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בית שמואל - מרכז שמשון מיסודו של
האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת



PB 2



3 PB

ָהֶרַגע ֲאִני לוֵֹמד ִלְכתוֹב:
ִגיאוֹת. ַמל, ְללֹא שְׁ ֵאׁש ְוַחשְׁ

ִתיָבה ְלַחן ַהכְּ שֻׁ ְוָהֶרַגע אוֶֹחֶזת ֵאׁש בְּ
ֶחֶדר ַמל בַּ ְוַהַחשְׁ

ֶבה. כָּ
ְלָחן ַהּבוֵֹער ל ַהשֻׁ ְלאוֹרוֹ שֶׁ

ֲאִני לוֵֹמד ְלָתֵאר
 ֶאת ַהֵאׁש 

ַמל.  ַחשְׁ  ְוָלַגַעת בַּ

חזי לסקלי

 שלום רב,
אנו מזמינים אתכם לשוב ולהשתתף בקורסים בבית שמואל בשנת 

 תשע"ז, לצלול ולהרחיב אופקים במגוון תחומים.
הקו המנחה אותנו, כבכל שנה, הוא הענקת חווית לימוד איכותי 

 ובלתי מתפשר באווירה נעימה ואינטימית.
אנו תקווה ש"לאורו של השולחן הבוער" נצליח לגעת יחדיו באש 

 היצירה היהודית והעולמית, מתוך חדווה ואהבת הלימוד. 
גם השנה נמשיך לחקור, להעמיק ולפרוץ את גבולות התודעה 
במגוון תחומים עם מיטב המרצים והחוקרים במקרא, קבלה, 

אסטרונומיה, פילוסופיה, ספרות, אמנות ותרבות.

מסורת ההרשמה המוקדמת נמשכת לנרשמים עד לתאריך 25.9.16 
 ותבטיח מקומכם בשנת הלימודים באה.

בברכת שנת לימודים מהנה ומרתקת,

בועז בן חיים
מנכ"ל בית שמואל

מיכל ברילנט
מנהלת מחלקת הקורסים ועורכת התוכניות
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שישיחמישירביעישלישישניראשון

 לגלות את 
המגילות

19:30-18:00

 גדולי הפילוסופים: 
 לוק, ברקלי ויום

12:00-10:30

 מגאליה ועד 
 דה-גול: 

תרבות צרפת
19:30-18:00

בין אוטוביוגרפיה 
 לבדיון

12:00-10:30

הזמנה להיכרות 
 עם תרבות יפן

12:00-10:30

כתיבה 
אוטוביוגרפית 

 יצירתית
11:30-09:30

ערבית מדוברת 
 מתחילים

20:30-19:00

מי מפחד מאמנות 
 עכשווית?

19:00-17:30

קבלה וארוס

20:00-18:30

האולימפוס של 
 האמנות

19:00-17:30

סדנה לכתיבת 
 פרוזה

19:45-18:00

ערבית מדוברת 
 ממשיכים

20:30-19:00

 נפלאות היקום
21:00-19:30

סמסטר סתיו
 פתיחה: 6.11.2016
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לגלות את המגילות
חמש מגילות בראי המקרא והאגדה

בסדרת הרצאות חדשה נצלול לעומק הפרשנות המקראית והאגדית של חמש המגילות המקראיות: שיר 
השירים, רות, איכה, קהלת ואסתר.

נלמד על ייחודה של כל מגילה; על השאלות התאולוגיות אותה היא מעוררת; על הדרכים שבהן עסקה 
 ספרות האגדה במגילה ובנושאיה; בקשר שבין זמן קריאת המגילה ללוח השנה העברי ועוד.

המרצים: פרופסור יאיר זקוביץ, חוקר מקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים. בין פרסומיו האחרונים: 
"יעקב, הסיפור המפתיע של אבי האומה" ופרופסור אביגדור שנאן, חוקר ספרות האגדה והמדרש, 

האוניברסיטה העברית בירושלים ומכללת חמדת הדרום בנתיבות. בין פרסומיו האחרונים עריכת מהדורה 
חדשה לספר האגדה של ביאליק ורבניצקי.

מגילת שיר השירים: חידת החידות, מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ.6.11.16

מגילת שיר השירים בספרות האגדה: אהבה והיסטוריה, מרצה: פרופ' אביגדור שנאן.13.11.16

מגילת רות: נועזות הלכתית, מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ.20.11.16

מגילת רות בספרות האגדה: גברים ונשים ומה שביניהם, מרצה: פרופ' אביגדור שנאן.27.11.16

מגילת איכה: לקונן באל"ף-בי"ת, מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ.4.12.16

מגילת איכה בספרות האגדה: חורבן ונחמה, מרצה: פרופ' אביגדור שנאן.11.12.16 

 מגילת קהלת: הבל הבלים הכל הבל, מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ.18.12.16 

מגילת קהלת בספרות האגדה: כפירה ואמונה, מרצה: פרופ' אביגדור שנאן.1.1.17

מגילת אסתר: מגילת הגלות, מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ.8.1.17

מגילת אסתר בספרות האגדה: אבא גוריון ועשתורת, מרצה: פרופ' אביגדור שנאן.15.1.17
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700 &מועד פתיחה: 106.11.16 מפגשים19:30-18:00ימי ראשון

 אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל! אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!
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קבלה וארוס
 בסדרה חדשה נעסוק בתפיסות שונות של אהבה אנושית ואהבה אלוהית בספרות הקבלה. 

 נדון בטקסטים קבליים ונערוך השוואה בין התפיסות הקבליות לבין תפיסת הארוס בעולם היווני והנוצרי. 
בחלק הראשון של הקורס נדון בטקסטים של רבי יצחק דמן עכו ורבי משה קורדברו וגילגוליהם 

 בחסידות. 
חלקו השני של הקורס יתמקד בתפיסות של מיניות, ארוס ופריון בספרות הזוהר ובחיבורים של מקובלי 

קסטיליה במאות היג'- יד'. נדון ביחסי הזוג האלוהי, הקב"ה והשכינה, אהבתם ומשבריהם, ונבחן אותם 
בראי החשיבה המגדרית והפסיכואנליטית. 

 מרצים: 
פרופ' משה אידל. מחשובי חוקרי הקבלה ומחשבת ישראל בארץ ובעולם. פרופסור אמריטוס בחוג 
למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית, עמית בכיר במכון שלום הרטמן. חתן פרס ישראל למדעי 

 היהדות.
ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל. עוסקת בזיקות שבין מיתוס, קבלה, פסיכואנליזה ומגדר. עמיתת מחקר 
במכון שלום הרטמן, ובקבוצת "דעת המקום" באוניברסיטה העברית. מרצה במכון שכטר ובמכון תל 

אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. 
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 אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!
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תפיסת האהבה במקרא ובספרות חז"ל, מרצה: פרופ' משה אידל8.11.16

תפיסת האהבה בפילוסופיה היהודית ובראשית הקבלה, מרצה: פרופ' משה אידל15.11.16

 הסיפור אודות אהבה אפלטונית שנשתמר אצל רבי יצחק דמן עכו: מקורות והשפעות, 22.11.16
מרצה: פרופ' משה אידל

תפיסות האהבה אצל רבי משה קורדברו, מרצה: פרופ' משה אידל29.11.16

אהבה ותפיסות המגדר בקבלה, מרצה: פרופ' משה אידל 6.12.16

השכינה ובן זוגה הקב"ה: מיתוסים של זיווג, מרצה: ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל13.12.16

לילית וחוה, אדם ונחש: הארכיטיפ המרובע וגלגוליו בקבלה, מרצה: ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל20.12.16 

המשפחה האלוהית: בין גילוי עריות לקדושה, מרצה: ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל3.1.17 

שבר ותיקון: יחסי הזוג האלוהי בראי הפסיכואנליזה, מרצה: ד"ר רות קרא- איוונוב קניאל10.1.17

 היפוכי מגדר: זהויות נזילות וטרנספורמציות במערכת הספירות, 17.1.17
מרצה: ד"ר רות קרא- איוונוב קניאל

 700 ₪מועד פתיחה: 108.11.16 מפגשים20:00-18:30 ימי שלישי
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 נפלאות היקום
מסע קסום להבנת האסטרונומיה וחידושים בחקר החלל

עם התקדמות הידע האנושי הולכת ומתבהרת מורכבותו של היקום ועמו שאלות ותהיות חדשות על מקומנו בו.

בסדרת הרצאות חדשה נצא למסע להבנת צפונות היקום הסובב אותנו ולמפגש עם מדע האסטרונומיה, 
תחום ידע דינאמי, מרתק ומלהיב הנמצא בחזית המחקר המדעי כיום. 

נענה בין השאר על שאלות כגון: מה קורה לגוף האדם בצאתו לחלל ומה הן ההשלכות על טיסות חלל 
מאוישות? מה מאפיין את שכנינו במערכת השמש? מהו כוכב ומה קורה בתוכו? מהם חורים שחורים? האם 
יש חייזרים? מה פשר שינויי האקלים שאנו חווים והאם יש להם הקשר אסטרונומי? ומה יהיה גורל היקום? 

בכל הרצאה נחשוף טפח שונה ומיוחד מנפלאות היקום, תוך שילוב מידע עדכני ביותר ממגוון תחומי חקר. 
ההרצאות ילוו במצגות עשירות ומיועדות גם לחסרי כל ידע מוקדם בתחום.

מרצה: אילן מנוליס. אסטרונום. מנהל את מצפה הכוכבים במכון ויצמן למדע. הישראלי הראשון 
שאסטרואיד נקרא על-שמו.

דע
מ

 אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!

 8 מפגשים 21:00-19:30ימי שני 
)אחת לחודש(

 620 ₪מועד פתיחה: 7.11.16
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בריאות האדם בחלל, או: מדוע לא נגיע בקרוב למאדים: נעסוק באתגרים הקיומיים העומדים בפני 7.11.16
האסטרונאוטים השוהים תקופות ממושכות בחלל בתנאים של חוסר כבידה.

מערכת השמש - השכונה שלנו ביקום: נכיר את שכנינו כוכבי הלכת, ירחיהם והגופים הקטנים, 5.12.16
המהווים יחדיו את מערכת השמש. ההרצאה מביאה גילויים עדכניים מחקר מערכת השמש.

לידתו, חייו ומותו של כוכב - על אבולוציה של כוכבים: על מהלך החיים של כוכב, מאז לידתו 9.1.17
בענן של גז ואבק בין - כוכבי ועד ענק אדום, ננס לבן, כוכב ניטרונים וחור שחור. הרצאה זו עוסקת 

בלב ליבה של האסטרופיזיקה.

החיפוש אחר חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ: האם ביקרו אותנו חוצנים? אם הם קיימים, האם 6.2.17
בכלל תיתכן תקשורת אתם ואם כן, כיצד? ננסה לבסס את התשובה על עובדות מדעיות מוצקות.

מהמפץ הגדול ועד הופעת החיים: נסקור את התגליות מן המאה ה-20 וה-21 שהובילו אותנו 6.3.17
להבנת התפתחותו של היקום ומקומנו בו, החל מגילויו של אדווין האבל בדבר התפשטות היקום 

ועד לגילוי שהיקום מאיץ את התפשטותו.

השפעות אסטרונומיות על אקלים כדור הארץ: האם יש קשר בין הפעילות על-פני השמש 3.4.17
להתחממות כדור הארץ? מה הקשר בין התנאים הנוראיים השוררים על-פני כוכב הלכת נוגה 

לנעשה אצלנו? להיכן נעלמו המים שהיו פעם על-פני כוכב הלכת מאדים? ומהי באמת תרומתו 
של האדם לתהליך ההתחממות הגלובלית?

הכחדות המוניות וסכנת האסטרואידים: כיצד הושמדו הדינוזאורים? האם מרחף בחלל גוף 8.5.17
המאיים להתנגש בכדור הארץ? ואם זה אכן יקרה, מה מידת הסכנה ומה ניתן לעשות לגביה - אם 

בכלל?

המכניזם המופלא, או: המונה ליזה של האסטרונומיה: הרצאה מרתקת ומפתיעה, הנפרסת 5.6.17
כסיפור מתח, העוסקת בתגלית ייחודית המשלבת ארכיאולוגיה, היסטוריה של המדע 

ואסטרונומיה. התגלית שינתה לעד את תפיסתנו לגבי ידיעותיהם הפיזיקליות ויכולותיהם 
ההנדסיות של היוונים הקדמונים. 
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 הקסם, החידה והיופי
הזמנה להיכרות עם תרבות יפן

יפן מהווה אתגר לא פשוט למבקשים להבינה. זוהי תרבות מאוד מוכרת לכאורה, אך היכרות זו נטועה 
 בדרך כלל בסטריאוטיפים ובדעות קדומות; אם נוסיף לכך גם את אחד ממאפייניה הפחות 

מוכרים - תרבות חבויה ונסתרת החושפת עצמה לאט, בזהירות ולאורך זמן רב - נבין מדוע הוראת 
תרבותה מאתגרת.

בקורס זה נתבונן בתרבות יפן מכמה וכמה זוויות מבט - החל מהגיאוגרפיה ואסונות הטבע, דרך עולם 
האמונות והדת של היפנים, אסתטיקה, אומנות ואדריכלות ועד להיסטוריה המודרנית שלה. 

מרצה: גליה דור. דוקטורנטית באוני' תל אביב; מלמדת במחלקה למזרח אסיה ופילוסופיה; מרצה 
במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ; חוקרת פילוסופיה, אדריכלות, אומנות ואסתטיקה בסין וביפן; 

מדריכה טיולי עומק וסמינרים מטיילים ברחבי מזרח אסיה ומומחית לקולינריה אסייתית.
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9 מפגשים 10:30 -12:00ימי חמישי
)אחת לחודש(

 675 ₪מועד פתיחה: 10.11.16
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לחיות על אדמה רועדת: אסונות טבע ומאפייני התחלפותן של עונות השנה והשפעתם על הנפש 10.11.16
היפנית בעבר ובהווה. הפילוסופיה והפסיכולוגיה של הארעיות. 

מיתולוגיה, שינטו, אלים ופולחן, מסורת חיה גם במאה ה-21: היפנים הם עם חילוני אולם 1.12.16
המסורת של השינטו חיה ונושמת גם היום. נתבונן בשורשי השינטו - במיתולוגיה ונתקרב לעולמם 

הפנימי של היפנים.

זן בודהיזם ווואבי-סאבי: פילוסופיה ואסתטיקה: נתחיל בהבנת תורת הנפש הבודהיסטית כפי 22.12.16
שנולדה בהודו ונמשיך עד לסין ויפן שם נוצר זרם חדשני ובועט- צ'אן או זן בודהיזם שהשפעתו 

על יפן והעולם כולו עצומה.

אדריכלות יפנית מסורתית ומודרנית: קיוטו וטוקיו: מסע מופלא מהעתיק לחדש, מהאדריכלות 12.1.17
המסורתית והגנים ועד לטוקיו המסחררת של ימינו.

מעמד האישה, מיניות והורות וחינוך ביפן המודרנית: כל אחד מהנושאים במפגש זה יפתיע 16.2.17
אתכם. ממעמד האישה בעבר ובהווה, דרך מיניות יפנית ועד מערכת החינוך ביפן המודרנית. 

תקופת אדו - חברה, תרבות, אומנות: תקופת אדו היא אחת מהתקופות המרתקות בהיסטוריה 2.3.17
היפנית, כאשר אדו, לימים טוקיו, הופכת להיות עיר הבירה של יפן והשאר היסטוריה.

מפתיחתה של יפן לעולם ועד הפצצה האטומית: אירוע היסטורי לא ידוע ישנה את דרכה של יפן 23.3.17
בעולם לעד. ארה"ב מכריחה את יפן להיפתח לאחר 250 שנות בידוד.

החזותי, היפה והנייד - תרבות העיצוב, האריזה והמיזעור ביפן: יפן מפורסמת בעיצוב ובאריזות 11.5.17
שלה ולא בכדי: אכן מדובר בתרבות הויזואלית ביותר בעולם. 

מעבר לסושי, הקולינריה היפנית, מפגש של טעמים ופילוסופיה: אוכל יפני - מרכיבים, דרכי 8.6.17
הכנה ופרזנטציה - משקפים היטב את תרבותה בכלל. "נקנח" את הקורס שלנו במפגש על 

קולינריה. 
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גדולי הפילוסופים: לוק, ברקלי ויום
בסדרת מפגשים חדשה יוצגו המשנות של שלושה מגדולי הפילוסופים בתרבות המערב: לוק, ברקלי 

ויום, המשתייכים לזרם האמפיריציזם. תורותיהם ממשיכות להצית את הדמיון של בני ימינו ומתכתבות 
 עם פילוסופית המדע של פופר ומחקרים עכשוויים בחקר המוח. 

 משנתם עוסקת בענייני הכרה, מדע, דת, מוסר ומדינה. 
במסגרת המפגשים נקרא קטעים מתוך הספרים: "מסה על שכל האדם" ללוק, "עקרוני הדעת של האדם" 

לברקלי, ו"מסכת טבע האדם" ליום.

• הקורס מתאים גם לתלמידים ללא רקע בפילוסופיה

 מרצה: ד"ר עליזה טסלר. מרצה לפילוסופיה בתחומי המטאפיסיקה, הכרה, רגשות ומוסר.
מרצה ביחידה ללימודי חוץ של האוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות ברחובות, בקתדרה ברמת 

השרון ועוד.
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פי
 780 ₪מועד פתיחה: 7.11.16 12 מפגשים 12:00-10:30ימי שני
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לוק ) 1632-1704(, ממייסדי זרם האמפיריציזם: על אופי, זהות אישית ותודעה עצמית.7.11.16

עולם האידיאות וגבולות הידיעה האנושית לפי אפלטון, דקארט ולוק.14.11.16

לוק והפסיכולוגיה המודרנית: מודלים של שכל האדם וההשקה לחקר המוח העכשווי.21.11.16 

אמפיריציזם ופוליטיקה: על שיווין וחירות במדינה המתוקנת של לוק.28.11.16

ברקלי ) 1685-1753(, בישוף-פילוסוף: על הגבול הדק שחוצה בין מציאות לדמיון. ועוד: דיון על 5.12.16 
הסרט "מטריקס" על רקע תורת ההכרה של ברקלי. 

באיזה עולם אנו חיים? אידיאליזם לפי ברקלי, לייבניץ, קאנט והגל.12.12.16

על אלוהים, בריאה רוחנית והאושר שבאמונה.19.12.16

ברקלי ופילוסופית המדע המודרנית.2.1.17 

יום )1711-1776( - אציל-פילוסוף: על רגשות, אסוציאציות וכוחו של ההרגל.9.1.17

יום ופופר: על הסיבתיות ובעיית האינדוקציה.16.1.17

ספקנות ואמפיריציזם: על האקדמיה האפלטוניסטית, פירון, יום וניטשה.23.1.17 

תפיסת המוסר של יום: על נדיבות וצדק חברתי. 30.1.17
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מגאליה ועד דה-גול
היסטוריה ותרבות צרפת

בשנה זו נציע קורס )המחולק לשני סמסטרים(, העוסק בצרפת - אחת הארצות החשובות והמרכזיות 
בהיסטוריה האנושות מבחינת הישגיה ומורשתה. מעטות הן הארצות שעברו תהפוכות אתניות כה 

דרמטיות כצרפת: שבטים קלטיים, רומאים ופראנקים שינו באופן משמעותי את המרקם האתני, הכלכלי 
והחברתי של זמנם. כיצד נולדת מתוך מפגש בלתי אפשרי זה אחת התרבויות העשירות והמרתקות ביותר 
בהיסטוריה? מי הן הדמויות העיקריות אשר עיצבו את תולדותיה של צרפת ומיהם גיבורי התרבות שלה?

 חלק א': מאסטריקס הגאלי ועד לז'אן ד'ארק
למרחב היושב במערב אירופה, בין הים התיכון לאוקיינוס האטלנטי היסטוריה סוערת ומרתקת בעולם 

העתיק. שורת פלישות משמעותיות מביאות למרחב זה עם אחר עם, וכל פעם השינוי הוא מוחלט. 
כיצד יעצבו הקלטים, הרומאים, הפראנקים והוויקינגים את פניה של צרפת? כיצד תהפוך צרפת פעם 

אחר פעם למרכז כה חשוב של מדיניות ושל תרבות, מן העושר והפאר של גאליה ומדוע תתעצב צרפת 
המודרנית בנסיבות כה טרגיות?

מרצה: אלון קליבנוב. היסטוריון צבאי, מתמחה ביחסי הגומלין בין ההיסטוריה לבין התרבות והאמנות. 
חבר הנהלה בעמותה הישראלית לחקר נפוליאון ותקופתו. מרצה בכיר ומדריך טיולים ברחבי העולם 

בתחום התמחותו, תרבות המערב.
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 690 ₪מועד פתיחה: 15.11.16  10 מפגשים 19:30-18:00ימי שלישי

 אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!
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תאריכי המפגשים:  15.11.16 / 22.11.16 / 29.11.16 / 20.12.16 / 3.1.17 / 10.1.17 / 17.1.17 / 24.1.17 / 31.1.17 / 7.2.17

בין נושאי הקורס:
מבוא גיאוגרפי

גאלים, קלטים ודרואידים 

יוליוס קיסר והכיבוש הרומי

מפרובאנס ועד גאליה הרומית - פנינת האימפריה הרומית 

לידת ממלכת הפראנקים

קרל הגדול או שארלמאן?

מוויקינגים ועד נורמאנים - הפולשים מן הצפון

מלואי קאפט ועד לואי הקדוש - צרפת של ימי הביניים

"הגבירה וחד הקרן" - לידת התרבות הצרפתית

מלחמת מאה השנים - האתגר והשפל 

"הבתולה מאורליאן" ולידת צרפת המודרנית
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 האולימפוס של האמנות
מסע בעקבות אמנות יוון: אדם, אלים, מפלצות ונימפות

ביוון עוצבה תפיסת היופי והאסתטיקה של העולם המערבי. האמנות שנוצרה ביוון השפיעה רבות על 
 האמנות עד המאה ה-20, בתחום הציור, הפיסול, האדריכלות והקדרות.

בסדרת המפגשים נתוודע אל המגמות העיקריות של האמנות הקלאסית - נכיר את מאפייניה, נעמוד על 
התפתחותה ועל תפיסת עולמם ואמונתם של בני התקופה, שהיו קהל לקוחותיה. 

במסגרת הקורס נתבונן ביצירות האמנות של גדולי האמנות הקלאסית, ננתח אותן, נתרשם מעוצמתן 
האמנותית ונעמוד על השפעתן על האמנות וסגנונות באמנות עד המאה ה-20. 

מרצה: ד"ר נעמה וילוז'ני. מתמחה באמנות עתיקה וקלאסית ומרצה באוניברסיטת חיפה, בחוגים 
לתולדות האמנות וארכיאולוגיה.
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ס
 אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!
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מארמון המינוטאור ועד לחומות מיקנה: האמנות הקדם יוונית. נכיר את האמנות המינואית 9.11.16
שמרכזה כרתים ואת האמנות המיקנית שצמחה על רקע התפרצות הר הגעש בסנטוריני. 

יציאה מחושך אל אור ומה משמעות המושג 'פחד החלל הריק': על אמנות התקופה הגיאומטרית  16.11.16
ביוון ותחילת התהוות העם היווני בארצו. 

אלים ומפלצות באמנות יוון: בין המיתולוגיה לאמנות.23.11.16

המאה ה-6 לפנה"ס: מפגש תרבותי-רעיוני על כדים מצוירים. נלמד דרך התבוננות בציורי כדים 30.11.16
יוונים על ההתבוננות המתמדת של האמן היווני בעולם הסובב אותו ועל השאיפה לשלמות.

התקופה הקלאסית: מבט על אידיאל היופי והאסתטיקה דרך גוף האדם. במפגש זה נכיר את 7.12.16
הפיסול היווני, שהגיע לשיאו בתקופה הקלאסית. ממנו למדו הרומים ואחריהם אנשי הרנסנס את 

אשר ידעו כבר היוונים. 

אוצרות אבודים: עליית האימפריה המקדונית במאה ה-4 לפנה"ס משנה את פני הארץ והעולם. 14.12.16

מה בין אלכסנדר למתייוונים: השפעת תרבות המערב על המזרח, וגם להפך.21.12.16

שיהיו נוף לרגלנו: על אמנות הפסיפס מראשיתה ועד התקופה הרומית המאוחרת.4.1.17

 560 ₪מועד פתיחה: 9.11.16  8 מפגשים 19:00-17:30ימי רביעי 
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 מי מפחד מאמנות עכשווית?
כלים להבנת האמנות מתחילת המאה ה-20 ועד ימינו

שתי מלחמות העולם, שהתרחשו במהלך החצי הראשון של המאה ה-20, הותירו את החברה 
האירופאית מרוסקת. כתוצאה מכך, שנות ה-40 המאוחרות של המאה ה-20 מתאפיינות במעבר של 

המרכז הכלכלי והפוליטי של העולם מאירופה לארה"ב.

מעבר זה התבטא כמובן גם באמנות - החל מאותו רגע מתחיל מהלך רדיקאלי שמגדיר מחדש את 
האמנות ומעצב אותה בהדרגה להראות כפי שהיא נראית כיום.

במסגרת הקורס נעניק כלים להבנה ולהתבוננות מושכלת על יצירות אמנות החל משנות ה-40 של 
המאה ה-20 ועד ימינו. נתחקה אחר התהליכים, התפיסות והמגמות החדשות באמנות.

כל זאת דרך הצגה וניתוח של יצירות המפתח של התקופה, מג'קסון פולוק ואנדי וורהול ועד ג'ף קונס 
ודמיאן הירסט. 

 מרצה: יונתן אולמן. אמן ומרצה. סיים בהצטיינות לימודי תואר שני מטעם המחלקה לאמנות של 
The School of Visual Arts בניו-יורק, ולימודי תואר ראשון בהצטיינות מטעם המחלקה לאמנות 
של בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים. מרצה במוזיאון תל-אביב לאמנות והינו אמן פעיל 

המציג תערוכות בארץ ובעולם.

 אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!

 690 ₪מועד פתיחה: 7.11.16  10 מפגשים 19:00-17:30ימי שני 
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אבסטרקט אקספרסיבי אמריקאי אמנים מייצגים: ג'קסון פולוק, מארק רותקו, ווילאם דה-קונינג. 7.11.16
נשוחח על התפיסה החדשה, ונשאל במה היא שונה מהאמנות האירופאית שקדמה לה.

ניאו-דאדא אמנים מייצגים: רוברט ראושנברג, ג'ספר ג'ונס, וסיי טוומבלי. ניאו-דאדא, פרוטו-פופ, 14.11.16
אסמבלאז'-ארט וג'אנק-ארט הם רק כמה מהכותרות שניסו להגדיר באמצעותם את התפיסה 

האמנותית שמתהווה בארה"ב במהלך תקופה זו. 

פופ-ארט אמנים מייצגים: אנדי וורהול, רוי ליכטנשטיין וריצ'ארד המילטון. נעסוק ביצירה של דור 21.11.16 
של אמנים שלא נשאר אדיש למתקפת תרבות הצריכה המקיפה אותו מכל עבר. 

מינימליזם אמנים מייצגים: דונאלד ג'אד, ג'ון מקראקן, דן פלאבין. תפיסה חזותית ראדיקלית 28.11.16
שצמצמה את כל ערכיה של האמנות עד למרכיביה הבסיסיים ביותר. אחת התפיסות המשפיעות 

ביותר - לא רק באמנות, אלא גם בעיצוב, באדריכלות ואפילו במוסיקה.

אמנות קונספטואלית אמנים מייצגים: סול לוויט וג'וסף קוסות. תפיסה חזותית שמטרתה להשיל 5.12.16
מהאמנות את כל מה שלא הכרחי לה. הפכה כמעט בין לילה לאחת התפיסות הדומיננטיות 

והמשפיעות ביותר על החשיבה האנושית במקומות רבים בעולם.

החזרה לציור אמנים מייצגים: ג'וליאן שנאבל, ז'אן מישל בסקיאט. מה גרם לחזרה הפתאומית של 12.12.16
הציור באירופה ובארה"ב? מי הם האמנים השייכים למגמה זו? כיצד נראות העבודות שלהם?

דור התמונות אמנים מייצגים: ריצ'ארד פרינס וסינדי שרמן. דור אמנים שלא האמין שניתן עוד 19.12.16 
לחדש ולראשונה בהיסטוריה הכלי העיקרי של תנועה אמנותית שלמה הוא מצלמה.

ג'ף קונס, נסקור את יצירתו של אחד האמנים המייצגים והמשפיעים ביותר בתקופתנו.2.1.17

דמיאן הירסט, מה הפך את דמיאן הירסט לאחד האמנים המשפיעים והעשירים ביותר בעולם. נעקוב 9.1.17
אחר ההתפתחות המטאורית של הקריירה שלו ואחר הרעיונות המרכזיים העומדים מאחורי עבודתו.

יצירות האמנות היקרות ביותר בעולם כיום, מה הן יצירות האמנות היקרות בעולם? האם אלו היצירות 16.1.17
החשובות ביותר? כיצד מחירי השיא משפיעים על מערכות השיפוט של עולם האמנות?
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 700 ₪מועד פתיחה: 9.11.16 10 מפגשים 12:00-10:30ימי רביעי

 בין אוטוביוגרפיה לבדיון 
החיים והסיפור

בשנים האחרונות פורח מחדש הז'אנר האוטוביוגרפי בספרות. במקביל ניטשטשו הגבולות בין היצירה 
הבדיונית לבין האוטוביוגרפיה ומחקר הזיקות בין חיי הסופר לבין יצירתו, הפך שוב פופולארי. שאלה 

בוערת שקוראים אוהבים לשאול ויוצרים נרתעים מלענות עליה היא: מה מכל זה קרה באמת?

בקורס נעיין ביצירות של יוצרים בינלאומיים מן השורה הראשונה. נברר את הזיקות בין 
האוטוביוגרפיה של סופר ליצירתו הבדיונית ונתהה מהי 'אמת' בספרות. נשאל מה בין רומן 

אוטוביוגרפי לאוטוביוגרפיה בדיונית; האם בכדי ליצור יש להשתחרר מכבלי האוטוביוגרפיה; כיצד 
מסתיר שיר, או סיפור ילדים תמים, חיים מורכבים של סופר; ומה בעצם הופך אדם לסופר. 

מנחה: ד"ר מיכל גולדויכט. מרצה לספרות, לכתיבה ספרותית ואוטוביוגרפית, לקולנוע ולתקשורת. 
לימדה ומלמדת במוסדות שונים, ביניהם מכון מגיד - האונ' העברית, אונ' בר-אילן, המכללה האקדמית 

נתניה, בי"ס לקולנוע מעלה, ועוד.
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בין הסופרים והמשוררים שביצירותיהם נדון:
ברנרד מלמוד, "אחד מתפקידי הכתיבה - להעביר את הבושה לממד אחר"; מהגרים יהודים בניו יורק בצפייה לגאולה

דן פגיס, מ 'אדם בדוי... אסור לזכור' ל'מכתבים לאבא' ול'ביצה שהתחפשה'.

אהרן אפלפלד, מה הופך אדם לסופר?

פלאנרי או'קונור, "החולי מלמד יותר מנסיעה ארוכה לאירופה"

נטליה גינסבורג, אמרות משפחה כרומן אוטוביוגרפי.

ארי דה לוקה, "רציתי ללמוד עברית ויידיש כיוון שמהמילים האלה... נדלק האור".

וו. ג. זבאלד, המהגרים, על טיבו הבדוי של הזיכרון - ז'אנר ספרותי חדש?

צבי ינאי, מכתיבה מדעית לרומן המכתבים 'שלך סנדרו' - מה בין מדע לתיעוד ולאמנות.

דליה רביקוביץ, "אם אדם נופל ממטוס באמצע הלילה".

נורית זרחי ואורי אורלב, סיפורי ילדים - מסכה או חשיפה.

תאריכי המפגשים: 9.11.16 / 23.11.16 / 7.12.16 / 14.12.16/ 21.12.16 / 11.1.17 / 25.1.17 / 1.2.17/ 8.2.17 / 22.2.17
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ערבית מדוברת ס

)למתחילים ולממשיכים(
הקניית יסודות השפה הערבית המדוברת 

באווירה נעימה: הכרת יסודות הדקדוק; 
קריאת טקסטים; ניהול שיחה יומיומית 

בנושאים אקטואליים; הכרת המסורת, התרבות 
והמנהגים הערביים; לימוד משלים ושירים 

בערבית ומשמעותם התרבותית.

מרצה: אלי ניסן. מורה לערבית, עיתונאי בכיר 
בטלוויזיה הישראלית בערבית ופרשן מדיני 

בכלי תקשורת בעולם הערבי. 

* הלומדים יידרשו לקנות ספר תרגול בתחילת 
השנה. 

מס' המקומות מוגבל!

 מתחילים:
תאריכי המפגשים: 6.11.16 / 13.11.16 / 20.11.16 / 

 / 25.12.16 / 18.12.16 / 11.12.16 / 4.12.16 / 27.11.16
 5.2.17 / 29.1.17 / 22.1.17 / 15.1.17 / 8.1.17 / 1.1.17

 / 19.3.17 / 5.3.17 / 26.2.17 / 19.2.17 / 12.2.17
 / 14.5.17 / 7.5.17 / 23.4.17 / 2.4.17 / 26.3.17

 / 25.6.17 / 18.6.17 / 11.6.17 / 4.6.17 / 28.5.17
2.7.17

 ממשיכים:
תאריכי המפגשים: 9.11.16 / 16.11.16 / 23.11.16 
 4.1.17 / 21.12.16 / 14.12.16 / 7.12.16 / 30.11.16

 / 8.2.17 / 1.2.17 / 25.1.17 / 18.1.17 / 11.1.17
 / 15.3.17 / 8.3.17 / 1.3.17 / 22.2.17 / 15.2.17
 26.4.17 / 19.4.17 / 5.4.17 / 29.3.17 / 22.3.17
 / 14.6.17 / 7.6.17 / 24.5.17 / 10.5.17 / 3.5.17

28.6.17 / 21.6.17

ימי ראשון )מתחילים(
30 מפגשים20:30-19:00

מועד פתיחה: 6.11.16
& 1800

 מועד פתיחה: 9.11.16ימי רביעי )ממשיכים(

תיו
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סדנה לכתיבת פרוזה
הסדנה תעסוק במרכיבים שונים של כתיבת פרוזה. באמצעות תרגילים ממוקדים ננסה להעשיר את מיומנות 

הכתיבה שלנו ונלמד להרחיב את יכולתנו לבחור בין אופני מבע שונים ולחדד את המודעות להחלטות שהיוצר 
מקבל תוך מעשה. כל פגישה של הקבוצה תוקדש לסוגיה אחת הנוגעת לכתיבת סיפורת: כיצד פותחים סיפור? 

מהו דיאלוג טוב? באילו הקשרים כדאי להשתמש בדיאלוג? כיצד ניתן לתאר מקום ותקופה? מהי "אמינות 
ספרותית" ועוד.

• תנאי קבלה לסדנה: שליחת קטע פרוזה קצר )שלא יעלה על 2 עמודים( בצירוף קורות חיים לדוא"ל: 
courses@wupj.org.il

מנחה: הסופרת גיל הראבן. עורכת ומנחה סדנאות כותבים. פרסמה 15 ספרים, בהם רומנים, סיפורים קצרים, 
ספרי ילדים ועוד. יצירותיה תורגמו ללשונות שונות, כלת פרס ספיר ופרס רוה"מ. 

תאריכי המפגשים: 7.11.16 / 14.11.16 / 21.11.16 / 28.11.16 / 5.12.16 / 12.12.16 / 19.12.16 / 2.1.17 / 
30.1.17 / 23.1.17 / 16.1.17 / 9.1.17

 1250 ₪ מועד פתיחה: 7.11.16 12 מפגשים 19:45-18:00ימי שני

 אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!
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המתנה היפה ביותר שאנו יכולים להעניק לעצמנו ולדורות הבאים, היא סיפור חיינו.

מטרת הקורס היא לגלות דרכים פשוטות ויצירתיות לכתיבת סיפורי חיים, תוך הקניית מיומנויות במרכיבי 
הסיפור. המשתתפים יתנסו בכתיבה המבוססת על הזיכרון, תוך בירור תפקידי הדמיון.

נגלה את מקומם של החושים כשבילים לזיכרון, נחדד את המשמעות הנחבאת מאחורי הסיפור ונדון 
בדרכי ארגון ועריכת הטקסט. האתגר הטמון ביצירת סיפור חי ומרתק שייצג את ה'אני' אינו רק בבחינת 

היכן גדלתי ולאיזה הישגים הגעתי, אלא גם במה האמנתי, על מה חלמתי, מה למדתי מניסיונות חיי, וכיצד 
משתלב העבר בהווה ובעתיד שלי. 

המפגשים יוקדשו להדרכה, לדיון בסיפורי המשתתפים ולדוגמאות מגוונות מן הספרות. 
הקורס מיועד הן למשתתפים חדשים והן לממשיכים.

מנחה: ד"ר מיכל גולדויכט. מרצה לספרות, לכתיבה ספרותית ואוטוביוגרפית, לקולנוע ולתקשורת. 
לימדה ומלמדת כתיבה שנים רבות במוסדות שונים, ביניהם מכון מגיד - האונ' העברית, אונ' בר-אילן, 

המכללה האקדמית נתניה, בי"ס לקולנוע מעלה, ועוד.

מס' המקומות מוגבל!

 890 ₪מועד פתיחה: 4.11.16 10 מפגשים 11:30-9:30בימי שישי 

תאריכי המפגשים: 4.11.16 / 18.11.16 / 25.11.16 / 2.12.16 / 16.12.16 / 6.1.17 / 13.1.17 / 20.1.17 / 
17.2.17 / 3.2.17

כתיבה אוטוביוגרפית יצירתית



25 PB

בין נושאי הקורס:
 מדוע אני רוצה לכתוב, על מה ולמי? 

מטרות וז'אנרים בכתיבה האישית; מה בין 
 אוטוביוגרפיה ל'ממואר' ולנובלה 

האוטוביוגרפית - דוגמאות ספרותיות

 שבילים אל הזיכרון 
על צליל, מראה, ריח, טעם, מגע - ומשמעותם

 האוטוביוגרפיה כ'סיפור' 
מרכיבי העלילה )המספר, עיצוב הדמויות, 

הקונפליקט, הדיאלוג, המפנה, פתיחות וסיומות, חוט 
השדרה של הסיפור ועוד(

  בין האישי ללאומי 
כיצד לספר את הסיפור הלאומי דרך האישי; על 

תמונות, מכתבים, תעודות, ועיתונות התקופה, 
לשילוב ולהשראה

 בין אבות לבנים
מקום ה'אני' המספר בכתיבה על הורים, סבים ועל מי 

שלא הכרנו; על כתיבה משותפת.

 מהעלאת הזיכרון לחיפוש המשמעות
תהליך הכתיבה כמסע גילוי וכ'תיקון'; מציאת התמה 

והחוט המחבר בין הפרקים.

 להיות שם וכאן 
מבטו הכפול של המספר המבוגר על ילדותו. 

 מקומו של הדמיון בטקסט האוטוביוגרפי 
והסמי-אוטוביוגרפי

 לכתוב על ה'עצמי' בלי לחשוף את עצמי 
דילמות סביב סודות ועכבות - פתרונות יצירתיים.

 טקסט וסבטקסט 
דרכי השתיקה והרמז בכתיבה.

 אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!
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סמסטר אביב
 פתיחה: מרץ 2017
יש להתעדכן באתר בנוגע לקורסים נוספים 

שיפתחו במהלך השנה

שישיחמישירביעישלישישניראשון

ערבית מדוברת 
 מתחילים

20:30-19:00

גדולי 
הפילוסופים: 

דקארט, שפינוזה 
 ולייבניץ

12:00-10:30

ירושלים בספרות 
 ובשירה

12:00-10:30

אמנות נצחית בצו 
 האימפריה

19:00-17:30

הזמנה להיכרות 
 עם תרבות יפן

12:00-10:30

כתיבה 
אוטוביוגרפית 

 יצירתית
11:30-09:30

סדנה לכתיבת 
 פרוזה )מתקדמים(

19:45-18:00

הערך הרפואי של 
 המזון

19:00-17:30

ערבית מדוברת 
 ממשיכים

19:30-21:00

עולם מופלא מסע 
 מרהיב בין תרבויות

18:30-17:00

 נפלאות היקום
21:00-19:30

 מלואי ה-14 
 ועד דה-גול:

 תרבות צרפת
19:30-18:00

על הדברים 
החשובים באמת 

עם ד"ר חיים 
 שפירא

20:30-19:00
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 "על הדברים החשובים באמת" 
ספרות ילדים למבוגרים בלבד

אליס, פו הדוב והנסיך הקטן ידריכו אותנו במסע בין סופרים, משוררים, פילוסופים ופסיכולוגים מכל 
העמים ומכל התקופות, על מנת לחקור ולגלות מהם הדברים החשובים באמת.

מרצה: ד"ר חיים שפירא. מרצה וחוקר ישראלי רב תחומי. ד"ר לגנטיקה מתמטית ולהוראת מדעים. משלב 
בהרצאותיו פילוסופיה, ספרות, מדעים ופסיכולוגיה. הוגדר כאחד המרצים המבוקשים בישראל ע"י 

העיתונים גלובס ודה-מרקר. מחברם של רבי המכר: 'שיחות על תורת המשחקים' ו'על הדברים החשובים 
באמת', 'קהלת - הפילוסוף המקראי' ועוד.

תכנית המפגשים:
16.3.17 חכמה מהי? כשפו הדב פגש את וודי אלן: על הקשר בין פילוסופיית החיים של פו הדוב לבין 

פילוסופיות מן המזרח והמערב, על חשיבות הגישה האופטימית לחיים, על רגעי האושר והדרך לאסוף 
אותם לאלבום הזיכרונות.

 20.4.17 אליס בארץ הפלאות:
נקרא בין השורות של 'ספרי אליס' ונדבר על הזיכרונות, החלומות והמשמעויות. נבקר באזור הגבול שבין 

ההיגיון לאי-הגיון ובין טירוף לשפיות.

 11.5.17 בעקבות הנסיך הקטן: על דמיון, ידידות ואהבה:
נצא להרפתקאה מופלאה יחד עם הנסיך הקטן ונערוך דיון פילוסופי ופסיכולוגי מעמיק ומרתק בנושאים 

רבים ובמרכזם: ידידות, אהבה ומשמעות החיים.

 3 מפגשים 20:30-19:30ימי חמישי
)אחת לחודש( 

255 &מועד פתיחה: 16.3.17
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עולם מופלאת
מסע מרחיב אופקים בין תרבויות עולם

סדרת הרצאות חדשה שבמסגרתה נצא למסע מרתק ומעשיר להכרת תרבויות מגוונות ברחבי העולם.

באמצעות צילומים גאוגרפים ייחודיים, סיפורי מסע עוצרי נשימה ושילוב קטעים מסרטיו הדוקומנטרים, 
שוזר יורם פורת חוט המקשר בין תרבויות האדם בזמנים ובמקומות שונים על הפלנטה. כך נוצר פסיפס 

 מרתק של תבונת האדם, דרכי חייו המגוונות וחיפושו אחר משמעות בעולם. 
במהלך הקורס יבוארו תהליכים היסטוריים וחברתיים הנוגעים לתרבויות, תוך כדי התייחסות לביטויי 

אמנות, למיתוסים ולחיפוש המתמיד אחר חכמת האדם ורווחתו.

מרצה: יורם פורת. עבד כצלם עיתונות וכתב במגזין נשיונל ג'אוגרפיק, ביים סרטים דוקומנטריים 
שהוקרנו בפסטיבלים ברחבי העולם וזכו לפרסים בינלאומיים. בעל תואר שני בתקשורת וקולנוע.

 450 ₪מועד פתיחה: 620.4.17 מפגשים 18:30-17:00 ימי חמישי
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 אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!

תכנית המפגשים:

20.4.17 שבט ההוארני מיער האמזונס: תרבות שבטית אינדיאנית החבויה במעמקי הג'ונגל האקוודורי במקום 
העשיר ביותר בעולם מבחינה ביולוגית.

27.4.17 איקריה: מסע אל האי היווני הנידח והמסתורי שתושביו בעלי אריכות הימים הגבוהה בעולם.

4.5.17 ילדי השמש: מסע אל שרידי אימפריית האינקה האדירה מהרי האנדים שבדרום אמריקה.

11.5.17 חיי עם הצוענים: תיעוד נדיר של ישראלי שהתקבל לקהילת צוענים מסוגרת במזרח אירופה ולמד 
להכיר את סודותיה הכמוסים ביותר. 

18.5.17 הדרום החם של ספרד: מסע גאוגרפי והיסטורי לנבכי שורשי תרבותה המגוונת של אנדלוסיה. מימי 
תור הזהב והשירה העברית עד הפלמנקו ושירתו של לורקה. 

8.6.17 מנסיך מפונק למנהיג הרוחני הגדול באסיה: מסע רוחני בעקבות סיפור חייו המאלף של בודהה 
ובעקבות חיי הנזירים הבודהיסטים במרומי ההימליה שבצפון הודו.
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 גדולי הפילוסופים: י
דקארט, שפינוזה ולייבניץ 

בסדרת מפגשים חדשה יוצגו משנתם של שלושה פילוסופים פורצי דרך בתרבות המערב, המשתייכים 
לזרם הרציונליזם: דקארט, שפינוזה ולייבניץ.

נצא למסע לעומק תורותיהם, העוסקות בסוגיות אוניברסאליות בענייני הכרה, מדע, דת, מוסר ומדינה; 
ננתח את משנותיהם על רקע תנועת ההשכלה ונכיר את עמדתם ביחס למשמעות חייו של האדם, ליחסיו 

המורכבים עם החברה, העולם ואלוהיו.

מתאים גם לתלמידים ללא רקע בפילוסופיה

מרצה: ד"ר עליזה טסלר, מרצה לפילוסופיה בתחומי המטאפיסיקה, הכרה, רגשות ומוסר. מרצה ביחידה 
ללימודי חוץ של האוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות ברחובות, בקתדרה ברמת השרון ועוד.
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780 & מועד פתיחה: 6.3.17 12 מפגשים12:00-10:30ימי שני
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דקארט )1596-1650(, אבי הפילוסופיה המודרנית: החתירה לאמת של דיקארט ועל המחלוקת 6.3.17 
בינו לבין לוק וזרם האמפריציזם.

על הקשר בין ה"קוגיטו" של דקארט לזרם האכסיסטנציאליזם.20.3.17 

על סוגית הגוף והנפש לפי דקארט וישעיהו ליבוביץ.27.3.17 

הוכחות לקיום האלוהים והקשר בין מדע לאמונה, לפי דקארט ולפי ברקלי.3.4.17

שפינוזה )1632-1677(: על עולמות רציונליים ואי רציונליים: שפינוזה והאמפריציסטים.24.4.17

מתיאיזם לפנתיאיזם בפילוסופיות של דקארט, שפינוזה וברקלי: על האלוהים, הטבע ועולם המדע.8.5.17

מדואליזם למוניזם ומרצון חופשי לדטרמיניזם בפילוסופיות של דקארט ושפינוזה. 22.5.17

על שכל, אינטואיציה ורגשות בתורות של דקארט, שפינוזה ויום. 29.5.17 

לייבניץ )1646-1716 ( אידיאליזם נוסח לייבניץ: על מונאדות ללא חלונות, נפשות וההרמוניה 5.6.17 
הקבועה מראש. 

הקרע בין לייבניץ לשפינוזה: על ריבוי ואחדות, ועל בריאה ועולם קדמון.12.6.17

תורת המוסר של לייבניץ: על העולם הטוב מבין העולמות האפשריים ו"קנדיד" לוולטר. 19.6.17

מנדלסון )1729-1786(: על היהדות וזרם הרציונליזם, ועל השפינוזיזם המזוכך של מנדלסון.26.6.17 
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לכתוב את הנצח
ירושלים בספרות ובשירה המודרנית

ירושלים הממשית והמטפורית היוותה השראה ליוצרים לאורך הדורות. סופרים ומשוררים רבים צמחו או 
התבגרו בירושלים וכתבו עליה רק לאחר שנמלטו מעוצם תביעותיה; אחרים עלו אליה מהתפוצות ויצרו 

בה; ורבים נותרו חולמים עליה ממרחקים. 

בקורס זה נקרא בסיפורים, שירים, וקטעי אוטוביוגרפיות של מיטב היוצרים הישראליים המודרניים 
שירושלים של מעלה ושל מטה הצמיחה. נאיר את ירושלים החיה בין ניגודים כמו קדושה וחולין, פוליטי 
ורוחני, פרטי וקולקטיבי. נכיר גם את ביטויי האיבה לירושלים של משוררי העיר החדשה תל אביב; ונלמד 

כיצד הצליחו יוצרים לינוק מייצוגיה המסורתיים של ירושלים ולהוסיף נדבך חדש ומפתיע משלהם.

מנחה: ד"ר מיכל גולדויכט. מרצה לספרות, לכתיבה ספרותית ואוטוביוגרפית, לקולנוע ולתקשורת. 
לימדה ומלמדת כתיבה שנים רבות במוסדות שונים, ביניהם מכון מגיד - האונ' העברית, אונ' בר-אילן, 

המכללה האקדמית נתניה, בי"ס לקולנוע מעלה, ועוד.

תאריכי המפגשים: 14.3.17 / 28.3.17 / 4.4.17 / 9.5.17 / 23.5.17 / 6.6.17 / 20.6.17 / 27.6.17

 600 ₪מועד פתיחה: 14.3.17 8 מפגשים12:00-10:30ימי שלישי
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בין היוצרים בהם נדון: 
מאורי צבי גרינברג לאלתרמן - "מה יפית הקדושה בערים, זקנה! מה עלית בגבורה מבתך הצעירה: תל-אביב!" 

מרד משוררי ת"א הצעירה ב'עיר הנצח' 

ש"י עגנון - קדושה בירושלים - אוטופיה ומציאות: 'תהילה'

יהודה עמיחי - "אני רוצה לחיות בירושלים של אמצע בלי לחבוט את ראשי למעלה ובלי לפצוע את רגלי למטה" 

עמוס עוז - ירושלים של אהבה וחושך ב'מיכאל שלי' 

מזלדה לאלזה לסקר שילר - ירושלים של אש, בכי, וטירוף, בשירי משאלה וחלום אשר רייך - "ירושלים שכחה 
אותי": מילדות חונקת ב'מאה שערים' לשירה חילונית בת"א 

חיים סבתו - "כעפעפי שחר": אמונה ואחיזה בעולם הולך ונעלם בשכונות ישנות של י-ם

 דן בניה סרי - בין בר מצווה בשכונת הבוכרים בירושלים )'אדם שב אל ביתו'( לבר מצווה בתל אביב 
של יעקב שבתאי )'אדושם'(
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 מגאליה ועד דה-גול 
היסטוריה ותרבות צרפת

זהו חלקו השני של קורס העוסק בצרפת, אחת הארצות החשובות והמרכזיות בהיסטוריה האנושית 
 מבחינת השגיה ומורשתה.

 חלק ב': מלואי ה-14 ועד דה-גול 
צרפת של העת החדשה היא מדינה שההיסטוריה והתרבות שלה הן מן המרתקות והסוערות ביותר 
בדברי ימי העמים. שורה של דמויות מורכבות ורבות הקשרים ורבדים, תורמות רבות לא רק לעיצוב 

דמותה של צרפת, אלא גם מעצבות במידה רבה את ההיסטוריה האירופאית והעולמית. פרנסוא הראשון 
חובב האמנות, לואי ה-14 "מלך השמש", נפוליאון בונאפארטה, נפוליאון השלישי, ויקטור הוגו, דרייפוס, 

קלמנסו, דה-גול... איזו גלריה!!

בתקופה זו הופכת צרפת ממדינה המקבלת את כל השראתה התרבותית מאיטליה, למרכז אדיר של 
אמנות ותרבות. מיהן הדמויות העיקריות אשר עיצבו את תולדותיה של צרפת בתקופה זו ומיהם גיבורי 

התרבות שלה? 

מרצה: אלון קליבנוב. היסטוריון צבאי, מתמחה ביחסי הגומלין בין ההיסטוריה לבין התרבות והאמנות. 
חבר הנהלה בעמותה הישראלית לחקר נפוליאון ותקופתו. מרצה בכיר ומדריך טיולים ברחבי העולם 

בתחום התמחותו, תרבות המערב.

690 ₪  מועד פתיחה: 1014.3.17 מפגשים19:30-18:00ימי שלישי
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 אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!

בין נושאי הקורס: 
מן הפלישה לאיטליה ועד ללידת הרנסאנס הצרפתי

"הירגו את כולם!" מלחמות הדת בצרפת

ההוד וההדר - מן הבארוק ועד "מלך השמש" והרוקוקו

עידן האורות - מלוכה כושלת ועליית המעמד הבינוני

"חופש, שוויון ואחווה" - המהפכה הצרפתית

"התותחן שהפך לקיסר" - נפוליאון בונפרטה

מריאקציה למהפכה מחודשת - בין קונגרס וינה ל"אביב העמים"

 מרומנטיקה לאימפרסיוניזם - האמנות הצרפתית במאה ה-19 

נפוליאון "הקטן" )השלישי( - מקיסרות לקטסטרופה

"מוות ליהודים!!" - פרשת דרייפוס

ההרס והחורבן, התבוסה וההשפלה - מלחמות העולם

דה גול - צרפת בין דיקטטורה ודמוקרטיה.

תאריכי המפגשים: 14.3.17 / 21.3.17 / 28.3.17 / 4.4.17 / 18.4.17 / 25.4.17 / 9.5.17 / 23.5.17 / 6.6.17 / 13.6.17
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 אמנות נצחית בצו האימפריה
 רומא העתיקה נחשבת לממשיכה של תרבות יוון ומהווה את הבסיס לתרבות המערבית. 

העולם מלא וגדוש ביצירותיה האלמותיות של האימפריה הרומית כגון: הקוליסאום, הפנתאון, הוילות 
המרהיבות של פומפי, חומת אדריאנוס בבריטניה, מפעלותיו של הורדוס ועוד.

בקורס נעמוד על סוגיה השונים של היצירה הרומית, ששמה בראש מעייניה את הפרקטיות, עיצוב החלל 
והתעמולה והשאירה מאחור את הרעיונות ההומניסטים.

נתבונן ביצירות הארכיטקטוניות המרשימות, בפיסול ובאמנות המונומנטלית שנתנה ביטוי לשאיפות 
האימפריאליות חסרות התקדים של הקיסרים הרומיים. 

מרצה: ד"ר נעמה וילוז'ני. מתמחה באמנות עתיקה וקלאסית ומרצה באוניברסיטת חיפה, בחוגים לתולדות 
האמנות וארכיאולוגיה.

  אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!

560 ₪מועד פתיחה: 815.3.17 מפגשים 19:00-17:30ימי רביעי
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מי ומי בשלטון הרומאי - גלריית הקיסרים והסימבוליות בהצגתם החזותית. מאז ימיה הראשונים 15.3.17
של הרפובליקה, תיארו עצמם השליטים על פי קודים חזותיים שהיו מוכרים לכל. מה היו 

דרישותיהם מהאמנים? מי היה הקיסר שהשפיע על דרך הצגת השליטים מעתה ועד בכלל? 

ארכיטקטורה של ארמונות ובתים, ועיטוריהם - מגוריהם של שליטי רומא ועשיריה. באימפריה 22.3.17
הרומית נבנו במהלך שנות השלטון עשרות ארמונות ובתי פאר, לטובת שליטיה ותושביה האמידים 

של האימפריה. מה הנחה את האדריכלים? איפה נמצאים ציורי הקיר היפים והשמורים ביותר? 
ומה הקשר של הורדוס?

בידור להמונים - על מבני הבידור בעולם הרומי והשלכותיהם על העולם היהודי.29.3.17

אמנות תעמולתית ברומא - אמנות בשירות השלטון. בהיעדר אמצעי תקשורת כלשהם, האם 26.4.17
עמוד טריאנוס או קשת טיטוס עשו את העבודה? מה מתואר עליהם ולפי איזה עקרונות.

קונסטנטינוס ועליית הנצרות - מאמנות פגאנית לאמנות מונותיאיסטית. בניית הכנסיות 3.5.17
הראשונות בארץ ישראל מחד ועיטור הקטקומבות ברומא מאידך - מסמלות כאחד את המעבר 

מאמנות ציבורית לאמנות סימבולית חידתית. 

יוסטיניאנוס והרנסנס הביזנטי - רוונה ומנזרי המדבר - אמנות בשירות הדת. המאה ה-6 מסמלת 10.5.17
את התבססות הדת החדשה. על התופעה ועל היבטיה עם הצצות לסנטה קתרינה בסיני ולמנזרי 

מדבר יהודה. 

עליות לרגל למקומות הקדושים - בין דת למאגיה לאור האמנות. כוח המשיכה של המקומות 7.6.17
הקדושים גרר מאות אלפי עולי רגל מדי שנה. נתאר את הכוח שהיה לאתרים המקודשים 

ולחפצים נושאי קדושה שאותם רכשו. וכן - מה בין קמע לצלב. איפה הגבול בין דת לאמונה 
עממית.

חיי היום יום באימפריה הרומית ובאימפריה הביזנטית. טקסי מעבר, אמונות טפלות, זקנה ומוות 14.6.17
בצל הפגאניזם ולאור הנצרות. השתקפות המעבר מפגאניזם למונתאיזם לאור חפצי יומיום 

המספרים את סיפורם של חיי היומיום. 
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תאריכי המפגשים: 10.3.17 / 24.3.17 / 31.3.17 / 21.4.17 / 28.4.17/ 5.5.17/ 26.5.17 / 2.6.17
23.6.17 / 16.6.17

כתיבה אוטוביוגרפית יצירתית
המתנה היפה ביותר שאנו יכולים להעניק לעצמנו ולדורות הבאים, היא סיפור חיינו.

מטרת הקורס היא לגלות דרכים פשוטות ויצירתיות לכתיבת סיפורי חיים, תוך הקניית מיומנויות במרכיבי 
הסיפור. המשתתפים יתנסו בכתיבה המבוססת על הזיכרון, תוך בירור תפקידי הדמיון.

נגלה את מקומם של החושים כשבילים לזיכרון, נחדד את המשמעות הנחבאת מאחורי הסיפור ונדון 
בדרכי ארגון ועריכת הטקסט. האתגר הטמון ביצירת סיפור חי ומרתק שייצג את ה'אני' אינו רק בבחינת 

היכן גדלתי ולאיזה הישגים הגעתי, אלא גם במה האמנתי, על מה חלמתי, מה למדתי מניסיונות חיי, וכיצד 
משתלב העבר בהווה ובעתיד שלי. המפגשים יוקדשו להדרכה, לדיון בסיפורי המשתתפים ולדוגמאות 

מגוונות מן הספרות. 
הקורס מיועד הן למשתתפים חדשים והן לממשיכים. 

מנחה: ד"ר מיכל גולדויכט. מרצה לספרות, לכתיבה ספרותית ואוטוביוגרפית, לקולנוע ולתקשורת.
מלמדת כתיבה שנים רבות במוסדות שונים.

890 ₪ מועד פתיחה: 10.3.17 10 מפגשים11:30-9:30ימי שישי

יב
אב

ר 
ט

ס
מ

ס
יב

אב
ר 

ט
ס

מ
ס

יב
אב

ר 
ט

ס
מ

ס
ת

או
דנ

ס



39

 אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!

 1250 ₪ מועד פתיחה: 126.3.17 מפגשים19:45-18:00ימי שני

תאריכי המפגשים: 6.3.17 / 20.3.17 / 27.3.17 / 3.4.17 / 24.4.17 / 8.5.17 / 22.5.17 / 29.5.17 / 5.6.17 / 
26.6.17 / 19.6.17 / 12.6.17

סדנה לכתיבת פרוזה )מתקדמים(
בסדנה זו נמשיך לשכלל את הטכניקות הספרותיות שלנו באמצעות מעקב אחר דגמים ספרותיים שונים. נעלה 

למודעות הכרעות שונות שמלוות את תהליך היצירה ונכוון ליצירת טקסט שלם.

בכל שיעור יינתן תרגיל כתיבה קצר לשיעור הבא. נקרא את התרגילים בכיתה ונדון בהם. אחדים מהתרגילים 
יתבססו על טקסטים ספרותיים שנחלק.

הסדנה מיועדת לבוגרי סדנאות כתיבה והיא פתוחה גם לכותבים מתקדמים אחרים. 

מועמדים שלא למדו אצל גיל הראבן מתבקשים לשלוח קטע פרוזה קצר לצורך היכרות והערכת התאמה למייל: 
 courses@wupj.org.il

מנחה: הסופרת גיל הראבן, עורכת ומנחה סדנאות כותבים. פרסמה 15 ספרים, בהם רומנים, סיפורים קצרים, 
ספרי ילדים ועוד. יצירותיה תורגמו ללשונות שונות, כלת פרס ספיר ופרס רוה"מ. 
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 840 ₪מועד פתיחה: 14.3.17  12 מפגשים19:00-17:30ימי שלישי

 אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג' בתיאום מראש, מס' המקומות מוגבל!

 טעם החיים 
הערך הרפואי של המזון

בסדרת מפגשים חדשה נכיר את המרכיבים התזונתיים והרפואיים המצויים במזון שאנו אוכלים, בעיקר בירקות 
ובפירות.

נכיר את התכונות המיוחדות של כל אחד מחלקי הצמח ואת ערכו הרפואי; נלמד על המגבלות של צמחים 
ועל כמה מותר לאכול מהם ומי צריך להיזהר מהם; כיצד להתאים את התזונה לעונות השנה ולתקופות 

השונות בחיים, וכיצד להפיק מהמזון את מירב התועלת התזונתית-רפואית. בנוסף נלמד על שיטות 
הבישול השונות לשמירת ערכו התזונתי של המזון. נכיר תבלינים ושמנים לתיבול ואת ערכם התזונתי.

לסיכום - נלמד כיצד לשמור על בריאות הגוף והנפש באמצעות המזון שאנו אוכלים.

 מרצה: ד"ר מינה פארן, חוקרת ומרצה, נשיאת העמותה הישראלית לצמחי מרפא; כותבת הספרים 
'צמחי מרפא ברפואה המודרנית' ו'רפואת הצמחים'.

 תאריכי המפגשים: 14.3.17 / 21.3.17 / 28.3.17 / 4.4.17 / 18.4.17 / 25.4.17 / 9.5.17 / 23.5.17 
27.6.17 / 20.6.17 / 13.6.17 / 6.6.17 
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א. אופן ההרשמה:
במשרדי מחלקת החינוך והתרבות בבית שמואל,   .1 
רח' שמאע 6 ירושלים בין השעות 09:00-16:00.

בטלפון 02-6203463, באמצעות כרטיס אשראי בלבד,   .2
בין השעות 16:00-08:30.

www.beitshmuel.co.il :באמצעות אתר האינטרנט  .3

פירוט של תוכנית הקורס ישלח לכל דורש.

ב. אופן תשלום:
בכרטיס אשראי: ניתן לשלם עד 6 תשלומים ללא ריבית, 

למעט הקורסים השנתיים שבהם תינתן אפשרות ל־10 
תשלומים ללא ריבית. לקורסי הקיץ ניתן לשלם ב-3 

תשלומים ללא ריבית בלבד.

ג. הנחות:
הנחות בגובה 10% יינתנו לסטודנטים, חיילים ומשרתים 

בשירות לאומי, גמלאים, נכים, בהצגת תעודה מתאימה.

הנחה בגובה 15% תינתן לחברי קהילות התנועה ליהדות 
מתקדמת )מלבד סדנאות המוגבלות במס' משתתפים(.

לנרשם שני מאותה משפחה ולנרשם לשני קורסים ויותר 
תינתן הנחה בגובה 10% )על אחד מהקורסים, הזול מבין 

השניים(.

הנחה בגובה 10% תינתן למשתתפים בקורסים בשנת 
הלימודים הקודמת )תשע"ו( ולנרשמים בהרשמה 

מוקדמת עד לתאריך 25.9.16.
5% הנחה לבעלי "כרטיס ירושלמי".

לקורסים ולסדנאות המוגבלים במס' המשתתפים תינתן 
הנחה מקסימאלית בגובה 5% לזכאים.

אין כפל הנחות!

נהלי הרשמה לקורסים
 2016-17 קורסים לשנת תשע"ז

ד. ביטול השתתפות:
הודעה על ביטול השתתפות תימסר בכתב בלבד.

המועד הקובע הוא מועד קבלת ההודעה.
עד פתיחת שנת הלימודים יחויב המבטל ב־75 ₪.

ניתן לבטל את ההרשמה עד תום המפגש השני של הקורס 
בלבד, החזר כספי יינתן בניכוי דמי ביטול )75 ₪( וחלקם 

היחסי של השיעורים בהם השתתף הנרשם. לאחר שני 
מפגשים לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי.

את קורסי הקיץ ניתן לבטל עד תום המפגש הראשון בלבד.
לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאות במסגרת 

הקורס. במקרים מיוחדים, תינתן הרצאת פיצוי חלופית, 
אחת בלבד, עפ"י שיקול הנהלת בית שמואל, על בסיס 

מקום פנוי בהרצאות במסגרת קורס אחר. וזאת רק
במקרים בהם תינתן הודעה מוקדמת של 24 שעות לפחות 

מראש על אי הגעה להרצאה בטלפון 02-6203463.

ה. שינויים בלתי צפויים:
1. בית שמואל שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס 

עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרים 
כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששילם.

2. עקב אילוצים בלתי צפויים עלולים לחול שינויים 
במועדי המפגשים. במקרה כזה ייעשה מאמץ עליון ע"י 

בית שמואל להודיע לכל תלמידי הקורס על השינוי. 
הזכות לשינויים שמורה.

3. בית שמואל שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים 
במתכונת הקורסים, להחליף ו/או להוסיף מרצה 

ולאפשר השתתפות בקורס על בסיס חד פעמי בהתאם 
לשיקול דעתו. 
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רשימות:



אפשרות חניה בתשלום בחניון היברו יוניון קולג’, 
בחלק מן הימים, בתיאום מראש, מס’ המקומות מוגבל! 

www.beitshmuel.co.il

בית שמואל
מחלקת קורסים

טל‘ להרשמה: 02-6203463 

courses@wupj.org.il :דוא”ל

פקס: 02-6203472

כתובתנו: רח’ אליהו שמאע 6, ירושלים

בית שמואל גם בפייסבוק

ניתן להגיע אלינו 
ברגל: מרחוב אליהו שמאע, פינת דוד המלך 13

ברכב: מרחוב אמיל בוטה פינת המלך דוד 11
באוטובוס: קווים 13, 18, 30 

ברכבת הקלה: תחנת העירייה



מופעים סיורים  קורסים  אירועים  כנסים  מלון 

בית שמואל - מרכז שמשון מיסודו של
האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת

בית שמואל - מחלקת קורסים
www.beitshmuel.co.il :טל‘ להרשמה: 02-6203463 | אתר
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