושית ,עם
נגיעה של חמלה ותקווה
• לוליטה (ולדימיר נבוקוב)
אז למה באמת אנחנו כל כך מזועזעים?
• נער קריאה (ברנהארד שלינק)
כיצד מתמודדת גרמניה האחרת עם עברה

ימי חמישי 19:30-20:45

שכר לימוד

תאריכים:
13.1.2022 / 16.12.2021 / 25.11.2021 / 28.10.2021
9.6.2022 / 12.5.2022 / 24.3.2022 / 17.2.2022

חברים חדשים ₪ 750 -
מנויים ממשיכים ₪ 690 -
מועדון קתדרה ₪ 640 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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מדעי החברה

אקטואליה
משפט
תרבויות
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אקטואליה
קורס מס' 39

חייל ישראלי שומר על בבסיס בזמן השקיעה 9 ,ביולי ,Guarding the Horizon ,2008
Israel Defense Forces

שישי אסטרטגי

מגזין אקטואלי לדיון בנושאי מלחמה ושלום ,חברה,
ממשל וחוסן לאומי
מייסד הסדרה :אלוף (מיל ).שלמה גזית ז"ל ,לשעבר ראש אמ"ן ונשיא אונ' בן גוריון בנגב
אחת לחודש ביום שישי בבוקר נתכנס כדי להאיר ,לחדש ולעדכן בשאלות הקיומיות החשובות באמת .נבחן את
האיומים ,הסיכויים והסיכונים ,מבית ומחוץ ,בזירה הצבאית ,המדינית ,הבינלאומית והחברתית.

מנחים משתתפים:
נורית קנטי
מגישה ועורכת אקטואליה ,גלי צה"ל
אלוף (מיל ).דורון אלמוג
חתן פרס ישראל ,מייסד "עלה נגב-נחלת ערן",
לשעבר אלוף פיקוד הדרום

הנושאים שיעלו לדיון:
• החזיתות מצפון ומדרום  -האתגרים והשתנות המערכה
• האיום האיראני ומשחקי הכח במזרח התיכון
•  ,BDSדה -לגיטימציה ,אתגרים משפטיים ואנטישמיות
• פדיון שבויים  -התפיסה הישראלית :בין עסקת ג'יבריל לעסקת שליט
• כאן זה לא אמריקה  -הקרע עם יהדות התפוצות
• קיצוניות ,טרור פנימי ומתח בין דתי בחברה הישראלית
• בניין הכוח  -מאופיו המשתנה של החייל הישראלי לחוסנו הארגוני של צה"ל
• אתגר הנגישות כתנאי לחוסן חברתי
• מאזן הכוחות הבינלאומי
• יחסי ארה"ב ישראל בעידן של חילופי ממשל
התכנית פתוחה לשינויים ותגיב על אירועים אקטואליים רלוונטיים.
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אקטואליה

שישי אסטרטגי  -המשך
בין המרצים (א"ב):
אהוד אולמרט ,ראש הממשלה לשעבר
אלוף (מיל ).גיורא איילנד ,לשעבר ,ראש המל"ל וראש
אגף המבצעים במטכ"ל
אלוף (מיל ).יצחק בריק ,לשעבר ,מפקד אוגדה ,מפקד
המכללות הצבאיות ונציב קבילות החיילים
פרופ' סרג'יו דלה-פרגולה ,פרופ' אמריטוס במכון
ליהדות זמננו ,האוניברסיטה העברית בירושלים
דני דיין ,לשעבר ,קונסול ישראל בניו -יורק וראש
מועצת יש"ע
עמוס הראל ,הפרשן הצבאי של "הארץ"
תא"ל (מיל ).סימה וואקנין גיל ,לשעבר ,מנכ"לית
המשרד לנושאים אסטרטגיים והצנזורית הצבאית
הראשית
ערן זינגר ,פרשן "כאן" לענייני החברה הערבית ומגיש
"מרחאבית" בכאן ב'
אלוף (מיל ).עמוס ידלין ,לשעבר ,ראש אמ"ן וראש
המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS

אל"מ (מיל ).ליאור לוטן ,לשעבר ,מתאם השבויים
והנעדרים מטעם רה"מ וראש מחלקת שבויים ונעדרים
בצה"ל
פרופ' יגיל לוי ,מומחה ביחסי צבא ,חברה ופוליטיקה,
האוניברסיטה הפתוחה
דביר קריב ,לשעבר ,איש שטח בחטיבה היהודית
בשב"כ ,השתתף בחקירת רצח רבין .איש חינוך
אלוף (מיל ).טל רוסו ,לשעבר ,מפקד פיקוד הדרום
וראש אגף המבצעים במטכ"ל
ח"כ פרופ' יוסי שיין ,לשעבר ,ראש ביה"ס לממשל
ומדיניות באוניברסיטת תל אביב ,פרופ' אמריטוס
באוניברסיטת ג'ורג'טאון וושינגטון D.C
סימה שיין ,ראש תכנית איראן במכון למחקרי ביטחון
לאומי  ,INSSלשעבר ,רח"ט מחקר במוסד
אל"מ (מיל ).עו"ד פנינה שרביט ברוך ,ראש התכנית
למשפט בינ"ל במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS

ימי שישי 9:00-11:00

שכר לימוד

תאריכים:
11.2.2022 / 14.1.2022 / 17.12.2021 / 19.11.2021
24.6.2022 / 27.5.2022 / 29.4.2022 / 1.4.2022 / 4.3.2022

חברים חדשים ₪ 950 -
מנויים ממשיכים ₪ 880 -
מועדון קתדרה ₪ 810 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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אקטואליה

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמאן.

קורס מס' 40

וילה בג'ונגל
סדרה הסוקרת את ההיבטים הגלובאליים ,ההיסטוריים ,האקטואליים והגיאו-פוליטיים
של ישראל ומצבה בקונטקסט הכאוטי במזרח התיכון.

באולם
וגם ב-

התכנית:
• ישראל ,איראן ,המזה"ת  -ניווט במים סוערים
מרצה :אלוף (מיל ).עמוס גלעד ,ראש המכון
למדיניות ואסטרטגיה  ,IDCהמרכז הבינתחומי,
הרצליה
• מה התחליף ללאומיות הפאן ערבית? מה התחליף
לאיסלאם הרדיקלי?
מרצה :ח"כ פרופ' יוסי שיין ,לשעבר ,ראש ביה"ס
לממשל ומדיניות באוניברסיטת תל אביב ,פרופ'
אמריטוס באוניברסיטת ג'ורג'טאון וושינגטון D.C
• רוסיה בזירה הבינ"ל והשלכות על ישראל
מרצה :צבי מגן ,חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון
לאומי  ,INSSשימש כשגריר ישראל ברוסיה ,עמד
בראש ארגון "נתיב"
• דרקונים ומבוכים :מה סין רוצה במזרח התיכון?
מרצה :ד"ר אייל פרופר ,לשעבר הקונסול הכללי
בשנגחאי והציר המדיני בבייג'ינג

• מה קורה בוילה :דעת הקהל בישראל
מרצה :ד"ר ציפי ישראלי ,חוקרת בכירה במכון
למחקרי בטחון לאומי  ,INSSראש התכניות לחקר
דעת קהל ,תקשורת ובטחון לאומי
• מפת הגושים החדשה במזרח התיכון
מרצה :ד"ר צבי בראל ,הפרשן לענייני המזרח התיכון
"הארץ" ,המכללה האקדמית ספיר
• ישראל טורקיה ומזרח הים התיכון
מרצה :ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק ,מתמחה בפוליטיקה
וביחסי החוץ של תורכיה וביחסי תורכיה-ישראל,
מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה,
אוניברסיטת תל אביב
• המעצמות והמזרח התיכון  -משוואות חדשות
מרצה :פרופ' עוזי רבי ,ראש מרכז משה דיין לחקר
המזרח התיכון ואפריקה ,אוניברסיטת תל-אביב

ימי שלישי 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
8.2.2022 / 18.1.2022 / 7.12.2021 / 9.11.2021
7.6.2022 / 10.5.2022 / 29.3.2022 / 1.3.2022

חברים חדשים ₪ 780 -
מנויים ממשיכים ₪ 720 -
מועדון קתדרה ₪ 660 -
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אנגלה דורותיאה מרקל ,קנצלרית גרמניה ,לצד ג'סינדה ארדרן ,ראשת ממשלת ניו זילנד

אקטואליה
קורס מס' 41

מנהיגים מעצבים עולם חדש
מרצה :נדב איל ,בעל טור ופרשן בכיר בקבוצת "ידיעות אחרונות"
ובחדשות  ,13זוכה פרס סוקולוב לעיתונות

באולם
וגם ב-

נעסוק במנהיגים ובדרך בה הם שינו ומשנים את המציאות.

התכנית:
• ג'ו ביידן
נשיא ארה"ב הנוכחי :מתון ,משעמם למדי ,פוליטיקאי
מקצועי .האם עלייתו מסמלת תפנית?
• דונלד טראמפ
האם טראמפ הוא אמריקה החדשה או הישנה?
האם הוא ההוכחה לכשל שוק של דמוקרטיה או
להצלחתה?
• שי ג'ינפינג
הנשיא של סין הוא המנהיג האוטוריטרי ביותר מאז
מאו .תעודת זהות
• ולדימיר פוטין
הצאר החדש והחזון של השבת רוסיה לגדולתה

• ויקטור אורבן
הדגמה של משבר הדמוקרטיות בהונגריה
• מורשת אנגלה מרקל
בין השדים של גרמניה ללקחיהם ,בין קנצלרית
הברזל שפרשה מתפקידה ובין עליית הימין
הפופוליסטי
• ז'איר בולסונארו
ההבטחה של ברזיל החדשה ,ושברה
• ג'סינדה ארדרן
ניו זילנד וההבטחה למנהיגות נשית חדשה

ימי שלישי 11:30-12:45

שכר לימוד

תאריכים:
8.2.2022 / 11.1.2022 / 14.12.2021 / 16.11.2021
7.6.2022 / 10.5.2022 / 5.4.2022 / 8.3.2022

חברים חדשים ₪ 780 -
מנויים ממשיכים ₪ 720 -
מועדון קתדרה ₪ 660 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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אקטואליה
קורס מס' 42

המלך עבדאללה ה 2-של ירדן מגיע לישיבה הפרלמנטרית הפותחת בבירה עמאן ,ב  -10בנובמבר 2019

התשבץ המזרח תיכוני
מרצה :פרופ' עוזי רבי ,ראש מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה,
אוניברסיטת תל -אביב

באולם
וגם ב-

הסחרור המתמשך בזירה האזורית מייצר תמונת מציאות מורכבת ,אך כזו שיש בה עבור ישראל ,לצד איומים מוכרים
משדות המאה ה ,20 -גם הרבה הזדמנויות מרתקות .קורס זה מבקש להנכיח את החוויה המזרח תיכונית בתודעה
הישראלית.

התכנית:
• לאחר הבחירות לנשיאות  -איראן בפתחה של שנת 2022
• ארזי הלבנון  -בין שמיים לארץ
• עיראק  -החלום ושיברו
• הממלכה ההאשמית בירדן  -אתגרים מבית ומחוץ
• סוריה  -תמונתו של המפץ המזרח תיכוני
• ישראל והמזרח התיכון  - 2022מפת דרכים חדשה

ימי ראשון 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
24.4.2022 / 13.3.2022 / 20.2.2022 / 23.1.2022
26.6.2022 / 22.5.2022

חברים חדשים ₪ 540 -
מנויים ממשיכים ₪ 480 -
מועדון קתדרה ₪ 420 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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אורן נהרי

פרופ' סוזי נבות

אקטואליה ומשפט
קורס מס' 43

העולם  -תמונת מצב

משפט ואקטואליה

מרצה :אורן נהרי ,עיתונאי ופרשן ,מומחה
לחדשות חוץ

מרצה :פרופ' סוזי נבות,
הפקולטה למשפטים ,המכללה למינהל

אחת לחודש נדבר על אירועים ותהליכים שמשנים את
העולם ,מעל מתחת לרדאר של התקשורת המקומית
והבינלאומית ,הכל עם פרשנות רחבה ומאירת עיניים.
בסוף כל מפגש יוקדש זמן לשאלות הקהל.

ננתח שורה של אירועים אקטואליים מתחומי
המשפט הציבורי והחוקתי ,לצד דיון על המתחים
בין הרשויות :המחוקקת ,המבצעת והשופטת.
בסוף כל מפגש יוקדש זמן לשאלות הקהל.

ב-

קורס

ב-

ימי שני  ,18:00-19:15ב-

ימי רביעי ב ,17:00 -ב-

תאריכים:
7.2.2022 / 10.1.2022 / 13.12.2021 / 8.11.2021
13.6.2022 / 16.5.2022 / 11.4.2022 / 7.3.2022

תאריכים:
24.11.2021 / 10.11.2021 / 27.10.2021
12.1.2022 / 29.12.2021 / 15.12.2021

שכר לימוד

שכר לימוד

חברים חדשים ₪ 640 -
מנויים ממשיכים ₪ 560 -
מועדון קתדרה ₪ 480 -

חברים חדשים ₪ 640 -
מנויים ממשיכים ₪ 590 -
מועדון קתדרה ₪ 540 -

קורס
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משפט
קורס מס' 44

תיקים פליליים מספרים
מרצה :עו"ד אביגדור פלדמן ,פובליציסט העוסק במשפט פלילי וזכויות אדם
פשעים יוצאי דופן שביצעו גברים ונשים ,את רובם הכיר וייצג עו"ד אביגדור פלדמן.
נתמקד באישיותם של העבריינים ,האם יש ביניהם מכנה משותף.
במהלך הקורס יתארחו אנשים הקשורים לפרשות עליהן נדון בקורס.

התכנית:
• חטיפתו ורציחתו של הנער אורון ירדן
פשע ללא תקדים .חטיפה שהסתבכה לרצח
• אתי אלון ונפילת הבנק למסחר
פקידת בנק שהפילה בנק וגנבה כרבע מיליארד שקל,
כסף שמימן לאורך זמן ארגוני פשע גדולים
• נשים רוצחות
חוה יערי ואביבה גרנות שרצחו את מלה מלבסקי,
תיירת מארה"ב.
גיתית איזראלוב שרצחה את בעלה בתקווה לזכות
בירושתו

• מרגלים :מרקוס קלינגברג ,ומרדכי ואנונו
קלינגברג גדול המרגלים שפעל בישראל ,אפידמיולוג
בכיר במכון הביולוגי
מרדכי ואנונו לעומתו ,טכנאי בכור הגרעיני שפרסם
מידע ביחס לעוצמתה הגרעינית של ישראל
• רצח השופט עדי אזר
מה כתב עו"ד דיויד וינר מהסנגוריה הציבורית ,במכתב
שהשאיר על פרקליטת המחוז רות דוד לפני שהתאבד
• פרשת משה קצב
לאחר דחיית הסדר טיעון ,כתב אישום מחודש
והרשעה ,נגזרו על קצב  7שנות מאסר.
הערעור בעליון נדחה .האם נעשה צדק?

ימי רביעי 19:30-20:45

שכר לימוד

תאריכים:
/ 2.2.2022 / 5.1.2022 / 8.12.2021 / 3.11.2021
30.3.2022 / 2.3.2022

חברים חדשים ₪ 620 -
מנויים ממשיכים ₪ 560 -
מועדון קתדרה ₪ 480 -
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תרבויות
קורס מס' 45

חידה ושמה הודו
מהי הודו? התרבות המרתקת והטקסים הססגוניים ,הריחות ,הטעמים והצבעים .מסע אל התרבויות והנופים
שמסתתרים בדרום העמוק של תת היבשת ההודית .אלה רק חלק מהסיבות שבזכותן פתחנו את הסדרה .אז מהו סוד
הקסם של הודו?

התכנית:
• דלהי  -השער לעיר הגועשת בעולם
ד"ר רוני פרצ'ק ,החוג ללימודי מזרח אסיה ,אוניברסיטת תל אביב
• מה בין אפוס הודי עתיק לאופרה טורנדוט
חיים שוסטר ,מומחה לדתות ותרבויות המזרח הרחוק
• אלות ואלים בעולמם של בני האדם :פולחן הצלמים בהינדואיזם
ד"ר אהוד הלפרין ,החוג ללימודי מזרח אסיה ,אוניברסיטת תל אביב
• אוצרותיו של הדרום העמוק
מורן קושניר ,חוקרת תרבות הודו

ימי ראשון 19:30-20:45

שכר לימוד

תאריכים:
6.2.2022 / 9.1.2022 / 12.12.2021 / 7.11.2021

חברים חדשים ₪ 380 -
מנויים ממשיכים ₪ 320 -
מועדון קתדרה ₪ 280 -
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תרבויות
קורס מס' 46

מפגשים חובקי עולם

באולם
וגם ב-

מרצה :יואל שתרוג ,עיתונאי וצלם גיאוגרפי
מסעות ייחודיים מבעד לעדשה של צלם גיאוגרפי .הרצאות המשלבות צילומים ,מוסיקה,
קטעי סרטים ,סיפורים אישיים ותובנות ממפגשים מרתקים.

התכנית:
• רומא :אספרסו ,מלאכים ,שדים ומה שביניהם
• ניו-יורק עד הקצה
• מלאכים על שמי ברלין
• אמסטרדם  -עיר שהיא יצירת אמנות
• סיפורי בתי קברות
בעקבות בתי קברות ,הלוויות ומנהגי קבורה בתרבויות שונות ותפיסתן את המוות
• יוון על פי זורבה
• הסודות של פריז
• איסטנבול :מסע לממלכת המסתורין

ימי שלישי 17:30-18:45

שכר לימוד

תאריכים:
15.2.2022 / 25.1.2022 / 14.12.2021 / 16.11.2021
14.6.2022 / 17.5.2022 / 5.4.2022 / 8.3.2022

חברים חדשים ₪ 680 -
מנויים ממשיכים ₪ 620 -
מועדון קתדרה ₪ 560 -
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רפואה ,מדע ופסיכולוגיה

רפואה
מדע
פסיכולוגיה
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רפואה ומדע
קורס מס' 47

פריצות דרך ברפואה ובחקר המוח
ייעוץ והנחיה :יואב מה טוב ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה משתתף :ד"ר בני בר-גיל ,אוניברסיטת תל-אביב

באולם
וגם ב-

הסדרה מארחת חוקרי מוח ורופאים בכירים המצעידים את המדע ופורצים דרך.

התכנית:
• פריצות דרך בקריאת מחשבות ישר מן המוח
פרופ' עידן שגב ,מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי
המוח ,האוניברסיטה העברית בירושלים
• המוח האנושי בהתמודדות עם העידן הדיגיטלי
ד"ר דרור דולפין ,פסיכיאטר ,סגן מנהל "סורוקה",
מרכז רפואי אוניברסיטאי
• פעולות המוח בשינה ובחלום
פרופ' יובל ניר ,חוקר בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ובי"ס סגול לחקר המוח ,אוניברסיטת תל-אביב
• טיפולים חדשים ברפואת הלב
פרופ' רן קורנובסקי ,מנהל המערך לקרדיולוגיה ,בתי
החולים בילינסון והשרון ,ראש החוג לקרדיולוגיה
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב
• פריצות דרך במניעה ובטיפול במחלת הפרקינסון
פרופ' ניר גלעדי ,מנהל המערך הנוירולוגי ,המרכז
הרפואי תל-אביב
• חידושים ברפואת עמוד השדרה
ד"ר אלון פרידלנדר ,מנהל היחידה לעיוותי עמוד
שדרה ,המרכז הרפואי שיבא
• מה קורה לנו במצבי לחץ
פרופ' חרמונה שורק ,המכון למדעי החיים,
האוניברסיטה העברית בירושלים

• העתיד כבר כאן  -על רפואה מדויקת בטיפול בסרטן
פרופ' תמר פרץ ,אונקולוגית בכירה ,המרכז הרפואי
הדסה ,בי"ס לרפואה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
• נוגדנים דו ראשיים ותאים מהונדסים:
האם אימונותרפיה זה כדור הקסם העתידי למגוון
רחב של מחלות?
פרופ' עידו עמית ,המחלקה לאימונולוגיה ,מכון ויצמן
למדע
• כיצד חקר המוח ישנה את מציאות החיים של
בני המאה ה21-
יואב מה טוב ,חוקר מוח ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
• שינויים הורמונליים בגברים ובנשים אחרי  50פלוס
פרופ' מרק גלזרמן ,מנהל המרכז לרפואה מגדרית,
המרכז הרפואי רבין
• מה בין קרבות אויר ובין הקרב על בריאות העיניים
פרופ' אהוד אסיה ,המנהל הרפואי של "מרכז עין טל"
לרפואת עיניים
• טיפולים חדשים בהתמודדות עם השמנה ומחלת
הסכרת
ד"ר מריאלה גלאנט ,אנדוקרינולוגית ,מרכז גלאנט
לטיפול בסכרת

ימי שישי 9:30-11:00

שכ"ל  8 -מפגשים

תאריכים:
4.2.2022 / 7.1.2022 / 10.12.2021 / 5.11.2021
17.6.2022 / 13.5.2022 / 1.4.2022 / 4.3.2022

חברים חדשים ₪ 810 -
מנויים ממשיכים ₪ 690 -
מועדון קתדרה ₪ 640 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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רפואה ומדע
קורס מס' 48

סלבס במדע
מרצה :פרופ' עילם גרוס ,המחלקה לפיזיקת חלקיקים ,מכון ויצמן למדע,
והמרכז לחקר החלקיקים ,Cern ,שוויץ

באולם
וגם ב-

התכנית:
• גלילאו גליליי  -אף על פי כן נוע תנוע
הפיסיקאי הראשון בהיסטוריה שלא ויתר על האמת
המדעית למרות החיים בצל האינקוויזיציה .על
המאבק שבין המדע לכנסייה .וגם מה הקשר בין
גלילאו לסופרמן...
• אייזק ניוטון  -מדען או מכשף?
אבי המכניקה והחשבון הדיפרנציאלי ,עסק גם
באלכימיה ובתורת הקבלה בדבקות.
• מארי קירי  -גאונות אובססיבית
המלכה הבלתי מעורערת של המדע  -מגלת
הרדיואקטיביות .זכתה בשני פרסי נובל ופילסה את
דרכה לתהילה בעולם שכולו גברים.
• אלברט איינשטיין  -היהודי המפורסם ביותר מאז ישו
מי ששכנע את העולם בקיומם של אטומים ,הפך את
מושגי המרחב זמן על פיהם ,גילה את תורת הקוונטים
והמציא מחדש את הגרביטציה.

• ריצ'רד פיינמן  -הפיסיקאי הצבעוני ביותר בהיסטוריה
מימיו בפרויקט מנהטן ,דרך הדיאגרמות הקרויות
על שמו ועד לפענוח אסון צ׳לנג׳ר .זכה בפרס נובל
ב.1965 -
• הלורד קלווין  -אבי תורת החום
ויליאם תומסון ,מי שהביא לעולם את סולם
הטמפרטורה שקרוי על שמו ,הראשון שחישב את גיל
השמש ועשה טעות היסטורית שנחקקה בדברי ימי
המדע.
• סטיבן הוקינג  -גאון או סלב
מי שגילה שחורים שחורים אינם שחורים ,תוך שגופו
כבול לכסא גלגלים ,היווה סמל לניצחון הרוח על
הגוף.

ימי שישי 9:30-11:00

שכר לימוד

תאריכים:
11.2.2022 / 14.1.2022 / 24.12.2021 / 12.11.2021
27.5.2022 / 8.4.2022 / 11.3.2022

חברים חדשים ₪ 720 -
מנויים ממשיכים ₪ 650 -
מועדון קתדרה ₪ 590 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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רפואה ומדע
קורס מס' 49

על הספקטרום המוחי
מרצה :ד"ר בלתזר רועי תירוש ,רופא ומרצה בתחום חקר המוח

באולם
וגם ב-

הפעילות המוחית נעה ממצבים של מודעות לתהליכים שמצויים בתת מודע .בעבר מצבים כמו עונג ואיום ,זיכרון
ושכחה ,הנאה והתמכרויות נתפסו כמנוגדים .היום הם נצפים כספקטרום של ממשק אחד.
בקורס נצלול לתוך פנים שונות של הספקטרום.

התכנית:
• הבעיה הפסיכופיזית
הקשר בין גוף לנפש הוא בעיה פילוסופית עתיקת
יומין .קבלת הנפש כממשות גופנית היא תפנית בחקר
המוח
• תפקודי הזיכרון
האם שכחה היא זכרון קלוקל? האם זיכרון הוא
המבדיל בין האדם ושאר בעלי החיים?
• מוסר ומוח
האם יש לנו רצון או שמא אנחנו מכונות אוטומטיות
הפועלות על רצף של קלט ופלט
• קל לרצות קשה לשחרר
החיפוש אחר עונג והתמכרות .מה חושפת
ההתמכרות על מנגנוני הפעילות המוחית? אולי כאן
דווקא נמצא "מותר האדם"?

• אני מודט משמע אני קיים
על הרצף שבין מדיטציה להיפנוזה .איך משפיעים
טיפולים התנהגותיים וקוגניטיביים על המוח? כיצד
ניתן להשתמש בהם?
• לחשוב כדי ללמוד
בין הלא מודע ללמידה קוגניטיבית .מה ניתן ללמוד
מליידי גאגא ותלמידי חכמים?
• לראות את הצלילים
על החושים ,איך השמיעה קשורה לראייה והריח
לטעם .האם כולם קשורים יחד?
• מי הבוס
אזור המנהלה במוח ,זיכרון ולמידה ,קשב ושיפוט,
נפתח למחקר ותובנות חדשות

ימי שלישי 9:30-10:45

שכר לימוד

תאריכים:
8.2.2022 / 11.1.2022 / 14.12.2021 / 16.11.2021
7.6.2022 / 10.5.2022 / 5.4.2022 / 8.3.2022

חברים חדשים ₪ 780 -
מנויים ממשיכים ₪ 720 -
מועדון קתדרה ₪ 660 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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פסיכולוגיה
קורס מס' 50

פסיכיאטריה בג'ינס
פסיכיאטרים בכירים מה"מרכז לבריאות הנפש גהה" בסדרת הרצאות שתנפץ מיתוסים
ותספר את כל מה שחשוב לדעת ,באמצעות מחקרים מעודכנים ,מקרי בוחן מהקליניקה
וקטעי סרטים רלוונטיים.

באולם
וגם ב-

התכנית:
• גוף ונפש ומה שביניהם
מרצה :פרופ' גיל זלצמן ,מנהל ה"מרכז לבריאות
הנפש גהה" ,מומחה בפסיכיאטריה כללית ומומחה
בפסיכיאטריה של הילד
• למה בעצם קיימות מחלות פסיכיאטריות?
על פסיכיאטריה ואבולוציה
מרצה :ד"ר דרור דולפין ,סגן מנהל ה"מרכז הרפואי
סורוקה"
• אנשים שרוצים למות  -על אובדנות ומניעתה
מרצה :פרופ' גיל זלצמן ,יו"ר המועצה הלאומית
למניעת אובדנות

• לראות את הקולות  -על פסיכוזה וחוויות אנושיות
אחרות
מרצה :ד"ר גלעד אגר ,מומחה בפסיכיאטריה
ומ״מ סגן מנהל המחלקה הפסיכוגריאטרית
ב"מרכז לבריאות הנפש גהה"
• פסיכותרפיה מפרויד עד מיינדפולנס
מרצה :פרופ' גיל זלצמן ,הפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב

ימי שלישי 19:30-20:45

שכר לימוד

תאריכים:
5.4.2022 / 8.3.2022 / 15.2.2022 / 18.1.2022
17.5.2022

חברים חדשים ₪ 510 -
מנויים ממשיכים ₪ 450 -
מועדון קתדרה ₪ 390 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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פסיכולוגיה
קורס מס' 51

פסיכיאטריה  -לא בדיוק מה שחשבת
מרצה :ד"ר אורן טנא ,מנהל המרפאות הפסיכיאטריות,
המרכז הרפואי תל-אביב ,איכילוב

באולם
וגם ב-

מסע בין מושגי היסוד של עולם בריאות הנפש ,בשפה קולחת ורוויית הומור.

התכנית:
• "לא לפחד כלל"
למה אנחנו מפחדים ,מתי פחד הוא "לגיטימי",
מתי הוא הופך לחרדה ומתי חרדה דורשת טיפול
• כשמנגנון העצב מתקלקל
כיצד נראה דיכאון "קליני" ,כיצד מבדילים בינו לבין
דכדוך מתמשך או סתם עצב ,מה אנחנו יודעים על
הגורמים לו ועל גורמי הסיכון

• שיגעון
אי-שפיות ...מה זה בעצם? איך נראית פסיכוזה ,כיצד
מאבחנים אותה ,האם האדם הפסיכוטי בהכרח מסוכן
• העתיד כבר כאן
מה טומנת הטכנולוגיה בעולם בריאות הנפש ,כיצד
היא תשנה את האבחון והטיפול הפסיכיאטרי

ימי שישי 11:30-12:45

שכר לימוד

תאריכים:
28.1.2022 / 31.12.2021 / 26.11.2021 / 22.10.2021

חברים חדשים ₪ 380 -
מנויים ממשיכים ₪ 320 -
מועדון קתדרה ₪ 280 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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פסיכולוגיה
קורס מס' 52

יצרים ואגו  -זה כל הסיפור?
מרצה :ד"ר אנאבלה שקד ,מייסדת ומרצה בכירה בביה"ס לפסיכותרפיה,
מכון אדלר

באולם
וגם ב-

בבסיס הקורס הסרט הארגנטינאי "סיפורים פרועים" (קומדיה שחורה משנת  .)2014בכל הרצאה יוקרן סיפור אחד
מתוך הסרט .ההרצאה תנתח את הדמויות והסיפור על פי הפסיכולוגיה האינדיבידואלית ותעניק תובנות משמעותיות
על החיים של כל אחד מאתנו.

התכנית:
• הכל אודות לאמא
האם ההורים אשמים/אחראיים על מי שהפכנו להיות,
האם נקמה יכולה לרפא פגיעות
• אל תהיה חכם ,תהיה מוכן לשלם מחיר
מתי להיות צודק ,מתי להיות חכם ,ובכל מקרה ,איזה
מחירים נהיה מוכנים לשלם
• עד שהמוות יחבר בינינו
איך מתפתחים קונפליקטים ,איך ניתן לפתור אותם,
והאם ניתן למנוע אותם

• לפוצץ את המועדון  -האדם והממסד
לא פעם אנו נתקעים מול ביורוקרטיה בלתי אפשרית
ואטימות ממסדית .איזו השפעה יכולה להיות לאזרח
הקטן?
• כסף  -פסגה ותהום
סוגיות שבין כסף ומוסר .מה כסף יכול לקנות ,ומה
ראוי שיקנה
• תשוקה ,בגידה ומה שביניהם
האם ניתן לשקם זוגיות לאחר בגידה

ימי שלישי 19:30-20:45

שכר לימוד

תאריכים:
8.2.2022 / 11.1.2022 / 7.12.2021 / 9.11.2021
29.3.2022 / 1.3.2022

חברים חדשים ₪ 540 -
מנויים ממשיכים ₪ 500 -
מועדון קתדרה ₪ 460 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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פסיכולוגיה
קורס מס' 53

מיינדפולנס  -מהמזרח למערב :קורס חוויתי
מרצה :מתי ליבליך ,ממייסדי התכנית לתרפיה מבוססת מיינדפולנס בבית הספר לעבודה
סוציאלית ,אוניברסיטת בר אילן ,מחברת רב המכר "שבילי המיינדפולנס"
הקורס עוסק במיינדפולנס מהזווית המערבית ,תוך אימון המפתח בנו כישורים :ריכוז ,קשב ונוכחות.
הקורס הינו חוויותי וכולל הנחיות תרגול בין המפגשים בדרך מדורגת ומותאמת לכל המתעניין בתורת המיינדפולנס.

התכנית:
• מהו תרגול  -מהבודהיזם למערב
• מיינדפולנס וחמלה עצמית
• מיינדפולנס :מהו קשב חשוף ,כיצד הוא שונה מהקשב הרגיל שלנו
• כלים לעבודה עם מחשבות
• מהי חמלה עצמית  -במה היא נבדלת מהערכה עצמית ,מהם שלושת צירי החמלה על פי כריסטין נף
• מביקורת עצמית לתיקון עצמי חומל  -חמלה עצמית על פי פול גילברט
• מיינדפולנס ויחסים בין-אישיים

ימי שישי 11:30-13:00

שכר לימוד

תאריכים:
4.2.2022 / 31.12.2021 / 26.11.2021 / 22.10.2021
29.4.2022 / 1.4.2022 / 4.3.2022

חברים חדשים ₪ 660 -
מנויים ממשיכים ₪ 610 -
מועדון קתדרה ₪ 560 -

מוז"א  -מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון  2רמת-אביב
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קובי מידן ,צילום :איליה מלניקוב

מרצה :קובי מידן ,מתרגם,
איש רדיו וטלוויזיה
בדרכו הייחודית של קובי מידן נחווה
חוויה ספרותית עמוקה ,מרתקת וקצבית.
הקורס ילווה בקריאה אמנותית ,תמונות,
קטעי סרטים ומוסיקה.

נבותאיליה מלניקוב
סוזי צלם
פרופ'מידן.
קובי

קורס מס' 54

קורס מס' 55

מרצה :פרופ' סוזי נבות,
הפקולטה למשפטים,
המכללה למינהל
ננתח שורה של אירועים אקטואליים
מתחומי המשפט הציבורי והחוקתי,
לצד דיון על המתחים בין הרשויות:
המחוקקת ,המבצעת והשופטת.
בסוף כל מפגש יוקדש זמן לשאלות
הקהל.

התכנית:

הקתדרה בכפר

חייהם ויצירתם
של גדולי השירה
והתרבות
האמריקנית

שישי משפטי

• לאונרד כהן :מ"סוזן" ועד "הללויה"
• וולט וויטמן :לידתה של אומה
• אלן גינזבורג :בין קדיש ל"תועבה"
• בוב דילן :קאובוי יהודי

ימי שלישי 11:00-12:15

ימי שישי ,בשעה 10:00

תאריכים:
1.2.2022 / 4.1.2021 / 7.12.2021
8.3.2022

תאריכים:
13.5.2022 / 8.4.2022 / 25.3.2022
10.6.2022

שכר לימוד

שכר לימוד

חברים חדשים ₪ 420 -
מנויים ממשיכים ₪ 360 -
מועדון קתדרה ₪ 320 -

חברים חדשים ₪ 430 -
מנויים ממשיכים ₪ 390 -
מועדון קתדרה ₪ 360 -

מרכז וייל ,רח' הנוטע  ,4כפר שמריהו

מרכז וייל ,רח' הנוטע  ,4כפר שמריהו

- 63 -

הקתדרה בכפר

תערוכות ששינו את פני האמנות והאוצרות במאה ה 20-וה ,21-ויצרו חיבורים חדשים בין
אמנות ,טבע ואופנה ,בנאליזציה ורוע ,מושגיות וצורה ,מגלומניות והפרזה.

התכנית:
• איך מכניסים טבע למוזיאון?
על תערוכות עיצוב פורצות דרך
שמגדירות מחדש את מערכות היחסים
בין הטבעי למלאכותי.
מרצה :גלית גאון ,ראש התוכנית
לאוצרות בשנקר ,ראש מכון שנקר
לחקר העיצוב
• דמיאן הירסט  -אוצרות מתהומות
הבלתי ייאמן
אמן ההפרזה שהעלה בונציה ב2017-
תערוכה חד פעמית המשווה את
אוצרות העבר ,דמויות מופת ומיתוסים,
לתרבות הצריכה ,לדמויות דיסני וגיבורי
אינסטנט בני זמננו.
מרצה :חגית פלג רותם ,עיתונאית,
אוצרת וחוקרת תרבות חזותית
• האפיפיור לובש פראדה
בעקבות תערוכת האופנה במטרופוליטן
״גופים שמימיים".
מרצה :יערה קידר ,היסטוריונית ואוצרת
אופנה

• כשגישה נהפכת לצורה!
הארלד זימן והתערוכה המושגית
הראשונה ששינתה את פני האוצרות
העכשווית .מסע בזמן :מהקונסטהאלה
( )Kunsthalleברן ,שוויץ1969 ,
לפונדציונה פראדה (Fondazione
 ,)Pradaונציה.2013 ,
מרצה :ד"ר אסנת צוקרמן ,תיאורטיקנית
המתמקדת באוצרות עכשווית והיסטוריה
של תערוכות
• הבאנאליזציה של הרוע
״לשקף את הרוע״ ,תערוכה שהוצגה
במוזיאון היהודי בניו-יורק ושינתה לעד
את ייצוג השואה באמנות.
מרצה :פרופ' דנה אריאלי ,עוסקת
במחקר ובצילום ובקשרי הגומלין בין
אמנות לפוליטיקה
• מה ללואי ה 14-ולאמנית האמריקאית
קיקי סמית׳?
תערוכה רטרוספקטיבית של קיקי סמית'
בה הוצג פרויקט שטיחים מפואר שנעשה
בשיתוף פעולה עם יצרני שטיחים
צרפתיים שעבדו בשביל לואי ה.14 -
מרצה :ניבי אלרואי ,אמנית רב תחומית,
חוקרת את הקשר שבין מדע לאמנות

ימי שלישי 10:00-11:15

שכר לימוד

25.1.2022 / 21.12.2021 / 23.11.2021
12.4.2022 / 22.3.2022 / 22.2.2022

חברים חדשים ₪ 590 -
מנויים ממשיכים ₪ 530 -
מועדון קתדרה ₪ 480 -

תאריכים:

מרכז וייל ,רח' הנוטע  ,4כפר שמריהו
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קורס מס' 56

דמיאן הירסט ,אוצרות מתהומות הבלתי יאומן ,הביאנלה של ונציה2017 ,

תערוכות פורצות דרך ששינו
את פני האמנות העכשווית

סמינר קיץ במלון אוריינט בירושלים
מקבוצת היוקרה של רשת ישרוטל
 25-27/7/2021ראשון-שלישי
תכנית הסמינר:
הרצאות:
• "יש שופטים בירושלים"
מרצה :פרופ' סוזי נבות ,הפקולטה למשפטים ,המכללה למינהל
• קווים לדמותה של הישראליות
הסופר אשכול נבו בשיחה עם העיתונאית ליאת רגב ,כאן  -תאגיד השידור הציבורי
• תודעה ,כאוס וסדר מחשבתי חדש בעידן של מהפכה מתמדת
מרצה :נעם מנלה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
• "מלכת היופי של ירושלים"
מרצה :הסופרת שרית ישי לוי על מקורות ההשראה לספרה שעובד לסדרת טלוויזיה בYES -

סרט דוקומנטרי חדש:
• "החלון הרביעי"  -דוקו חדש על הסופר עמוס עוז
(פסטיבל דוקאביב )2021
במאי הסרט יאיר קדר ישוחח עם הקהל בתום ההקרנה ויענה
על שאלות.

מופעים:
• "קולה של הארץ"
מופע משיריהם היפים של אהוד מנור ,מתי כספי ,נורית הירש ,יאיר רוזנבלום וסשה ארגוב.
בין השירים :ימי בנימינה ,אין לי ארץ אחרת ,ברית עולם ,בלדה לשוטר ,הכל זהב ,זמר
המפוחית ,שיר ערש ,שיעור מולדת ,שיר העמק ,את תלכי בשדה.
תנחה ליד הפסנתר :גבי ארגוב
זמרים :אייל חביב ונועה ארגוב ,כלי נשיפה :סלעית להב ,קונטרבס :גלעד אפרת
• להקת "הטרנזיסטור" במופע מחווה לאריק איינשטיין
ליד הפסנתר :משה לוי ,שהפיק לאיינשטיין ולשלום חנוך את האלבום "מוסקט".

מחיר הסמינר לחברי הקתדרה ,לאחר  10%הנחה
אדם בחדר זוגי רגיל ,על בסיס חצי פנסיון
כולל כניסה להרצאות ,לסרט ולמופעים החל מ₪ 2,340-

סמינרים באחוזות נופש וספא

אקטואליה ונוסטלגיה -
קווים לדמותה של הישראליות

להזמנות:
מרכז הזמנות
5585
ישיר
ישרוטל
*
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סמינרים באחוזות נופש וספא

!Sold Out

מלון הספא והיין "כרמים"
צרפת  -לא רק לפרנקופילים
 / 30.10-1.11.2022שבת-שני
הזמנה דרך ישרוטל ישיר *5585

מלון פסטורל  -כפר בלום
Paris Je t'aime
 / 3-5.2.2022חמישי-שבת
הרשמה דרך מלון פסטורל 04-6836611

מלון ישרוטל ים המלח
 / 24-26.2.2022חמישי-שבת
הזמנה דרך ישרוטל ישיר *5585

מלון הספא והיין "כרמים"
 / 18-20.12.2021שבת-שני
5585
הזמנה דרך ישרוטל ישיר
*

מלון בראשית
 / 13-15.2.2022ראשון-שלישי
הזמנה דרך ישרוטל ישיר *5585

מלון בראשית
 / 22-24.5.2022ראשון-שלישי
הזמנה דרך ישרוטל ישיר *5585

המעוניינים בהסעה מאורגנת הלוך ושוב מתל-אביב מוזמנים לפנות למשרדי הקתדרה
בטלפון *5288
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קורס מס' 57

מרצה :ד"ר ירון עובדיה ,חוקר בתחום האסלאם ,המזרח התיכון והחברה
הפלסטינית
הסיורים:
• כפרי המשולש :כפר קאסם ,ג'לג'וליה וטירה
באזור המשולש גרים מעל  200,000איש שלמעט קניות וניגוב חומוס את רובם
איננו מכירים.
נתחיל בביקור בכפר קאסם ,נראה את אנדרטת הטבח מ 1956-ונבקר במסגד הסמוך,
נמשיך לג'לג'וליה ,למסגד הגדול ,נצפה על המרחב ונמשיך לטייבה לסיור בכפר.

סיורים בארץ

האסלאם  -נקודת מבט מקומית

• קדושת ירושלים באסלאם
נתחיל בבוקר בסיור מקיף בהר הבית (ללא כניסה למסגדים) ,נמשיך לסיור ברובע
המוסלמי ,משם נלך לביקור בהר ציון סביב קבר דוד ונסיים בבית הקברות המוסלמי
ממילא.
• ירושלים בספרות הפלסטינית וביקור במוזיאון האסלאם
בחלקו הראשון של היום נצא לסיור בשתי שכונות ערביות .לאחר מכן נכנס לעיר
העתיקה לביקור באתרים שונים ,דרך יצירות מהספרות הפלסטינית העכשווית .נקרא
יומנים ,שירים ,סיפורים ועוד .לאחר מכן נבקר במוזיאון לאמנות האסלאם.
כל הסיורים יוצאים ממוז"א.
פרטים לגבי שעות יציאה וחזרה יינתנו בסמוך למועד הסיור.

ימי שני

שכר לימוד

תאריכים:
28.3.2022 / 28.2.2022 / 31.1.2022

חברים חדשים ₪ 840 -
מנויים ממשיכים ₪ 750 -
מועדון קתדרה ₪ 660 -
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א

פרופ' שלמה אבינרי
ד"ר גלעד אגר
אהוד אולמרט
ד"ר הנרי אונגר
אלוף (מיל ).גיורא איילנד
נדב איל
ד"ר יניב איצקוביץ'
ד"ר רוחמה אלבג
אלוף (מיל ).דורון אלמוג
ניבי אלרואי
ד"ר אביב אמית
פרופ' אהוד אסיה
פרופ' דנה אריאלי

מרצים  -תשפ"ב

ב

הסופר חיים באר
פרופ' אורי ביאלר
פרופ' שלמה בידרמן
הסופרת שהרה בלאו
איה בן רון
פרופ' מיכל בר-אשר סגל
ד"ר צבי בראל
אלוף (מיל ).יצחק בריק
יאיר ברק

ג

גלית גאון
דנה גילרמן
איילת גינזבורג
ד"ר מריאלה גלאנט
פרופ' מרק גלזרמן
אלוף (מיל ).עמוס גלעד
פרופ' ניר גלעדי
פרופ' עילם גרוס
ד"ר דיוויד גרייבס

ד

אסף דה פריס
ד"ר דרור דולפין
דני דיין
רותי דירקטור
פרופ' סרג'יו דלה-פרגולה

ה

יונתן הירשפלד
פרופ' אריאל הירשפלד
ד"ר אהוד הלפרין
אפרת הראל-היימן
עמוס הראל
יסכה הרני

ו

פרופ' מיכאל וולפה
דוד ויצטום
תא"ל (מיל ).סימה וואקנין גיל
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ז

מאיה ז"ק
ד"ר אילת זהר
ד"ר אפי זיו
ערן זינגר
פרופ' גיל זלצמן
ד"ר מוטי זעירא
ענת זפרני

ח

ד"ר חיים חיון
משה חרמץ

ט

ד"ר אורן טנא

י

פרופ' חנה יבלונקה
ד"ר תמי יגורי
עמוס ידלין
ד"ר מרדכי יושקובסקי
גיל יפמן
ד"ר רז יצחקי
שרית ישי לוי
ד"ר ציפי ישראלי

כ

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק
ורדי כהנא

ל

הרב ד"ר בנימין לאו
פרופ' תומר לב
אבי לובין
אל"מ (מיל ).ליאור לוטן
פרופ' יגיל לוי
ד"ר דורון לוריא
מתי ליבליך

מ

צבי מגן
יואב מה טוב
פרופ' ליעד מודריק
קובי מידן
גלעד מלצר
נעם מנלה
ד"ר יואב מנסטר
ד"ר לירז מרגלית

נ

הסופר אשכול נבו
פרופ' סוזי נבות
אורן נהרי
ד"ר יצחק נוי
פרופ' יובל ניר
נירית נלסון

ס

מירי סגל
רוני סומק

ע

ד"ר ירון עובדיה
הרב אילעאי עופרן
פרופ' עידו עמית

פ

ד"ר ג'רמי פוגל
אוריאל פיינרמן
חגית פלג רותם
אנדי פלדבאו
עו"ד אביגדור פלדמן
ד"ר אייל פרופר
ד"ר אלון פרידלנדר
פרופ' תמר פרץ
ד"ר רוני פרצ'ק

צ

ד"ר אסנת צוקרמן
פרופ' משה צוקרמן

ק

פרופ' רן קורנובסקי
מורן קושניר
יאיר קדר
יערה קידר
נורית קנטי
אורן קפלן
דביר קריב
מיקי קרצמן

ר

פרופ' עוזי רבי
דורון רבינא
ד"ר אילן רבינוביץ'
אלוף (מיל ).טל רוסו
הרבה מירה רז
פרופ' יעקב רז
פרופ' איריס רחמימוב
אירי ריקין
פרופ' (אמריטוס) שלום רצבי

ש

פרופ' עידן שגב
גיל שוחט
חיים שוסטר
פרופ' חרמונה שורק
ד"ר יעל שטרנהל
פרופ' יוסי שיין
סימה שיין
פרופ' אניטה שפירא
ד"ר חיים שפירא
אפרת שפירא-רוזנברג
ד"ר אנאבלה שקד
פרופ' דניס שרביט
עו"ד פנינה שרביט ברוך
יואל שתרוג

ת

ד"ר בלתזר רועי תירוש
פרופ' יולי תמיר

 .1הודעה על פתיחת הקורס תשלח בדוא"ל לנרשמים כשבועיים לפני פתיחתו.
הנהלת "הקתדרה" שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ,עליהם תימסר הודעה אישית
לכל הנרשמים לאותו קורס.
 .2נוהל ביטול הרשמה:
עד יום לפני תחילת הקורס

ללא עלות

לאחר מפגש אחד

ערך יחסי של מפגש אחד  10% +משכר הלימוד

לאחר שני מפגשים

ערך יחסי של שני מפגשים  10% +משכר הלימוד

לאחר שלושה מפגשים

ערך יחסי של שלושה מפגשים  10% +משכר הלימוד

לאחר ארבעה מפגשים או יותר

אין החזר כספי ,לא ניתן עוד לבטל הרשמה

 .3בקשת ביטול ההרשמה תוגש בדוא"ל למרכז ההרשמה .המועד הקובע הינו מועד
קבלת הבקשה.
 .4במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי ,מיוחד וממושך ,שאינו מאפשר
לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות ,יש לפנות מיידית למרכז
ההרשמה ,בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים .כל בקשה תיבדק לגופו של עניין ,בכפוף
להגדרות בנוהלי "הקתדרה" .יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם
להפסקת הלימודים.
 .5זיכויים וזכויות המנויים:
מנויים המודיעים  48שעות מראש על היעדרות מהרצאה זכאים לשמוע הרצאה
חלופית על בסיס מקום פנוי ,זאת בתנאי שנרשמו לסדרה או לקורס בשנת הלימודים
תשפ"ב.
• מספר הזכויות שניתן לצבור מוגבל ל 6-לאדם בשנה.
• צבר של זכויות אינו בסיס לרכישת קורס ללא תשלום.
• הקתדרה נוהגת באדיבות וברוחב לב ומעודדת מימוש הזכות להרצאה חלופית
להרצאות שהן חלק מקורסים שנתיים בלבד ,ולא להרצאות חד-פעמיות ,מופעים
מוסיקליים וסרטי קולנוע.
הפיצוי תקף להרצאה חלופית בשנת הלימודים השוטפת תשפ"ב.
 .6הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל
סיבה אחרת .במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
 .7הפעלת תכניות הלימודים וכן טיפול בלומדים באחריותה הבלעדית של "הקתדרה".
 .8הזכות לשינויים שמורה לקתדרה.

הנחות ומבצעים

מידע כללי על נהלי הרשמה

מועד קבלת בקשת ביטול

גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה

(ההנחות ניתנות מהמחיר הגבוה של הסדרות והקורסים בידיעון תשפ"ב)
 .1גמלאי משרד ראש-הממשלה בעלי כרטיס ההנחות הלבן זכאים ל 30%-הנחה
בהרשמה לקורסים בלבד.
 .2מחזיקי תעודת נכה ועיוור ומלוום זכאים ל 30%-הנחה בהצגת תעודה מתאימה.
 .3קרן ידע של אגודת העיתונאים ומועדון "חבר-ידע" זכאים להנחה על קורסים נבחרים,
פרטים באתרי האינטרנט של האירגונים.
 .4מחזיקי כרטיס האשראי של מועדון יח"ד זכאים ל 5%-הנחה ברישום לקורסים,
ההנחה מוענקת באופן אוטומטי דרך חברת האשראי.
 .5חברי מועדון חוג השמש של רשת ישרוטל זכאים ל 10%-הנחה בהרשמה לקורסים
בלבד.
 .6חברי עמותת בוגרי בנק לאומי זכאים ל 20%-הנחה ממחיר הקטגוריה אליה הם
משתייכים (חברים חדשים  /חברים ממשיכים  /חברי מועדון קתדרה "פלוס")
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כבר הצטרפת ל"קתדרה פלוס"?
מועדון הלקוחות של הקתדרה במוז"א
מצטרפים למועדון הלקוחות ונהנים מהנחות
קבועות והטבות מיוחדות לאורך השנה:

מועדון הלקוחות של הקתדרה

המחיר הנמוך ביותר על:

מועדון הלקוחות של הקתדרה
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כ 100 -קורסים וסדרות שנתיות
מאות הרצאות חד-פעמיות ,מופעים מוסיקאליים,
סרטים דוקומנטרים וסרטים בהקרנת טרום בכורה
סופי שבוע וסמינרים לימודיים במלונות היוקרה של
רשת ישרוטל

מתנות הצטרפות:
זוג כרטיסים להרצאות מתוך קורסים
ניתן להעניק במתנה גם לחברים אהובים במיוחד

מתנה לכבוד יום ההולדת!
למימוש בחודש בו חל יום ההולדת

הנחות בתערוכות קבע ומתחלפות במוז"א
ומוז"א  - SHOPחנות המתנות של מוז"א
 10%הנחה בקנייה מעל  ₪ 200בחנות המתנות של מוז"א

לרכישה :טל*5288 .

www.katedra.co.il / katedra@katedra.co.il

פרטי הנרשם:
שם פרטי ומשפחה:

שם ומשפחה בן/בת הזוג:

מספר תעודת זהות מלא ( 9ספרות):

מספר תעודת זהות מלא ( 9ספרות):

מס':

רחוב:
מיקוד:

מס' דירה:

טל' בבית:

עיר/ישוב:
טל' נייד:

דואר אלקטרוני (אימייל):

פרטי הקורס המבוקש (נא למלא פרטים בהתאם למפורט במידע על הקורס):
מס' קורס

מס' מנויים מבוקש

סה"כ לתשלום

הערות

אופן התשלום תשלום בכרטיס אשראי (ויזה ,ישרכארד ,אמריקן אקספרס):
שם בעל הכרטיס:
מס' הכרטיס:

מס' תעודת זהות של בעל הכרטיס:

תוקף הכרטיס:

מס' בגב הכרטיס:
מס' תשלומים:

טופס הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב 2021/22

כתובת:

תשלום בהמחאה:
יש לשלוח המחאה יחידה על מלוא הסכום לפקודת הקתדרה לפי כתובת הדואר המופיעה מטה.

ניתן להירשם לפי בחירתך:
באמצעות הטלפון*5288 :
באמצעות וואטסאפ054-9195288 :
לאחר שעות הפעילות ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי
באמצעות הדואר" :הקתדרה" ,ת.ד  ,39133תל-אביב ,מיקוד 6139101
באמצעות פקס03-6422163 :
באמצעות דוא"לkatedra@katedra.co.il :
באמצעות פנייה מאתר האינטרנטwww.katedra.co.il :
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*5288 .טל

054-9195288
www.katedra.co.il
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