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הסדרות החדשות בסמסטר אביב 2019

• סוגיות מרתקות מעולם המשפט / עו"ד עידן אבוהב ואורחים

• Grandi Italiani הדמויות שעשו את איטליה / דן רפופורט

• נפלאות היקום / אילן מנוליס

• אמנויות ותרבות בצרפת בראי השנסונים / ד"ר אביב אמית

• הפסנתר מפנטז - מסע אל עולמם של אמנים פורצי גבולות / אסף פייר

• קצר - זה כל הסיפור )המשך(  / ד"ר הנרי אונגר

• אגדתא – סיפורי חז"ל / ד"ר גבריאל חזות

• דת, מדע ופילוסופיה על פי תורתו של הרמב"ם / ד"ר עליזה טסלר 

• דואט: אמנות הציור ואמנות הבלט / ד"ר גילית איבגי וגיא באום

תושבים ומשתתפים יקרים,

קירשנר,  דורית  של  מפואר  חיים  ומפעל  יצירה  עשייה,  של  רבות  שנים  לאחר 

הגעתי בהתרגשות גדולה לניהול הקתדרה, ובהזדמנות זו ארצה לאחל לדורית 

המשך הצלחה ועשייה בכל שתפנה. 

בסמסטר האביב הקרוב נמשיך בסדרות האהובות; החל בשנסונים הצרפתיים, 

דרך הסיפורים הקצרים והפנטזיה במוסיקה, ונקנח בסדרות חדשות; על פרשיות 

משפטיות מרתקות, איטליה הגדולה ועד ליקום האינסופי! והשנה, גם סדרת קיץ 

מיוחדת בדואט נפלא בין אמנות לבלט הרוסי.

במפגשי  הנפלאה של הקתדרה,  בדרך  יחד  אתנו  להמשיך  אתכם  מזמינים  אנו 

התרבות והידע האיכותיים עם המרצים הנהדרים שבזכותם כל זה אפשרי.

בברכת סמסטר אביב מוצלח,

שלכם,

ריקי יאיר

מנהלת הקתדרה רמת השרון
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"מערבה מכאן"
71 שנות זמר עברי בגרסה עכשווית

מופע מגמת המוסיקה תיכון אלון והקונסרבטוריון

21.5.19 בשעה 20:00
בקתדרה על הדשא

הכניסה חופשית
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"מדינה שיש לה מערכת משפט או מערכת משפט שיש לה מדינה?" 
פרופ' אלון הראל )מופקד הקתדרה למשפט פלילי ומנהלי -האוניברסיטה העברית בירושלים(
בראיון זה, עם אחד הפרופ' המוערכים בישראל בתחום המשפט החוקתי ותורת המשפט, נדון 

בפסיקות המהפכניות של בית המשפט העליון תוך העלאת שאלות נוקבות בנושאים כמו: 
אקטיביזם שיפוטי אל מול זכות המשילות של הממשלה והכנסת, השפעת מערכת המשפט על 

סוגיות צבאיות, התמודדות עם הטרור, תיקי רה"מ ועוד.

"האיש שהיה שם"  

מר חיים רמון )שר המשפטים והמשנה לרה"מ בדימוס( 
בראיון זה נבחן את היחסים בין מערכת המשפט למערכת הפוליטית, מאז ימי רבין ועד היום,

מהפרספקטיבה של מי שכיהן בממשלות ישראל. נדון בסוגיית המשילות מול האקטיביזם
השיפוטי, מעמד חוקי היסוד בישראל )מהפן הפרלמנטרי( והאם יש חוקה בישראל?  נבחן 

שאלות של דמוגרפיה בין יהודים לערבים והשפעתה על עתיד המדינה ונדון בסערה סביב חוק 
הלאום.

"אחת משלנו" 
עדנה בקנשטיין כב' נשיאת בית משפט השלום בתל אביב )בדימוס(  

שיחה אישית ומקצועית על מערכת המשפט באמצעות מי שכיהנה בה בתפקיד שיפוטי וניהולי 
בכיר וישבה על כס השיפוט בכמה מהתיקים המתוקשרים ביותר. נדון בשחיתות במערכת 
הציבורית, כיצד רואים בכירי מערכת המשפט את היחסים עם המערכת הפוליטית, תיקים 

מפורסמים בהם כיהנה כשופטת, על אישה שופטת בעולם עברייני גברי קשוח ומסוכן, ובנוסף, 
נבחן פסיקות וענישה המקוממות את הציבור.

סוגיות מרתקות 
מעולם המשפט 

מרצה: עו"ד עידן אבוהב
מרצה למשפט חוקתי ולאקטואליה פוליטית, פעיל בייצוג תאגידים וגופים ציבוריים מול משרדי 

הממשלה ובנושא זכויות אדם וצרכי לאום, וכן משמש כפרשן משפטי בתכניות רדיו וטלוויזיה 

בסוגיות משפטיות רבות

מערכת המשפט בישראל נחשבת לאחת החזקות בעולם ועקב מצבה המורכב של ישראל גם
מהמתוחכמות והמובילות בנושאים כגון: זכויות אדם, לחימה בטרור, נבחרי ציבור, דת ומדינה, מדינת

לאום, זכויות מיעוטים ועוד. יחד עם זאת היא סופגת גלי ביקורת נוקבים מהמערכת הפוליטית
ומחלקים נרחבים בציבור. בסדרת ראיונות עם אנשי מפתח נבחן את מערכת המשפט, מעמדה

והתנהלותה תוך דיון בשלל סוגיות מהותיות: אלו שעומדות ועמדו בעין הסערה הציבורית, ואלו שאינן
מוכרות לציבור הרחב. כל מפגש ידון דרך פריזמה שונה; אישית, אקדמית פוליטית ומקצועית.

"המשפט שטלטל מדינה שלמה" 
גב' אילנה ראדה  

ראיון מרגש שמשלב בין הפאן האישי למשפטי הציבורי. על הבת תאיר, על הצמיחה מתוך האסון 
והבחירה בחיים עם משמעות. נדון בפגיעה בזכויות משפחות קורבנות עבירה ע"י המשטרה ומערכת 
המשפט בישראל, על ההרשעה מעוררת המחלוקת, על ספיקות אישיים, על כיווני חקירה שלא נבדקו 

ופרטים "מאחורי הקלעים".
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יום ב' 18:00 – 19:30, אחת לחודש

17.6.19 / 13.5.19 / 8.4.19 / 11.3.19

110X ₪    3 תשלומים סה"כ 330 ₪  



ממאפיה קטנה לכל השולחנות בעולם
Pietro Barilla

האיש שהעלה את הפסטה על המפה. 

הכינור ומכונית הפרארי: היצירתיות האיטלקית במיטבה
Enzo Ferrari & Antonio Stradiva

חייהם המרתקים של שני אמנים שהביאו לעולם את ''המכונות'' המושלמות ביותר.

פיליפו ברונלסקי 
Filippo Brunelleschi

אמן הרנסנס החדשני שהעניק לפירנצה את כיפת הקתדרלה.

על נשים וגברים במציאות ונציאנית
Veronica Franco, Giacomo Casanova & Antonio Vivaldi

ורוניקה פרנקו, סיפור חייה המיוחד של אחת הנשים המשכילות והאמיצות שידעה ונציה.
ויואלדי, אבי תעשיית המוסיקה המודרנית, המלחין שכתב את כל יצירותיו לנשים מבצעות. 

קזנובה: הפוליטיקה, החיים, היצירה, הנשים והמיתוס. 

"ראשון האמנים המודרניים" 
  Giotto

אבי הפרספקטיבה, ההומניזם והרגש בציור. 

הפנים הזוהרות של איטליה
Sofia Loren & Marcello Mastroiani
היופי וסגנון החיים האיטלקי על המסך ומחוצה לו.

Grandi Italiani
הדמויות שעשו את איטליה

מרצה ומלווה בפסנתר: דן רפופורט
מנצח אופרה, קלרניטן, איש אמנות ומרצה. מנהלו האמנותי של אנסמבל קואדריביום בונציה

זמרת סופרן: אלכסנדרה וילסון
שרה בבתי האופרה החשובים בעולם וברסיטלים ובפסטיבלים באיטליה, צרפת, ישראל, 

גרמניה ופורטוגל

מסע מרתק בעקבות הדמויות שעיצבו את התרבות, האמנות וסגנון החיים האיטלקי בשילוב 
קטעי מוסיקה בביצוע חי, תמונות וסרטים.

יום ד' 10:30 – 12:00, כאחת לשבועיים 

12.6.19 /29.5.19 /15.5.19 / 10.4.19 / 27.3.19 / 13.3.19

105X ₪    4 תשלומים סה"כ 420 ₪
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יום ד' 19:30-18:00, אחת לחודש

19.6.19 / 29.5.19  / 17.4.19 / 27.3.19

110X ₪    3 תשלומים סה"כ 330 ₪ 

נפלאות היקום
מרצה: אילן מנוליס  

אסטרונום, מנהל מצפה הכוכבים במכון ויצמן למדע, כיהן בעבר כיו”ר האגודה הישראלית לאסטרונומיה

עם התקדמות הידע האנושי הולכת ומתבהרת מורכבותו של היקום ועמו שאלות ותהיות על 
מקומנו בו. בסדרת הרצאות מרתקת נצא למסע להבנת צפונות היקום הסובב אותנו ולמפגש 

עם מדע האסטרונומיה, שהינו תחום ידע דינאמי, סוחף ומלהיב הנמצא בחזית המחקר המדעי 
כיום, תוך שילוב מידע עדכני ביותר ממגוון תחומי חקר.

מדוע לא נגיע בקרוב למאדים?
מה קורה לגוף האדם בתנאים של מיקרו-כבידה, כגון בתחנת החלל הבין-לאומית? האם ניתן 
יהיה אי-פעם לשלוח אדם לטיסות חלל ממושכות מאוד? ההרצאה עוסקת באתגרים הקיומיים 

העומדים בפני האסטרונאוטים השוהים תקופות ממושכות בחלל.

הכחדות המוניות וסכנת האסטרואידים
כיצד הושמדו הדינוזאורים? האם מרחף בחלל גוף המאיים להתנגש בכדור הארץ? ואם זה אכן 

יקרה, מה מידת הסכנה ומה ניתן לעשות לגביה?
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החיפוש אחר חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ
ההרצאה עוסקת באחד הנושאים המסקרנים והמרתקים מכולם – חיים תבוניים. האם חוצנים 

אכן קיימים? האם ביקרו אותנו? האם תיתכן תקשורת אתם? נבסס את התשובה על עובדות 
מדעיות מדויקות ונביא עדכונים מהשנים האחרונות לגבי התקדמות ניכרת במתן תשובות 

לשאלות הרות גורל אלו.

המונה ליזה של האסטרונומיה
הרצאה מרתקת ומפתיעה הנפרשת כסיפור מתח ועוסקת בתגלית ייחודית המשלבת 

ארכיאולוגיה, היסטוריה של המדע ואסטרונומיה. תגלית זו שינתה לעד את תפיסתנו לגבי 
ידיעותיהם הפיסיקליות ויכולותיהם ההנדסיות של היוונים הקדומים.



אמנויות ותרבות 
בצרפת בראי השנסונים

מרצה: ד"ר אביב אמית
Ph.D בלשן וחוקר תרבות צרפת באוניברסיטת ת"א, בעל תואר מאוניברסיטת סורבון

סדרת הרצאות מוזיקליות המוקדשת להתפתחותן של האמנויות והתרבות בצרפת מנקודת 
המבט הייחודית והמעניינת של השנסון הצרפתי. כל מפגש יעסוק באחד מתחומי היצירה 

השונים )ציור, ספרות, קולנוע, ריקוד, אמנויות הבמה, אדריכלות, גסטרונומיה ותרבות היין( 
וילווה במגוון עשיר של שירים, קטעי סרטים, צילומי הופעות, כולם מתורגמים לעברית.

יום ד' 10:30 – 12:00, כאחת לשבועיים

 5.6.19 / 22.5.19 / 1.5.19 / 17.4.19  / 3.4.19 / 20.3.19 / 6.3.19

120X ₪    4 תשלומים סה"כ 480 ₪ 

קולנוע ושנסון
שירים בסרטים, קריירת משחק של שנסוניירים, שחקנים מזמרים ,שנסונים בהשראת סרטים

שיטוט ספרותי ברחובות פריז
בעקבות סופרים, משוררים, סלונים ספרותיים וחנויות ספרים פריזאיות ישנות

סיור מוזיקלי במוזיאונים בצרפת
שירים על מוזיאונים בצרפת, ציורים מפורסמים וציירים )פיקאסו, גוגן, סזאן, ואן גוך ועוד(

אמנויות הבמה בראי השנסונים
תיאטרון, אופרה, בלט,  קברטים,  מחזות זמר ומיוזיק-הול

מסע לעולם האדריכלות בצרפת
שירים על ארמונות, קתדרלות ומבנים אייקונים בפריז

תולדות הריקוד בצרפת של המאה ה -20
סקירה מוזיקלית היסטורית על סגנונות ריקוד שונים- קאן-קאן, ז'אווה, וטוויסט

אמנות הגסטרונומיה הצרפתית 
שירים על תרבות האוכל והיין בצרפת
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הפסנתר מפנטז
מסע אל עולמם של אמנים פורצי גבולות

יוצר ומגיש: אמן הפסנתר אסף פייר 

מאז ומעולם היוותה הפנטזיה מקום מפלט לאמן, פינה חבויה לבריחה מכללי יצירה ומסורת 
נוקשים אל עולם של חופש יצירתי נטול מגבלות וגבולות. מה שהחל באמנות האימפרוביזציה 

הפך לאחת הצורות המרתקות והגמישות בעולם האמנות.
בסמסטר זה נעמוד על התוכן המיוחד שיצקו היוצרים הגדולים לתבניות נעלמות מן העין.

יום ה' 11:00 – 12:30 

16.5.19 / 11.4.19 / 4.4.19 / 14.3.19 / 7.3.19

27.6.19 / 20.6.19 / 13.6.19 / 6.6.19 / 23.5.19

175X ₪    4 תשלומים סה"כ 700 ₪ 

אימפרוביזציה וינאית - מוצארט

שובר שורות - בטהובן 

הסימפוניה הפנטסטית - ברליוז

פנטזיית הנדודים - שוברט

על פנטזיה וצורות אחרות - שופן 

קטעי פנטזיה - שומאן

פנטזיה רוסית - צ'ייקובסקי ,סקריאבין ומוסורגסקי

חלומות בהקיץ - מנדלסון 

קלאסיקה קולנועית - הסרט 'פנטזיה'

הפסנתר מפנטז - קונצרט סיום חגיגי 
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קצר - זה כל הסיפור )המשך(
מסע בין טובי הסיפורים הקצרים במאה העשרים

מרצה: ד"ר הנרי אונגר
לכלוא עולם שלם בקומץ עמודים – אתגר יוצא דופן, שהוליד וירטואוזיות יוצאת דופן. אמני הסיפור 

הקצר מהווים גילדה נפרדת עם כללי-כתיבה ייחודיים. נכללים בה, בין השאר, באבל, סלינג'ר, 
מלמוד, פלאנרי אוקונר וקארבר. בקורס ייחודי זה יישלח למאזינים סיפור – לפני הרצאה – כדי 

שנוכל לפרקו למנגנוניו, לחשוף את סודותיו ולהתענג על פלאותיו – מבלי להחמיץ מלה.

מאגר סופרים טנטטיביים לדיון: קפקא, א.מ. פורסטר, סומרסט מוהם, קארבר, ג'. ד. סלינג'ר, 
פ. ס. פיצ'גרלד, סול בלו, עגנון, קתרין מנספילד, פלאנרי או'קונר, ברנרד מלמוד, איזק באבל, 

ויליאם סרויאן

הסדרה מיועדת למשתתפים ממשיכים ולחדשים כאחד.

יום ג' 18:00 – 19:30

 16.4.19 / 2.4.19 / 26.3.19 / 19.3.19 / 12.3.19 / 5.3.19

 18.6.19  / 11.6.19 / 4.6.19 / 28.5.19 / 14.5.19 / 30.4.19

200X ₪     4 תשלומים סה"כ 800 ₪ 

אגדתא
סיפורי חז"ל

 
מרצה: ד"ר חזות גבריאל

ד"ר לתלמוד, מנהל חברת הייטק וחוקר את הלוגיקה של התלמוד

קריאה מעמיקה חושפת את הרעיונות הכבירים המסתתרים בינות לאלפי האגדות שמעטרות 
את ספרות חז"ל. האגדות הללו, כספרות חז"ל כולה, זקוקות לביאור ופיצוח בכלים פילולוגיים 

)חקר טקסטים עתיקים(, ספרותיים, היסטוריים, והלכתיים. 

בדיון הפורה במפגשים נוצרים לא אחת פירושים מפתיעים ובלתי צפויים של האגדה תוך זיהוי 
המימד האקטואלי שביצירה, שכן האגדות רלבנטיות מאוד אף לזמננו.

יום ב' 18:00 – 19:30

15.4.19 / 8.4.19 / 1.4.19 / 25.3.19 / 18.3.19 / 11.3.19

3.6.19 / 27.5.19 / 20.5.19 / 13.5.19 / 6.5.19 / 29.4.19 

210X ₪    4 תשלומים סה"כ 840 ₪ 
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דת, מדע ופילוסופיה 
על פי תורתו של 

הרמב"ם 

מרצה: ד"ר עליזה טסלר

בסדרת מפגשים זו נעיין בטקסטים נבחרים מתוך יצירות המופת של הרמב"ם מהמאה ה-12,
מגדולי הפילוסופים היהודים, בשימת דגש על ספריו: "משנה תורה" )ספר ראשון: "ספר 

המדע"( ו"מורה נבוכים". הרמב"ם מפתח תורת חיים שמאחדת בין אמונה, מדע ופילוסופיה.

בין הנושאים שיידונו:

על מילים ושפה בכתבי הקודש היהודים: שמות משותפים וצפנים תורניים  

תורת האלוהות: שלילת תארי האל 

משל הארמון: השלבים המקדמים לקראת ידיעת האל ואהבתו

הוכחות לקיום האלוהי: ויכוחים תיאולוגיים-פילוסופיים בין הרמב"ם לכלאם )תיאולוגים מוסלמים( 

עימות פילוסופי בין הרמב"ם לאריסטו: עולם קדמון או עולם נברא? 

מבנה היקום: על גלגלים, מלאכים והאצלות אלוהיות; מעמדם של חוקי הטבע ומעשי הניסים

"פרשת איוב": בעיית ההשגחה האלוהית ומקור הרוע בעולם

תורת הנבואה: על הנביאים ועל משה, גדול הנביאים 

תקינות הגוף ותקינות הנפש: ארבעת מיני השלמות האנושית  

גאולת הנפש: על השפע האלוהי והישארות הנפש 

יום ה' 9:30 – 11:00

2.5.19 / 11.4.19 / 4.4.19 / 28.3.19 / 14.3.19 / 7.3.19

 20.6.19 / 13.6.19 / 6.6.19 / 30.5.19 / 23.5.19 / 16.5.19

210X ₪     4 תשלומים סה"כ 840 ₪
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דואט: אמנות הציור 
ואמנות הבלט

ד"ר גילית איבגי – מרצה לאמנות ותרבות
גיא באום – מומחה לאמנות הבלט

קיץ בקתדרה

בטרילוגיה זו של ימי עיון, נעמוד על יחסי הגומלין בין האמנות הפלסטית לאמנות התנועה 
המסוגננת – הבלט, ומקומן בהיסטוריה של התרבות המערבית.

נבחן את יחסי הגומלין בין הבלט הרוסי בתפארתו ובין התפאורות, נדון במוטיבים אוריינטליים 
וארוטיים ביצירות, וכן נעסוק בסוגיות מגדריות ובדמות הגברית בציור, בפיסול ובאמנות הבלט.

ההרצאות מלוות במצגות ובהקרנת קטעים, לעתים נדירים, מתוך יצירות מופת באמנות הבלט.

להקת "הבלט הרוסי" של דיאגילב – גיא באום
אמנות הציור בשירות הבלט הרוסי – ד"ר גילית איבגי

"שחרזאדה": הבלט האוריינטלי והארוטי – גיא באום
אוריינטליזם באמנות הציור – ד"ר גילית איבגי

"אחר הצהריים של פאון" – גיא באום
בין אפולו לפאון – הדמות הגברית בתולדות האמנות – ד"ר גילית איבגי

סדרה 1: יום ד'  3.7.19 / 10.7.19 / 17.7.19 בשעות 10:00 – 13:00 

סדרה 2: יום ד' 3.7.19 / 10.7.19 / 17.7.19 בשעות 17:00 – 20:00

סדרה 3: יום ה'  4.7.19 / 11.7.19 / 18.7.19 בשעות 10:00 – 13:00

כל יום עיון כולל שתי הרצאות )בנות שעה ורבע כל אחת(, הפסקה ביניהן וכיבוד קל.

175X ₪    3 תשלומים סה"כ 525 ₪ 
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הקתדרה רמת השרון
טל. 03-5495916, 03-7600130

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

Email: katedra@migvanim.com

www.katedra-rh.com


