הקתדרה החדשה כפר-סבא

תרבות
ערוצי
אמנות אקטואליה מדע ודעת
הרצאות עם מיטב המרצים מהאקדמיה ומהתקשורת במגוון תחומים
מדע רפואה פסיכולוגיה אקטואליה קולנוע הסטוריה
מוסיקה אמנות פילוסופיה תנ“ך כלכלה מסע ועוד

לוח התוכניות  -סמסטר סתיו
ימי ראשון

10.9.17-31.12.17

חוויות תרבות שאסור להחמיץ  -הבטיחו את מקומותיכם  -הרשמו מבעוד מועד
בשל עומס צפוי בקופה  -מומלץ ביותר לרכוש כרטיסים מראש!!!
שתי הרצאות מידי יום א' בשעה  09:00בשעה  - 10:30כולל כיבוד קל
מחיר מנוי  -סמסטר סתיו ) 30הרצאות( ₪ 540 :מחיר כרטיס יומי ) 2הרצאות(₪ 40 :
ההרצאות מתקיימות באודיטוריום בית ספיר ,רח‘ ירושלים  35חניה חינם
לשרותכם מערכת שמע לכבדי שמיעה
לפרטים ,הרשמה וכרטיסים :טל‘ *6775
ובאתר הרכישות tarbut.kfar-saba.muni.il
לפרטים נוספים :נילי ליבר מנהלת הקתדרה nililiber@gmail.com
09-7640730
סיגלית צבי מזכירת הקתדרה SigalitZ@jdcnet.org
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10.9.17
 09:00ה"פאם פאטאל" בתרבות התנ"ך ועד ימינו
מרצה :הסופרת יוכי ברנדס
מסע אל נבכי נפשן של נשים המפתות גברים .מתמר ואשת פוטיפר ועד יעל ,דלילה ,איזבל ושרון סטון.
על הדמיון המפתיע שבינהן וכיצד רואה אותן המספר הפטריאכלי אז והיום.

 10:30ישראל בין משבר לתקווה  -ניתוח חברתי ,אופטימי ויצירתי
מרצה :אברום בורג סופר והוגה דעות יו"ר הכנסת והסוכנות )לשעבר(
על מפת השברים והשסעים בחברה הישראלית והשפעתם ההרסנית.
למול הפוטנציאל הטמון בתוכנו ,לשינוי ,תיקון והבראה  -תובנות מפתיעות ונועזות.

17.9.17
 09:00ג'ון קנדי  -האיש ,המיתוס והטרגדיה
מרצה :אורן נהרי עורך חדשות חוץ walla news
הנשיא הצעיר ,הכריזמתי ,רודף הנשים יפה התואר ,ששינה את פני הבית הלבן והעולם כולו.
דמותו ואישיותו הייחודית ,על רקע סיפורה הטראגי של "משפחת קנדי המקוללת".

 10:30החלום ונפש האדם
מרצה :פרופ' אבשלום אליצור  -מכון אייר למחקר מתקדם
החלום כמשקף את התת מודע ,את עולמנו הרגשי ,את יצרינו הסמויים ואת משאות הנפש שלנו.
על חשיבות החלום ועל תרומתו הקריטית לבריאות הגוף והנפש.

24.9.17
 09:00אמריקה לאן? פנייה של אמריקה בעידן טראמפ
מרצה :פרופ' יוסי שיין ,ראש ביה"ס לממשל ומדיניות  -אוניברסיטת ת"א
האם אמריקה מתפרקת מנכסיה הדמוקרטיים? והופכת לאלימה וגזענית יותר?
מה משמעות השינוי ביחסה לישראל ,למזרח התיכון ולאירופה  -על טראמפ האיש הבלתי צפוי ומדיניותו.

 10:30השפעת המצב הנפשי על המח ועל מערכת החיסון
מרצה :פרופ' אסיה רולס  -הפקולטה לרפואה ,הטכניון
על הקשר שבין חשיבה חיובית ,אופטימיות ,אמונה ומצב רוח ,לבין חיזוק המערכת החיסונית וריפוי מחלות.
והאם אוכל וסקס טוב מעלים את רמת החיסון?  -ממצאי מחקרים חדשניים ומפתיעים.

1.10.17
 09:00ולדימיר פוטין  -האיש ,סיפור חייו ,דמותו ומדיניותו
מרצה :אורן נהרי עורך חדשות חוץ walla news
מי האיש? דיקטטור אכזר או ג‘נטלמן רוסי?  -מה סוד אופיו? והאם יחזיר את עידן ”המלחמה הקרה“?
על המנהיג הפופולרי ,שהצעיד את רוסיה לעידן חדש .על אישיותו ,עוצמתו והשפעתו בתוך רוסיה ומחוצה לה.

 10:30המח לאן? פריצות דרך בחקר המח
מרצה :ד"ר רביד דורון  -חוקר מח
סוד התאים האפורים  -על מנגנון התפקוד המופלא של קליפת המח ,על פגיעות מוחיות והנזקים הנגרמים בגינן.
ועל טכנולוגיות מרחיקות לכת לריפוי ,תיקון ושיקום המח  -כבר לא מדע בדיוני.
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15.10.17
*  09:15הון ,שלטון ועיתון  -הזמנה לשחיתות?
מרצה :מתן חודרוב  -פרשן כלכלי ערוץ 10
מיהם הטייקונים השולטים בחיינו? מה הסכנה ברכוזיות של הכח הנצבר בידיהם?
ומה ההשלכות הכלכליות והדמוקרטיות של כח זה ,על האזרח ועל מוסדות המדינה?

*  11:00גנטיקה חידת החיים  -על תאי גזע
מרצה :אירית כינור  -יועצת גנטית
מהם תאי גזע? תפקידם ,יעודם ותרומתם האדירה לרפואה ולמדע  -על טכנולוגיות פורצות דרך
והאם בעתיד הנראה לעין ,ניתן לייצר מתאי הגזע "בנק" של חלקי חילוף לגוף האדם.

22.10.17
 09:00פני אסד לאן? מלחמת האזרחים והשלכותיה על ישראל
מרצה :פרופ' עוזי רבי  -ראש החוג למזרחנות  -אוניברסיטת ת"א
מהן הסיבות למלחמת האזרחים? מי הם הכוחות הפועלים בשטח  -מי נגד מי?
ומה משמעותה של המעורבות הרוסית והאמריקאית .כל אלה והשלכותיהם על בטחון ישראל והאיום הסורי.

 10:30החיים בידינו  -על מודעות ,רגשות וחופש בחירה
מרצה :ד“ר אנאבלה שקד  -מרצה בכירה בביה“ס לפסיכותרפיה ,מכון אדלר
לגעת באושר זו לא רק סיסמה ...תובנות ,טיפים וכלים מעשיים כיצד לנהל את חיינו ואת רגשותינו
באופן המיטבי ביותר ,גם בעיתות משבר ואובדן .הדרך להגיע לרווחה נפשית ולחייך אל החיים.

29.10.17
 09:00קימונו בעולם ההיטק  -נשים ביפן בין מסורת לקדמה
מרצה :איילת איידלברג  -אנתרופולוגית מומחית לתרבויות מזרח אסיה
מסע מרתק אל עולמה של האשה היפנית .על מעמדה ותפקידה כאם ,כרעייה וכאשת קריירה,
ועל האמביציה הבלתי מתפשרת שלה ,להביא את ילדיה להשגים ולהצלחה כלכלית.

 10:30רמברנדט  -האיש ,חייו ויצירתו
מרצה :ד"ר דורון לוריא  -אוצר ראשי מוזיאון ת"א
מדוע נחשב לאחד מענקי האמנות? העומק הפסיכולוגי של יצירותיו ,פרשנותו המקורית לספורי התנ"ך וקשריו
המיוחדים עם היהודים .כל אלה על רקע סיפור חייו הטראגי ,מות אשתו וכל ילדיו ,פשיטת הרגל שלו ומותו כעני מרוד.

5.11.17
 09:00הרמב"ם  -האיש ,דמותו ותורתו
מרצה :ד"ר עודד ציון  -הסטוריון מומחה לחקר דתות
על האדם ומשמעותו בתורתו של הרמב"ם .על גדולתו ההסטורית ,כתביו ותפיסת עולמו החדשנית.
כל אלה והשפעתם על העולם החילוני והדתי עד ימינו אנו.

 10:30על תוקפנות ואלימות  -מסע אל נבכי המח
מרצה :ד"ר רביד דורון  -חוקר מח
מה מקורן של תופעות הזעם והאלימות? ומדוע הן בלתי נשלטות? על המנגנון המוחי האחראי לאלימות ועל
הכימיקלים המופרשים באזורי המח השונים ,במהלך התנהגות תוקפנית .והאם לעבריינים מבנה מח שונה משלנו?
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12.11.17
 09:00טכנולוגיה ופריצות דרך ברפואה  -העתיד כבר כאן
מרצה :ד"ר אשר עידן  -מומחה למדע ועתידנות  -אוניברסיטת בר אילן
הבשורות הרפואיות במאה ה - 21-תרופות וטיפולים לאלצהיימר ופרקינסון ,מחיקת מחלות מהקוד הגנטי,
הארכת תוחלת החיים ,השתלת ”בית מרקחת“ ומעבדה זעירה בתוך הגוף ,לאספקה של תרופות ולביצוע בדיקות.

 10:30נשים מאחורי הרעלה  -מעמד הנשים בסעודיה
מרצה :ד“ר מיכל יערי  -אוניברסיטת ת"א
הן חוות קיפוח ,דיכוי ואכזריות ,הן רכושו של הבעל והאב ,אסור להן לנהוג וללכת לבדן ברחוב,
והן מחוייבות לכסות את כל גופן .אך מתחת לרעלה ,הן מחוללות בהצלחה מהפכה פמיניסטית יוצאת דופן.

19.11.17
 09:00בטהובן הסימפוניה התשיעית  -לחוות ,להאזין ולהבין
מרצה :ד"ר איתן אור -נוי -מוזיקולוג חוקר ומרצה
יצירת המופת האחרונה של בטהובן שנכתבה בהיותו ,חירש ,מעורער בנפשו ובודד.
ננתח את תכניה ואת משמעותה המוסיקלית ,על רקע אישיותו ,סיפור חייו והתקופה ההסטורית שבה יצר.

 10:30דוד ובת שבע  -הסיפור האמיתי שמאחורי הקלעים
מרצה :הסופרת יוכי ברנדס
הסודות הכמוסים של "משל כבשת הרש" .האם נתן הנביא היה למעשה איש סודם של דוד ובת שבע?
והאם על אף חטאם ,מעניק הנביא לגיטימציה לבת שבע להיות המלכה הנבחרת  -חשיפה מפתיעה ונועזת.

26.11.17
 09:00פני סין לאן? אומה במהפך
מרצה :איילת איידלברג  -אנתרופולוגית מומחית לתרבויות מזרח אסיה
על השינויים הדרמטיים המתחוללים כיום בסין והרפורמות התרבותיות והחברתיות.
ביטול המשטר הקומוניסטי ,הפתיחות למערב ועד "חוק ילד אחד" והשינוי שחל בעקבותיו.

” 10:30עם סגולה“” ,עם בחירה“  -מסע אל התבונה היהודית
מרצה :דב אלבוים
האם המונח "עם סגולה" ביהדות מבטא גזענות ועליונות על עמים אחרים או שמשמעותו היא,
שהיעוד ההיסטורי של היהדות הוא להיות ”אור לגויים“  -פרשנות מזווית אחרת.

3.12.17
 09:00על אושר ,משמעות החיים ומה שביניהם  -מסע פילוסופי אל תוך הנפש
מרצה :אירי ריקין ,עתונאי ,מבקר ספרות מרצה לפילוסופיה  -אוניברסיטת ת""א )לימודי חוץ(
על פרדוקס האושר  -ומדוע "החיים הטובים" במאה ה 21-אינם מובילים אותנו לאושר המיוחל? ומדוע דווקא השפע
והנוחות גורמים לנו לדכאון ,חוסר שביעות רצון וחרדה? האם יש בכלל מתכון לאושר? ומהו?  -תובנות מפתיעות.

 10:30אשנב לאסלאם  -בין הסטוריה לאקטואליה ממוחמד ועד דעאש
מרצה :עודד ציון הסטוריון  -חוקר דתות ותולדות הרעיונות
ראשית האסלם ,הנביא מוחמד חייו ,פועלו ,תורתו ויחסו ליהדות .על הדרך שבה עיצבה מורשתו
את אימפריית האיסלאם ,משמשת עד היום מודל לחיקוי לדעאש ולכל ארגוני האסלאם הרדיקלי.
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10.12.17
 09:00על טייקונים ותספורות  -מה מסתתר מאחורי הקלעים
מרצה :מתן חודרוב  -פרשן כלכלי ערוץ 10
מדוע מנהלי החסכונות מוחלים בשם הציבור על חובות הענק של הטייקונים? ומה מניעיהם הסמויים?
כיצד מחיקת החובות הללו פוגעת באזרח הקטן ובחסכונותיו? והאם יש באופק סיכוי לרפורמה ולתיקון העוול?

 10:30ארוטיקה באמנות
מרצה :ד"ר דורון לוריא  -אוצר ראשי מוזיאון ת"א
על עירום ,מיניות ופורנוגרפיה והשתקפותם ביצירות האמנות של גדולי הציירים והפסלים.
נתבונן וננתח את יצירותיהם של סלבאדור דאלי ,גויא ,רובנס ,רודן ,טיציאן ואחרים.

24.12.17
” 09:00מאדאם באטרפליי“  -עזה כמוות האהבה  -לחוות ,להאזין ולהבין
מרצה :ד"ר איתן אור-נוי -מוזיקולוג חוקר ומרצה
יצירת המופת של פוצ'יני מלחין האופרות האיטלקי .יצירה העוסקת בסיפור אהבתה הטראגי של גיישה יפנית
לחייל אמריקני .ננתח את תוכנה של היצירה ואת הבטייה המוסיקליים ,בשילוב קטעים מתוך ביצוע קולנועי.

 10:30יחסינו לאן? על זוגיות ,קונפליקטים וקצרים בתקשורת
מרצה :ד“ר אנאבלה שקד  -מרצה בכירה בביה“ס לפסיכותרפיה ,מכון אדלר
על הקונפליקט הבין  -אישי במשפחה ובחברה ועל ותוצאותיו ההרסניות .כיצד מתפתח הקונפליקט ויוצא משליטה.
איך ניתן לעצור אותו ולמנוע את היווצרותו מלכתחילה  -תובנות וכלים לחיים בהרמוניה  -לא רק באגדות...

31.12.17
 09:00השפעתם של מזונות ותרופות על תפקוד המח
מרצה :ד"ר דן קרת  -רופא ונטורופט
מהם המזונות השומרים על תפקוד תקין של המח ומונעים את הזדקנותו? ועל נזקים של תרופות
כמו :כדורי שינה ,תרופות הרגעה ,תרופות לכולסטרול ועוד ,הפוגעות בזכרון ובחשיבה  -ממצאי מחקרים חדשניים.

 10:30צ'רלי צ'פלין  -הליצן העצוב ,חייו דמותו ויצירתו
מרצה :זיו אלכסנדרוני  -במאי סרטים ,מורה ומרצה לקולנוע
גאון הקולנוע שיצר סרטי מופת כתב ,ביים ושיחק בהם .גדולתו ותרומתו הענקית לתרבות הקולנוע.
ננתח את סרטיו המשקפים ביקורת ומחאה אמיצה כנגד הקפיטליזם .בקורת שעליה שילם מחיר אישי כבד.

מנוי לסמסטר סתיו
הכניסה להרצאות מחייבת הצגת כרטיס מנוי.
מיקום הישיבה קבוע ,כפי שמצויין על גבי הכרטיס.
אי השתתפות בהרצאה  -תזוכה בהרצאה חלופית.
הזיכוי מותנה בהודעה מראש על הביטול בטלפון*6775 :
לשרותכם ונוחותכם חנייה חינם בסמוך לאודיטוריום.
הנהלת הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתכנים ובמועדים.
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