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תושבים ומשתתפים יקרים,

אנו שמחים להביא אליכם את ידיעון אביב – קיץ הקרוב, בתקווה גדולה שאנו ניצבים 
התרבות  צריכת  אופן  ואת  בכלל  חיינו  את  ששינתה  הזו,  המאתגרת  התקופה  בשלהי 
בפרט, ומקווים כי המפגש עם המרצים האהובים של הקתדרה בסדרות השונות יהווה 

עבורכם אי של שקט, עניין והנאה.
ידיעון זה מעודכן בהתאם להנחיות אשר משתנות ללא הרף כמעט על בסיס יומי, וכבר 
נוכחנו לדעת כי לפעמים בו ביום בו נשלחה הודעה מאתנו היא כבר לא הייתה רלוונטית. 
על כן, כרגע רובם המוחלט של הקורסים מתוכננים להתקיים באופן מקוון בזום, ובמידה 
ויתאפשר לחזור ולקיים את ההרצאות והסדנאות באולם ובחדרי הקתדרה, אנו נקיימן 
בפני קהל באולם במידת האפשר, ובמקביל נמשיך בשידור ההרצאות בזום למי שיהיה 

מעוניין להמשיך באופן זה.
נסיים בנימה מעט אישית מאתנו אליכם. כידוע, השנה האחרונה הייתה שנה לא פשוטה 
למרכז תרבות אינטימי כמו הקתדרה שלנו, ובמובנים רבים המשך הפעילות תלוי בכם 
ובנאמנות שאתם מפגינים כלפי המרצים וכלפינו. על כך אנו רוצים להודות לכל אחד 
והפעילויות  ההרצאות  בשגרת  והמשיכו  הסדרות,  באחת  חלק  שלקחו  מכם,  ואחת 

המבורכת הזו אתנו.

בברכת בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה, הפעם באמת.

שלכם,
ריקי יאיר, מנהלת

וצוות הקתדרה רמת השרון



מרצה: פרופ' ידידיה גפני 

הגנטיקה 
ועתיד 

האנושות



// הגנטיקה ועתיד האנושות 4מדע

מאד  והתפתח  ה-19  המאה  באמצע  החל  גנטיקה,  הנקרא  התכונות,  העברת  מדע 
במהלך המאה ה-20. עם גילוי החומר התורשתי, ה- DNA, החלו מדענים לשנות תכונות 
ביצורים שונים על ידי החדרת DNA זר והחל עידן חדש ברפואה בתעשייה ובחקלאות- 
עידן ההנדסה הגנטית. בסדרת הרצאות זו נצא למסע שיחל בהיסטוריה של הגנטיקה 

ויסתיים בעתיד הצפוי לנו בהתמודדות עם מלחמה בסרטן אך גם ברעב ובקורונה.

דארווין ורעיונותיו בדבר האבולוציה – נביא שקר או מאור המדע?
צארלס רוברט דארוין נחשב בטעות כאבי תורת האבולוציה ולא כך. דארוין, גדול הביולוגים, הוא 
אבי ההסבר לדרך בה היא עובדת. נלבן יחד את האבולוציה, השלכותיה וההתנגדות לה שלא חלפה 

מהעולם.

שנה לקורונה: מה למדנו וכיצד וירוסים השפיעו על ההיסטוריה האנושית לדורותיה?
וירוס הקורונה הכה באנושות מכה כואבת מאד השנה ובכל זאת רק מכה קלה יחסית לאסונות 
ויראליים בעבר. מה הצלחנו ללמוד עליו בשנה זו? מאין בא ולאן הוא הולך? יותר בני אדם מתו 

מוירוסים מאשר מכל גורם אחר כלשהו, בהרצאה זו נכיר את הצלקות שהותירו באנושות.

תאי גזע ושימושם ברפואה המודרנית
ויכולים להפוך לכל סוג תא הנדרש לגוף.  בטרם יהפכו לרקמות, תאי העובר הם מאד רב גוניים 
כיצד ניתן לנצלם ברפואה המודרנית? האם ישם גם בגוף הבוגר תאים שלא סיימו את התמיינותם? 

הניתן לנצלם? על כך וגם על דם טבורי ובנקי דם לשימורו נשמע בהרצאה.

המשך בעמוד הבא <<



// הגנטיקה ועתיד האנושות 5מדע

יום ד' 18:00 – 19:30, אחת לחודש בזום
7.7.21 / 16.6.21 / 19.5.21 / 21.4.21 / 10.3.21

x ₪ 112 3 תשלומים | סה"כ 366 ₪

שינה מהי ולמה צריך אותה?
כולנו ישנים. ולא רק אנחנו, כל בעלי החיים. מדוע נשארנו עם השינה לאורך כל האבולוציה? עם 
ההתפתחויות המואצות עתה בחקר המוח אנו לומדים על משמעות השינה לביולוגיה שלנו ועל 
מה קורה במוחנו בשעות השינה. פגיעה באיכות השינה פוגעת, מסתבר - באיכות חיינו, ומחסור 

בה יכול להביא למוות.

שיבוט או שירבוט?
מדענים  הצליחו  הראשונה  בפעם  לידתה.  סביב  גדולה  סערה  חוללה  תמימה  אחת  כבשה  דולי, 
לשבט )להכפיל במדויק( יצור במעבדה שאיננו יצור ירוד )כמו תולעת( או צמח. כיצד הדבר נעשה? 

מדוע? והאם נוכל לשכפל גם אדם? ומי בכלל רוצה? תובנות ואולי גם תשובות.

להרשמה לחצו כאן מחיר הקורס המצויין הינו לאחר הנחת 20% להרצאות באופן מקוון )זום(. במידה ויוסרו הגבלות 
ההתקהלות והקורס יתקיים באולם, יגבה מחיר מלא )תוספת של 20% מהמחיר האמור(.

http://www.katedra-rh.com/html5/ProLookup.taf?_ID=36741&did=4471&G=10626&SM=10649&_UserReference=E4FDF54D1DDB26186020E9D0
http://www.katedra-rh.com/html5/ProLookup.taf?_ID=36741&did=4471&G=10626&SM=10649&_UserReference=E4FDF54D1DDB26186020E9D0


מרצה: ד"ר גילית איבגי 
חוקרת היסטוריה של מוזיאונים, 

אמנות ותרבות

מה בוער?
מה שחם באמנות 

העכשווית



// מה בוער? 7אמנות

סדרת הרצאות עכשווית ועדכנית הסוקרת תמורות באמנות העולמית בת זמננו.
נעסוק בנושאים, טכניקות וסגנונות האמנות במלאת 20 למאה ה-21. 

שחור עכשיו
אמנים אפרו אמריקאים/אירופאים ואמנות זמננו.

חזרת הציור הפיגורטיבי ודמות האדם
אל מול גלי ניאו-קונצפטואליזם, מיצבים ומיצגים רובוטיים, דיגיטלים ואלקטרונים, יש מהלך גדול של חזרה 

אל ציור ואל הדמות האנושית.

חוטים וטקסטיל
אמנות בת זמננו וגעגועים למלאכת יד.

כדור הארץ ותנאי החיים עליו
אקולוגיה, פוליטיקה וחברה, כלכלה ואהבה, כל מה שנוגע לנו ולחיינו באמנות בת זמננו. 

יום ג' 11:00 – 12:30, אחת לחודש בזום
1.6.21 / 18.5.21 / 13.4.21 / 9.3.21

x ₪ 120 2 תשלומים | סה"כ 240 ₪

להרשמה לחצו כאן מחיר הקורס המצויין הינו לאחר הנחת 20% להרצאות באופן מקוון )זום(. במידה ויוסרו הגבלות 
ההתקהלות והקורס יתקיים באולם, יגבה מחיר מלא )תוספת של 20% מהמחיר האמור(.

http://www.katedra-rh.com/html5/ProLookup.taf?_ID=39153&did=4471&G=10626&SM=10650&_UserReference=E4FDF54D1DDB26186020E9D0
http://www.katedra-rh.com/html5/ProLookup.taf?_ID=39153&did=4471&G=10626&SM=10650&_UserReference=E4FDF54D1DDB26186020E9D0


סדרת הרצאות מאת 
ד"ר הנרי אונגר

רגעים בנצח
סצנות בלתי נשכחות 

בספרות העולם



// רגעים בנצח 9ספרות

יום ג' בשעה 18:00 – 19:30, בזום
27.4.21 / 20.4.21 / 6.4.21 / 16.3.21 / 9.3.21 / 2.3.21
8.6.21 / 1.6.21 / 25.5.21 / 18.5.21 / 11.5.21 / 4.5.21

x ₪ 160 4 תשלומים | סה"כ 640 ₪

מה מקנה ליצירה מופתית את מופתיותה? - שתי סגולות בעיקר: היכולת להגיע למקומות 
העמוקים )והנסתרים( של הנפש, ואסתטיקה אופטימלית שכובשת את הדמיון. 

לעתים, שני העקרונות נמהלים בשיא יוצא דופן - רגע דחוס של קסם בנצח. סדרה זו 
תעסוק בתריסר רגעים כאלו – שהם בעלי עוצמה מאגית ובלתי נשכחים במיוחד.

מבוא - כיצד מתכננים "סצנה עתירת קלוריות"?
מומנטים שייקספיריים - ריצ'רד השלישי מפתה אויבת מרה

הרפר לי )"אל תירו בזמיר"( – צדק לבן על סדין שחור
סטנדאל )"האדום והשחור"( - ז'יליין סורל מאבד את ראשו

קסטלר )"אפלה בצהריים"( – המהפכן רובשוב מבקר בקתדרלה 
פלובר )"מדאם בובארי"( - אמה משחיתה את המאהב )הצעיר( שלה

קאמי )"הנפילה"( – השופט-המתוודה ניצב מעל גשר הקיום
דיקנס: אוליבר טוויסט מבקש "עוד"

תקרי )"יריד ההבלים"( – בקי שארפ )כמעט( מוצאת לעצמה בעל
דוסטוייבסקי )"אידיוט"( – רוגוז'ין קונה אישה בשוק הפטרבורגי

איין ראנד – )כמעיין המתגבר( - הווארד רוארק נשפט על אינדיבידואליזם
סנט-אקזיפרי )"הנסיך הקטן"(: "צייר לי כבשה"

להרשמה לחצו כאן מחיר הקורס המצויין הינו לאחר הנחת 20% להרצאות באופן מקוון )זום(. במידה ויוסרו הגבלות 
ההתקהלות והקורס יתקיים באולם, יגבה מחיר מלא )תוספת של 20% מהמחיר האמור(.

http://www.katedra-rh.com/html5/prolookup.taf?_ID=39154&did=4471&G=10626&SM=10650
http://www.katedra-rh.com/html5/prolookup.taf?_ID=39154&did=4471&G=10626&SM=10650


מרצה: דב אלבוים 

זוגות 
ומשפחות 

בתנ"ך



// זוגות ומשפחות בתנ"ך 11תנ"ך

הזוגות  של  ונפשם  חייהם  לעומק  נצלול  המקרא  בסיפורי  מעמיק  עיון  באמצעות 
הזוגיים  והתהליכים  המשברים  את  נכיר  התנ"ך.  של  ביותר  החשובות  והמשפחות 
שעוברות כל אחת מהדמויות, נתבונן על המשברים הבין דוריים ביחסים של האבות 
והאמהות של ספר בראשית, ונפגוש את ההזדמנות לתיקון שמגיעים אליה הגיבורים 

והגיבורות במסע החיים. 

אדם וחוה: הזוגיות הראשונה 
לגבי  שונות  עמדות  שתי  המציגים  בראשית  בספר  השונים  הבריאה  סיפורי  שני  בעקבות  מסע 
מהותו וייעודו של האדם. ההרצאה תעסוק בזוגיות, מיניות, במשמעות היות האדם צלם אלוהים 

וכיצד הדבר הופך את אלוהים לצלם האדם. 

אברהם ושרה: מסע מ'לך-לך מארצך' ועד 'לך-לך אל הר המוריה' 
מה מספר המקרא על הזוגיות של האב והאם של התרבות העברית? האם הקריב אברהם את יחסיו 

עם משפחתו? מה ידעה שרה על העקדה וכיצד היא הגיבה? 

יצחק ורבקה: האב והאם שנשכחו 
בהרצאה זו ננסה לצאת למסע בלשי בעקבות דמותם המקראית ולהבין האם התגבר על טראומת 

העקידה? נעסוק בהרחבה כמובן גם ברבקה ובמערכת היחסים הסבוכה בינה לילדיה ולבן זוגה.

יעקב ולאה ורחל ובלהה וזילפה. מסע בין האמת והשקר 
האם הצליח יעקב להנצל מהתכונות הקשות באישיותו ובאמת להפוך ל"ישראל"? מה מתרחש בין 

נשותיו וילדיו השונים וכיצד מלווים מתחים אלה את ישראל עד ימינו?

המשך בעמוד הבא <<



12// זוגות ומשפחות בתנ"ךתנ"ך

יום ג' 11:00 – 12:30, כאחת לשבועיים בזום
25.5.21 / 11.5.21 / 27.4.21 / 6.4.21

27.7.21 / 13.7.21 / 29.6.21 / 15.6.21
x ₪ 120 4 תשלומים | סה"כ 480 ₪

יוסף ואחיו ואחותם דינה. יחסי אחים וקנאת אחים 
על חלומות, חולמים והדרך להגשמתם. האם יצליח יוסף להפוך את אישיותו ולהגשים את החלומות 
והשאיפות שהיו לו בנעוריו? האם יצליח יוסף להיות שוב חלק מהאחים? האם יש תיקון לפשעי עבר?

מרים, אהרון ומשה – השלישייה המייסדת
לא  אותם בשלבים הראשונים של העם  והנהיגה  ישראל ממצריים  בני  את  השלישייה שהוציאה 
היתה חפה ממתחים. נעסוק בדמותה של נביאת המים. מרים, אחותם של משה ואהרון, ובהשלמה 
ההכרחית שהציעה מול המנהיגות של משה, אחיה הצעיר. ומה היה בעצם הסיפור "אודות האישה 

הכושית" שלקח משה?

דוד ומיכל, בת שבע וכל השאר
מהו סוד הקשר המשולש בין דוד ליהונתן ומיכל? האם דוד האהוב כל כך ידע לאהוב? את מי הוא 
– בין ספר מלכים  באמת אהב, והאם זה החזיר לו אהבה? מסע בין האהבות והאהובים של דוד 

לפרקי ספר תהילים.

שלמה, אלף נשותיו ושיר השירים
על חכמה וחוכמת הלב, דת ודתיות של לב. האם יש קשר בין חוכמתו של שלמה לכך שנשא נשים 
רבות מספור? סיפורו של שלמה המלך שהוגדר כ"חכם מכל אדם" שביקש לעצב את הדת היהודית 

כדת פלורליסטית. וכמובן, נקרא עם שלמה את שיר האהבה הגדול בכל הזמנים: שיר השירים.

להרשמה לחצו כאן מחיר הקורס המצויין הינו לאחר הנחת 20% להרצאות באופן מקוון )זום(. במידה ויוסרו הגבלות 
ההתקהלות והקורס יתקיים באולם, יגבה מחיר מלא )תוספת של 20% מהמחיר האמור(.

http://www.katedra-rh.com/html5/ProLookup.taf?_ID=39157&did=4471&G=10626&SM=12474&_UserReference=E4FDF54D1DDB26186020E9D0
http://www.katedra-rh.com/html5/ProLookup.taf?_ID=39157&did=4471&G=10626&SM=12474&_UserReference=E4FDF54D1DDB26186020E9D0


מרצה: ד"ר אביב אמית
בלשן וחוקר תרבות צרפת באוניברסיטת 

ת"א, בעל תואר Ph.D מאוניברסיטת סורבון

על אהבה 
ושנסונים



// על אהבה ושנסונים 14תרבות

הייחודית  המבט  מנקודת  בצרפת  לאהבה  המוקדשת  מוזיקליות  הרצאות  סדרת 
)סיפורי  שונה  מזווית  באהבה  יעסוק  מפגש  כל  הצרפתי.  השנסון  של  והמעניינת 
האהבה הגדולים של צרפת, מושג האהבה בתחומים שונים של דעת ויצירה, תולדות 
ופרידות(  מאצ'ואיזם  פמיניזם,  אסורות,  אהבות  הנישואים,  מוסד  בצרפת,  החיזור 
וילווה במגוון עשיר של שירים, קטעי סרטים, צילומי הופעות ווידיאו-קליפים, כולם 

מתורגמים לעברית.

סיפורי האהבה הגדולים בהיסטוריה של צרפת
מסע מוזיקלי אל האהבות הגדולות שהטביעו את חותמן על תולדות צרפת מימי הביניים ועד היום.

"מה זאת אהבה?": מושג האהבה באמנויות ובתרבות בצרפת
פניה של האהבה באמנות, בפילוסופיה ובספרות הצרפתית והשתקפותה בשנסונים.

נשיקה צרפתית מוזיקלית: האם הצרפתים הם אכן מאהבים גדולים?
טיול מוזיקלי אל סודות המיטה והתפתחות טכניקות החיזור בצרפת לאורך השנים.

התפתחות מוסד הנישואים וחיי הזוגיות בצרפת
זוגות  של  חייהם  שגרת  ועל  הזוגיות  וברית  אזרחיים  נישואים  קתוליות,  חתונות  על  שנסונים 

אריסטוקרטים, בורגנים וליברלים.

המשך בעמוד הבא <<



// על אהבה ושנסונים תרבות

מחיר הקורס המצויין הינו לאחר הנחת 20% להרצאות באופן מקוון )זום(. במידה ויוסרו הגבלות 
ההתקהלות והקורס יתקיים באולם, יגבה מחיר מלא )תוספת של 20% מהמחיר האמור(.

15

יום ד' 10:30 – 12:00, כאחת לשבועיים בזום
9.6.21 / 26.5.21 / 12.5.21 / 28.4.21 / 7.4.21 / 24.3.21 / 3.3.21

x ₪ 128 3 תשלומים | סה"כ 384 ₪

להרשמה לחצו כאן

פמיניזם ומאצ'ואיזם בראי השנסונים
תפיסות הנשיות והגבריות בצרפת לאורך השנים והשתקפותן בשנסונים.

פרידות, גירושים, אהבות נכזבות ומושג ה"פאם פאטאל"
שירים על צדה האפל של האהבה בתרבות הצרפתית.

"הפירות האסורים": שנסונים עסיסיים על בגידות, פילגשים ומאהבים
אהבות אסורות, מתירנות ושינויים בנורמות המיניות של צרפת.

http://www.katedra-rh.com/html5/ProLookup.taf?_ID=39172&did=4471&G=10626&SM=13059&_UserReference=E4FDF54D1DDB26186020E9D0
http://www.katedra-rh.com/html5/ProLookup.taf?_ID=39172&did=4471&G=10626&SM=13059&_UserReference=E4FDF54D1DDB26186020E9D0


מרצה: ד"ר אורית וולף 
פסנתרנית בין-לאומית, מלחינה, משוררת 

ויוצרת רב תחומית, כלת פרס רוזנבלום ופרס 
קאן לאומנויות על תרומתה להבאת המוסיקה 

הקלאסית לקהל הרחב באופן מעורר השראה

שיחות מחוץ 
למקלדת

סדרת אביב 
מהפסנתר הביתי



// שיחות מחוץ למקלדת 17מוסיקה

סדרה חדשה, בלתי שגרתית ופורצת גבולות הלוקחת אותנו מחוץ למקלדת ודרך 
שמאחורי  ועולמות  חדשים  עולמות  עם  להכרות  צוהר  עבורנו  פותחת  הצלילים, 
בלתי  שיחה  וולף,  אורית  של  הפרטי  מהסטודיו  חי  מופע  לצד  זאת  כל  הקלעים. 

אמצעים וחשיפה לקטעי וידאו נדירים. 

אמנות ההקשבה
הצלע  את  אותנו  מלמדים  לא  בציבור.  ולדבר  לכתוב  לקרוא,  אותנו  מלמדים  ילדותנו  משחר 
הרביעית - להקשיב. מחקרים מראים שאנחנו מדברים פי שניים ממה שאנחנו מקשיבים ויחד עם 
זאת מנהיגים עוצמתיים מתגלים כאנשים היודעים להקשיב באופן הומאני. כיצד המוסיקה עוזרת 
בפיתוח יכולות הקשבה פעילה? וכיצד נוכל לקבל כלים לשינוי? כל זאת במפגש מרתק, פותח דעת 

ולב, המלווה במחקרים רבים, נגינה חיה ודוגמאות מאלפות. 

תחרות או למות? 
מוסיקאים קלאסיים רגילים לא רק לעלות על במות, אלא לעלות על גל תחרויות. איך עובד עולם 
על  הקלעים?  שמאחורי  הכללים  ומהם  מאמן  נדרש  מה  הקלאסית?  בזירה  לאומי  הבין  התחרויות 
וירטואוזיות, טעויות, העדפות וטעמים מוסיקאליים. האם תחרות הולכת יד ביד עם אמנות? מפגש 
חושפני בו תשתף אורית וולף מחייה שלה כאמנית וכמוסיקאית רב תחומית שסללה דרכה ללא תחרות. 

פחד קהל - משיתוק לשינוי 
אין אדם שלא  ושינוי תודעתי.  יציאה מטעויות  "בלק אאוט",  על הרגעים שלפני, התמודדות עם 
חווה בימי חייו התרגשות גדולה לקראת עמידה מול קהל ודיבור בציבור. מה הגורם שהכי מלחיץ 
וולף תספר על רגעים בלתי  אותנו? מדוע אנחנו בשיתוק, בלבול, שכחה או פיק ברכיים? אורית 

המשך בעמוד הבא <<



// שיחות מחוץ למקלדת 18מוסיקה

למחוזות  ויציאה  מבוכה  לכישלונות,  חשיפה  חדשות.  והזדמנויות  טעויות  פחדים,  של  נשכחים 
חדשים. המפגש ילווה בנגינה חיה ובסרטונים נדירים על מוסיקאים מפורסמים שחוו בלק אאוט 

והתמודדו ביצירתיות עם הלא נודע. 

קריירה – כיוונים ומגמות חדשות 
המילה קריירה מקבלת משמעות חדשה בעשור האחרון. העולם הדיגיטלי הפך את היוצרות וכיום 
יכול להמציא עצמו ולהתפרסם בדרך שאינה תלוית קידום אנלוגי. איך זה עובד? האם  כל אחד 
כיצד  היום?  להצליח  יכול  החברתיות  ברשתות  נוכח  שאינו  פסנתרן  האם  הפרמטרים?  השתנו 
מתפרנסים מאלבומים שאינם יוצאים פיסית? וכיצד שינוי התדר ונוסחת ההצלחה משפיעים על 
כולנו. על שינויים ומגמות, סיפורי הצלחה חדשים ומקוריים וצפייה באומנים שעושים היסטוריה 

ממש כאן ועכשיו וכובשים את הרשת. 

קונצרט סיום העונה:
יצירות החותם של חיי

מפגש שכולו מוסיקה ואהבה, יצירות חותם המלוות את אורית וולף משחר ילדותה ועד היום, תוך 
סיפורים מאחורי הצלילים. 

במפגש החגיגי תנגן מיצירות בטהובן, מוצארט, שופן, שוברט, דביסי ופיאצולה. 

יום ד' 18:15-17:00 בזום
26.5.21/ 12.5.21 / 28.4.21 / 24.3.21 / 3.3.21

x ₪ 120 3 תשלומים | סה"כ 360 ₪

להרשמה לחצו כאן מחיר הקורס המצויין הינו לאחר הנחת 20% להרצאות באופן מקוון )זום(. במידה ויוסרו הגבלות 
ההתקהלות והקורס יתקיים באולם, יגבה מחיר מלא )תוספת של 20% מהמחיר האמור(.

http://www.katedra-rh.com/html5/ProLookup.taf?_ID=39182&did=4471&G=10626&SM=10651&_UserReference=E4FDF54D1DDB26186020E9D0
http://www.katedra-rh.com/html5/ProLookup.taf?_ID=39182&did=4471&G=10626&SM=10651&_UserReference=E4FDF54D1DDB26186020E9D0


מרצה: ד"ר עליזה טסלר 

להתפלסף 
על החיים

שאלות יסוד 
בפילוסופיה קיומית



// להתפלסף על החיים 20פילוסופיה

בסדרת המפגשים נפתח סוגיות פילוסופיות שמעסיקות את בני האדם מזה אלפי 
שנים, בתורם אחר האמת שתעניק משמעות לקיום שלהם. בהקשר זה, נחשף לתובנות 
של פילוסופים חשובים ובולטים בתרבות המערבית החל מהתקופה הקלאסית ועד 
שהפכו  שלהם  המופת  מיצירות  חלקים  ניתוח  כדי  תוך  הפוסטמודרנית  לתקופה 
לנכסי צאן ברזל של התרבות הכלל עולמית. נתמקד בהיבטים פילוסופיים, מדעיים, 

אתיים ופסיכולוגיים.

"דברים שהלב יודע": על עולם הרגשות
מהו הרגש ומהם מאפייניו? על רגשות טובים ועל רגשות רעים לפי שפינוזה; איך לשלוט על הרגש: 

על האינטליגנציה הרגשית ועל אריסטו; פסאקל ושופנהאואר: להקשיב לרגש. 

על רצון חופשי דטרמיניזם וגורל 
אדיפוס חוזר מן העבר; "האדם נידון להיות חופשי": על בחירה חופשית, חירות אינסופית והונאה 
עצמית נוסח סארטר. דטרמיניזם מדעי ודטרמיניזם פסיכולוגי: האם חלה על האדם והטבע אותה 

החוקיות עצמה? אינדטרמיניזם מדעי: החתול של שרדינגר והרצון לעוצמה של ניטשה.

האם האדם טוב או רע מנעוריו
האם נולדנו טובים או רעים? על רגש האמפתיה של יום ועל "הפרא האציל" של רוסו; "אדם לאדם 

זאב" - עמדות לא מחמיאות על טבע האדם לפי מקיאוולי והובס.

המשך בעמוד הבא <<



// להתפלסף על החיים 21פילוסופיה

תורות מוסר – "על הדבש ועל העוקץ"
מהם הקודים האתיים הראויים להתנהל על פיהם בחיים? על כך עונים פילוסופים בקולות שונים: 
– על התועלתנות;  ומיל  ובפירנצה; בנתהאם  - על המידה הטובה באתונה  ומקויאוולי  סוקראטס 

קאנט: על הצו הקטיגורי; ניטשה – מוסר אדונים, מוסר עבדים, והעל אדם.

כשנעבור לעולם אחר
מהו האין? האם יש חיים לאחר המוות? - תשובות מדעיות, פילוסופיות ודתיות; פרשנויות למיתוס 
על אורפיאוס ואאורידיקה; "פיידון" לאפלטון - סוקראטס מדבר עם תלמידיו על משמעות החיים 
בצל המוות; זרם הסטואה ואפיקורוס: כלים להתמודדות עם הפחד מפני האין ועל מימוש עצמי. 

על אהבה וידידות
"המשתה" לאפלטון: האהבה מהי? על אהבה וארוטיקה; פנים רבות לאהבה: סולם האהבות של 
ידיד אמת  לדמותו של  הקווים  דה-מונטיין;  מישל  לפי  וידידות  על אהבה  דיוטימה;  הפילוסופית 
ב"אתיקה" לאריסטו; למה אנחנו נמשכים לאנשים מסוימים ולא לאחרים: על "המיטאפיסיקה של 

המשיכה המינית" לפי שופנהאואר ופרויד, ועל נישואין וילדים.

יום ה' 10:00 – 11:30
יתקיים בקתדרה בכפוף להנחיות משרד הבריאות, במידה ולא יתאפשר יועבר בזום

6.5.21 / 29.4.21 / 22.4.21 / 25.3.21 / 18.3.21 / 11.3.21 
17.6.21 / 10.6.21 / 3.6.21 / 27.5.21 / 20.5.21 / 13.5.21

להרשמה לחצו כאןx ₪ 210 4 תשלומים | סה"כ 840 ₪

http://www.katedra-rh.com/html5/prolookup.taf?_ID=39185&did=4471&G=10626&SM=12474
http://www.katedra-rh.com/html5/prolookup.taf?_ID=39185&did=4471&G=10626&SM=12474


המוזות לא 
שותקות

מרצה: נינו אבסדזה
ח"כ לשעבר, עיתונאית, פרשנית של 

ערוץ 13 לענייני רוסיה



// המוזות לא שותקות תרבות

מחיר הקורס המצויין הינו לאחר הנחת 20% להרצאות באופן מקוון )זום(. במידה ויוסרו הגבלות 
ההתקהלות והקורס יתקיים באולם, יגבה מחיר מלא )תוספת של 20% מהמחיר האמור(.

23

תרבות המחאה בתרבות הרוסית, קונטרסטים בין מציאות לאמנות ברוסיה הגדולה 
בהרצאות פרפורמנס ייחודיות מלוות בקטעים ויזואליים נדירים.

  

מצ'ייקובסקי עד ויסוצקי
בניגוד לכל העולם, ברוסיה כשהתותחים רועמים המוזות לא שותקות: פילוסופיה, תשוקה, וודקה, 
הימורים ומלחמה על חופש של גדולי האמנים ברוסיה. היומנים האינטימיים של פיוטר צ'ייקובסקי, 

"קפיצה לחופש" של רודולף נורייב והנקמה "המתוקה" של ולדימיר ויסוצקי.

השטן התנחל בקרמלין
קלאסיקה רוסית עשירה וקולנוע סובייטי פרופגנדיסטי, שירי מלחמה פטריוטיים ופולקלור בבתי 

הסוהר של ה-KGB, סטלין המשורר וגורלם של גדולי הסופרים והמלחינים הסובייטים.

המוזות לא שותקות
 PUSSY ובנות להקת THE VOICE-מוסיקה מערבית אסורה על צילומי רנטגן של אנשים, פוטין ב

RIOT בכלא... ואיך פוטין תפס טרמפ על טראמפ ו"שיחת טלפון" בין נשיא רוסיה לאלטון ג'ון.

יום א' 17:00 – 18:30, אחת לחודש בזום
6.6.21 / 2.5.21 / 11.4.21

x ₪ 90 2 תשלומים | סה"כ 180 ₪

להרשמה לחצו כאן

http://www.katedra-rh.com/html5/prolookup.taf?_ID=39186&did=4471&G=10626&SM=13059
http://www.katedra-rh.com/html5/prolookup.taf?_ID=39186&did=4471&G=10626&SM=13059


העולם - 
תמונת מצב

מרצה: אורן נהרי
עיתונאי, פרשן חדשות, עורך ומגיש 

תכניות טלוויזיה ורדיו ישראלי



// העולם - תמונת מצב 25אקטואליה

יום ב' 18:00 – 19:30, אחת לחודש בזום
21.6.21 / 31.5.21 / 26.4.21 / 22.3.21

x ₪ 128 2 תשלומים | סה"כ 256 ₪

להרשמה לחצו כאן

גם, אפילו במיוחד, בזמן הקורונה העולם לא עצר. סין, שבה פרצה המגיפה יצאה 
ממנה מחוזקת. ארצות הברית עברה שנה ובה בחירות טראומטיות. במזרח אירופה 
סמכותני  משטר  מעדיפים  בעולם  ורבים  קורסות  אפילו  מיטלטלות,  הדמוקרטיות 
על פני דמוקרטי, ובסופו של דבר עולה השאלה - מי באמת מנצח במאבק העולמי - 

המערב, האסלאם, סין, רוסיה? 

עלייתה של סין - עלייתה, מחדש, של הממלכה התיכונה: אחרי מאות שנות שקיעה, עשרות 
שנות קריסה ורצחנות נוראה במאה העשרים - האם המאה העשרים ואחת היא המאה של סין? כיצד 
שורת מנהיגים מבריקים החזירה את גדולתה של המדינה המאוכלסת בעולם - והאם היא תהיה, או 

אולי היא כבר, המעצמה המובילה בעולם?

קוו וודיס אמריקה: אחרי הבחירות ארצות הברית מקוטבת מאי פעם, יש האומרים שהמצב הפנימי 
את  שהובילה  המעצמה  פני  לאן  האזרחים.  מלחמת  מאז  ביותר  המפולג  ביותר,  המקוטב  הוא  בה 

המערב, שהייתה מקור קנאה לעולם כולו, גם בארצות הברית פנימה, וגם במאזן הכוחות העולמי?

קץ הדמוקרטיה? האם אנו נמצאים בעידן שבו הדמוקרטיה נסוגה, אפילו גוססת? הקורונה העלתה 
שוב את השאלה איזה משטר עדיף - דמוקרטי או דיקטטורי. אחרי נפילת הגוש הקומוניסטי נדמה 
היה שהדמוקרטיה ניצחה, הביסה את הדיקטטורות - וכעת, באותה אירופה המדינות שהפילו רודנים 

נסוגות מדמוקרטיה - רוסיה, פולין, הונגריה, טורקיה. האם עידן הדמוקרטיה הקצר מגיע לסיומו? 

מלחמת הציוויליזציות - מי ינצח במאבק על העולם - המערב, רוסיה, סין או האסלאם?

מחיר הקורס המצויין הינו לאחר הנחת 20% להרצאות באופן מקוון )זום(. במידה ויוסרו הגבלות 
ההתקהלות והקורס יתקיים באולם, יגבה מחיר מלא )תוספת של 20% מהמחיר האמור(.
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בהנחיית:
ד"ר ברכה אלחסיד גרומר

רישום 
בהשראת 

אמני מופת
הרצאה אקדמית 

וסדנה מעשית



// רישום בהשראת אמני מופת אמנות

להרשמה לחצו כאן

יום א' 10:00 – 12:00, כאחת לשבועיים
הסדנה תתקיים בקתדרה בכפוף להנחיות משרד הבריאות, במידה ולא יתאפשר תועבר בזום

20.6.21/ 6.6.21 / 23.5.21 / 9.5.21 / 25.4.21 / 11.4.21 / 21.3.21 / 7.3.21
x ₪ 160 4 תשלומים | סה"כ 640 ₪

בכל מפגש נתמקד במרכיב אחר של התחביר החזותי:
קו / כתם	 
טקסטורות	 
שימוש בגריד וצירים	 
 	Negative space
אור – צל 	 
קומפוזיציה	 
פרספקטיבה ליניארית	 
פרופורציה	 
קו רגיש )"כתב יד"(	 
צבע	 

לא נדרש ידע מוקדם.

נשאב השראה מהאולד מאסטרס ומאמני מופת בני זמננו, ביניהם: דירר, לאונרדו, רפאל, 
קאראוואג'יו, רמברנדט, רובנס, גויא, דומייה, טולוז לוטרק, דגה, ברת מוריזו, מארי קאסאט, גוגין, 

ואן גוך, קלימט, קתה קולוויץ, פיקאסו, מאטיס, הופר, הוקניי, רות שלוס, קנטרידג' ואחרים.  

רישום הוא אמנות של הקשבה והתבוננות מדיטטיבית מעמיקה. 

הקורס משלב הלכה ומעשה: 
התבוננות עיונית ביצירות של אמני מופת והתנסות 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
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אירית קוסובר
בימאית, מחזאית ויוצרת ישראלית

הדמות שבך
סדנת תיאטרון 



// סדנת תיאטרון - הדמות שבך תיאטרון

אנו מזמינים אתכם לחוויה בלתי נשכחת והכרת הקסם של עולם התיאטרון.

סדנא שנתית הכוללת עבודה אומנותית מעמיקה והתמקדות במרכיבי שפת התיאטרון:
טכניקות משחק, אילתור, מקצב, חקר הדמות שבי ועבודת במה אישית, העצמת תקשורת אישית 

וקבוצתית, שפת גוף, דיקציה וחשיפה למגוון דמויות.

סדנא שבה נלמד לשבור מחסומים, ניגע במעמקי נפשנו, נשתטה, ניכשל, נצליח תוך גילוי עולמות 
חדשים, במשחק, יצירה, תנועה וכתיבה ולימוד יצירה והתמזגות עם דמות.

נבין מה הסיפור "בלהיות או להיות", נכיר את עוצמת החוויה והיצירה האישית והקבוצתית כאחד,
מה  את  גם  ולהוציא  לגעת  מה ששכחנו,  את  מחדש  לחלום  המעצבנים,  מהדברים  לצחוק  נלמד 
שכואב ובעיקר, ניתן לעצמנו מקום פעם בשבוע, להעמיק את ההכרות של מי אנחנו ולתת לזה 

ביטוי ייחודי, בתוך כול התהליך המופלא שנעבור.

בחלק השני של הסדנא, נבחר מחזה לעבודה/תוצר סופי שבו ניישם את כול מה שרכשנו עד כה, 
כששיאו של התהליך יהיה יצירת הצגה ומופע על במה.

הסדנא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

המשך בעמוד הבא <<
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להרשמה לחצו כאן

יום א' 19:00 – 21:15, אחת לשבוע, תאריך פתיחה: 4.4.21
הסדנא תתקיים בקתדרה בכפוף להנחיות משרד הבריאות

תכנית שנתית אפריל 2021 – אפריל 2022, הפסקה בחודש אוגוסט
ניתן להצטרף בכל שלב

350 ₪ לחודש

// סדנת תיאטרון - הדמות שבך תיאטרון

מטרות: 
העצמה והתבוננות אישית	 
רכישת כלים וטכניקות מעולם המשחק	 
ביטוי ריגשי ושיחרור מביקורת עצמית	 
מציאת הקול הייחודי שלך	 
יציאה מהשיגרה, שחרור וכיף	 
עבודת דמות	 
ביטוי דרך כתיבה	 
עמידה מול קהל, הגברת נוכחות, שימוש נכון בשפת גוף	 
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TRIO
בשיתוף עם מרכז 

אורנה ליבר למוסיקה 



TRIO // מוסיקה

 Webinar 19:30 – 17:30  'יום ב
שנתי, אחת לשבוע )עד סוף יוני 2021(

ניתן להצטרף בכל שלב

520 ₪ לחודש

מסלול ייחודי ומרתק של סדרת מפגשים מוסיקליים המיועדים לשוחרי מוסיקה 
ולמוסיקאים. 

בין הנושאים:
תולדות המוסיקה	 
תאוריה	 
הרמוניה	 
האזנה נכונה	 
מבנה התזמורת	 
משפחות כלי הנגינה	 
ניצוח	 
השוואה בין סגנונות	 
מקלאסי למודרני	 
אופרה	 
מחזמר	 
מוסיקת עולם	 
מוסיקה וקולנוע	 
מוסיקה ומחשב	 

מגוון נושאים מוסיקליים נוספים עם מיטב המרצים, בשיתוף אמנים אורחים.
הרצאות והדגמות חיות ברמה אקדמית, בגובה העיניים.

להרשמה לחצו כאן
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אמנות דוברת 
צרפתית 

במאה ה-20 

סמסטר קיץ

מרצה: ד"ר גילית איבגי 
חוקרת היסטוריה של מוזיאונים, 

אמנות ותרבות



// אמנות דוברת צרפתית במאה ה-20  סמסטר קיץ

יום א' 11:00 – 12:30 בזום
 25.7.21 / 18.7.21 / 11.7.21 / 4.7.21
x ₪ 120 2 תשלומים | סה"כ 240 ₪

להרשמה לחצו כאן

למי שהשתתף בסדרה השנתית על אמנות צרפתית במאה ה-19, ולמי שמצטרף אלינו 
אל המאה ה-20. סדרת הרצאות קיץ, על ארבע תופעות אמנות והתחדשות בפריז 
לפני ואחרי שבר אמצע המאה. כבסדרה הקודמת, ינתן כאן מקום להתפתחותו של 

הפמיניזם ולמקומה של אמנות מודרנית ופוסט מודרנית בחברה ובתרבות.

פריז 1900 – שיא החגיגה
התערוכה העולמית 1900, תערוכת הארט נובו, סימנה את שיאה של האופוריה של פריז ב"תקופה 

היפה". נדון באמנים ובזרמים שהיו אז על הבמה.

מאטיס ופיקאסו – שני מאורות
קנאת סופרים, הפרייה והזנה הדדית וצער גדול של פיקאסו עם הסתלקותו של מאטיס. על תרומת 

השניים להיסטוריה של האמנות.

שלוש נשים ובשורה אחת
סימון דה בובואר, ניקי דה סיינט פאל ולואיז בורג'ואה )פמיניזם(. 

לא עוד שתיקה, לא עוד קבלת תכתיבים חברתיים. שלוש נשים שאחזו ברובים.

מיטראן ופריז או מיטראן והעיר – הפרוייקט הגדול
בשנות השמונים של המאה ה-20 מומש חזונו הגדול של מיטראן ביחס לפריז, תוכנית שלא נפלה 

מחזונם של נפוליאון השלישי והברון אוסמן.

מחיר הקורס המצויין הינו לאחר הנחת 20% להרצאות באופן מקוון )זום(. במידה ויוסרו הגבלות 
ההתקהלות והקורס יתקיים באולם, יגבה מחיר מלא )תוספת של 20% מהמחיר האמור(.
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זר יצירות 
מופת 

סמסטר קיץ

מרצה: ד"ר גילית איבגי 
חוקרת היסטוריה של מוזיאונים, 

אמנות ותרבות



// זר יצירות מופת  סמסטר קיץ

יום א' 11:00 – 12:30 בזום
 29.8.21 / 22.8.21 / 15.8.21 / 8.8.21
x ₪ 120 2 תשלומים | סה"כ 240 ₪

להרשמה לחצו כאן

סדרה קיצית קצרה )ורעננה( המציגה ארבע יצירות מופת יפהפיות, 
משיאי האמנות האירופאית:

ונוס ומרס, בוטיצ'לי
הגלריה הלאומית, לונדון

מוזגת החלב, ורמיר
רייקסמיוזיאום, אמסטרדם

האשה בזהב, קלימט
נויה גלרי, ניו-יורק

נערה עם אפרסקים, סרוב
גלריה טרטייקוב, מוסקבה

כל יצירה תאיר בפנינו מקום וזמן על רקמת הקשרים ומארג המשמעויות.
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מחיר הקורס המצויין הינו לאחר הנחת 20% להרצאות באופן מקוון )זום(. במידה ויוסרו הגבלות 
ההתקהלות והקורס יתקיים באולם, יגבה מחיר מלא )תוספת של 20% מהמחיר האמור(.
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מגוון סדרות שנתיות בזום שניתן להצטרף אליהן:

אמנות בזמן אמת
רותי דירקטור

יום א' 18:00 – 19:30
 לפרטים והרשמה 

הודו – עולם אחר באמת
ד"ר גליה דור

יום ד' 12:00 – 13:30
 לפרטים והרשמה 

השראה אלוהית – 
אמנות, אמונות והשקפות עולם

דן רפופורט

יום ד' 10:00 – 11:30
 לפרטים והרשמה 

"על החיים ועל המוות"
ד"ר שמעון אזולאי

יום ב' 18:30 – 20:00
 לפרטים והרשמה 

ארון התרופות של הטבע
פרופ' זהרה יניב בכרך

יום ד' 10:30 – 12:00 
 לפרטים והרשמה 

פריז כמרכז המודרניזם באמנות
ד"ר גילית איבגי

יום א' 11:00 – 12:30
יום ב' 18:00 – 19:30

 לפרטים והרשמה 

יצירות מופת של בלט המאה ה-20
גיא באום

יום ג' 12:00 – 13:30
 לפרטים והרשמה 

על המקום: קריאה בספרות העברית
בלהה בן-אליהו

יום א' 11:00 – 12:30
 לפרטים והרשמה 
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פעילויות בסטודיו תנועה ותרבות הגוף

התעמלות בונה עצם
אביטל פסטרנק

 לפרטים והרשמה 

פילאטיס
אביטל פסטרנק

 לפרטים והרשמה 

פיזיולאטיס
אלסיה לייקוב שמש

 לפרטים והרשמה 

עיצוב בריאותי
אורי עתריה

 לפרטים והרשמה 

יוגה מהתחלה
אורית אופיר

 לפרטים והרשמה 

קונדליני יוגה
קורין מנדלסון

 לפרטים והרשמה 

ויניאסה יוגה
חגית גדרון פז

 לפרטים והרשמה 

מחשבת הגוף
אלון סיגלר

 לפרטים והרשמה 

 אקבן – אקדמיה 
לאומנויות הלחימה

יוסי שריף
 לפרטים והרשמה 

צ'י קונג
פנינה מתוק

 לפרטים והרשמה 

טאי צ'י
גלי שגיא

 לפרטים והרשמה 

לרקוד את עצמך לדעת
חיה רותם

 לפרטים והרשמה 

Nia ניה
אדיטה ניר משעולי

 לפרטים והרשמה 

ריקודי עם 
אורלי גולדשטיין
 לפרטים והרשמה 

יוגלאטיס
קרן לאופמן

 לפרטים והרשמה 

שיטת פלדנקרייז
נילי אריאלי

 לפרטים והרשמה 

התעמלות בריאותית
צחי ויגיסר

 לפרטים והרשמה 
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http://www.katedra-rh.com/html5/prolookup.taf?_ID=17471&did=4471&G=10626&SM=10656


טל. 03-5495916, 03-7600130
פקס. 073-2181730

רח' הזית 6/1, נוה מגן
רמת השרון 4725303

katedra@migvanim.com

ההרשמה מתבצעת דרך 
אתר הקתדרה רמת השרון:

www.katedra-rh.com

חפשו אותנו ב-

נוה
רסקו

http://www.katedra-rh.com/
http://www.katedra-rh.com/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%A7%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-540763909746337
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%A7%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-540763909746337

