15.12.19
 09:00בורמה מאחורי המסך  -על אנשים ,נופים ,תרבויות ומנהגים

סגל המרצים  -סמסטר סתיו 2019

מרצה :מורן קושניר  -מומחית לדרום מזרח אסיה
מסע אישי מרתק ,לאורך נהר האירוואדי ,באזורים הצפוניים של בורמה .הצצה לתוך המדינה הנשלטת ,על ידי כת
צבאית אכזרית .מפגש עם נופים מרהיבים ,אנשים יחודיים ותרבויות ותפישות חיים יוצאות דופן.

הקתדרה החדשה כפר-סבא

 10:30עוד חוזר הניגון  -נתן אלתרמן האיש ,ויצירתו
מרצה :יעל גורי  -מרצה לשירה ולספרות עברית
נתן אלתרמן מחשובי משוררי השירה העברית המודרנית שהשפיע רבות על אופיו של זרם זה .נדון בשיריו של המשורר
הפוסע בדרכי העולם מתוך ספרו ”כוכבים בחוץ“" ,מזכרת לדרכים"" ,עוד חוזר הניגון"" ,פגישה לאין קץ" ועוד.

רועי אלוני

דר‘ קרן בן-יצחק

פסנתרן ומרצה
בקתדראות ומכללות

פסיכולוגית
מומחית לחקר המח

דר‘ רז יצחקי

דוד ויצטום

חוקר מוסיקה
איש תקשורת ומומחה
אוניברסיטת בר -אילן
לקולנוע הסטורי

פרופ' חנה יבלונקה

דר‘ דפנה כצנלסון

פרופ' ידידיה גפני

פסיכולוגית קלינית
מרצה לפסיכולוגיה

חוקרת תולדות ישראל
חוקר גנטיקה,
אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת בן -גוריון

תרבות
ערוצי
אמנות אקטואליה מדע ודעת

22.12.19
 09:00לה בוהם  -שארל אזנאבור ,חייו, ,שירתו ופועלו
מרצה :זרח דוד  -חוקר תרבות
סיפור חייו של אחד מגדולי אמני צרפת ,מילדותו במשפחת אמנים פליטים מארמניה ועד לתהילה העולמית .על אישיותו
הייחודית כאמן וכפורץ דרך ועד להתגייסותו למען ארמניה וקשריו עם ישראל .כל אל העל רקע שיריו המופלאים.

רועי הורוביץ

איילת גינזבורג

שחקן ,במאי ודרמטורג יועצת לארגונים
מומחית לשפת הגוף
מרצה לתיאטרון

דר‘ שמעון אזולאי

דר‘ רוחמה אלבג

מרצה לפילוסופיה מרצה לספרות עברית,
האוניברסיטה העברית מכללת לוינסקי

יעל גורי

דר' דניאל נווה

מרצה לספרות
ולשירה עברית

אנתרופולוג
אוניברסיטת בר – אילן

 10:30לב פורץ דרך
מרצה :אירית כינור  -גנטיקאית ,מרצה ויועצת מדעית
חוקרים ישראלים הביאו לפריצת דרך אדירה בעולם הרפואה ,כאשר הצליחו להדפיס במדפסת תלת-מימד,
לב אנושי שמתבססות על רקמות שנלקחו מהחולה .כיצד נעשה התהליך והאם יחולל שינוי בכל סוגית ההשתלות?

29.12.19
יפורסם בהמשך

אשר גניס

זיו אלכסנדרוני

מרצה בכיר למקרא,
סמינר הקיבוצים

במאי סרטים
מורה ומרצה לקולנוע

אירית כינור
גנטיקאית  -מרצה
ויועצת מדעית

דר‘ יריב פלד

חוקר מומחה
בנושאי צבא ובטחון

דר‘ רוביק רוזנטל

דר‘ ליאת יקיר

מילונאי ,לשונאי וסופר
חוקרת בתחום
עתונאי בעתון מעריב הביוכימיה והגנטיקה

רכשו שוברי מתנה לחברים ומשפחה טל‘ *6775
הנהלת הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתכנים ובמועדים.

מנוי לסמסטר סתיו
הכניסה להרצאות מחייבת הצגת כרטיס מנוי.
מיקום הישיבה קבוע ,כפי שמצויין על גבי הכרטיס.
אי השתתפות בהרצאה  -תזוכה באירוע שווה ערך.
הזיכוי מותנה בהודעה מראש על הביטול בטלפון*6775 :
לשרותכם ונוחותכם חנייה חינם בסמוך לאודיטוריום.

¸ÃÇ±°´Å¸Á°¸É¿¸»¸±

מנוי מתנה  -לקתדרה החדשה
חוויות תרבות שאסור להחמיץ  -הבטיחו את מקומותיכם  -הרשמו מבעוד מועד

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 1.9.19-29.12.19
חוויות תרבות שאסור להחמיץ  -הבטיחו את מקומותיכם  -הרשמו מבעוד מועד

בשל עומס צפוי בקופה  -מומלץ ביותר לרכוש כרטיסים מראש!!!

לפרטים ,הרשמה וכרטיסים :טל‘ *6775
ובאתר הרכישות tarbut.kfar-saba.muni.il
לפרטים נוספים :נילי ליבר מנהלת הקתדרה nililiber@gmail.com
סיגלית צבי מזכירת הקתדרה 09-7640730 sigalitZ@jdcnet.org

שתי הרצאות מידי יום א' בשעה  09:00בשעה  - 10:30כולל כיבוד קל
מחיר מנוי  -סמסטר סתיו ) 30הרצאות( ₪ 540 :מחיר כרטיס יומי ) 2הרצאות(₪ 45 :
ההרצאות מתקיימות באודיטוריום בית ספיר ,רח‘ ירושלים  35חניה חינם
לשרותכם מערכת שמע לכבדי שמיעה
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1.9.19

6.10.19

 09:00יוון  -לגעת במים ,לגעת ברוח

 09:00מנדלסון ,חלום ליל קיץ  -להאזין ,לצפות ,להבין ולחוות

מרצה :יואל שתרוג  -צלם ,אמן וטייל
על אנשים נופים ומנהגים .מסע בצפון יוון .סלוניקי ,המנזרים התלויים ,ים כחול ,חופים לבנים וארכיטקטורה
מופלאה .כל אלה ועוד על רקע סיפורי הטברנות ,המיתולוגיה ,והמוסיקה היוונית.

 10:30מסע אל תוך הרגש  -על פחד ואומץ בראי המח
מרצה :דר' קרן בן-יצחק  -פסיכולוגית וחוקרת מח
מהם המנגנונים המוחיים המעוררים בנו רגשות כמו פחד ,חרדה ותעוזה.
איזה אזורי המח מופקדים על הרגשות הללו? והאם יש ביכולתנו להתמודד עם פחדים וחרדות ולשלוט בהם.

מרצה :רועי אלוני  -פסנתרן ומרצה למוסיקה
על המלחין הגרמני שהיה יהודי מומר וכונה "מוצארט הגרמני" .נדון ביצירותיו המופלאות ,נפרשן ונבין את סגנונו
המוסיקלי ,שנשען מחד על מסורות של המאה ה 18 -אך אופיין בעיקר בסגנון חדשני של המאה ה.19 -

 10:30עמוס עוז  -סיפור של אהבה וחושך
מרצה :דר' רוחמה אלבג  -מרצה לספרות עברית ,מכללת לוינסקי
על יצירת המופת של עמוס עוז ,שבה תיאר את סיפור חייו .על ילדותו בירושלים בצל התאבדותה של אימו ,הקשר
עם אביו ,המעבר לקיבוץ ועד להתבגרותו .כל אלה על רקע יצירותיו הנוספות "מיכאל שלי" "ארצות התן" ועוד.

8.9.19

27.10.19

 09:00פרויד  -האיש ,משנתו והסודות שמאחורי סיפור חייו

 09:00אבשלום  -נסיך הגאות והשפל

מרצה :דר' דפנה כצנלסון-בנק  -פסיכולוגית קלינית בכירה
היסודות המהפכניים במשנתו של פרויד ובשיטות הטיפול שלו ,על רקע התקופה והמשפחה שבה גדל .על תשוקתו
לאימו ,כיסוד להבנת תסביך אדיפוס והתת-מודע .על ילדותו ,בגרותו ,הנשים שבחייו והסודות שנחשפו לאחר מותו.

 10:30על הומור פילוסופיה ומה שביניהם
מרצה :דר' שמעון אזולאי  -מרצה לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית ירושלים
הבטים פילוסופיים על משמעותו של ההומור בחיינו ,מאפלטון ועד ל"הומור השכונה“ .כיצד ניתן לשפר את חיינו
ולהביא לתיקון עולם באמצעות ההומור  -זוית פילוסופית ייחודית ומפתיעה.

מרצה :אשר גניס  -מרצה בכיר למקרא סמינר הקיבוצים
דמותו של הנסיך יפה התואר ,השאפתני והערמומי .הנסיך המגן על אחותו תמר ,רוצח את אחיו ,מורד באביו שוכב
עם פילגשיו ואינו בוחל בכל אמצעי להגיע למלוכה ,עד לסופו הטראגי ,הקורע את לב אביו.

 10:30מהפכת ההנדסה הגנטית
מרצה :פרופ' ידידיה גפני  -חוקר גנטיקה ,אוניברסיטת בר-אילן
על משמעותה של ההנדסה הגנטית ותרומתה הרפואית המהפכנית .נתוודע לממצאי מחקרים וניסוים ,שמטרתם
לבצע תיקון של פגמים גנטיים ולמגר מחלות קשות.

15.9.19

3.11.19

 09:00הכל אודות בתי הקפה ...מוינה לתל-אביב

 09:00אקטואליה מזרח תיכונית

מרצה :דר' ישראל שק  -חוקר תרבות
על בתי הקפה הראשונים באירופה .מסע בין בתי הקפה הנוסטלגיים של ת"א הקטנה ,כסית ,אררט ושלג הלבנון .על
הסופרים אלתרמן ,ביאליק ושלונסקי שישבו בהם וכתבו עליהם ,על הרומנים האסורים והאהבות שצמחו בהן ועוד.

 10:30איראן  -נשים מאחורי הרעלה
מרצה :דויד ניסן  -מזרחן ,מומחה לאיראן
כיצד השפיעה המהפכה האיסלמית על מעמד הנשים וזכויותיהן ,בהשוואה למעמדן בתקופת שלטון השאח .מהן
הדרכים שבהן הנשים נאבקות כיום עם הקיפוח בזכויותיהן והאם מתחת לרעלה הן מצליחות ליצור שינוי במעמדן?

מרצה :דר יריב פלד  -מומחה לנושאי אסטרטגיה ובטחון
ההרצאה תעסוק בסוגייה אקטואלית -במזרח התיכון ה "תזזיתי“ )נכון לתאריך ההרצאה( ותנתח את מורכבותה,
את הבטייה השונים ואת השלכותיה על ישראל.

 10:30קולנוע  -התמודדותה של גרמניה עם עברה הנאצי
מרצה :דוד ויצטום  -איש תקשורת ומומחה לקולנוע הסטורי
כיצד בוחנת גרמניה כיום את עברה האפל? האם נערך חשבון נפש או תהליך של הכחשה.
כל אלה כפי שעולה בסרטי המופת "נער קריאה"" ,לבד בברלין"" ,להתראות גרמניה" ועוד.

22.9.19

10.11.19

 09:00לקום אל החיים

 09:00מח נשי מח גברי

מרצה :ענת יהלום
סיפורה המרגש והמטלטל של ענת יהלום ,שנפצעה אנושות במלחמת יום הכיפורים .על תחושת האובדן ,הסבל,
התהום והחשכה ועד להתמודדותה הנחושה ,מעוררת ההשראה .מסע מרתק של אופטימיות ,הומור ותקווה.

 10:30דמות היהודי בקולנוע  -מסטיבן שפילברג לעמוס גיתאי
מרצה :דר‘ אייל בורס  -ראש מסלול קולנוע וטלביזיה ,אוניברסיטת אריאל
ייצוגם המשתנה של היהודים בקולנוע ,מראשיתו ועד הקולנוע העכשווי .כיצד הייצוגים הללו משפיעים ,משנים
ומשקפים את עולם הדימויים האנטישמי .מ"רשימת שינדלר" ו"הפסנתרן" ועד "כיפור"" ,ממזרים חסרי כבוד" ואחרים.

מרצה :דר ליאת יקיר  -חוקרת בתחום הביוכימיה והגנטיקה
ממצאים מחזית המחקר המדעי מצביעים על הבדלים מובהקים בין גברים ונשים בכל הנוגע לרגש ,התנהגות
ומיניות .נתוודע למחקרים הללן ונסקור את המנגנונים שיוצרים את ההבדלים הללו.

 10:30מי מפחד מאופרה? על אופרה מהסרטים
מרצה :מרב ברק  -חוקרת אופרה ,מנחה ומפיקת קונצרטים
הכרות ראשונית עם עולם האופרה ,באמצעות סרטי קולנוע אהובים ופופולריים .מ"אישה יפה" ו“החיים היפים“ של
בניני ועד "אמדאוס" ואחרי .מפגש חוויתי מרגש עם אופרה בגובה העיניים .מיועד לחובבי ולחוששי אופרה.

17.11.19
 09:00מעבר למילים  ...על מסתורי שפת הגוף
מרצה :איילת גינזבורג  -מנחה ויועצת בתהליכי קבלת החלטות והבנת שפת הגוף
שפת הגוף מספקת מידע שמושי וחושפני על העומד מולנו והיא מהווה מראה לרגשותיו ולאישיותו.
כיצד נפרש אותה? והאם יש בכוחנו לשלוט בשפת הגוף ולשנותה?

 10:30על אמנות נשית ונשים באמנות
מרצה :דר' דורון לוריא  -אוצר מוזיאון ת"א )לשעבר(
מה משמעות המושגים? האם אכן יש מאפיינים יחודיים ליצירות של נשים? מדוע נשים הודרו והופלו בעולם האמנות
ויצירותיהן לא התקבלו? כל אלה ועוד ביצירותיהן של פרידה קאלו ,ג'ורג'יה אוקיף ,בתיה לישנסקי ,אביבה אורי ואחרות

24.11.19
 09:00דבר אליה  -הקולנוע עטור הפרסים של הבמאי פדרו אלמודובר
מרצה :זיו אלכסנדרוני  -במאי סרטים ומרצה לקולנוע
על חושניות ,תשוקה וכוחה של האהבה ,בסרטיו של אלמודובר ,הנחשב לגדול הבמאים האירופאים.
על אישיותו הצבעונית,סיפור חייו והמוטיבים החוזרים ביצירותיו.

 10:30כשהגוף והנפש בשיאם  -על יצירתיות ומצבי flow
מרצה :דר' דניאל נווה  -אנתרופולוג ,אוניברסיטת בר-אילן
מחקרים חדשניים הנשענים על חיבור שבין אנתרופולוגיה ,יצירתיות וחקר המח ,זיהו מנגנון מוחי המביא את הגוף והנפש
לשיאם .מהו המנגנון הזה ומה ביטויו? כיצד הוא מהווה תפקיד מרכזי ,בחברות של לקטים וציידים ובמסורות עתיקות.

1.12.19

 jazz-in 09:00תולדות הג'אז  -מניו-יורק לניו אורלינס
מרצה :דר' רז יצחקי  -מוזיקאי ג'אז מרצה וחוקר מוסיקה ,אוניברסיטת בר-אילן
בתחילת המאה ה ,20 -צלילי סצנת הלילה של נגני הג'אז ,בוקעת ממרתפי האלכוהול וכובשת את אמריקה
ב"תקופת היובש“ .תקופה שבה ,משקף הג'אז את החיים המתירניים של צעירים מרדניים ,הבועטים במוסכמות.

 10:30אנחנו הילדים של שנת ...48
מרצה :פרופ' חנה יבלונקה  -הסטוריונית ,מחברת הספר "ילדים זה בסדר גמור"
ביוגרפיה קולקטיבית של דור הילדים הראשון במדינת ישראל .מה אפיין דור זה? מה היו ערכיו? איך נראו בתי הספר שלו?
מה קרא? מה היו הסרטים האהובים עליו? כיצד חווה את מלחמת ששת הימים ויום כיפור ועוד .מסמך מרגש ומרתק.

8.12.19
 09:00חנוך לוין  -האיש ויצירתו
מרצה :רועי הורוביץ  -במאי ושחקן
חנוך לוין המחזאי המקורי ,הפעיל והמוצג כיום בתיאטרון הישראלי .מה ייחודו ומה המאפיינים של יצירתו שעוררה
תמיד ויכוחים סוערים? נעמוד על משמעותם של כמה מיצירותי "מלכת האמבטיה"" ,אשכבה"" ,הנער החולם" ועוד.

 10:30מדברים תנ"ך  -משפת התנ"ך לעברית מדוברת
מרצה :דר' רוביק רוזנטל  -בלשן ,עיתונאי וסופר
הקשר המפתיע שבין השפה העתיקה ,לעברית בת ימינו ולסלנג הישראלי .איך שירתה שפת התנ"ך את מושגי היסוד
של הציונות ,המילון הצה"לי והכלכלה המודרנית .על סלילת הדרך משפה דתית לשפה חילונית רב תרבותית.

1.9.19

6.10.19

 09:00יוון  -לגעת במים ,לגעת ברוח

 09:00מנדלסון ,חלום ליל קיץ  -להאזין ,לצפות ,להבין ולחוות

מרצה :יואל שתרוג  -צלם ,אמן וטייל
על אנשים נופים ומנהגים .מסע בצפון יוון .סלוניקי ,המנזרים התלויים ,ים כחול ,חופים לבנים וארכיטקטורה
מופלאה .כל אלה ועוד על רקע סיפורי הטברנות ,המיתולוגיה ,והמוסיקה היוונית.

 10:30מסע אל תוך הרגש  -על פחד ואומץ בראי המח
מרצה :דר' קרן בן-יצחק  -פסיכולוגית וחוקרת מח
מהם המנגנונים המוחיים המעוררים בנו רגשות כמו פחד ,חרדה ותעוזה.
איזה אזורי המח מופקדים על הרגשות הללו? והאם יש ביכולתנו להתמודד עם פחדים וחרדות ולשלוט בהם.

מרצה :רועי אלוני  -פסנתרן ומרצה למוסיקה
על המלחין הגרמני שהיה יהודי מומר וכונה "מוצארט הגרמני" .נדון ביצירותיו המופלאות ,נפרשן ונבין את סגנונו
המוסיקלי ,שנשען מחד על מסורות של המאה ה 18 -אך אופיין בעיקר בסגנון חדשני של המאה ה.19 -

 10:30עמוס עוז  -סיפור של אהבה וחושך
מרצה :דר' רוחמה אלבג  -מרצה לספרות עברית ,מכללת לוינסקי
על יצירת המופת של עמוס עוז ,שבה תיאר את סיפור חייו .על ילדותו בירושלים בצל התאבדותה של אימו ,הקשר
עם אביו ,המעבר לקיבוץ ועד להתבגרותו .כל אלה על רקע יצירותיו הנוספות "מיכאל שלי" "ארצות התן" ועוד.

8.9.19

27.10.19

 09:00פרויד  -האיש ,משנתו והסודות שמאחורי סיפור חייו

 09:00אבשלום  -נסיך הגאות והשפל

מרצה :דר' דפנה כצנלסון-בנק  -פסיכולוגית קלינית בכירה
היסודות המהפכניים במשנתו של פרויד ובשיטות הטיפול שלו ,על רקע התקופה והמשפחה שבה גדל .על תשוקתו
לאימו ,כיסוד להבנת תסביך אדיפוס והתת-מודע .על ילדותו ,בגרותו ,הנשים שבחייו והסודות שנחשפו לאחר מותו.

 10:30על הומור פילוסופיה ומה שביניהם
מרצה :דר' שמעון אזולאי  -מרצה לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית ירושלים
הבטים פילוסופיים על משמעותו של ההומור בחיינו ,מאפלטון ועד ל"הומור השכונה“ .כיצד ניתן לשפר את חיינו
ולהביא לתיקון עולם באמצעות ההומור  -זוית פילוסופית ייחודית ומפתיעה.

מרצה :אשר גניס  -מרצה בכיר למקרא סמינר הקיבוצים
דמותו של הנסיך יפה התואר ,השאפתני והערמומי .הנסיך המגן על אחותו תמר ,רוצח את אחיו ,מורד באביו שוכב
עם פילגשיו ואינו בוחל בכל אמצעי להגיע למלוכה ,עד לסופו הטראגי ,הקורע את לב אביו.

 10:30מהפכת ההנדסה הגנטית
מרצה :פרופ' ידידיה גפני  -חוקר גנטיקה ,אוניברסיטת בר-אילן
על משמעותה של ההנדסה הגנטית ותרומתה הרפואית המהפכנית .נתוודע לממצאי מחקרים וניסוים ,שמטרתם
לבצע תיקון של פגמים גנטיים ולמגר מחלות קשות.

15.9.19

3.11.19

 09:00הכל אודות בתי הקפה ...מוינה לתל-אביב

 09:00אקטואליה מזרח תיכונית

מרצה :דר' ישראל שק  -חוקר תרבות
על בתי הקפה הראשונים באירופה .מסע בין בתי הקפה הנוסטלגיים של ת"א הקטנה ,כסית ,אררט ושלג הלבנון .על
הסופרים אלתרמן ,ביאליק ושלונסקי שישבו בהם וכתבו עליהם ,על הרומנים האסורים והאהבות שצמחו בהן ועוד.

 10:30איראן  -נשים מאחורי הרעלה
מרצה :דויד ניסן  -מזרחן ,מומחה לאיראן
כיצד השפיעה המהפכה האיסלמית על מעמד הנשים וזכויותיהן ,בהשוואה למעמדן בתקופת שלטון השאח .מהן
הדרכים שבהן הנשים נאבקות כיום עם הקיפוח בזכויותיהן והאם מתחת לרעלה הן מצליחות ליצור שינוי במעמדן?

מרצה :דר יריב פלד  -מומחה לנושאי אסטרטגיה ובטחון
ההרצאה תעסוק בסוגייה אקטואלית -במזרח התיכון ה "תזזיתי“ )נכון לתאריך ההרצאה( ותנתח את מורכבותה,
את הבטייה השונים ואת השלכותיה על ישראל.

 10:30קולנוע  -התמודדותה של גרמניה עם עברה הנאצי
מרצה :דוד ויצטום  -איש תקשורת ומומחה לקולנוע הסטורי
כיצד בוחנת גרמניה כיום את עברה האפל? האם נערך חשבון נפש או תהליך של הכחשה.
כל אלה כפי שעולה בסרטי המופת "נער קריאה"" ,לבד בברלין"" ,להתראות גרמניה" ועוד.

22.9.19

10.11.19

 09:00לקום אל החיים

 09:00מח נשי מח גברי

מרצה :ענת יהלום
סיפורה המרגש והמטלטל של ענת יהלום ,שנפצעה אנושות במלחמת יום הכיפורים .על תחושת האובדן ,הסבל,
התהום והחשכה ועד להתמודדותה הנחושה ,מעוררת ההשראה .מסע מרתק של אופטימיות ,הומור ותקווה.

 10:30דמות היהודי בקולנוע  -מסטיבן שפילברג לעמוס גיתאי
מרצה :דר‘ אייל בורס  -ראש מסלול קולנוע וטלביזיה ,אוניברסיטת אריאל
ייצוגם המשתנה של היהודים בקולנוע ,מראשיתו ועד הקולנוע העכשווי .כיצד הייצוגים הללו משפיעים ,משנים
ומשקפים את עולם הדימויים האנטישמי .מ"רשימת שינדלר" ו"הפסנתרן" ועד "כיפור"" ,ממזרים חסרי כבוד" ואחרים.

מרצה :דר ליאת יקיר  -חוקרת בתחום הביוכימיה והגנטיקה
ממצאים מחזית המחקר המדעי מצביעים על הבדלים מובהקים בין גברים ונשים בכל הנוגע לרגש ,התנהגות
ומיניות .נתוודע למחקרים הללן ונסקור את המנגנונים שיוצרים את ההבדלים הללו.

 10:30מי מפחד מאופרה? על אופרה מהסרטים
מרצה :מרב ברק  -חוקרת אופרה ,מנחה ומפיקת קונצרטים
הכרות ראשונית עם עולם האופרה ,באמצעות סרטי קולנוע אהובים ופופולריים .מ"אישה יפה" ו“החיים היפים“ של
בניני ועד "אמדאוס" ואחרי .מפגש חוויתי מרגש עם אופרה בגובה העיניים .מיועד לחובבי ולחוששי אופרה.

17.11.19
 09:00מעבר למילים  ...על מסתורי שפת הגוף
מרצה :איילת גינזבורג  -מנחה ויועצת בתהליכי קבלת החלטות והבנת שפת הגוף
שפת הגוף מספקת מידע שמושי וחושפני על העומד מולנו והיא מהווה מראה לרגשותיו ולאישיותו.
כיצד נפרש אותה? והאם יש בכוחנו לשלוט בשפת הגוף ולשנותה?

 10:30על אמנות נשית ונשים באמנות
מרצה :דר' דורון לוריא  -אוצר מוזיאון ת"א )לשעבר(
מה משמעות המושגים? האם אכן יש מאפיינים יחודיים ליצירות של נשים? מדוע נשים הודרו והופלו בעולם האמנות
ויצירותיהן לא התקבלו? כל אלה ועוד ביצירותיהן של פרידה קאלו ,ג'ורג'יה אוקיף ,בתיה לישנסקי ,אביבה אורי ואחרות

24.11.19
 09:00דבר אליה  -הקולנוע עטור הפרסים של הבמאי פדרו אלמודובר
מרצה :זיו אלכסנדרוני  -במאי סרטים ומרצה לקולנוע
על חושניות ,תשוקה וכוחה של האהבה ,בסרטיו של אלמודובר ,הנחשב לגדול הבמאים האירופאים.
על אישיותו הצבעונית,סיפור חייו והמוטיבים החוזרים ביצירותיו.

 10:30כשהגוף והנפש בשיאם  -על יצירתיות ומצבי flow
מרצה :דר' דניאל נווה  -אנתרופולוג ,אוניברסיטת בר-אילן
מחקרים חדשניים הנשענים על חיבור שבין אנתרופולוגיה ,יצירתיות וחקר המח ,זיהו מנגנון מוחי המביא את הגוף והנפש
לשיאם .מהו המנגנון הזה ומה ביטויו? כיצד הוא מהווה תפקיד מרכזי ,בחברות של לקטים וציידים ובמסורות עתיקות.

1.12.19

 jazz-in 09:00תולדות הג'אז  -מניו-יורק לניו אורלינס
מרצה :דר' רז יצחקי  -מוזיקאי ג'אז מרצה וחוקר מוסיקה ,אוניברסיטת בר-אילן
בתחילת המאה ה ,20 -צלילי סצנת הלילה של נגני הג'אז ,בוקעת ממרתפי האלכוהול וכובשת את אמריקה
ב"תקופת היובש“ .תקופה שבה ,משקף הג'אז את החיים המתירניים של צעירים מרדניים ,הבועטים במוסכמות.

 10:30אנחנו הילדים של שנת ...48
מרצה :פרופ' חנה יבלונקה  -הסטוריונית ,מחברת הספר "ילדים זה בסדר גמור"
ביוגרפיה קולקטיבית של דור הילדים הראשון במדינת ישראל .מה אפיין דור זה? מה היו ערכיו? איך נראו בתי הספר שלו?
מה קרא? מה היו הסרטים האהובים עליו? כיצד חווה את מלחמת ששת הימים ויום כיפור ועוד .מסמך מרגש ומרתק.

8.12.19
 09:00חנוך לוין  -האיש ויצירתו
מרצה :רועי הורוביץ  -במאי ושחקן
חנוך לוין המחזאי המקורי ,הפעיל והמוצג כיום בתיאטרון הישראלי .מה ייחודו ומה המאפיינים של יצירתו שעוררה
תמיד ויכוחים סוערים? נעמוד על משמעותם של כמה מיצירותי "מלכת האמבטיה"" ,אשכבה"" ,הנער החולם" ועוד.

 10:30מדברים תנ"ך  -משפת התנ"ך לעברית מדוברת
מרצה :דר' רוביק רוזנטל  -בלשן ,עיתונאי וסופר
הקשר המפתיע שבין השפה העתיקה ,לעברית בת ימינו ולסלנג הישראלי .איך שירתה שפת התנ"ך את מושגי היסוד
של הציונות ,המילון הצה"לי והכלכלה המודרנית .על סלילת הדרך משפה דתית לשפה חילונית רב תרבותית.

1.9.19

6.10.19

 09:00יוון  -לגעת במים ,לגעת ברוח

 09:00מנדלסון ,חלום ליל קיץ  -להאזין ,לצפות ,להבין ולחוות

מרצה :יואל שתרוג  -צלם ,אמן וטייל
על אנשים נופים ומנהגים .מסע בצפון יוון .סלוניקי ,המנזרים התלויים ,ים כחול ,חופים לבנים וארכיטקטורה
מופלאה .כל אלה ועוד על רקע סיפורי הטברנות ,המיתולוגיה ,והמוסיקה היוונית.

 10:30מסע אל תוך הרגש  -על פחד ואומץ בראי המח
מרצה :דר' קרן בן-יצחק  -פסיכולוגית וחוקרת מח
מהם המנגנונים המוחיים המעוררים בנו רגשות כמו פחד ,חרדה ותעוזה.
איזה אזורי המח מופקדים על הרגשות הללו? והאם יש ביכולתנו להתמודד עם פחדים וחרדות ולשלוט בהם.

מרצה :רועי אלוני  -פסנתרן ומרצה למוסיקה
על המלחין הגרמני שהיה יהודי מומר וכונה "מוצארט הגרמני" .נדון ביצירותיו המופלאות ,נפרשן ונבין את סגנונו
המוסיקלי ,שנשען מחד על מסורות של המאה ה 18 -אך אופיין בעיקר בסגנון חדשני של המאה ה.19 -

 10:30עמוס עוז  -סיפור של אהבה וחושך
מרצה :דר' רוחמה אלבג  -מרצה לספרות עברית ,מכללת לוינסקי
על יצירת המופת של עמוס עוז ,שבה תיאר את סיפור חייו .על ילדותו בירושלים בצל התאבדותה של אימו ,הקשר
עם אביו ,המעבר לקיבוץ ועד להתבגרותו .כל אלה על רקע יצירותיו הנוספות "מיכאל שלי" "ארצות התן" ועוד.

8.9.19

27.10.19

 09:00פרויד  -האיש ,משנתו והסודות שמאחורי סיפור חייו

 09:00אבשלום  -נסיך הגאות והשפל

מרצה :דר' דפנה כצנלסון-בנק  -פסיכולוגית קלינית בכירה
היסודות המהפכניים במשנתו של פרויד ובשיטות הטיפול שלו ,על רקע התקופה והמשפחה שבה גדל .על תשוקתו
לאימו ,כיסוד להבנת תסביך אדיפוס והתת-מודע .על ילדותו ,בגרותו ,הנשים שבחייו והסודות שנחשפו לאחר מותו.

 10:30על הומור פילוסופיה ומה שביניהם
מרצה :דר' שמעון אזולאי  -מרצה לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית ירושלים
הבטים פילוסופיים על משמעותו של ההומור בחיינו ,מאפלטון ועד ל"הומור השכונה“ .כיצד ניתן לשפר את חיינו
ולהביא לתיקון עולם באמצעות ההומור  -זוית פילוסופית ייחודית ומפתיעה.

מרצה :אשר גניס  -מרצה בכיר למקרא סמינר הקיבוצים
דמותו של הנסיך יפה התואר ,השאפתני והערמומי .הנסיך המגן על אחותו תמר ,רוצח את אחיו ,מורד באביו שוכב
עם פילגשיו ואינו בוחל בכל אמצעי להגיע למלוכה ,עד לסופו הטראגי ,הקורע את לב אביו.

 10:30מהפכת ההנדסה הגנטית
מרצה :פרופ' ידידיה גפני  -חוקר גנטיקה ,אוניברסיטת בר-אילן
על משמעותה של ההנדסה הגנטית ותרומתה הרפואית המהפכנית .נתוודע לממצאי מחקרים וניסוים ,שמטרתם
לבצע תיקון של פגמים גנטיים ולמגר מחלות קשות.

15.9.19

3.11.19

 09:00הכל אודות בתי הקפה ...מוינה לתל-אביב

 09:00אקטואליה מזרח תיכונית

מרצה :דר' ישראל שק  -חוקר תרבות
על בתי הקפה הראשונים באירופה .מסע בין בתי הקפה הנוסטלגיים של ת"א הקטנה ,כסית ,אררט ושלג הלבנון .על
הסופרים אלתרמן ,ביאליק ושלונסקי שישבו בהם וכתבו עליהם ,על הרומנים האסורים והאהבות שצמחו בהן ועוד.

 10:30איראן  -נשים מאחורי הרעלה
מרצה :דויד ניסן  -מזרחן ,מומחה לאיראן
כיצד השפיעה המהפכה האיסלמית על מעמד הנשים וזכויותיהן ,בהשוואה למעמדן בתקופת שלטון השאח .מהן
הדרכים שבהן הנשים נאבקות כיום עם הקיפוח בזכויותיהן והאם מתחת לרעלה הן מצליחות ליצור שינוי במעמדן?

מרצה :דר יריב פלד  -מומחה לנושאי אסטרטגיה ובטחון
ההרצאה תעסוק בסוגייה אקטואלית -במזרח התיכון ה "תזזיתי“ )נכון לתאריך ההרצאה( ותנתח את מורכבותה,
את הבטייה השונים ואת השלכותיה על ישראל.

 10:30קולנוע  -התמודדותה של גרמניה עם עברה הנאצי
מרצה :דוד ויצטום  -איש תקשורת ומומחה לקולנוע הסטורי
כיצד בוחנת גרמניה כיום את עברה האפל? האם נערך חשבון נפש או תהליך של הכחשה.
כל אלה כפי שעולה בסרטי המופת "נער קריאה"" ,לבד בברלין"" ,להתראות גרמניה" ועוד.

22.9.19

10.11.19

 09:00לקום אל החיים

 09:00מח נשי מח גברי

מרצה :ענת יהלום
סיפורה המרגש והמטלטל של ענת יהלום ,שנפצעה אנושות במלחמת יום הכיפורים .על תחושת האובדן ,הסבל,
התהום והחשכה ועד להתמודדותה הנחושה ,מעוררת ההשראה .מסע מרתק של אופטימיות ,הומור ותקווה.

 10:30דמות היהודי בקולנוע  -מסטיבן שפילברג לעמוס גיתאי
מרצה :דר‘ אייל בורס  -ראש מסלול קולנוע וטלביזיה ,אוניברסיטת אריאל
ייצוגם המשתנה של היהודים בקולנוע ,מראשיתו ועד הקולנוע העכשווי .כיצד הייצוגים הללו משפיעים ,משנים
ומשקפים את עולם הדימויים האנטישמי .מ"רשימת שינדלר" ו"הפסנתרן" ועד "כיפור"" ,ממזרים חסרי כבוד" ואחרים.

מרצה :דר ליאת יקיר  -חוקרת בתחום הביוכימיה והגנטיקה
ממצאים מחזית המחקר המדעי מצביעים על הבדלים מובהקים בין גברים ונשים בכל הנוגע לרגש ,התנהגות
ומיניות .נתוודע למחקרים הללן ונסקור את המנגנונים שיוצרים את ההבדלים הללו.

 10:30מי מפחד מאופרה? על אופרה מהסרטים
מרצה :מרב ברק  -חוקרת אופרה ,מנחה ומפיקת קונצרטים
הכרות ראשונית עם עולם האופרה ,באמצעות סרטי קולנוע אהובים ופופולריים .מ"אישה יפה" ו“החיים היפים“ של
בניני ועד "אמדאוס" ואחרי .מפגש חוויתי מרגש עם אופרה בגובה העיניים .מיועד לחובבי ולחוששי אופרה.

17.11.19
 09:00מעבר למילים  ...על מסתורי שפת הגוף
מרצה :איילת גינזבורג  -מנחה ויועצת בתהליכי קבלת החלטות והבנת שפת הגוף
שפת הגוף מספקת מידע שמושי וחושפני על העומד מולנו והיא מהווה מראה לרגשותיו ולאישיותו.
כיצד נפרש אותה? והאם יש בכוחנו לשלוט בשפת הגוף ולשנותה?

 10:30על אמנות נשית ונשים באמנות
מרצה :דר' דורון לוריא  -אוצר מוזיאון ת"א )לשעבר(
מה משמעות המושגים? האם אכן יש מאפיינים יחודיים ליצירות של נשים? מדוע נשים הודרו והופלו בעולם האמנות
ויצירותיהן לא התקבלו? כל אלה ועוד ביצירותיהן של פרידה קאלו ,ג'ורג'יה אוקיף ,בתיה לישנסקי ,אביבה אורי ואחרות

24.11.19
 09:00דבר אליה  -הקולנוע עטור הפרסים של הבמאי פדרו אלמודובר
מרצה :זיו אלכסנדרוני  -במאי סרטים ומרצה לקולנוע
על חושניות ,תשוקה וכוחה של האהבה ,בסרטיו של אלמודובר ,הנחשב לגדול הבמאים האירופאים.
על אישיותו הצבעונית,סיפור חייו והמוטיבים החוזרים ביצירותיו.

 10:30כשהגוף והנפש בשיאם  -על יצירתיות ומצבי flow
מרצה :דר' דניאל נווה  -אנתרופולוג ,אוניברסיטת בר-אילן
מחקרים חדשניים הנשענים על חיבור שבין אנתרופולוגיה ,יצירתיות וחקר המח ,זיהו מנגנון מוחי המביא את הגוף והנפש
לשיאם .מהו המנגנון הזה ומה ביטויו? כיצד הוא מהווה תפקיד מרכזי ,בחברות של לקטים וציידים ובמסורות עתיקות.

1.12.19

 jazz-in 09:00תולדות הג'אז  -מניו-יורק לניו אורלינס
מרצה :דר' רז יצחקי  -מוזיקאי ג'אז מרצה וחוקר מוסיקה ,אוניברסיטת בר-אילן
בתחילת המאה ה ,20 -צלילי סצנת הלילה של נגני הג'אז ,בוקעת ממרתפי האלכוהול וכובשת את אמריקה
ב"תקופת היובש“ .תקופה שבה ,משקף הג'אז את החיים המתירניים של צעירים מרדניים ,הבועטים במוסכמות.

 10:30אנחנו הילדים של שנת ...48
מרצה :פרופ' חנה יבלונקה  -הסטוריונית ,מחברת הספר "ילדים זה בסדר גמור"
ביוגרפיה קולקטיבית של דור הילדים הראשון במדינת ישראל .מה אפיין דור זה? מה היו ערכיו? איך נראו בתי הספר שלו?
מה קרא? מה היו הסרטים האהובים עליו? כיצד חווה את מלחמת ששת הימים ויום כיפור ועוד .מסמך מרגש ומרתק.

8.12.19
 09:00חנוך לוין  -האיש ויצירתו
מרצה :רועי הורוביץ  -במאי ושחקן
חנוך לוין המחזאי המקורי ,הפעיל והמוצג כיום בתיאטרון הישראלי .מה ייחודו ומה המאפיינים של יצירתו שעוררה
תמיד ויכוחים סוערים? נעמוד על משמעותם של כמה מיצירותי "מלכת האמבטיה"" ,אשכבה"" ,הנער החולם" ועוד.

 10:30מדברים תנ"ך  -משפת התנ"ך לעברית מדוברת
מרצה :דר' רוביק רוזנטל  -בלשן ,עיתונאי וסופר
הקשר המפתיע שבין השפה העתיקה ,לעברית בת ימינו ולסלנג הישראלי .איך שירתה שפת התנ"ך את מושגי היסוד
של הציונות ,המילון הצה"לי והכלכלה המודרנית .על סלילת הדרך משפה דתית לשפה חילונית רב תרבותית.

15.12.19
 09:00בורמה מאחורי המסך  -על אנשים ,נופים ,תרבויות ומנהגים

סגל המרצים  -סמסטר סתיו 2019

מרצה :מורן קושניר  -מומחית לדרום מזרח אסיה
מסע אישי מרתק ,לאורך נהר האירוואדי ,באזורים הצפוניים של בורמה .הצצה לתוך המדינה הנשלטת ,על ידי כת
צבאית אכזרית .מפגש עם נופים מרהיבים ,אנשים יחודיים ותרבויות ותפישות חיים יוצאות דופן.

הקתדרה החדשה כפר-סבא

 10:30עוד חוזר הניגון  -נתן אלתרמן האיש ,ויצירתו
מרצה :יעל גורי  -מרצה לשירה ולספרות עברית
נתן אלתרמן מחשובי משוררי השירה העברית המודרנית שהשפיע רבות על אופיו של זרם זה .נדון בשיריו של המשורר
הפוסע בדרכי העולם מתוך ספרו ”כוכבים בחוץ“" ,מזכרת לדרכים"" ,עוד חוזר הניגון"" ,פגישה לאין קץ" ועוד.

רועי אלוני

דר‘ קרן בן-יצחק

פסנתרן ומרצה
בקתדראות ומכללות

פסיכולוגית
מומחית לחקר המח

דר‘ רז יצחקי

דוד ויצטום

חוקר מוסיקה
איש תקשורת ומומחה
אוניברסיטת בר -אילן
לקולנוע הסטורי

פרופ' חנה יבלונקה

דר‘ דפנה כצנלסון

פרופ' ידידיה גפני

פסיכולוגית קלינית
מרצה לפסיכולוגיה

חוקרת תולדות ישראל
חוקר גנטיקה,
אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת בן -גוריון

תרבות
ערוצי
אמנות אקטואליה מדע ודעת

22.12.19
 09:00לה בוהם  -שארל אזנאבור ,חייו, ,שירתו ופועלו
מרצה :זרח דוד  -חוקר תרבות
סיפור חייו של אחד מגדולי אמני צרפת ,מילדותו במשפחת אמנים פליטים מארמניה ועד לתהילה העולמית .על אישיותו
הייחודית כאמן וכפורץ דרך ועד להתגייסותו למען ארמניה וקשריו עם ישראל .כל אל העל רקע שיריו המופלאים.

רועי הורוביץ

איילת גינזבורג

שחקן ,במאי ודרמטורג יועצת לארגונים
מומחית לשפת הגוף
מרצה לתיאטרון

דר‘ שמעון אזולאי

דר‘ רוחמה אלבג

מרצה לפילוסופיה מרצה לספרות עברית,
האוניברסיטה העברית מכללת לוינסקי

יעל גורי

דר' דניאל נווה

מרצה לספרות
ולשירה עברית

אנתרופולוג
אוניברסיטת בר – אילן

 10:30לב פורץ דרך
מרצה :אירית כינור  -גנטיקאית ,מרצה ויועצת מדעית
חוקרים ישראלים הביאו לפריצת דרך אדירה בעולם הרפואה ,כאשר הצליחו להדפיס במדפסת תלת-מימד,
לב אנושי שמתבססות על רקמות שנלקחו מהחולה .כיצד נעשה התהליך והאם יחולל שינוי בכל סוגית ההשתלות?

29.12.19
יפורסם בהמשך

אשר גניס

זיו אלכסנדרוני

מרצה בכיר למקרא,
סמינר הקיבוצים

במאי סרטים
מורה ומרצה לקולנוע

אירית כינור
גנטיקאית  -מרצה
ויועצת מדעית

דר‘ יריב פלד

חוקר מומחה
בנושאי צבא ובטחון

דר‘ רוביק רוזנטל

דר‘ ליאת יקיר

מילונאי ,לשונאי וסופר
חוקרת בתחום
עתונאי בעתון מעריב הביוכימיה והגנטיקה

רכשו שוברי מתנה לחברים ומשפחה טל‘ *6775
הנהלת הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתכנים ובמועדים.

מנוי לסמסטר סתיו
הכניסה להרצאות מחייבת הצגת כרטיס מנוי.
מיקום הישיבה קבוע ,כפי שמצויין על גבי הכרטיס.
אי השתתפות בהרצאה  -תזוכה באירוע שווה ערך.
הזיכוי מותנה בהודעה מראש על הביטול בטלפון*6775 :
לשרותכם ונוחותכם חנייה חינם בסמוך לאודיטוריום.

¸ÃÇ±°´Å¸Á°¸É¿¸»¸±

מנוי מתנה  -לקתדרה החדשה
חוויות תרבות שאסור להחמיץ  -הבטיחו את מקומותיכם  -הרשמו מבעוד מועד

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 1.9.19-29.12.19
חוויות תרבות שאסור להחמיץ  -הבטיחו את מקומותיכם  -הרשמו מבעוד מועד

בשל עומס צפוי בקופה  -מומלץ ביותר לרכוש כרטיסים מראש!!!

לפרטים ,הרשמה וכרטיסים :טל‘ *6775
ובאתר הרכישות tarbut.kfar-saba.muni.il
לפרטים נוספים :נילי ליבר מנהלת הקתדרה nililiber@gmail.com
סיגלית צבי מזכירת הקתדרה 09-7640730 sigalitZ@jdcnet.org

שתי הרצאות מידי יום א' בשעה  09:00בשעה  - 10:30כולל כיבוד קל
מחיר מנוי  -סמסטר סתיו ) 30הרצאות( ₪ 540 :מחיר כרטיס יומי ) 2הרצאות(₪ 45 :
ההרצאות מתקיימות באודיטוריום בית ספיר ,רח‘ ירושלים  35חניה חינם
לשרותכם מערכת שמע לכבדי שמיעה

