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באווירה אחרת
סתיו 2020-2019
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תושבים ומשתתפים יקרים,
כבכל שנה אנו בקתדרה נרגשים להביא אליכם תרבות באווירה אחרת; מיטב
הסדרות ,האירועים והמרצים ,והשנה ,עם משב רוח רענן.
בעידן בו ההנאה הגדולה ביותר היא למידה והתפתחות ,אנו מזמינים אתכם
להמשיך ולהגיע אל הסדרות הוותיקות והאהובות ,ולהכיר סדרות חדשות
ומעניינות; מקסם התרבות היפנית ,דרך התבוננות פילוסופית על החיים ,גנטיקה
והשפעתה על עתידנו ,ועד עולם הבלט המופלא .השנה גם תוכלו להגשים
חלום ישן ולהגיע לסדנאות המגוונות; סדנת כתיבה והשראה ,סדנת תיאטרון,
איטלקית ,מיינדפולנס ועוד.
זה הרגע להודות לצוות הקתדרה המקסים והמקצועי ,להנהלה ולצוות המטה של
"מגוונים" ,להנהלה הציבורית ,ולסגל המרצים והמנחים ,שמביאים אלינו שנה
אחר שנה את התכנים והקורסים האיכותיים ביותר!
נשמח לארח אתכם בסדרות המרתקות ובאירועים המיוחדים שעוד יגיעו בהמשך.

שלכם,
ריקי יאיר
מנהלת הקתדרה
2
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צוות הקתדרה
ריקי יאיר  -מנהלת
טלי בן סניור  -רכזת שיווק ותוכן
רחלי אפרגן  -רכזת קורסים וקהילה
זיוה סתיו  -מזכירה
שירלי מהצרי  -מזכירה
שלומי מחלב  -אב בית ,אחראי בטיחות

חברי הנהלה ציבורית

מר חיים ברנועם  -יו"ר
מר גלעד אגמון
גב' נעמי ברנע
גב' לאה רוזנברג
מר יורם עינב
גב' טלי ורטהיים עפרון
גב' אלונה אבט
גב' אוסי ילון
גב' איילת בן מרדכי
4

תוכן העניינים
קורסים בתחום:

עמ'

מדע ופסיכולוגיה
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תרבות ואמנות

16

תרבויות

34

פילוסופיה והגות

42

מפגשים מוסיקליים

48

סדנאות ושפות

58

תנועה ותרבות הגוף

72

נהלים והרשמה

92

מחירון

95
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הנכם מוזמנים לאירוע פתיחת השנה בנושא:

"מסע פורץ גבולות מסביב לעולם"
גלן כהן ,טייס ,איש מוסד ,ופסיכולוג של הכוחות המיוחדים
אורית אביבי כהן,יועצת ארגונית ,מנחת קבוצות ומרצה

האירוע ילווה בנגינה חיה של הרכב "אתניקה" מבית "ג'אמן"
6

גלן ואורית יצאו למסע משפחתי של שנה מסביב לעולם ,שהפך למסע פנימי
מרתק ומעשיר .מה שהחל כ"פסק זמן מהחיים" ,סיפק למשפחה כולה
חוויות ,תגליות ותובנות של חיים שלמים .הם חולקים רגעי משבר ורגעי שיא
אישיים ,זוגיים ומשפחתיים ,משתפים בהרפתקאות ובסיפורי מסע  -כגירוי
להתבונן על חיינו וכהשראה לעשות פריצת דרך ולצאת למסע של החיים
שתמיד רצינו לחיות.

יום ד'  23.10.19בשעה 18:00
הכניסה חופשית ,בהרשמה מראש
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מדע
ופסיכולוגיה
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פרופ' עידן שגב ואורחים
פרופ' ידידיה גפני
גלן כהן

9

ארבעה מפגשים מסקרנים ומרחיבי דעת בין פרופ' עידן שגב (ראש
המחלקה לנוירוביולוגיה באוניברסיטה העברית) לבין אנשים יצירתיים
ומעניינים ,על סגולותיו המופלאות של המוח האנושי.
נמרוד הראל (אמן חושים ומנטליסט) המפגש יעסוק בתהליכים תת-
מודעים במוח ,בסוגסטיה ובדמיון מודרך.
יסמין גודר (כוראוגרפית ורקדנית) המפגש יעסוק במוח ובתנועה,
ובעבודתה עם חולי פרקינסון.
זיו קורן (צלם) במפגש זה תיבחן מערכת הראיה במוח והשימוש בה
(והמניפולציות עליה) באמנות הצילום.

מוח ואמנות

פרופ' יורם יובל (פסיכיאטר ,חוקר מוח ופסיכואנליטיקאי)
 - Use it or lose itגישות התנהגותיות לשימור היכולות הקוגניטיביות
של המוח.

בין מדע ,מודע ללא מודע
יום ד'  ,19:30-18:00אחת לחודש

פרופ' עידן שגב ואורחים
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26.2.20 / 8.1.20 / 11.12.19 / 13.11.19
 3 x ₪ 160תשלומים
מדע ופסיכולוגיה

סה"כ ₪ 480
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מזון מהונדס גנטית ,למה ומדוע?
גם לצמחים  DNAוגם אותו ניתן לשנות ולהנדס .כך ניתן ליצור זנים חדשים העמידים
למזיקים ,צמחים בעלי חיי מדף ארוכים יותר ,ובנוסף צמחים יצרני תרופות.
שימוש בדנ"א לזיהוי פלילי והיסטורי
"טביעת האצבעות האולטימטיבית" היא מולקולת ה DNA -שלנו והיא מעידה על
אדם גם לאחר שנים רבות ,כיצד מסייעת לפענוח פשעים ,מעידה על חיים שהיו לפני
אלפי שנים ,והאם אכן כל הכהנים בני משפחה אחת?

הגנטיקה ועתיד
האנושות
מרצה :פרופ' ידידיה גפני

חיידקים בבריאות ובחולי
חיידקים ,יצורים חד תאיים מיקרוסקופיים ,נתפסים אצל רובנו כמזיקים וכגורמי
מחלות .יש ביניהם אלימים מאד ,אולם רובם המוחלט אינם אלימים כלפינו ואחדים
הכרחיים לקיומנו ואף משפיעים על פעילות מוחנו.
הגנטיקה של קבוצות הדם
כיום אנו מבינים היטב את תפקידיה של רקמת הדם ואף משתמשים בה להצלת
חיים .טכנולוגיה זו נתקלה בתקלות חמורות של אי התאמה מבלי שניתן לכך הסבר,
קרל לנדשטיינר פתר את החידה הזו.

בסדרת הרצאות זו נצא למסע שיחל בהיסטוריה של הגנטיקה
ויסתיים בעידן חדש ברפואה ,בתעשייה ובחקלאות ובעתיד הצפוי לנו
בהתמודדות עם מלחמה בסרטן אך גם ברעב ואבולה.

ויטמינים – מי צריך? כמה ולמה?
ויטמינים הם כל אותם החומרים האורגניים שנדרשים לקיומנו התקין ואינם מיוצרים
בגופנו .נבין טוב יותר את מקורותיהם ונוכל בצורה מושכלת להחליט החלטות בצריכתם.

השימוש בהנדסה גנטית ברפואה המודרנית
בעידן המודרני החלו ניסויים בהנדסה גנטית לשם תיקון הגנים באדם על
מנת להבריאו ממחלות שונות ,נכיר את הקשיים והדרך לפתרון.

יום ד'  ,19:30 – 18:00אחת לחודש
1.7.20 / 3.6.20 / 6.5.20 / 25.3.20 / 15.1.20 / 27.11.19
 3 x ₪ 165תשלומים
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מדע ופסיכולוגיה

סה"כ ₪ 495
13

קוד ההצלחה של יחידות העילית  -לאחר  30שנות ניסיון עם היחידות
המובחרות ביותר של מערכת הביטחון ,נכיר את ערכי הליבה והמרכיבים
המיוחדים שהופכים אנשים ללוחמי עילית ולמפקדים הראויים להערכה ,ונלמד
כיצד כל אחד יכול לפרוץ תקרות זכוכית ולהגיע לתפקוד שיא ,בכל שלב ובכל גיל.
"אמנות המשא ומתן" -שלבי ביצוע משא ומתן על פי צוות המו"מ של הFBI-
ושל צה"ל -מדוע רובנו מתקשים בניהול משא ומתן בחיינו האישיים ומקצועיים?
גלן כהן ,מומחה למו"מ במצבי קיצון ,ילמד את חמשת השלבים לביצוע מו"מ
מוצלח ,ישתף מניסיונו במשא ומתן מול מחבלים ,ממבצעים אחרונים כגון "שובו
אחים" והמשטים בדרך לעזה.

סוד ההצלחה של יחידות
העילית

גלן כהן – טייס ,איש מוסד ,ופסיכולוג של הכוחות המיוחדים

האיש שתמיד היה מאחורי הקלעים ,יוצא מן הצללים אל האור ,ומאפשר
הצצה אל המקומות שרחוקים מן העין ומציתים את הדמיון .נלמד את
עקרונות ההצלחה -פריצת גבולות ,חשיבה מחוץ לקופסא ,יציאה
מעצמנו ,ואמונה שאנו מסוגלים להרבה מעבר למה שאנו מדמיינים.

"אבירים ללא שריון" -גלן משתף בתהליך שעבר ,מטייס המכונה ""Iceman
לפסיכולוג קליני שחווה את "פרדוקס הפגיעות" ,ומספר על העוצמות האדירות
שניתן לגלות ,וכיצד מסייע ללוחמי המוסד ,הימ"מ והיחידות המובחרות ביותר.
מאחורי הקלעים של מצבי שבי  -מבט אל "מאחורי הקלעים" של הכנת
טייסים ולוחמי עילית למצבי שבי ,החיפושים אחר רון ארד ,נעדרי סולטן יעקב,
מפגשים עם גלעד שליט ושבויים והטיפול בחוזרים משדה הקרב .יחשפו פרטים
מבצעיים לא מוכרים ,בפרט על מעורבות המוסד באיתור נעדרים וחילוץ בני
ערובה במבצע אנטבה.

יום ד'  ,19:30 – 18:00אחת לחודש
12.2.20 / 29.1.20 /18.12.19 / 20.11.19
 3 x ₪ 120תשלומים
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מדע ופסיכולוגיה

סה"כ ₪ 360
15

תרבות
ואמנות

16

ד"ר הנרי אונגר
ד"ר גילית איבגי
גיא באום
בלהה בן-אליהו
רותי דירקטור
ד"ר דיויד גרייבס
איה קפלן

17

כשהתפרסם "המשפט" נעטף היקום בהילה מצמררת והרוח המערבית
נכנסה ,רשמית ,ל"עידן האבסורד" .התברר ,שקפקא אינו (רק) אחד מגדולי
הסופרים ,אלא ובעיקר ,המהנדס של מוטציה מקורית באבולוציה המנטלית
שלנו :האיש שהבהיר כי אין משמעות למושג "משמעות" .לכן ,קפקא הוא
מבשרו של "תיאטרון האבסורד" ,אביו של אלבר קאמי ,ומאבחן אולטימטיבי
של פתולוגיות עכשוויות.
קורס זה יסקור את יצירותיו המרכזיות ("המשפט"" ,הטירה"" ,הגלגול")
ואחדים מסיפוריו הקצרים  -יצירות משוכללות להפליא ,שבהן ניתב את
"החרדה הקיומית" לפינות אף יותר חשוכות ומסתוריות של הנפש.

קפקא
ועידן האבסורד
מרצה :ד"ר הנרי אונגר

המשפט | הטירה | הגלגול | דין וחשבון לאקדמיה | המכתב לאביו |
אמן הצום | גזר דין | אישה קטנה | השאיפה להיות אינדיאני | העוברים על
פנינו | פרגמנטים ממכתביו (לפליציה ולמילנה) | חולד ענק

יום ג' 19:30 – 18:00
17.12.19 / 10.12.19 / 3.12.19 / 26.11.19 / 19.11.19 / 12.11.19
4.2.20 / 28.1.20 / 21.1.20 / 14.1.20 / 7.1.20 / 31.12.19
 4 x ₪ 200תשלומים
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תרבות ואמנות

סה"כ ₪ 800
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ב"מחכים לגודו" כלואים הגיבורים בהמתנה נצחית ל"מישהו" שלעולם לא
יגיע .סיזיפוס של קאמי דוחף את האבן הגורלית שלו אל נפילה נצחית .הגיבור
הקפקאי מתרוצץ במבוך נצחי ,שאין מתוכו מוצא ,ואין בתוכו משמעות.
קפקא ,קאמי ובקט הם האבות הרוחניים של הישות הדו-ראשית שנקראת
"האחים כהן" .האחים הם הפילוסופים הרשמיים של עידן האבסורד בקולנוע.
צמד אקרובטים שפיצחו דילמה אכזרית :כיצד לספר על אפסות חיי-אדם
באמצעות קולנוע וירטואוזי ומשעשע בטירוף.
סיור פנורמי במשכן הכהנים – על ההיגיון שבנונסנס
צומת מילר [ ]1990או :הגבול הדק שבין "טוב" ו"רע"
פארגו [ – ]1996הדרך הטובה ביותר (לא) לחטוף את אשתך
האיש שלא היה שם [ – ]2001והמטפיזיקה שביסוד "עיקרון האי-ודאות"

העולם על פי
האחים כהן
מרצה :ד"ר הנרי אונגר

ארץ קשוחה [ – ]2007על מקריותו של הגורל (ולהפך)
ברטון פינק [ – ]1991אמן טוב קשה למצוא
אדם רציני [ – ]2009וריאציות מוסריות על החתול של שרדינגר
ביג ליבובסקי [ – ]1998לפעמים אתה אוכל את הדוב ,ולפעמים – הוא אותך

יום ג'  ,21:30 – 20:00אחת לחודש
16.6.20 / 19.5.20/ 21.4.20 / 17.3.20 / 4.2.20 / 14.1.20 / 17.12.19 / 12.11.19
 4 x ₪ 140תשלומים

20

תרבות ואמנות

סה"כ ₪ 560
21

ספרד היא תרכובת של מחוזות ,דיאלקטים ,מסורות וסגנונות .ההיסטוריה
הספרדית עשירה ורבת תהפוכות .מוסלמים ,נוצרים ויהודים הטביעו חותם,
השפיעו והושפעו אלה מאלה .בסדרת הרצאות זו נאיר את פניה השונות
והמגוונות של היסטוריית האמנות הספרדית.

ספרד :אמנות,
אדריכלות ותרבות
מרצה :ד"ר גילית איבגי

טולדו ,גרנדה ואמנות האיסלאם
ואריאציות של גותיקה בקתדרלות בספרד
העולם המיסטי של אל גרקו
בארוק ספרדי  -בין מדונה שמיימית לבנות החצר
גויה  -הענק הקודר
המודרניזם הקטלוני  -אמנות ,עיצוב ואדריכלות
סגרדה פמיליה  -הסימפוניה שהושלמה
חואן מירו  -משדה תלמים לשדה סימנים
סלבדור דאלי  -נעורים וחופי קטלוניה
סלבדור דאלי  -בגרות ,זיקנה ומוזיאון התיאטרון בפיגוארס
פיקאסו  -מן הנעורים ועד ה"גרניקה"
 - Thyssen-Bornemisza Museumמחשובי האוספים הפרטיים
גוגנהיים בילבאו וחידושה של העיר
סנטיאגו קלטרווה :אדריכל ,מהנדס ואמן על
יום הולדת  200למוזיאון הפראדו

 15מפגשים ,אחת לשבועיים
תאריך פתיחה :אוקטובר-נובמבר  ,2019מועד בוקר/ערב ,בהתאם לקבוצת השיבוץ
 7 x ₪ 154תשלומים

22

תרבות ואמנות

סה"כ ( ₪ 1,078לא נותרו מקומות)
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מבט ביקורתי ליצירות הבלט של צ'ייקובסקי
שלושת יצירות הבלט של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי ,שכיום נחשבות לתפארת אמנות
הבלט (קטעים מתוך "אגם הברבורים"" ,היפייפיה הנמה" ו"-מפצח האגוזים").
הכוריאוגרף רולאן פטיט  -יצירות בלט פרובוקטיביות
"הבן הסורר" של בלט האופרה של פאריז שהקים להקה עם תום הכיבוש הנאצי
במטרה להמשיך לרקוד וליצור מודרניזציה של אמנות הבלט (קטעים מתוך
"המפגש"" ,כרמן" ו"-הגיבן מנוטרדאם").

העולם המופלא של
אמנות הבלט
מומחה לאמנות הבלט ,אוניברסיטת רוהמפטון בלונדון

"הנערה הסוררת" – יצירת הבלט הקלאסי הטובה במאה ה20-
הכוריאוגרף המייסד של הבלט המלכותי של לונדון ,סר פרדריק אשטון ,חידש את
היצירה הוותיקה ברפרטואר בשילוב הסגנון הצבעוני והמוזיקלי שלו (קטעים מתוך
"הנערה הסוררת").

אמנות הבלט מהווה קליידוסקופ אמנותי ותרבותי של עיצוב ,מוזיקה ,נרטיב
וכמובן  -ריקודים אסתטיים ואקרובטיים .בתכנית זו תועבר זווית ייחודית
לכמה מהיצירות ,היוצרים והמבצעים הגדולים בהיסטוריה .חובבי מחול
יופתעו והשאר יתאהבו ממבט ראשון.

יצירות בלט למוזיקת שופן
גדול הכוריאוגרפים בברודווי ,ג'רום רובינס ,אשר היה גם מייסד הניו יורק סיטי בלט.
נקבל זווית ייחודית לדמיון ,לרומנטיקה ולחוש ההומור שלו (קטעים מתוך "מחולות
באסיפה"" ,בלילה" ,הקונצרט").

מרצה :גיא באום

24

מיכאיל ברישניקוב – עריק רוסי שהפך לכוכב תרבות אמריקאי
הרקדן בעל טכניקה מושלמת אשר אפשרה לו להביע דרמה ייחודית בתפקידים
אותם רקד ואף ניתח בצורה מקורית במיוחד (קטעים מתוך "וסטריס"" ,רוח הוורד",
"לילות לבנים").

"ג'יזל" – תפארת הבלט הרומנטי
ניתוח כוריאוגרפי ,מוזיקלי ועיצובי ליצירת המופת של הבלט הרומנטי
(קטעים נרחבים מתוך ביצוע הבלט המלכותי של לונדון).

יום ג'  ,13:30 – 12:00אחת לחודש
12.5.20 / 3.3.20 / 4.2.20 / 7.1.20 / 10.12.19 / 12.11.19
 3 x ₪ 140תשלומים
תרבות ואמנות

סה"כ ₪ 420
25

"נזכור את השיבולת בירקרק נעוריה"
לאה גולדברג
על הפלא שבזיכרון ובהיזכרות ועל מורכבותו ,על כוחו של הזיכרון להנכיח בהווה את
מה שכביכול חלף ואבד מן העולם ולאפשר לו חיות וקיום ,ועל התנועה המרתקת
שבין זיכרון ושכחה ,נקרא ביצירות מן השירה והסיפורת העברית בת זמננו.
נעסוק (וניזכר!) ביצירתם של חיים גורי ,אהרון אפלפלד ,לאה גולדברג ,ש"י עגנון,
ארז ביטון ,זלדה ,רונית מטלון ,יהודה עמיחי ,א.ב.יהושע ,דוד גרוסמן ואחרים.
בסדרה יתקיים מפגש מיוחד עם הסופר אסף ענברי ,מחבר הספר "הטנק",
בשיחה על היסטוריה וזיכרון.

עם בוא הזיכרון :קריאה
בספרות העברית
יום א'  ,12:30 – 11:00אחת לחודש

מרצה :בלהה בן-אליהו

קב׳ 14.6.20 / 3.5.20 / 5.4.20 / 8.3.20 / 9.2.20 / 12.1.20 / 1.12.19 / 3.11.19 :1
קב׳ 28.6.20 / 31.5.20 / 26.4.20 / 29.3.20 / 23.2.20 / 26.1.20 / 15.12.19 / 17.11.19 :2
 5 x ₪ 130תשלומים

26

תרבות ואמנות

סה"כ ₪ 650
27

מבט חובק עולם על המתרחש בזירת האמנות :תערוכות בולטות ,אמנים ואוצרים,
גלריות וחללי תצוגה אלטרנטיביים ,אירועי אמנות ,מגמות אמנות עכשוויות ,בארץ
ובעולם.
כל מפגש יתמקד בהיבט אחר :עיר מסוימת ,תופעה אמנותית ,אמנים משמעותיים או
אירועי אמנות מרכזיים .נציג תערוכות ואירועי אמנים בולטים המתקיימים במהלך אותו
חודש במוזיאונים החשובים ובגלריות המובילות.
הסקירה פורשת מבט רחב על מפת האמנות העכשווית העולמית.

אמנות
בזמן אמת

בין המוזיאונים והגלריות שיסוקרו -
בניו יורק –  ,MoMAגוגנהיים ,ויטני ,PS1 ,וכן גלריות מרכזיות
בלונדון – טיייט מודרן ,הייווארד גלרי ,וגלריות וייט קיוב ,ליסון ,ויקטוריה מירו,
האוזר & ויירט
בפריז – מרכז פומפידו ,המוזיאון לאמנות מודרנית של פריז ,פאלה דה טוקיו,
פונדסיון קארטייה
וכן מרכזים בולטים לאמנות עכשווית כמו  KWבברלין או ווילס בבריסל ,וביאנלות
ברחבי העולם.
התוכן ייקבע מדי חודש ,בהתאם למצאי התערוכות בארץ ובעולם .המטרה תהיה להביא
את המוזיאונים והגלריות אלינו ,ולדון בתופעות של האמנות העכשווית בזמן התהוותן.

מרצה :רותי דירקטור
אוצרת לאמנות עכשווית ,מוזיאון תל-אביב לאמנות
יום א'  ,19:30 – 18:00אחת לחודש
17.5.20 / 15.3.20 / 9.2.20 / 12.1.20 / 15.12.19 / 17.11.19
 3 x ₪ 165תשלומים
28

תרבות ואמנות

סה"כ ₪ 495
29

בעידן של התפתחויות מרהיבות בטכנולוגית המידע ,גלובליזציה היא שם
המשחק ,ותופעות רב-תרבותיות הולכות וגוברות .נבחן כמה סוגיות מרכזיות
בנושא של רב-תרבותיות ,וזאת נעשה באמצעות דיון על שלושה מדיומים
אמנותיים מרכזיים :ציור ,קולנוע ,ומוסיקה.
מסורת הציור המערבי כנגד המסורת היפנית
נצחיות במערב כנגד אינסופיות במזרח.
השפעות הדדיות של הקולנוע המערבי והיפני
בין קורסאווה לבין טרנטינו על אמנות הקולנוע.
מוסיקת רוק כתופעה גלובלית
האם מדובר במרד אוניברסלי?

תרבות ואמנויות
בין טוקיו לניו-יורק
מבט רב-תרבותי
מרצה :ד"ר דיויד גרייבס

איך אומרים "כאסח" ביפנית?
האם מדובר ברב-תרבותיות שפירה או שמא באימפריאליזם תרבותי ממאיר?

"שישי בקתדרה"
 6מפגשים ,אחת לחודש 12:00 – 10:30
15.5.20 / 13.3.20 / 14.2.20 / 10.1.20 / 13.12.19 / 8.11.19
 3 x ₪ 150תשלומים

30

תרבות ואמנות

סה"כ ₪ 450
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מיטב יוצרי התיאטרון הישראלי וכן אנשי ספרות ורוח בסדרת מפגשים אינטימיים.
בכל מפגש מקיים היוצר שיחה פתוחה ועמוקה עם המנחה על תחנות חייו ,אופן
עבודתו האמנותית וחולק מחשבות ,רגשות ודעות עם הקהל .כל המפגשים ילוו
בשירה ובנגינה חיה.
"כשתיאטרון פוגש טלוויזיה" -קרן מור ,השחקנית והקומיקאית האהובה בראיון
מצחיק ומרתק על הקריירה הענפה שלה -על משחק קומי מול דרמטי ,על
טלוויזיה מול תיאטרון ועל איך מחליפים דמויות במהירות מסחררת.
"על הבמה ומאחוריה" -יונה אליאן ,השחקנית עטורת הפרסים ,שחוגגת השנה
 50שנות קריירה ,בראיון מרגש על תפקידיה הגדולים ,על ילדותה ביפו .על דם
האומנים שזורם במשפחתה ,על נשים בתיאטרון ועל זוגיות על הבמה ומחוצה לה.
"פאנל כוכבים צעירים" -עוז זהבי (עספור ,הקאמרי) אורי לייזרוביץ (שבבניקים,
ארץ נהדרת) ותום חגי (כבודו ,בית לסין) ,שלושה שחקנים צעירים ומוכרים בראיון
גלוי לב על בניית קריירה וההבדל בין המשחק במדיומים השונים.

כשתיאטרון פוגש
ספרות
מנהלת אמנותית ומנחה :איה קפלן

"חיית במה" -שלמה בראבא ,השחקן והקומיקאי עטור השבחים ירתק בסיפור על
תחנות משמעותיות בקרירה הענפה :החל מ"זהו-זה" ,דרך תכניות הבידור ובימת
התיאטרון וכלה ב"הערת שוליים" וב"אורי ואלה".

יום ה'  ,12:30 – 11:00אחת לחודשיים
4.6.20 / 26.3.20 / 30.1.20 / 28.11.19
 3 x ₪ 120תשלומים
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תרבות ואמנות

סה"כ ₪ 360
33

תרבויות

34
34

גליה דור
ד"ר אביב אמית
דן רפופורט

35

" 72העונות של הנפש היפנית"  -עונות השנה ,אסונות הטבע והשפעתם על הנפש היפנית.
מיתולוגיה ,שינטו ,פולחן ושפה  -היסודות של החברה היפנית ,מערכת האמונות שלה
והסיפור המופלא של השפה הכתובה של יפן.
אדריכלות יפנית מסורתית ומודרנית – בין קיוטו וטוקיו :מסע מופלא מהעתיק לחדש;
מתפיסות המרחב הייחודיות של יפן ,פילוסופיית הריקות והיצירות הבולטות באדריכלות
המודרנית.
זן בודהיזם ביפן  -מסעו של הבודהיזם ליפן דרך סין הוליד יצירה מופלאה של חשיבה
אחרת ,קפיצה בהתפתחות האדם ,פסיכולוגיה מטלטלת ואסתטיקה ייחודית.
תקופת אדו ,הדפסי העץ וג'פוניזם  -הבידוד הגדול של יפן ,אורבניזציה יפנית ,אומנות
הדפסי העץ והשפעותיה על האמנים הגדולים של אירופה.
היכולת לשינוי ) - )1945-1854מפתיחת שעריה של יפן ,דרך מהפכת מייג'י הבלתי
רגילה ועד הפצצה האטומית.

קסם התרבות היפנית

החזותי ,היפה והנייד  -לעיצוב וטכנולוגיה ביפן כמה מאפיינים מסקרנים המהדהדים
עם תרבותה -מחד ,השתלבות במסורת ומאידך חשיבה "מחוץ לקופסה".
"מעבר לסושי"  -הקולינריה היפנית -עקרונות ופילוסופיה ,בריאות ,תזונה ואסתטיקה.

מרצה :גליה דור

36

החוג למזרח אסיה באוניברסיטת ת"א

יום ד'  ,13:30-12:00אחת לחודש

בסדרה זו נכיר את תרבותה העשירה והמרתקת של יפן מכיווני מבט ומחקר
מגוונים -החל מההיסטוריה העתיקה ועד המודרנית ,דת ומסורת ,אסתטיקה,
חינוך ,אמנות ועוד.

10.6.20 / 27.5.20 /1.4.20 / 18.3.20 / 26.2.20 / 8.1.20 / 11.12.19 / 13.11.19
 4 x ₪ 140תשלומים
תרבויות

סה"כ ₪ 560
37

שירים על דמויות מיתולוגיות בהיסטוריה של צרפת  -נפוליאון בונפרטה ,ז'ן
ד'ארק ,נוסטרדאמוס ,קארל הגדול ,ז'ק קרטייה ,מאדאם דה פומפאדור.
דיוקנאות מוזיקליים של נשיאים ,מדינאים ופוליטיקאים בצרפת  -שארל דה גול,
פרנסואה מיטראן ,ליאון בלום ,סימון וייל ,ז'ורז' קלמנסו ,ז'ן ז'ורס.
פסקול חייהם של האינטלקטואלים שהשפיעו על צרפת  -פילוסופים (ז'ן-פול
סארטר ,סימון דה בובאר) ,סופרים (וולטר ,אמיל זולא ,מרגריט יורסנר) ומשוררים
(ז'ק פרוור ,ז'ן קוקטו).
שנסונים על מהפכנים ופורצי דרך בצרפת  -רובספייר ,האחים לומייר ,ז'ול ורן,
מרסל מרסו ,סימון סניורה ,ז'ן פרה וז'ק ברל.

גיבורי תרבות בצרפת בראי
השנסונים
מרצה :ד"ר אביב אמית
בסדרה זו נעקוב אחר גיבורי התרבות הצרפתית לאורך ההיסטוריה מזווית
שונה ומקורית וכל מפגש יעוטר בשנסונים הקשורים אליהם ולתקופות
השונות .דיוקנאות מוזיקליים אלה ישפכו אור חדש על גיבורי תרבות מוכרים
ויספקו לנו חוויה אינטלקטואלית מקורית ומרגשת .הקורס ילווה במגוון
עשיר של שירים ,קטעי סרטים ,צילומי הופעות וקטעי סרטי תעודה ,כולם
מתורגמים לעברית.

"לחיות ללא גבולות" :מסע מוזיקלי אל הפרובוקטורים של התרבות הצרפתית
בספרות (מישל וולבק ,רומן גארי) ,בקולנוע (ז'ראר דפרדייה) ,באמנות (מרסל
דושון) ובשנסון (ז'ורז' ברסאנס ,סרז' גנזבורג).
אנשי החיים הטובים :פורטרטים מוסיקליים של מעצבי האופנה העילית והשפים
הגדולים  -קוקו שאנל ,איב סן לורן ,כריסטיאן דיור ,לואי ויטון ,ז'ואל רובישון ,פייר
ארמה ,אלן דוקאס.
הזרים שעשו את צרפת :מהגרים ובני מהגרים שהפכו לגיבורי תרבות  -גיום
אפולינר ,פבלו פיקאסו ,מארק שאגאל ,שארל אזנאבור ,דני כהן בנדיט ,דלידה.

יום ד'  ,12:00 – 10:30אחת לשבועיים
29.1.20 / 15.1.20 / 1.1.20 / 18.12.19 / 4.12.19 / 20.11.19 / 6.11.19
 4 x ₪ 120תשלומים

38

תרבויות

סה"כ ₪ 480
39

צ'כיה :קסם התרבות האלגנטית  -מכפרי בוהמיה עד פראג
נציג את עושר סגנון החיים הצ'כי באמצעות צלילי דבוז'אק וינאצ'ק ,בהומור של האשק,
בסיפורי בוהומיל הראבל ,באמנות המדהימה של יוזף סודק ואלפונס מוכה ובקולנוע של
יז'י מנזל ומילוש פורמן .היכרות עם היופי מההיסטוריה ועד המטבח הצ'כי.
הולנד וארצות השפלה :פסיפס של יופי עוצר נשימה בין מישור ומים
הנוף ההולנדי המרהיב יצר את הוויזואליות של גדולי הציירים :רמברנט ,וורמיר ,ברויגל,
אשר ,ואן גוך ומונדריאן .נגלה את המוסיקה המדהימה של ז'וסקן דה פרה ואורלנדו
לאסוס .הליברליות ,הכיכרות והמצודות מאמסטרדם עד מאסטריכט לצד הצבעונים
ותחנות הרוח.

מסע בעקבות היופי
דן רפופורט :מרצה ומלווה בפסנתר
מנצח אופרה ,קלרניטן ומנהלו האמנותי של אנסמבל קואדריביום בונציה
אלכסנדרה וילסון :זמרת סופרן
סדרת מפגשים מרתקים המציגים את היפה והייחודי בארבעה מרכזי תרבות
אירופאים .נגלה ונבחן את מושגי האסתטיקה והיופי דרך המוסיקה ,תמונות הנופים,
הערים ,התרבות ,האמנות ,הקולנוע ,המאכלים ,ההיסטוריה ,הפולקלור וסגנון החיים.
שתי הרצאות יוקדשו לכל מדינה ובסופן טעימה קולינרית קטנה.
40

עולמה המופלא של בריטניה
לצלילי הולסט ולויד-וובר .היופי האנגלי מאוקספורד עד הרי סקוטלנד .שיאי האמנות
האנגלית :משייקספיר עד היצ'קוק ,מוויליאם טרנר וקיפלינג עד צ'פלין ,מאייזיק ניוטון עד
המוסיקה השמיימית שכתב הנדל בלונדון.
טביעת האצבעות של אוסטריה :יצירתיות מטירול עד וינה
ההיסטוריה משושלת האבסבורג ,דרך נפוליאון ועד האימפריה האוסטרו-הונגרית.
עולמה האמנותי המרתק של וינה מהקולנוע של פריץ לאנג ,האדריכלות המודרנית של
אוטו ואגנר ,קורט מול קלימט ,שיאי המוסיקה בתקופה הקלאסית; היצירתיות מהיידן עד
מאהלר ,הספרות מיוזף רות ,ואמנות הבידרמאייר.

יום ד'  ,11:30 – 10:00אחת לחודש
10.6.20 / 27.5.20 / 1.4.20 / 18.3.20 / 26.2.20 / 8.1.20 / 11.12.19 / 13.11.19
 4 x ₪ 140תשלומים
תרבויות

סה"כ ₪ 560
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פילוסופיה
והגות

42

ד"ר שמעון אזולאי
ד"ר עליזה טסלר

43

התבוננות פילוסופית
במסע החיים
מרצה :ד"ר שמעון אזולאי
הקורס מזמין את המשתתפים למסע פילוסופי המקיף את החיים האנושיים
ואת מה שמתחולל בתוכם .במסע נפגוש את הפילוסופים שעיצבו את
ההיסטוריה ואת תשובותיהם לשאלות היסוד של החיים ,לצד התבוננות בחיי
היומיום .מסע אל ה-דנ"א של הרוח.
בחינת החיים – של מי החיים האלה? חשיבותה של בחינת החיים ,הרעיונות
והתפיסות שמעצבים אותם .חקירה שעשויה להיות הקו המפריד בין לחיות
את חיי ובין לממש חלומות של מישהו אחר.
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אמת – האם מה שלא יודעים לא פוגע? שאלת מקומה של האמת בחיינו
הציבוריים והפרטיים .האם כדאי וחשוב לדעת את האמת או שאולי הדרך לחיים
טובים היא בריחה ממנה?
מוסר – תוכנת הניווט של החיים -מדריך מקוצר לתורת המוסר .נביט בצמתי
ההכרעה מולם אנו ניצבים במהלך חיינו.
רצון וכוח רצון – אין דבר העומד בפני הרצון .האמנם? לעתים נדמה שההבדל בין
מימוש לפספוס החיים נמצא בעוצמתו ובדיוקו של הרצון .נפענח את מהות הרצון
ואת גבולותיו.
אושר – מי רוצה להיות מאושר? אושר והמרדף אחריו נחשבים לאידיאל העליון
של החיים האנושיים .ננסה לשבור כמה מיתוסים הקשורים לאושר ולהחזיר את
אידיאל האושר למקומו הצנוע.
משמעות – מאין באתי ולאן אני הולך? מהי משמעות החיים? נדמה שאין אדם
ששאלה זו לא הטרידה אותו בשלב מסוים בחייו .מושג המשמעות בחייו של הפרט,
החברה והתרבות.
שלווה ואותנטיות – לחיות את החיים שלי -המאה ה 20-הביאה איתה אידיאל
חדש בתולדות האנושות -יצירת חיים ייחודיים וחד-פעמיים .נגלה את הקשר בין
האותנטיות ובין שלוות הנפש   .
הומור –על מקומו של ההומור בחיים -הפילוסוף ויטגנשטיין אמר פעם" :הומור
איננו מצב רוח ,אלא השקפת עולם" .נכיר את התפיסות השונות ואת החשיבות
הקיומית ואף הפוליטית של ההומור.

יום ב'  ,20:00 – 18:30אחת לחודש
8.6.20 / 11.5.20 / 6.4.19 / 2.3.20 / 3.2.20 / 6.1.20 / 9.12.19 / 11.11.19
 5 x ₪ 118תשלומים
פילוסופיה והגות

סה"כ ₪ 590
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בין הנושאים שיידונו ,בהתבסס על ניתוח קטעים מתוך "מורה נבוכים":
הויכוח בין הרמב"ם לבין התיאולוגים המוסלמים :חכמי הכאלאם
הנחות היסוד של הפיסיקה האריסטוטלית בניסוח הרמב"ם
עולם רציונאלי וכפוף לחוקי טבע אל מול עולם שרירותי וקפריזי
על הקשר שבין הדמיון לבין המדע
על נפשות ואינטליגנציה של כוכבים" :השמיים מספרים כבוד אל"

משיאי ההגות היהודית
"מורה נבוכים" לרמב"ם

מרצה :ד"ר עליזה טסלר
לאורך תקופת ימי הביניים התנהלו עימותים רעיוניים סוערים בין התיאולוגים
שנמנו על שלוש הדתות המונותיאיסטיות וביניהם לבין עמדות של
הפילוסופים היוונים ,בהם :אפלטון ,אריסטו ,אפיקורוס ועוד .הצצה מרתקת
לתכנים של עימותים אלה ניתן למצוא ביצירת המופת" :מורה נבוכים" ,ספרו
של הרמב"ם ,מגדולי הפילוסופים היהודים בימה"ב ובכלל ,שחי בלב ליבה של
תרבות האסלאם המשגשגת .אלה סוחפים אותנו לדיונים בתחומי הפיסיקה,
המטאפיסיקה ,הדת והמוסר ,שתכליתם היא :גאולת הנפש.
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עולם קדמון או עולם נברא :הרמב"ם כנגד אריסטו
על השפע האלוהי :האם כל אחד יכול להיות נביא?
על בעיית הרוע :אם האלוהים טוב וצודק ,מדוע קיימים רוע וסבל בעולם?
תפיסות שונות של השגחה אלוהית המסתמנות מבעד לסיפורו של איוב
על הישארות הנפש וגאולתה

יום ה' 11:00 – 9:30
12.12.19/ 5.12.19 / 28.11.19 / 21.11.19 / 14.11.19 / 7.11.19
30.1.20 / 23.1.20 / 16.1.20 / 9.1.20 / 2.1.20 / 19.12.19
 4 x ₪ 210תשלומים
פילוסופיה והגות

סה"כ ₪ 840
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מפגשים
מוסיקליים

48

פרופ' תומר לב
אסף פייר
מרכז אורנה ליבר למוסיקה

49

עונה  - 2סונטות מס' 32-16
"מוות והתחדשות"
 3הסונטות אופ :31 .סונטה מס'  ,16סונטה מס' "( 17הסערה") ,סונטה מס' 18
"הרומנטיקה מתפרצת"
סונטה מס'  21אופ"( 51 .וולדשטיין") ,סונטה מס'  22אופ ,54 .סונטה מס'  23אופ.
"( 57אפסיונטה")
"נפוליאון בוינה"
סונטה מס'  24אופ"( 78 .לתרזה") ,סונטה מס'  25אופ"( 79 .אלה טדסקה"),
סונטה מס'  26אופ"( 81 .הפרידה")
"על צורה ועל תוכן"
סונטה מס'  27אופ ,90 .סונטה מס'  28אופ101 .
"לגעת באינסוף"
סונטה מס'  29אופ"( 106 .האמרקלוויר״)

צלילים מן המהפכה

מסע אל  32הסונטות לפסנתר של בטהובן

"סוף דבר  -שלוש הסונטות האחרונות"
סונטה מס'  30אופ ,109 .סונטה מס'  31אופ ,110 .סונטה מס'  32אופ111 .

יום ד' 19:30 – 18:00

עורך ומנחה :פרופ' תומר לב
ובהשתתפות טובי הפסנתרנים הישראלים הצעירים
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10.6.20 / 22.4.20 / 18.3.20 / 19.2.20 / 22.1.20 / 6.11.19
 5 x ₪ 134תשלומים
מפגשים מוסיקליים

סה"כ ₪ 670
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מסע אישי אל הבציר המובחר ביותר של נכסי צאן הברזל של הרפרטואר לפסנתר.
יצירות סולו ויצירות לפסנתר ותזמורת הניצבות בחזית היצירה המפוארת לכלי
ששינה את עולם המוסיקה.
בטהובן  -הקונצ'רטו החמישי לפסנתר ותזמורת ''הקיסר''
שוברט  -ה'מומנטים המוסיקליים'  
שומאן  -קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בלה מינור
דביוסי ' -הפרלודים'
מוצארט  -קונצ'רטו לפסנתר בדו מזו'ר ('אלוירה מדיגן')
מוסורגסקי ' -תמונות בתערוכה'   
שופן  -קונצ'רטו מס 2 .לפסנתר ותזמורת בפה מינור
בטהובן  -סונטה לפסנתר אופוס ' 106האמרקלוויאר'

פסנתר על אי בודד
עשר יצירות מופת לפסנתר
שפשוט חייבים להכיר

יוצר ומגיש :אמן הפסנתר אסף פייר

רחמנינוב  -קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מס3 .
ברהמס  -ווארייציות על נושא לקלרה  

יום ה' 12:45 – 11:15
12.12.19 / 5.12.19 / 21.11.19 / 14.11.19 / 7.11.19
23.1.20 / 16.1.20 / 9.1.20 / 2.1.20 / 19.12.19
 4 x ₪ 175תשלומים
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מפגשים מוסיקליים

סה"כ ₪ 700
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כל מה שרציתם לדעת על מוסיקה קלאסית ולא העזתם לשאול.
מורה נבוכים ומדריך לעולם המופלא של יסודות המוסיקה הקלאסית.

מונחי יסוד:
צליל וטון ,כתב התווים ,מרווחים וסולמות  

יסודות הקומפוזיציה:
מלודיה ,הרמוניה ומקצב

תקופות במוסיקה:
חלוקה כרונולוגית ומאפיינים מימי הביניים ועד לימינו

טכניקות הלחנה רב קוליות:
בין קאנון ,קונטראפונקט ופוגה

מי (לא) מפחד
ממוסיקה קלאסית
יוצר ומגיש :אמן הפסנתר אסף פייר

ז'אנרים וצורות במוסיקה:
מסונטה ועד קונצ'רטו ומנושא וריאציות ועד לצורת-סונטה

יום ה'  ,10:45 – 9:45אחת לשבועיים
2.1.20 / 19.12.19 / 5.12.19/ 21.11.19 / 7.11.19
 2 x ₪ 150תשלומים
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מפגשים מוסיקליים

סה"כ ₪ 300
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בתכנית זו זוכים המשתתפים למפגשים מוסיקליים מעמיקים וחווייתיים בהנחיית
מרצים קבועים ומתחלפים במתכונת חד שבועית  -שנתית ,יום לימודים אחד בשבוע
כ  3.5שעות כולל הפסקות.
כל יום מחולק לפי הנושאים הבאים:
• תאוריה כללית ועיונית בשילוב הרצאות ,הדגמות ודיונים.
• תולדות המוסיקה ,ז'אנרים ,הכרת משפחת כלי הנגינה וחלוקת התזמורת.
בשילוב הרצאה ,מצגות ,הדגמות ודיונים ,סדנאות מתחלפות.
בסוף הפעילות המרצה יישאר לתגבור ולעזרה לדורשים (חומר שלא הובן כראוי,
בקשות ,שאלות ועזרה כללית) עד חצי שעה.

Harmony

תכנית מתקדמת למוסיקה

כל המעוניין להצטרף למסלול זה יופנה לבדיקת התאמה אישית ע"י צוות מרכז אורנה
ליבר -בדיקה הכוללת שיחה אישית ,בדיקת רמה מוסיקלית ,ותאום ציפיות.
התכנית מתאימה גם למועמדים לבחינות הכניסה לאקדמיות ולבתי ספר גבוהים
למוסיקה.
לפרטים על מסלולים נוספים ועל תכניות הלימוד
אנא פנו למרכז אורנה ליבר טל03-5403348 .

בשיתוף מרכז אורנה ליבר למוסיקה
תכנית המיועדת למוסיקאים ,לעוסקים במוסיקה באופן מקצועי ולשוחרי
מוסיקה באשר הם .מטרת המסלול היא לתת מענה לכל המעוניינים להכיר
ולהעמיק בתחום המוסיקה.
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ינואר – יוני 2020
יום ב'  ,19:30-16:00אחת לשבוע
 ₪ 1,300לחודש
מפגשים מוסיקליים
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סדנאות
ושפות

58

אורלי קסטל בלום
חלי מזראי
ד"ר ברכה אלחסיד גרומר
חנה אמריליו
חני שניצלר
ויויאן לנדסברג
דליה תמיר יעקבי
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סדרה זו תקנה לתלמידים ארגז כלים לכתיבת סיפור קצר ותשתית לכתיבת
נובלה ורומן .את כל אלה נלמד מתוך קריאת סיפורים של גדולי עולם וגדולי
הספרות העברית.
חשיבות ה"גילוי האיטי" ברצף הטקסט -כיצד בונים אמפתיה כלפי דמות
למרות שעשתה דבר מה נורא ואיום.
הגדה והראייה -התעכבות על מה שלא נאמר בטקסט.
נקודת מבט -גוף ראשון ,גוף שלישי ומבע משולב :שזירת תודעת הגיבור
בדבריו של המספר.
כיצד כותבים דיאלוג -כיצד בונים דרמה בכתיבת הדיאלוג.
ניסוח פרמיס -נלמד לספר את תקציר הסיפור וחשיבות העלילה.
פתיחה -כיצד לצוד את תשומת לב הקורא מההתחלה וכיצד לבנות עולם.
בניית דמות -לימוד כללי ובפרט על פי  7השאלות של סטניסלבסקי.

כתיבה והשראה
מנחה :אורלי קסטל בלום
סופרת ישראלית ,כלת פרס ספיר

תפניות בעלילה ,plot points -חשיבותם בבניית העלילה והמשכיותה.
כיצד מעשירים דמות -קונפליקטים וסתירות פנימיות בדמויות.
כיצד לבנות עולם -בניית עולם בכתיבה.

יום ב' 12:00 – 10:00
9.12.19 / 2.12.19 / 25.11.19 / 18.11.19 / 11.11.19
27.1.20 / 20.1.20 / 13.1.20 / 6.1.20 / 16.12.19
 4 x ₪ 350תשלומים
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סדנאות ושפות

סה"כ ₪ 1,400
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הסדנה מיועדת לנשים ללא ניסיון משחק קודם שרוצות לחוות חוויה של שחרור,
להיפתח ולשבור את השגרה בדרך יצירתית ומהנה ,תוך כדי יצירה מקורית ,אישית
ונשית .הסדנה מאפשרת הזדמנות להתגבר על מחסומים פנימיים ולשפר את יכולת
העמידה והדיבור מול קהל.
במהלך הסדנה המשתתפות מספרות את סיפורן האישי תוך שילוב אמצעים
אומנותיים ,ועוברות תהליך קבוצתי בו הן נחשפות להתמודדויות ,קונפליקטים
ושאיפות מחיי היומיום של חברות הקבוצה .בסוף השנה תעבד הבמאית את
החומרים והטקסטים לכדי הצגה אשר תוצג בפני קהל בני המשפחה ,החברים
והקהילה המקומית.

הנושאים עליהם נעבוד בסדנה :שפת גוף | אימפרוביזציה | רגשות | עבודה
עם חפץ | מונולוגים | בניית דמות | עבודה עם הדמיון | עבודה עם שיר |

״עכשיו אני״

סדנת תיאטרון לנשים

נשים מעוררות השראה מהתרבות | פעולות בימתיות

תאריך פתיחה5.11.19 :
יום ג' 19:00-17:00

מנחה :חלי מזראי ,בימאית ותסריטאית
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שנתי ,אחת לשבוע
 ₪ 250לחודש
סדנאות ושפות

63

הקורס משלב הלכה ומעשה :הרצאה אקדמית תוך התבוננות ביצירות של אמני
מופת ולאחריה התנסות ברישום אקדמי ורישום חופשי-אקספרסיבי בטכניקות
מגוונות.
הסדנה משלבת תרגול והפעלת מוח ימין בשיטה המוכחת של
Betty Edwards / Drawing on the Right Side of the Brain

רישום בהשראת אמני מופת
הרצאה וסדנה מעשית

בהנחיית :ד"ר ברכה אלחסיד גרומר

חתך הזהב של היוונים הקדומים
הפרספקטיבה הליניארית של ליאונרדו דה וינצ'י
האור והצל של קאראוואג'יו
המבע הפסיכולוגי של רמברנדט
האנטומיה של אדגר דגה
הקו הוירטואוזי של טולוז לוטרק
האורנמנטיקה של גוסטב קלימט
האקספרסיוניזם של אדוארד מונק
הקו והכתם של אוברי בירדסלי
היומן של דיוויד הוקניי
לא נדרש ידע מוקדם.

יום א'  ,12:00-10:00אחת לחודש
7.6.20 /10.5.20 / 5.4.20 / 1.3.20 / 2.2.20 / 5.1.20 / 8.12.19 / 10.11.19
 5 x ₪ 128תשלומים
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סדנאות ושפות

סה"כ ₪ 640
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קורס איטלקית

לצייר בהנאה

ביה"ס איטליה הקטנה

בהנחיית :חנה אמריליו ,אמנית
סדנת ציור בגישה פתוחה .הסדנה תעסוק ברישום ,בציור ,בצבע ובמספר
טכניקות העשרה מתחום העשייה האמנותית.
העבודה בקצב אישי .מתאים לכל רמה.

בהנחיית :חני שניצלר
תאריך פתיחה ומפגש היכרות6.11.19 :
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תאריך פתיחה3.9.19 :

מתחילים9:30 – 8:30 :

יום ג' 19:00-16:00

מתקדמים שנה שניה 10:30 – 9:30 :או 11:30 – 10:30

יום ד' 12:00-9:00

מתקדמים שנה שלישית 12:40 – 11:40 :או 13:50 – 12:50

יום ה' 12:00-9:00

 ₪ 215לחודש

שנתי ,אחת לשבוע ₪ 315 .לחודש ₪ 287 ,לנרשמים עד 29.8.19

בכל שאלה ניתן לפנות לחני שניצלר www.italkyt.com 054-4802395
סדנאות ושפות

סדנאות ושפות
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מבוא -מהו מיינדפולנס? נבין מדוע התרגול תפס תאוצה בעולם בשנים
האחרונות ונתחיל בתרגולי בסיס.
מדיטציה ושינוי -מהי מדיטציה ומה נפגוש בהכרח בזמן התרגול?
שלושת מצבי ההכרה -נכיר את מצבי ההכרה וכיצד אנו יכולים לתמרן ביניהם.
מי אני? האם מה שאנחנו חושבים על עצמנו ,זה אכן מי שאנחנו.
רגשות -נחקור מה ניתן ללמוד על חוויות החיים דרך מנעד הרגשות שלנו.
מתנת הבחירה -היכולת להשפיע על הגורל שלנו.

מיינדפולנס בראי היוגה
למתחילים
מנחה :ויויאן לנדסברג

חמלה -תרגול של התנהלות מתוך חמלה כלפי הזולת.
״מודל הבריכה״ -כיצד ננקה ונמלא את סך כל הידע שנצבר כתוצאה
מההתנסות שלנו בחיים?
הסובבים אותנו -כיצד אנו בוחרים את האנשים סביבנו ומכילים אותם?
הקסם  -כיצד הכלים החדשים שנלמדו יכולים להרגיע ,לשפר את הריכוז,
לווסת מצבי לחץ ,כעס וחרדה.

מורה בכירה ליוגה
טכניקת תרגול המיידפולנס מקנה לנו כלים פשוטים ומעשיים להתמודדות
עם התנסויות החיים ,ומאפשרת להיות באינטימיות עם העצמי ובמודעות
לפעולות שלנו .התמדה בתרגול מסוג זה תוביל אותנו לפעול בחיינו בצורה
מועילה וכתוצאה מכך להיות יותר מאושרים.

יום ד' 18:00 – 17:00
4.12.19/ 27.11.19 / 20.11.19 / 13.11.19 / 6.11.19
15.1.20 / 8.1.20 / 1.1.20 / 18.12.19 / 11.12.19
 3 x ₪ 180תשלומים
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סדנאות ושפות

סה"כ ₪ 540
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שיטה אנרגטית עתיקה ועוצמתית לריפוי ,להרפיה ולרפואת מנע ,לטיפול
בעצמנו ובאחרים.
הטיפול בסייקים מאיץ ומחולל תהליכי ריפוי בגוף ובנפש ונעשה ע"י תיעול
אנרגיות מיסודות שונים דרך כפות הידיים .הסדנה מקנה את היכולת לתעל
אנרגיות ריפוי אלה ומלמדת כיצד להשתמש בהן.
דגש מיוחד מושם על הבנת המבנה האנרגטי של האדם והקשר הפסיכוסומטי
הקיים בין הגוף והנפש.

סייקים I
תאריך פתיחה22.1.20 :
יום ד' 22:30-20:00
 7מפגשים |  3 x ₪ 320תשלומים סה"כ ₪ 960

סייקים

סייקים II

(מיועד לבוגרי סייקים  1בלבד)

תאריך פתיחה25.3.20 :
יום ד' 22:30-20:00

מנחה :דליה תמיר יעקבי
סייקים מסטר ,רייקי מסטר

 10מפגשים |  4 x ₪ 340תשלומים סה"כ ₪ 1,360

סייקים III

(מיועד לבוגרי סייקים  1,2בלבד)

תאריך פתיחה11.9.19 :
יום ד' 22:30-20:00
 15מפגשים |  5 x ₪ 535תשלומים סה"כ ₪ 2,675
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תנועה ותרבות
הגוף
החל מספטמבר 2019
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חיה רותם
אדיטה ניר משעולי
נילי אריאלי
צחי ויגיסר
אביטל פסטרנק
אליס לייקוב
ויויאן לנדסברג
מירי ממן

אורי עתריה
רונית ורדי
קורין מנדלסון
חגית גדרון טל
יוסי שריף
פנינה מתוק
גלי שגיא
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הסדנה מיועדת לאנשים שפועמת בהם התשוקה לרקוד ,נשים וגברים בני
כל הגילאים.
דרך ריקוד ,תנועה ודמיון מודרך נצא למסע מרתק בעולמנו הפנימי.
ניתן ביטוי לקצב ולשמחת החיים שבליבנו ,וכן לאותם חלקים בגוף ובנפש
הנחבאים ורוצים להתחיל לחיות.
בסדנה כל מערכות הגוף פועלות בתנועה זורמת .מוסיקה עשירה ומגוונת
מלווה את הריקוד.
נאפשר לעצמנו להעז להיות במלואנו ,לחיות!
אין צורך בניסיון קודם.

"לרקוד את עצמך לדעת"
סדנה חוויתית בריקוד
יום ב' או ה' 12:45 - 11:00

בהנחיית :חיה רותם

יום ה' 22:15 - 20:30

מורה לריקוד ומטפלת בתנועה
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תנועה ותרבות הגוף

תנועה ותרבות הגוף
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ניה

Free-dance Experience

בהנחיית :אדיטה ניר משעולי

בהנחיית :אדיטה ניר משעולי

הדרך לגוף בריא ונפש שקטה עוברת דרך שיטת הריקוד ניה .השיטה משלבת
את הרכות והביטוי העצמי של אומנויות הריקוד עם הדיוק והעצמה של
אומנויות הלחימה ,וההקשבה והתבונה של אומנויות הריפוי כמו יוגה וטאי
צ׳י .העיקרון המוביל והמנחה בניה הוא ההנאה שבתנועה כל אחד מוזמן לנוע
לצלילי מוזיקה סוחפת וקצבית או רגועה ושקטה.

ריקוד חופשי הינו צורת הביטוי הקדומה ביותר של האנושות מראשית ימיה.
בכל טקס ואירוע היה לריקוד מקום מרכזי .עוד לפני שנכנסו מסגרות ,סגנונות
וצעדים ,הרבה לפני שהשפה המדוברת החלה לקרוא לכל דבר בשם ,היה שם
ריקוד חופשי ,משוחרר ומאחד .ממעמקי הנשמה ועד פראות הרגש ,עם כל
נשימה ,או קריאה ,או אנחה ,היתה שם התנועה ,הלב ,הנשמה.
בסדנה זו ניגע יחד בעומק ונרגיש ונחווה כל מה שעולה ,עם הרבה קבלה
ושמחת חיים ,ללא כללים ,ללא ביקורתיות וללא צורך בניסיון קודם.

יום ד` 12:00 - 11:00

יום ג' 21:00 - 20:00

אין צורך בידע מוקדם בריקוד אלא רק באהבה לתנועה ורצון לחיבור פנימי.
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יום ד` 17:30 - 16:30
תנועה ותרבות הגוף

תנועה ותרבות הגוף
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התעמלות בריאותית
ומודעות גופנית

שיטת פלדנקרייז -
מודעות בתנועה

בהדרכת :צחי ויגיסר

ד"ר משה פלדנקרייז פיתח שיטה ייחודית המאפשרת למתרגל אותה להכיר
את גופו ולהתנסות בתבניות תנועה נוספות ואחרות מאלה המוכרות לו.
השיטה משלבת קשב עצמי והתאמה בין נשימה ותנועה ומשפרת את היציבה,
ההליכה והקואורדינציה הנדרשת בתפקודי היומיום .חיזוק העצם בשיטת רותי
אלון ,ישולב כחלק מובנה משיעורי הפלדנקרייז .דגש מיוחד מושם על הפגת
מתח מן הגב והצוואר התורמת לתנועה קלה וגמישה.

תכנית מובנית המשלבת שיעורים משיטות שונות.
המטרה לעבוד על מספר מערכות וחלקי גוף בו זמנית .ניתן דגש ליציבה נכונה
וגיוס נכון של שרירי הליבה  -מרכז הגוף ,בשילוב פיתוח כוח ,שיווי משקל,
קואורדינציה ,חיטוב ,חיזוק חגורת כתפיים ואגן ,גמישות ושיפור היציבה
והיציבות.
האימון שם דגש על עבודה מבוקרת ונכונה למניעת פציעות ,חיזוק העצם,
הגמשת מפרקים וחיזוק שרירים ,תוך שימוש בעזרים כגון כדור ,גומייה
ומשקוליות.

מותאם לנשים (גם בהריון) וגברים בכל גיל.

מתאים לכל הרמות.

א' ,ג' 10:50 - 10:00

יום ב',ה' 8:30 - 7:45

א'  19:50 - 19:00ד'  19:50 - 19:00או 18:50 - 18:00

יום ב',ה' 17:45 - 17:00

בהדרכת :נילי אריאלי
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תנועה ותרבות הגוף
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התעמלות בונה עצם
בהדרכת :אביטל פסטרנק

פילאטיס

מורה מוסמכת בשיטת  OSteofitופילאטיס
שיטת התעמלות חדשנית הבונה את העצם ובולמת אוסטיאופורוזיס.
התעמלות מעניינת ומגוונת הפועלת על השרירים והמפרקים בעזרת אביזרים
שונים .תרגול יציבה נכונה ,שיווי משקל ,קואורדינציה ונשימה .עפ"י מחקרים
רפואיים בארץ ובעולם הוכח כי ההתעמלות מעכבת בריחת סידן ובונה את
העצם.
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בהדרכת :אביטל פסטרנק
מורה מוסמכת בשיטת  OSteofitופילאטיס
עיצוב וחיטוב הגוף תוך חיזוק מעמיק ,הידוק והארכת השרירים ,טיפול בכאבי
גב ובבעיות בקרקעית האגן ושיפור היציבה .העבודה מתרכזת במרכז הגוף,
בשרירי הבטן ובעיקר בשכבה העמוקה של השרירים .כמו כן ,נרכשת מודעות
גבוהה לנשימה ושיפור הקואורדינציה של התנועה.

יום ב',ה' 9:30 - 8:45

יום ב',ה' 10:30 - 9:30

יום ב'  18:45 - 18:00יום ה' 19:15 - 18:30

יום א',ג' 18:45 - 17:45
תנועה ותרבות הגוף

תנועה ותרבות הגוף
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פילאטיס משולב
בהדרכת :אליס לייקוב

עיצוב וחיטוב הגוף

פיזיותרפיסטית מוסמכת BPT
מדריכת פילאטיס שיקומי ומדריכת קרוספיט
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שיטת התעמלות המשלבת תרגילים טיפוליים מעולם הפיזיותרפיה ,פילאטיס
מזרן שיקומי ואלמנטים של קרוספיט.
התרגול הינו פונקציונאלי וכולל תרגילי חיזוק וגמישות תוך שמירה על
עקרונות של דיוק ,שליטה וריכוז.
השיטה הינה מגוונת ,מתמקדת בשיפור איכות החיים ומניעת פציעות,
ומתאימה לכל אחד.

אימון כוח פונקציונלי ורצועות .trx
שיעור המשלב ומפתח כוח ,סיבולת ,אירובי ,איזון הגוף ,גמישות ,שרירי ליבה
בדגש על שרירים מייצבים ומניעת פציעות ,מתאים גם למי שסובל מפציעה.

יום א'  9:30 - 8:30יום ד' 10:45 - 9:45

יום ג' 17:30 - 16:30

תנועה ותרבות הגוף

בהנחיית :צחי ויגיסר

תנועה ותרבות הגוף
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מחשבת הגוף
בהדרכת :מירי ממן
מומחית לתנועה ויציבה

יוגלאטיס
בהנחיית :ויויאן לנדסברג
מהלך השיעורים כולל תרגולי יוגה ופילאטיס משולבים ,תוך התמקדות
בלימוד ואימון של התנהלות נכונה ובריאה של הגוף והנפש אשר משרתים
אותנו במהלך חיינו.
תרגול היוגלאטיס מבוסס על העקרונות הבאים:
טכניקות עתיקות יומין של נשימה והרפיה ,עבודה מדוייקת עם הגוף,
שמירה וכיבוד הגוף באשר הוא ,הרחבת הידע התנועתי הקורדינטיבי
והמוטורי ,גדילה במודעות -מיינדפולנס.
״נֶפֶש בְּרִיאָה ב ְּגוּף בָּרִיא"
(המשורר הרומי יובנאליס)

יום ד' 8:15 - 7:15
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שיטת התעמלות ייחודית שמטרתה לשפר את היציבה ואת יכולות התנועה על
ידי לימוד התנהלות גופנית נכונה.
השעורים משפרים את הכוח והגמישות בצורה מאוזנת ומיטיבה ,ובמקביל
מפתחים את המודעות ,ההבנה והקשב הגופני ,הריכוז והזיכרון התנועתי.
מחשבת הגוף היא דרך חיים המשפרת את איכות החיים בכל גיל .כאבים
נמנעים ,פוחתים ונעלמים ומפנים את מקומם לתחושת רווחה גופנית ונפשית.
שיטת מחשבת הגוף פותחה על ידי יוספה מיכאלי לפני כ 50-שנה ,וידועה גם
כ"שיטת יוספה" .השיטה מתבססת על תחומי מדע הקשורים לגוף :אנטומיה,
ביו מכניקה ופיזיולוגיה וחקירת גוף ממושכת.

יום א' 13:45 – 12:45
תנועה ותרבות הגוף

תנועה ותרבות הגוף

I
85

עיצוב בריאותי

התעמלות בשיטת ד"ר אריה כלב
בהדרכת :אורי עתריה
מומחה בתחום התנועה והיציבה
התעמלות המיועדת למניעת בעיות שונות במערכת התנועה (גב ,עורף,
ברכיים ,הקרנות לגפיים וצניחת איברים) .ההתעמלות מקנה הרגלי תנועה
ואורח חיים גופני נכון לחיי היומיום ומשפרת את הגמישות.
התרגול מותאם לצרכים וליכולות של כל אדם.

קונדליני יוגה -
יוגה של מודעות
בהדרכת :רונית ורדי ,קורין מנדלסון
טכניקה הנותנת למתרגל כלים להתמודד עם אתגרי החיים :מתח ,חיוניות,
מערכות יחסים ,יכולת ריכוז וקבלת החלטות.
התרגול משפר את התפקוד הפיזי ,המנטלי והרוחני שלנו ומלמד לחיות חיים
שמחים ,בריאים ומלאים.
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יום ג' 9:30 - 8:30

יום א'  12:30 - 11:00רונית ורדי

יום ד' 9:30 - 8:30

יום ג'  12:30 - 11:00קורין מנדלסון
תנועה ותרבות הגוף

תנועה ותרבות הגוף

I
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אקבן  -אקדמיה
לאומנויות הלחימה
ויניאסה יוגה

בהדרכת :יוסי שריף
מייסד אקבן ,פיזיותרפיסט מוסמך ,דאן  5בנינג'יטסו ,בעל תואר
בפילוסופיה ומורה קבוצות בשיטת פלדנקרייז המאמן מאז 1985

בהדרכת :חגית גדרון טל
תרגול דינאמי המבוסס על החיבור בין נשימה לתנועה ,כך שהנשימה מכתיבה
ומנחה את תרגול היוגה .במהלך התרגול אנו נעים מתנוחה לתנוחה ,בדגש על
רכות וזרימה לצד דיוק ונוכחות.

באקבן מתרגלים נינג'יטסו כדרך חיים ומשלבים מחקר אקדמי באומנויות
לחימה.
הפעילות מתאימה לגברים ולנשים.

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

יום ד' 21:30 - 20:00
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יום ב' 20:30 - 19:00
תנועה ותרבות הגוף

תנועה ותרבות הגוף
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צ'י קונג
בהדרכת :פנינה מתוק

טאי צ'י

מורה ומטפלת ברפואה סינית
צ'י קונג היא שיטת תרגול סינית שמטרתה להניע ,להזין ,לחזק ולשמר את
אנרגיית החיים הפנימית שנעה לאורך נתיבי מערכת העצבים.
טיפוח הצ'י והאימון הממוקד בזרימה ,מביאים את הגוף והנפש לתפקוד
הרמוני ,רגוע ונעים ,ליציבה ושיווי משקל ,לקואורדינציה ,לחוסן וריפוי,
לשלווה ולשמחת חיים.

בהדרכת :גלי שגיא
מדריכה מוסמכת לאמנויות לחימה (מכון וינגייט),
המרכז הישראלי לטאי צ'י
אמנות תנועה ולחימה סינית עתיקה הבנויה על יסודות הרפואה הסינית
הקלאסית ,ומפעילה את הגוף באופן רגוע ושלו ,ללא מאמץ או שימוש בכוח.
אמנות הטאי צ'י מפתחת יציבות ,גמישות ,זריזות ,עוצמה ,קואורדינציה,
ריכוז ,מודעות והתבוננות פנימה – מדיטציה בתנועה.
לנשים וגברים בכל גיל.

יום ו' 12:00 - 10:30
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יום ו' 10:00 - 8:15
תנועה ותרבות הגוף

תנועה ותרבות הגוף
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תקנון ונהלי רישום
נהלי הקתדרה כפופים לנהלי מגוונים ,מרכזים רב תחומיים
רמת-השרון.

נוהל הרשמה והנחות למשתתפים במספר קורסים בקתדרה:
התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד (למעט דיינרס ואמריקן אקספרס)
המשתתפים בקורס שני זכאים להנחה של  ,10%במחיר הנמוך מביניהם.
המשתתפים בקורס שלישי ומעלה זכאים להנחה של  ,15%במחיר הנמוך
מביניהם.
גמלאים זכאים להנחה של .10%
גמלאים המשתתפים בקורס שני ומעלה זכאים להנחה של  ,15%במחיר
הנמוך מביניהם.
חיילים בשירות חובה זכאים להנחה מיוחדת בקורסים.
ההנחות תקפות לסדרות וקורסים למעט אירועים.
יתכנו שינויים בפרטים המפורסמים.
נוהל ביטול הרשמה:
ניתן לבטל את הקורס עד מועד המפגש השני (כולל) ,תשלום יחסי מעלות
הקורס יגבה בעבור מספר המפגשים אליהם הגיע המשתתף.
במקרה של הפסקת לימודים עקב מצב בריאותי או אילוץ בלתי צפוי ,יש
לפנות מידית למשרדי הקתדרה ,בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים.
לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה למפגש או מספר מפגשים במסגרת קורס,
את המפגשים ניתן יהיה להשלים בקורס אחר ,או להזמין אורח על בסיס
מקום פנוי בלבד.
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נוהל השלמות והחלפות:
משתתפי הקתדרה יהיו זכאים לזיכוי בקורס חלופי בגין חיסור בקורס אליו הם
רשומים ,זאת על בסיס מקום פנוי ובהודעה מראש באחת הדרכים הבאות:
דרך משרד הקתדרה ,או דרך אימייל הקתדרה.katedra@migvanim.com :
הבקשה חייבת להיות מאושרת על -ידי צוות הקתדרה לפני ההגעה למפגש.
את זיכויי המפגשים יש לממש באותה שנת הלימודים בלבד ולא תהיה צבירת
זיכויים לשנה הבאה.
ניתן לממש זיכוי מפגשים עד למחצית מספר המפגשים בקורס החלופי ,לא
יינתן קורס שלם בגין צבירת חיסורים.
לא ניתן לממש זיכוי בגין חיסורים בסדרות הקתדרה במסגרת אירועי הקתדרה,
הרצאות מיוחדות ,וימי עיון במהלך השנה.
לקתדרה הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים המוצעת ,ולבטל קורס עקב
מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת.

נהלי הסטודיו לתרבות הגוף וסדנאות
לא ינתן זיכוי כספי בגין היעדרויות ,ניתן להשלים חיסורים במסגרת ההיצע הרב
של חוגי תרבות הגוף בקתדרה.
במקרה של הפסקת השתתפות בחוג עקב מצב בריאותי או אילוץ בלתי צפוי,
יש לפנות מידית למשרדי הקתדרה ,בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים.
במידה ומשתתף יבטל את השתתפותו בחוג וירשם מחדש במהלך השנה ,לא
תשמר הנחת הרישום המוקדם (במידה וניתנה).
תינתן זכות להקפאה חד פעמית עקב היעדרות במהלך השנה עד לפרק זמן של
 14ימים ,ובהודעה מראש במשרדי הקתדרה.
לא ניתן לבטל השתתפות בחוגים וסדנאות על בסיס תשלום חודשי לאחר חודש
מרץ .2020

הנחיות למשתתפי הקורס "ספרד :אמנות ,אדריכלות ותרבות":
השלמה או החלפת מפגש בקבוצה אחרת בקורס זה תתאפשר עד  3פעמים
בשנה לכל משתתף ,ומותנית בתיאום מראש מול רכזת הקורס ,במייל
 ,change@katedra-rh.comעל בסיס מקום פנוי בלבד.
לנוחיותכם ,טרם פתיחת שנת הלימודים הבאה אנו נשלח אליכם את תאריכי כל
המפגשים בכל הקבוצות בקורס ,כך שתוכלו להגיש בקשה מסודרת דרך המייל
עם המועד הרצוי לכם להשלמה.
הבקשה חייבת להיות מאושרת על -ידי צוות הקתדרה לפני ההגעה למפגש.
הכניסה להרצאה ללא תיאום מראש ,לא תתאפשר במידה ולא יהיו מקומות פנויים.
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נהלים והרשמה

נהלים והרשמה
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תחום

שם הקורס

מס' מפגשים

מחיר לחודש
בש"ח

לנרשמים
עד 29.8.20

תנועה
ותרבות
הגוף

לרקוד את עצמך לדעת  -סדנה
חוויתית בריקוד

שנתי ,פעם בשבוע

335

305

ניה

שנתי ,פעם בשבוע

200

182

Free-dance Experience

שנתי ,פעם בשבוע

200

182

שיטת פלדנקרייז -מודעות בתנועה

שנתי ,פעמיים בשבוע

236

215

התעמלות בריאותית ומודעות גופנית

שנתי ,פעמיים בשבוע

236

215

התעמלות בונה עצם

שנתי ,פעמיים בשבוע

236

215

פילאטיס

שנתי ,פעם בשבוע
שנתי ,פעמיים בשבוע

185
264

168
240

פילאטיס משולב

שנתי ,פעמיים בשבוע

264

240

עיצוב וחיטוב הגוף

שנתי ,פעם בשבוע

185

168

יוגלאטיס

שנתי ,פעם בשבוע

185

168

מחשבת הגוף

שנתי ,פעם בשבוע

185

168

עיצוב בריאותי בשיטת ד"ר אריה כלב

שנתי ,פעם בשבוע
שנתי ,פעמיים בשבוע

185
264

168
240

קונדליני יוגה

שנתי ,פעם בשבוע

236

215

ויניאסה יוגה

שנתי ,פעם בשבוע

236

215

מחירון

מחירון

תחום

שם הקורס

מס' מפגשים

מחיר לחודש
בש"ח

לנרשמים
עד 29.8.20

אקבן  -אקדמיה לאמנויות הלחימה

שנתי ,פעם בשבוע

271

247

צ'י קונג

שנתי ,פעם בשבוע

248

226

שנתי ,פעם בשבוע

305

278

טאי צ'י

ההרשמה מתקיימת בקתדרה
ימים א' – ה' בשעות14:00 – 9:00 :
טל03-7600130 , 03-5495916 .
פקס073-2181730 .
רח' הזית  ,6/1נווה מגן ,רמת השרון
Email: katedra@migvanim.com
www.katedra-rh.com
חפשו אותנו בפייסבוק  -הקתדרה רמת השרון

מחירון
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מחירון

מחירון
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03-7600130 , 03-5495916 .טל
073-2181730 .פקס
 רמת השרון, נווה מגן,6/1 רח' הזית
Email: katedra@migvanim.com

www.katedra-rh.com
מחירון
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