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שלום רב,
השכונות בחיפה מורכבות מפסיפס רחב של אנשים המהווה מרקם
אנושי ייחודי לכל שכונה.
המחלקה לקהילה בשכונות העיר בעזרת מערך של מרכזים
קהילתיים ,מתנסי"ם ומרכזי נוער מציעים מגוון חוגים,
תכניות קהילתיות ועוד ,למען חיזוק האוכלוסייה המגוונת בשכונות.
אנחנו בעיריית חיפה פועלים בעזרתכם על מנת להעצים את
התושבים ולעודד אותם ליזום ולתרום לקהילה בה הם חיים ,כל זאת
תוך התמודדות עם אתגרים תרבותיים ,חינוכיים וחברתיים הקיימים
באוכלוסייה בעלת רקע כל כך מגוון ושונה.
אבקש לחזק את ידכם בפעילותכם החשובה המחברת בין
חברי הקהילה ונותנת תקווה לאלו שזקוקים לעזרה.
אני מאחלת לתושבי השכונות שנת פעילות מגוונת ומהנה במרכזים
הקהילתיים ,ולכל העושים במלאכה ,המשיכו בפעילות נהדרת
ומבורכת זו.
ד״ר עינת קליש רותם
ראש העיר חיפה

עונה חדשה ,תוכניות חדשות ומראה חדש
בית אבא חושי ,מרכז תרבות מוביל בחיפה והצפון ,מציע פעילות
תרבותית עשירה ומגוונת לתושבי חיפה וסביבותיה בעונת
הפעילות החדשה .2019-20
המותג תרבות נטו כולל קונצרטים ומופעים ,הרצאות מפגשים
ודיונים .הפעילות מתקיימת בשעות הבוקר והערב ,לנוחות מנעד
רחב ביותר של צרכני תרבות.
כבכול עונה ,תארח סדרת ג'אז חם אומנים והרכבים מחו"ל.
מקווים שתמצאו עניין במגוון התוכניות המוצעות ,ומאחלים לכם
עונה מעשירה ומהנה.
עבודות השיפוץ הנרחבות הושלמו והמתחם שודרג לרווחת הבאים.
נשמח לראותכם בין אורחי המרכז
עדיתה הרפז
תרבות ואירועים

רנה ברנר
שיווק ופרסום

מימון בן עזרא
מנהל בית אבא חושי

הזכות לשינויים שמורה
פתיחת הסדרות מותנית במספר הנרשמים
מכירת מנויים עד תום מפגש שני בלבד בכל סדרה
דמי אבדן מנוי ₪ 30
מפגש חלופי יאושר במקרה של הודעה מקדימה למודיעין
השתתפות במפגש חלופי בסדרות שעלותן זהה בלבד
בכפוף למקום פנוי ובאישור המרכז
השלמת מפגש חלופי  -במהלך העונה בלבד
המתחם נגיש לנכים ,עזרים ללקויי שמיעה במודיעין
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מועדון הזמר
לשוחרי הזמר והשירה בצוותא
ימי שישי בשעה 21:30
 13.3.20אילו הם בנאי
גברי בנאי ובניו אורי ובעז,
בשירי התרנגולים והגשש.
סיפורים ,נוסטלגיה וצחוק.

 6.9.19הלילות היפים של יפו
מוסיקת המועדונים של
שנות ה ,60-אריאנה ,כליף
ועומר כיאם ,עם האחים אסנר
והזמר ואמן הבוזוקי טריפונס.

שירה בציבור יוסי ברכה

 3.4.20אמנית החול והטנור
אמנית החול אילנה יהב
וזמר האופרה יותם כהן
במופע של קול וחול.

 4.10.19קריבושי וחברים
דוד קריבושי ,מיקה קרני,
אורי בנאי ואילן ליבוביץ
בשירי השלישיות והצמדים
בזמר העברי.

שירה בציבור עוזי רוזנבלט
וגוני כנעני

שירה בציבור חיים לוי
ואסף פיוטרוקובסקי

 8.5.20חלילי עולם
להקת נומאי קונספט עם
אומן החלילים איציק לוי,
והזמרות נעמי קרן ודנה אלבו
במוסיקת עולם.

 8.11.19סוף שבוע בכפר
דורי בן זאב עם להיטיו לצד
קלאסיקות של מאיר אריאל.
שירה בציבור גדי רווה
ותומר מזמר

שירה בציבור יוסי גרושקה
ואילן טל

 13.12.19המופע
דניאלה לוגסי
זמרת האופרה הבינלאומית
דניאלה לוגסי בקלאסיקה
ישראלית ובקטעי אופרה.

 12.6.20תקליט עברי
שלומית אהרון ואנסמבל
גלעד במסע מוסיקאלי של
שירים אהובים ,בעיבודים
חדשים.

שירה בציבור אילן גלבוע

שירה בציבור הילה איתן
ורפי ולווה

 3.1.20מדבלין לנאשוויל
מסע מאירלנד ,סקוטלנד
ואנגליה אל הקאנטרי
האמריקאי בשירים ידועים
משתי היבשות,
עם שי טוחנר וחברים.

צילומ :רנ יחזקאל

שירה בציבור אילנה כץ

 14.2.20לאס ווגאס  -תל אביב
צחי סיטון וטל ברגמן עם
הלהיטים של פרנק סינטרה,
דין מרטין ,אלביס פרסלי
וברברה סטרייסנד.

צילומ :נועה לוי

שירה בציבור עופר גביש

* הזכות לשינויים שמורה
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ג’אז חם
בשיתוף מוזיאון תל אביב לאמנות
הפקה שמים ניהול והפקה
 9מופעים ,מוצ"ש בשעה 21:00

מנוי  |₪ 900כרטיס בודד  | ₪ 145הנחות לזכאים
תלמידים| חיילים| סטודנטים ₪ 75

סדרת "ג'אז חם" הבינלאומית מארחת מוסיקאים והרכבים מובילים
בסצנת הג'אז העולמית ,אליהם יצטרפו נגני ג'אז ישראלים בכירים.

 14.9.19ניו אורלינס שלי
( Davina & The Vagabondsמינסוטה)
 Davina Lozierשירה ופסנתר
 Zack Lozierחצוצרה ושירה
 Chris Batesבס |  Matt Hanzelkaטרומבון
 George Marichתופים

להקת "דאווינה והנוודים" ,משלבת סגנונות ,הנטועים
עמוק במסורת הג'אז .היא נעה בין ג'אז ניו אורלינסי לבלדות
בלוזיסטיות ,בין שירת גוספל וסול ,לבין  ,B&Rבוגי ורוקנ'רול.
דאווינה מובילה את ההרכב בשירה ונגינת פסנתר ווירטואוזית.
הלהקה ,מופיעה בפסטיבלים ברחבי העולם.
Davina and The Vagabondsb photo by Christie Williams
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בשיתוף המכון האיטלקי לתרבות  -חיפה

 26.10.19דיקסילנד כאן ועכשיו
( The Chicago Stompersמילאנו)
 Mauro L. Porroקורנט ,סקסופון ,שירה ועיבודים
 Lorenzo Baldassoקלרינט וסקסופון |  Giorgio Gallinaטרומבון
 Dario Lavizzariבנג'ו וגיטרה |  Paolo A. Vanzulliטובה
 Fabrizio Carrieroתופים וכלי הקשה

סצנת הג'אז של שנות ה 20-בשיקאגו בביצוע הרכב מילאנזי
של צעירים ויפים ,מוגש בדיוק מקצועי ומוקפד.
כל פרט בנגינה ,במראה ובלבוש הנגנים ,כאילו נלקח מתוך
סצנה מקורית בשיקאגו של ראשית המאה הקודמת.
רפרטואר הלהקה כולל את מיטב להיטי התקופה.
מייסד הלהקה ,נגן הסקסופון והקורנט מאורו פורו.
The Chicago Stompers milano photo by Stefano Barattini

Nueva Manteca amsterdam photo by Marcel Boshuizen

 30.11.19ספור הפרברים  -הגרסה הלטינית
( Nueva Mantecaאמסטרדם)
 Oscar Corderoחצוצרה |  Ben van den Dungenסקסופון
 Marc Bischoﬀפסנתר |  Samuel Ruizבס
 Nils Fischerכלי הקשה |  Liber Torrienteתופים

נואבה מנטקה ,מקבוצות המוסיקה הלטינית הטובות בעולם.
במלאת  100שנים להולדת המלחין ליאונרד ברנשטיין,
מגישה הלהקה את אחת היצירות האמריקניות המפורסמות,
סיפור הפרברים.
היצירה זכתה למאות ביצועים ובגרסת נואבה מנטקה ,ניכרת
השפעת המוסיקה הלטינית והסלסה.
במופע יושמעו שירים מתוך סיפור הפרברים ,לצד קטעי סלסה.
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ג’אז חם
 28.12.19ריקוד ספרדי מושחת
חמישיית ( Andrea Motisברצלונה)
 Andrea Motisשירה וחצוצרה |  Joan Chamorroבס
 Ignasi Terrazaפסנתר |  Josep Traverגיטרה
 Esteve Piתופים

כשרונה המוסיקלי של אנדראה מוטיס התגלה בילדותה,
כשניגנה בחצוצרה ובסקסופון .בגיל  15הקליטה אלבום ראשון
וכעת ,בשנות העשרים המוקדמות לחייה ,היא כובשת את
מקומה לצד אמנים גדולים .שפתה האמנותית חושפת אישיות
מוסיקלית עשירה ומגוונת .היא מנגנת ושרה ,בדרכה הספק
ביישנית ומסתורית ,שכה ייחודית לה.
לצד הבסיסט ג׳ואן צ׳אמורו כובשת קהלים ברחבי העולם.
חמישיית מוטיס ,נחשבת לתגלית בסצנת הג'אז של ברצלונה,
ומביאה ג'אז רומנטי מהאי האיברי.
במופע ינגנו מוסיקה מקורית לצד קטעי ג'אז ובוסה נובה.

Andrea Motis

Marina and Tha Kats photo by Antonia Renner

 11.1.20הקברט של מרינה והחתולים
( Marina & Tha Katsוינה)
 Marina Zettlשירה |  Herald Baumgartnerגיטרה
 Peter Schoenbauerבס |  Thomas Mauerhoferתופים

סיסמת הלהקה היא "סווינג ,סווינג ,סווינג".
הגרובים הלוהטים ,וקולה החם של מרינה צטל הסולנית,
כובשים מיידית .פגישה מקרית בעיר האוסטרית גראץ הפכה
לסבב הופעות מוצלח ,ולייסוד להקת הסווינג הלוהטת.
כאשר שמעו חבריה לראשונה את אניטה אודיי ,ג'ין קרופה
ובני גודמן ,נשבו בקצב הסוחף של הסווינג.
מרינה ,פרפורמרית מושלמת ,שרה ,מתופפת ונעה על הבמה
בטבעיות .הקברט מרינה והחתולים מחזיר את המאזינים לעולם
הנוסטלגי והסוחף של הסווינג הקצבי והמקפיץ.

6

בשיתוף המכון האיטלקי לתרבות  -חיפה

 8.2.20אלינגטון בלהט איטלקי
( Duo Giuliani Moroniרומא)
 Rosario Giulianiסקסופון |  Dado Moroniפסנתר

ביצוע מרהיב ,חם ומרגש ליצירותיו האהובות והמוערכות של
דיוק אלינגטון ,שעיבודיו וכתיבתו הושפעו משלל סגנונות
מוסיקליים בהם רג-טיים ,סווינג ,ניו אורלינס ג'אז וכמובן
המוסיקה הקלאסית .אלינגטון היה מודע לכל מנעד המשתתפים
בביצוע כל יצירה ,מהנגן הבודד ועד לתזמורת הגדולה.
בין אלפי יצירותיו ,אוסף משמעותי של יצירות ג'אז ,עיבודי ג'אז,
וכן עיבודי ג'אז ליצירות קלאסיות.
הקונצרט מזמן צמד אמנים וירטואוזים בין-לאומיים ,המופיעים
על כל במה אפשרית ,בכל מדינה ובכל פסטיבל ,וליצירתו של
דיוק אלינגטון שמור מקום של כבוד בביצועיהם.
הפקה מיוחדת לסדרת ג'אז חם בביצועים וירטואוזיים כמו שרק
שני אמנים אלו ,המצויים בפסגת הנגנים העולמית,
יכולים להגיש.
Duo Giuliani Moroni

Shenel Johns photo by Harris Davey

 7.3.20באהבה לדיאנה וושינגטון
( Shenel Johns & The Eyal Vilner Big Bandניו יורק)
 Shenel Johnsשירה
 Eyal Vilnerקלרינט ,סקסופון ,עיבודים ,ניצוח וניהול אמנותי

ביצועים חדשים לשיריה האלמותיים של דיאנה וושינגטון.
שילובים ייחודיים שיצרה בין מוסיקת ג'אז ,לז'אנרים מוסיקליים
פופולריים כמו גוספל ורית'ם אנד בלוז ,סללו דרכה להצלחה
מסחרית מסחררת.
הזמרת שנל ג'ונס ,פרפורמרית מוכשרת ,שזו לה הופעת בכורה
בישראל ,תבצע יחד עם הביג בנד הניו יורקי של אייל וילנר
את שיריה של כוהנת הנשמה והבלוז.
שנל ג'ונס ,מופיעה בקביעות במועדונים הנחשקים של ניו יורק,
ועל במות חשובות ברחבי העולם.

7

ג’אז חם
 6.6.20מחווה למיילס דיוויס
( Sean Jones & Dayna Stephensניו יורק)
 Sean Jonesחצוצרה |  Dayna Stephensסקסופון
 Tamir Hendelmanפסנתר |  Dor Samohaבס
 Shay Zelmanתופים

מחווה ליצירתו של היוצר והמהפכן הנועז מיילס דייוויס.
מיילס דייוויס ,נגן חצוצרה שבמהלך שנות פעילותו ,חידש שינה
והרכיב מחדש את סצנת הג'אז .הוביל את זרם ה,Be Bop-
והיה מחלוצי זרם ה Cool Jazz-וסגנונות נוספים.
מיילס דייוויס מנטור ומודל אולטימטיבי לנגן החצוצרה
שון ג'ונס .ג'ונס ,בעל טכניקה מדהימה ,ואמן מודע וקשוב,
היודע לכוון ישירות ללב מאזיניו .שנים ארוכות שמש נגן ראשון
בתזמורתו של וינטון מרסליס ,עד שפנה לקריירה עצמאית.
החיבור לסקסופוניסטית דיינה סטפנס הביא גוונים חדשים
ליצירותיו של מיילס דייוויס ,לצד עוצמות מוסיקליות וביטוי
ייחודי ,הבעה ופרפורמריות חדשה.
הפקה מיוחדת לסדרת ג'אז חם!
Sean Jones & Dayna Stephens

Jason Palmer & Alemay Fernandez photo by Tyvn Nice

 4.7.20איזה עולם נפלא מסיבה קובנית
( Jason Palmer & Alemay Fernandezסינגפור  /ניו יורק)
 Alemay Fernandezשירה |  Jason Palmerחצוצרה
 Hila Kulikפסנתר וניהול מוסיקלי |  Tamir Shmerlingבס
 Dani Danorתופים

הלחנים האלמותיים של גרשווין בביצוע עוצמתי ומרגש.
אלמאי פרננדז מגישה את שירי ג'ורג' גרשווין ,המלחין שניווט
בגאונות בין ג'אז לקלאסי ,בקול האלטו החם והעמוק שלה.
נעה בקלילות בין שלל סגנונות ,מהסול המרטיט לסווינג התזזיתי,
ושרה לחנים מתוך הרפרטואר האופראי Summer Time ,מתוך
פורגי ובס ,כמו גם מקצבי סווינג קלילים .גרשווין הביא את הג'אז
לאופרה ולחנים מהאופרה למועדוני הג'אז.
הניהול האמנותי של המופע הופקד בידי הפסנתרנית הישראלית
המבריקה הילה קוליק ,העושה חיל בניו יורק.
יחד עם שותפיה ,יגישו עיבודים עכשוויים לשיריו האלמותיים של
ג'ורג' גרשווין.
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דברים שרציתי לומר

בין ספרות פילוסופיה מדע פסיכולוגיה
מרצה ד"ר חיים שפירא ,מתמטיקאי ופילוסוף
 3מפגשים ,ימי רביעי בשעה 19:30
מנוי  | ₪ 195כרטיס ₪ 80

Richard Branson By David Shankbone

תהיתם פעם מה חשוב באמת.
לדעת ד"ר חיים שפירא אלו דווקא האהבה ,האושר והמשמעות.
את תובנותיו יגיש ,כדרכו ,בהומור משובח ,תוך שימוש בידע
הנרחב שרכש בתחומי הפסיכולוגיה ,הפילוסופיה ,המתמטיקה
הספרות ,וכמובן ...הפסנתר הנאמן.

 27.11.19בין אתיקה לפוליטיקה

על הפוליטיקה בעידן שלאחר האמת .על  fake newsופופוליזם,
עלילות דם וכזב .על מקומם של רגשות מול עובדות בתהליכי
קבלת החלטות וקביעת דעות .האפקט של דאנינג-קרוגר ,ושלל
אשליות והטיות קוגניטיביות ,המונעות ראיה מאוזנת והגיונית
של המציאות.

 18.12.19מדריך פילוסופי לאושר

סקירת התפתחות "פילוסופיית האושר" ,מימי אפלטון
ואפיקורוס ,דרך שופנהאואר וניטשה ועד לפרדריק לנואה
ודניאל כהנמן.

 22.1.20לו יכולת לומר דבר אחד

לו נתבקשת לסכם את חוכמת חייך במשפט יחיד ,במה היית
בוחר .תשובות בנושא שהשמיעו בני-דורנו מהַדּ לָאִי ל ָאמָה ועד
לריצ'רד ברנסון ,וכן ,ניחוש תשובותיהם האפשריות של ענקי
רוח לדורותיהם ,מסולון ועד טולסטוי ,לו אך נתבקשו לענות על
שאלה זו.
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בין ישראל לגרמניה
היהודים ,הישראלים ,וגרמניה
מסע היסטורי ויומן אישי
מרצה דוד ויצטום ,עיתונאי וחוקר גרמניה
 8מפגשים ,ימי רביעי בשעה 19:30
מנוי  | ₪ 420כרטיס ₪ 70

מנוי משולב ישראל בעולם משתנה  +בין ישראל לגרמניה ₪ 695

כיצד התפייסה מדינת ישראל ,ואחריה הישראלים עצמם,
עם גרמניה ,זמן כה קצר לאחר השואה.
יחסם המורכב של יהודי גרמניה ומרכז אירופה למולדת
שהתנכרה להם .סקירת תולדותיהם של היהודים בגרמניה
מתקופת הזוהר של תרבותם שם ,עד לחורבן הטראגי.
מערכת היחסים הכואבת והמסועפת ,הקושרת את ישראל עם
גרמניה כבר מאז שנות החמישים ועד להווה ,שבו מהווה ברלין,
שוב ,אבן שואבת ליהודים ולישראלים רבים.

 6.11.19היהודים בגרמניה
בין הנאורות למלחמות העולם

סיפור האהבה הנכזבת של היהודים לתרבות הגרמנית ,מהשפה
והספרות ,האמנות והמוסיקה עד לאורח החיים ה"מתקדם"
של זרמי היהדות המתבוללת.

 4.12.19תחילת הטרגדיה
עליית הנאציזם וסופה של היהדות המרכז אירופית

עם התבוסה במלחמת העולם הראשונה והשפל הכלכלי,
התגברה הקיצוניות האידיאולוגית בגרמניה ,ואיתה אנטישמיות
גזענית שתחילה הדירה את היהודים ,ובהדרגה אף עקרה אותם
מן התרבות והחברה הגרמנית.

 8.1.20העלייה החמישית
ההגירה הייקית לארץ ישראל ולאמריקה

עם עליית השלטון הנאצי החלה הגירה של עשרות אלפי יהודים
מגרמניה ,וזו שינתה את פניהן של ארץ ישראל ושל התרבות
האמריקנית גם יחד.

 5.2.20הפתרון הסופי
המלחמה ,השואה ,וההשמדה בגרמניה

סופה הטראגי של יהדות גרמניה ואירופה התחולל ברובו מחוץ
לשטח הרייך על אדמת פולין ,ובשיטתיות מקפיאת דם,
שעד היום אין לה הסבר מניח את הדעת.
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 4.3.20התחלות חדשות
החיים ב"שעת האפס" ,בין החורבות

כבר עם תחילת הכיבוש הצטופפו במחנות עקורים על אדמת
גרמניה מאות אלפי פליטים יהודים ,שארית הפליטה.
רובם ניסו להגיע לארץ ישראל ששעריה נסגרו בידי הבריטים.
בה בעת ,ניסו הגרמנים עצמם ,להתחיל לבנות את חייהם מחדש
בארצם המחולקת והחרבה.

 6.5.20גרמניה במלחמה הקרה
מערב מול מזרח :ישראל מול חלוקת אירופה

מאז קום שתי המדינות הגרמניות ,פרצה במדינת ישראל הצעירה
מחלוקת עמוקה בין מפלגות המרכז לבין השמאל.
ראש הממשלה דוד בן גוריון הוביל מדיניות הקשורה במערב,
בעוד המפלגות הסוציאליסטיות ,לחצו לתמיכה
בגוש הקומוניסטי ובמזרח גרמניה.

 1.6.20כיצד התפייסה ישראל עם (מערב) גרמניה
תחילתה של ידידות מופלאה

הסכם השילומים על פיו התחייבה מערב גרמניה בשנת ,1952
להעביר כספים לישראל .תהליך ההתקרבות ההדרגתי והמהיר,
שהחל בין ירושלים לבון ,ובין בן גוריון לקונרד אדנאואר,
הקנצלר המערב גרמני.

 1.7.20ישראל וגרמניה  -היום ומחר
מיומנו של כתב טלוויזיה ישראלי בגרמניה

היחסים בין ישראל וגרמניה גם אחרי נפילת חומת ברלין
ואיחוד גרמניה ,הלכו והעמיקו .כיום נמצאים בברלין עשרות
אלפי צעירים ישראלים ,אך בגרמניה ובאירופה נושבות רוחות
אנטישמיות ומופגנת חרדה ,מול גלי המהגרים המנסים להגיע
ליבשת ,ובמיוחד לגרמניה.
* הזכות לשינויים שמורה
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בין שתי מלחמות עולם
מרצה ד"ר יצחק נוי ,עיתונאי וסופר
 8מפגשים ,ימי שלישי בשעה 19:30
מנוי  | ₪ 360כרטיס בודד ₪ 60

מנוי משולב בין שתי מלחמות עולם  +ישראל בעולם משתנה ₪ 695

מלחמות העולם הראשונה והשנייה גרמו למותם של יותר
ממאה מיליון בני אדם .היסטוריונים רבים סבורים כיום ,כי היתה
זו מלחמה אחת עם הפסקה בת  21שנים .במהלך אותן שנים
המשיכו להקיז דם ,במלחמות שהתנהלו בכל רחבי העולם.

 5.11.19מלחמת יוון טורקיה 1920-22

מלחמה שתחילתה בחלום הגדול של יוון להכפלת שטחה,
וסופה מפלה קשה ומיליוני אזרחים שהפכו לפליטים.

 3.12.19מלחמת האזרחים ברוסיה 1919-21

מלחמה שנהרגו בה עשרות מיליונים מתושבי ברית המועצות
לעתיד ,ועניינה את תושבי מערב אירופה כקליפת השום.

 7.1.20הסכם ראפאלו 16.4.22

הסכם להסדרת-היחסים לשיתוף פעולה צבאי וכלכלי שנחתם
בין רוסיה הסובייטית וגרמניה .ההסכם עקף את הסכמי ועידת
ורסאי ,ואפשר לגרמניה להתחמש משמעותית עוד לפני עליית
היטלר לשלטון.

( 17.2.20יום שני) היטלר עלה 30.1.1933

עליית היטלר לשלטון היתה דמוקרטית .האיש ,שהפוליטיקאים
בארצו ,האמינו כי ימתנו כשליט ,חיסל את הדמוקרטיה ב 54-יום.

 31.3.20מלחמת האזרחים בספרד 1936-39

המלחמה שכונתה ,ולא במקרה" ,החזרה הגנראלית" ,בה ערכו
מדינות החושך ,דוגמת גרמניה ואיטליה ,את ניסויי הכלים
לנשקים שפותחו ,לקראת מלחמת העולם השנייה.

 5.5.20הקיבוץ החשאי 1921-27

ניסיונות הקומוניסטים להשתלט על השלטון בכוח הזרוע נערכו
לא באירופה בלבד .תופעות אלו נתגלו גם בארץ ישראל,
אך הסתיימו בקול ענות חלושה.

( 15.6.20יום שני) "יום חמישי השחור"

קריסת בורסת ניו יורק  24.10.29מוטטה את שוק מניות-הערך
בארה"ב ,והביאה לתגובת דומינו ברחבי אירופה ,ולמשבר כלכלי
נורא בארה"ב ובאירופה.

 7.7.20המרד הערבי הגדול 1936-39

אירועי הדמים בארץ ישראל באותן שנים ,עוררו בערבים גאווה
רבה ,שכן עיקר הצלחתם הייתה ,חסימת דרכם של מהגרים
יהודים לארץ ישראל.

12

הסלון הספרותי
מועדון הספר הטוב

מרצה ד״ר אריק גלסנר ,מבקר ספרות וסופר
 6מפגשים ,ימי שני בשעה 19:30
מנוי  | ₪ 295כרטיס ₪ 65
סדרת הרצאות על ספרים ,בהם תרגומי ספרות מקור ,והוצאות
מחודשות לקלאסיקות ,שראו אור וזכו לפופולריות רבה בקרב
קוראים ומבקרים בשנים האחרונות.

בשיתוף המכון האיטלקי לתרבות  -חיפה

 11.11.19אלנה פרנטה

סדרת הרומנים הנפוליטניים ("החברה הגאונה") שראו אור
בעשור האחרון ,הפכו לרבי מכר עולמיים וזכו לשבחי הביקורות.

 9.12.19א.ב .יהושע

המנהרה ,רומן על הזקנה ,על סכנותיה ונחמותיה .יתרונותיו
של המוח המתכרסם ,והשיטיון כגורם משחרר ויצירתי.
הרומן האחרון של א.ב .יהושע ,מגדולי הסופרים הישראליים.

 13.1.20ג'יין אוסטן

נורת'נגר אבי ,תרגום חדש לרומן הביכורים המבריק והמשעשע
של הסופרת ג'יין אוסטן .יצירה מוקדמת המעידה על כישרונה
הייחודי ,שהשתכלל בהמשך בתיאורי דמויות ומצבים.

 10.2.20אליס מונרו

הירחים של יופיטר ,קובץ סיפורים של אחת הכותבות החשובות
בדורנו ,זוכת פרס נובל .אליס מונרו ,אמנית הסיפור הקצר
משרטטת דיוקנים מופלאים של ההוויה האנושית.

 2.3.20נגיב מחפוז

הטרילוגיה הקהירית  -בית בקהיר ,כאמל ,דור שלישי ,של זוכה
פרס נובל המצרי ,נגיב מחפוז ,נתפסת כאחת היצירות ,המייצגות
והמשפיעות בספרות הערבית המודרנית.

 30.3.20קארל אובה קנאוסגורד

המאבק שלי ,אוטוביוגרפיה שהפכה לאחד מאירועי הספרות
המרכזיים של המאה ה .21-כרך ראשון  -מוות במשפחה.
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ישראל בעולם משתנה

גיאו-אסטרטגיה פוליטיקה ואקטואליה
עורך ומנחה תא״ל מיל׳ רון כתרי
 8מפגשים ,ימי שני בשעה 19:30
מנוי  | ₪ 420כרטיס ₪ 70

מנוי משולב ישראל בעולם משתנה  +זרקור למזה״ת ₪ 695
מנוי משולב ישראל בעולם משתנה  +בין שתי מלחמות עולם ₪ 695
מנוי משולב ישראל בעולם משתנה  +בין ישראל לגרמניה ₪ 695

אנשי אקדמיה ,צבא ואישי ציבור ינתחו את המציאות הפוליטית
המשתנה במזרח התיכון ובעולם.
הדילמות והאתגרים בתחומי הביטחון ,מדיניות החוץ והפנים
בפניהם ניצבת ישראל.

 4.11.19ישראל חברה ומדינה

מבט סינופטי על החברה הישראלית ומדינת ישראל.
מרצה נחום ברנע עיתונאי ופובליציסט

 2.12.19מלחמה בעידן המודרני  -אתגרי ישראל והעולם
סקירת חמשת אתגרי הלחימה של ישראל.
התמקדות באתגר הלחימה כנגד כוחות חיזבאללה וחמאס.
התגוננות אזרחית וחוסן העורף.
מרצה אלוף מיל .יאיר גולן סגן הרמטכ"ל לשעבר

 6.1.20הון-שלטון-עיתון

קשרי הון-שלטון-עיתון הם עסקה שבין בעלי ההון ,שבבעלותם
כלי תקשורת ,לבין פוליטיקאים האוחזים בעוצמה שלטונית.
איך משפיעים טייקונים על הסיקור התקשורתי וכיצד מנסים
הפוליטיקאים להכתיב תכנים ולהטות סיקור עיתונאי.
האם ישראל הופכת לאוליגרכיה ,כיצד ניתן לבלום את התהליך.
מרצה איתן אבריאל עורך מגזין דה מרקר
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 3.2.20אתגרי הדיפלומטיה ושרות החוץ הישראלי

מבט היסטורי ועכשווי על אתגרי שרות החוץ .האם משרדי חוץ
רלבנטיים עדיין ,אתגרי הדיפלומטיה הציבורית כחלק מהביטחון
הלאומי של ישראל ,יחסי ישראל ויהדות התפוצות.
מרצה גדעון מאיר שגריר ישראל באיטליה לשעבר

 16.3.20שלטון החוק בסכנה

חוקים אישיים כמודל לאפליה ובכייה לדורות" ,מבחן בוזגלו",
ההבנה המסולפת של השיטה הדמוקרטית ,עוונותיה של מערכת
אכיפת החוק ,עיוותים בדין הפלילי והסחבת בדין האזרחי.

מרצה שלי טימן שופט בית משפט מחוזי לשעבר

 4.5.20יעדי רוסיה במזרח התיכון

המזרח התיכון כמגרש המשחקים של פוטין.
האינטרסים של רוסיה באזור והמאבק הבין-גושי.
מרצה יעקב (יאשה) קדמי ראש נתיב לשעבר

 8.6.20מאנטישמיות לאנטי ציונות

גל האנטישמיות הנוכחי בעולם מתבטא ברטוריקה המסיתה נגד
ישראל ובפעולות אלימות כנגד יהודים בעולם.
האם האנטי-ציונות היא האנטישמיות החדשה.
מרצה בן דרור ימיני עיתונאי ופובליציסט

 6.7.20טלטלה אזורית .אירועי  2011ומשמעותם

כמעט עשור לטלטלה באזור .מי באמת הדיח את מובארק
במצרים .מדוע גורלו של קדאפי היה שונה מזה של בשאר אסד.
איזו מהפכה ,החלה למרות הכול ,אצל הערבים.
מבט לאחור על אירועי  2011ומשמעותם.
מרצה ג'קי חוגי פרשן גל"צ לענייני ערבים

* הזכות לשינויים שמורה
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ימי שיבת ציון
מחורבן לבניין
מרצה הרב ד"ר בנימין לאו
 8מפגשים ,ימי רביעי בשעה 19:30
מנוי  | ₪ 395כרטיס בודד ₪ 65
קורות יהודי בבל ,מיום שירדו מירושלים ועד לניסיונות
ההתיישבות בארץ.
הצהרת כורש ,בשנת  539לפנה"ס ,אפשרה ליהודים לעלות
ולבנות את ביתם בארץ ישראל .סיפור העלייה ,הסרבנות והדחיה,
האנטישמיות שגאתה והולידה את העלייה השנייה.

" 13.11.19על נהרות בבל"

בניגוד לרושם של יהודי בבל היושבים ובוכים בזכרם את ציון,
למעשה נשתכחה ציון ,והיהודים בחרו לבנות את חייהם בגולה.
בימים מאז גלות יכניה ועד להצהרת כורש קהילות מבוססות של
יהודי הגולה קמו על אדמה לא להם( .תנ״ך וממצאים היסטוריים)

 11.12.19היהודים והצהרת כורש

החולמים והסרבנים .בפרקי הנחמה מבקש ישעיהו מהיהודים
להתנער מתרדמת הגולה .דברי הנביא משקפים את היסוסיהם
ואכזבתם של היהודים שאינם ממהרים לתת אמון ,ובוחרים
להישאר בגולה( .ישעיהו  -פרקי הנחמה)

 15.1.20העלייה הראשונה

קבוצת חלוצים אלו שאין להם מה להפסיד מתנערים ועולים
לארץ ישראל בגל עליה ראשון .ספרי חגי וזכריה מתעדים את
קשיי העלייה ,שנעו בין ייאוש לתקווה( .ספר חגי וזכריה)

 12.2.20מפגש שבי ציון עם תושבי הארץ השומרונים
העולים בגל העלייה הראשון מצאו בארץ את יושבי השומרון
ואזורי ההר השומרונים ,שחלקם ראו עצמם כצאצאי שבטי
ישראל .המפגש בין הקבוצות יצר אינטראקציות לא פשוטות.
(התנ"ך והספרות החיצונית לו ,ופרקים מספר עזרא)
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 18.3.20חלומות מתוקים ללא ריאליה

דניאל איש חמודות חי בימים שבין גלות יכניה לבין עליית בבל,
חלם והתפלל על ירושלים לפני כורש ואחריו .מדוע לא עלה
לארץ ונשאר ספון בחלומותיו .גורלה של יהדות שלא התעוררה
מחלומותיה( .ספר דניאל)

 22.4.20החלום ושברו

מגילת אסתר בקריאה היסטורית וכרונולוגית הופכת את הסיפור
לדרמה אודות יהודים שבחרו שלא להאזין לדברי כורש ולהתבצר
במנעמי הגולה .המן עורר אותם בעל כרחם( .מגילת אסתר)

 13.5.20העלייה השנייה ומהפכת עזרא ונחמיה

ימי העלייה השנייה מאופיינים בפעילות נמרצת ,של נחמיה איש
המדינה ,ועזרא איש התורה .יחדיו חוללו מהפכה בתולדות העם
והפכו את היהדות לדת אקטיבית ויוצרת אך נטולת ריבונות.

 10.6.20יושבי הארץ וגירוש הנשים הנוכריות

התיקון של עזרא ונחמיה יצר ניסיונות לבדל את היהודים,
"עם לבדד" ,כולל בידול הנשים הנוכריות .תוצאות המאבק,
והמעבר מתקופת המקרא לימי חז"ל( .הנביא מלאכי)

* הזכות לשינויים שמורה
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מיינדפולנס-מודעות קשובה
אימון מוחי להפחתת לחצים ,להגברת הקשב ,המיקוד והאושר
מרצה נעמה קטן מתרגלת ומנחת סדנאות מיינדפולנס
 4מפגשים ,ימי שלישי בשעה 19:30
מנוי  | ₪ 200כרטיס בודד ₪ 65
מיינדפולנס ,פירושו להיות מודע למה שקורה כאן ועכשיו באופן
לא שיפוטי .מקורותיו בבודהיזם ,ובעשרים השנים האחרונות
הותאם לחברה המערבית ,וזכה לתיקוף מדעי במספר רב
של מחקרים ,המראים כי תרגול מיינדפולנס מפחית את רמות
הלחץ ,מעלה את רמת האושר ומשפר ריכוז וביצועים.
כלים ושיטות להגברת השלווה בחיים ובעבודה ,שיפור המיקוד,
הריכוז והיעילות.

 12.11.19מבוא למיינדפולנס  -אימון מוחי לרוגע

כיצד הפך המיינדפולנס לשיטה מובילה לשיפור הקשב והריכוז.
אימונים מעשיים למוח ,וטכניקות מיקוד והתבוננות המסייעות
בהפחתת לחצים והשקטת התודעה .דרכים לשילוב מיינדפולנס
בחיי היום יום.

 10.12.19התמודדות עם מכשולים בחיי היום יום

רגשות ומצבי תודעה מסוימים ,עלולים להוות מכשול לבהירות
פנימית .זיהוי ונטרול מצבי תודעה ורגשות המהווים הפרעה
בתפקוד היומיומי .תרגול מודל מהפסיכולוגיה הבודהיסטית,
לעיבוד רגשות ,והשגת השקט המבוקש.

 14.1.20התמודדות עם מצבי לחץ

מהו מצב לחץ ,וכיצד בא לידי ביטוי בגופנו .זיהוי מצבי לחץ,
וכלים להתמודדות .כלי יישומי ,לאימון המוח להתמודדות עם
מצבי לחץ ,לתרגול בשעת לחץ ואי שקט.

 4.2.20מיינדפולנס במערכות יחסים

מערכות יחסים (זוגיות ,משפחה ,חברויות) ,הן מרכיב חשוב
בחיים .מערכות יחסים מלוות לעיתים ,באי הבנות ובקונפליקטים
המשפיעים על איכות הקשר .כלים להגברת הקשב והאינטימיות,
ולשיפור התקשורת הבינאישית.
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מפגשים חד פעמיים
מפגשים חד-פעמיים
בנושאי מדע ,טכנולוגיה ונפש האדם
 4מפגשים ,ימי רביעי בשעה 10:00
מנוי  | ₪ 170כרטיס ₪ 60

 13.11.19פרויקט הגנום האנושי וחשיבותו לרפואה

פרויקט ריצוף הגנום האנושי ,במסגרתו זוהו גנים רבים ב DNA
של האדם .חשיבות הגילויים ,ותרומתם לפיתוח רפואה מותאמת
אישית ,ולטיפול במחלות גנטיות שונות.
הסוגיות האתיות שעלו בעקבות פענוח הגנום האנושי.
מרצה ד"ר ניצה מירסקי הפקולטה למדעי הטבע ,אוניברסיטת חיפה

 11.12.19בריאות ושמחת חיים

מתח ,לחץ ודאגה הם גורמי סיכון משמעותיים למחלות.
התרופה לכך אינה בכדורים ,שיקויים או זריקות .הריפוי
באמצעות חשיבה אופטימיות ,שמחה ,אהבה ו...תנועה !
כוחם של חיבוק והכרת תודה ,חיבור הגוף והנפש,
והסוד הגדול לבריאות ,לשמחה ולמזל...
כלים פשוטים אך רבי עוצמה העשויים לחולל מהפך בחיינו.
מרצה ד"ר דינה אייזן מומחית ברפואת משפחה

 8.1.20עולמם הסודי של האקרים

האקרים ,מי הם ,מה בכוחם לעולל ,ולאילו נזקים גרמו עד היום.
כיצד פועל ״השוק השחור״ באינטרנט ,ועולם ה-״דארק ווב״.
כיצד מחדירים תוכנות ריגול לטלפונים החכמים שבידינו,
ואיך ניתן לפעול בצורה בטוחה יותר בסביבה הדיגיטלית.
מרצה ד"ר יניב לויתן מומחה ללוחמת מידע ,הטכניון

 26.2.20מוח קרימינלי  -אמת או מיתוס

"...בני אדם דומים לירח ,לכולם יש צד אפל ונסתר של סודות
ופשעים"( ...מארק טוויין)
נוטים להתייחס לפושעים ולפשיעה כאל עולם נפרד ושונה
מאתנו .המציאות מוכיחה שזו טעות .הסיבות לחציית הגבול
שבין מותר לאסור ,בין פנטזיה למציאות ,בין טוב לרע.
אנשים נורמטיביים בצעו פשעים מחרידים ,בין אם בשל רגשות
עזים ,פרא פיליה ,הפרעות אישיות ,או תת-תרבות עבריינית,
שעל פניהן נראות בלתי סבירות בעליל לאדם ה״נורמטיבי".
מרצה ד"ר אבי זלבה סנ"צ בדימוס ,קרימינולוג
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תנ״ך עכשיו
מרצה מאיר שלו
 4מפגשים ,ימי שלישי בשעה 11:00
מנוי  | ₪ 245כרטיס בודד ₪ 75
מאיר שלו מעלה תפיסה חילונית ,המסירה מגיבורי המקרא את
קדושתם ומציגה אותם כאנשים בשר ודם .שלו חושף
צדדים בלתי מקובלים באישיותם של הגיבורים ,שהפרשנות
המסורתית העדיפה להתעלם מהם או להכחישם.
ההיבטים האקטואליים של המקרא  -אינטריגות פוליטיות,
עסקנות מפלגתית והממסד השלטוני של הימים ההם.

 19.11.19הגנת הטבע

על יחסו של התנ"ך לטבע ,לסביבה ,לבעלי חיים ולצמחים,
כפי שהוא משתקף בסיפורי הבריאה ,תיבת נוח ,החקיקה
שנוגעת להם והשימוש  -גם הספרותי  -שעשו בהם אבותינו.

 17.12.19יחסי העובד  -מעביד של אלוהים ונביאיו

על תפקידיו של הנביא ,נביאי אמת ונביאי שקר ,יחסי הנביאים
עם אלוהים ועם אנשים .נביאים שהפיקו תועלת אישית
ממקצועם .נביאים שהכוח שנתן לה אלוהים העביר אותם
על דעתם .תשומת לב מיוחדת לאליהו ,לאלישע וליונה.

 21.1.20עסקי הנדל"ן של המקרא

על פי התנ"ך כל האדמות שייכות לאלוהים ,אבל דברים אחרים
מתגלים בפרשות בנות צלפחד ,נבות היזרעאלי ,קניית הר הבית
ומערת המכפלה .על עליית מחירים ,הפקעת שטחים ,תרגילים
נדלניים ,משא ומתן ,והמוח היהודי בהופעתו הראשונה.

 18.2.20מרדכי היהודי ויוסף הצדיק

מרדכי ויוסף עלו לגדולה בארצות זרות ,ושניהם נעשו המשנה
למלך ,אבל הם שני אנשים שונים מאוד זה מזה .על ההבדלים
הפוליטיים והפסיכולוגיים בין השניים ,על יחסו של אלוהים
לשניהם ולמעשיהם ,ועל מעמדם בתודעה שלנו היום.

* הזכות לשינויים שמורה
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לא ״פשוט לזכור״
מרצה יוסי חלמיש רופא וחוקר מוח
 6מפגשים ,ימי שלישי בשעה 10:30
מנוי  | ₪ 490כרטיס בודד ₪ 80
מה ניתן לעשות ,כדי לא לאבד את אחת היכולות היותר ייחודיות
של המוח האנושי ,הזיכרון.
קורס מעשי של תרגילים מנטליים שיאפשרו שיפור נרחב
בתפקודי הזיכרון והחשיבה למתאמן.

 5.11.19מוטיבציה וזיכרון

מוטיבציה היא המנוע של כלל הפעולות המוחיות,
ותנאי מקדים לכל תפקוד מנטלי.
כיצד ניתן לקדם מוטיבציה ,ולהתגבר על השעמום,
השחיקה והדכדוך.

 10.12.19רגש וזיכרון

מה בין רגש לזיכרון ,וכיצד ניתן לרתום את הרגש לשיפור
ביכולות הזיכרון.

 7.1.20זיכרון ותנועה

לתנועה מקום מרכזי באבולוציה האנושית ובתפקוד המנטלי.
מה תפקידה של התנועה כיום ,בשיפור יכולות הזיכרון והחשיבה.

 11.2.20מוסיקה ותהליכים קוגניטיביים

למוסיקה תפקיד מפתח בכל הקשור לתהליכי חשיבה וזיכרון,
דבר המתבטא במסלולים ייחודיים במוח העוקפים את מסלולי
השפה .בהרצאה זו נלמד על המוסיקה של שיפור הזיכרון.

 17.3.20זיכרון וחושים

למוח דרכים משלו להבין מה חשוב לזכור ,ומה פחות חשוב.
הבנת הקוד המוחי המשלב מידע חושי ותהליכי חשיבה וזיכרון.

 5.5.20זיכרון וחושים

"נו ...זה עומד לי על קצה הלשון "...בעגה המדעית מכנים זאת
"הפרעה בתהליך שליפת הזיכרון".
כיצד ניתן לשלוף זיכרונות ביתר קלות.

 2.6.20זיכרון עבודה

 ,The Executive Functionאחד ממרכיבי התפקוד הניהולי במוח
של כל אחד מאתנו.

 7.7.20סיעור מוחות

הרצאה מסכמת .סקירת הידע העדכני ביותר בחקר העולמי
של המוח ,בנושא קידום הזיכרון והחשיבה.
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זרקור למזרח התיכון
תמונת מצב

 8מפגשים ,ימי רביעי בשעה 10:00
מנוי  | ₪ 370כרטיס בודד ₪ 65
האביב הערבי על תהפוכותיו הדרמטיות ,והשלכותיו המתמשכות,
יצר שינויים במפה הפוליטית של המזרח התיכון ,ובמאזן הכוחות
האזורי .בין הנושאים הבוערים העולים בהתמדה  -מדינות
בקריסה ,חברות בתהליכי שינוי ,מיעוטים התובעים עצמאות
ואתגרים כלכליים .הסיכויים והסיכונים ליציבות האזורית.

 27.11.19סוריה  -מלחמת האזרחים ותכנית החלוקה

האם אכן הסתיימה מלחמת האזרחים ,ומהן השלכותיה
ההומניטריות ,הכלכליות והדמוגרפיות .בנוסף לאחיזה הצבאית
בחוף הסורי ,מהם האינטרסים של רוסיה.
מרצה ערן זינגר ראש תחום ערבים בתאגיד כאן

 18.12.19הצעירים הפלסטינים  -בין מאבק מזוין לעממי
שלושת החסמים המונעים מהצעירים הפלסטינים ,להשלים
בהצלחה את המעבר מנערות לבגרות ומותירים אותם
"דור בהמתנה" :החסם התרבותי-החברתי ,החסם הביטחוני
והחסם הלאומי-פוליטי .הם נעים בין מרכיבי הזהות המסורתיים,
לבין רצונם להשתחרר ממעגל השוליות מול אבותיהם במשפחה
הגרעינית ,ומול האב-החורג ,השלטון הישראלי.
מרצה ד"ר רונית מרזן בה"ס למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה

 15.1.20מדינות המפרץ וישראל

כיצד ניתן להסביר את ה"רומן" החדש ,והאם תיתכן נורמליזציה.
מהם האינטרסים האמיתיים של מדינות המפרץ המבקשות
קרבה לישראל ,מלבד המאבק המשותף באיראן .כיצד מתבטא
הדבר ברשתות החברתיות .מה עומד מאחורי היחס השלילי
לפלסטינים .האם צועדת סעודיה אל עתיד חדש ,ומה תפקידו
של יורש העצר הסעודי ,ברפורמות המתבצעות בממלכה.
מרצה ערן זינגר ראש תחום ערבים בתאגיד כאן
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 19.2.20אמיר קטר ,בשארה ,אלקרדאוי ,משעל ואלג'זירה

קטר ,מנהלת זה עשור מסע שיטתי להבניית סדר משטרי חדש
במזרח התיכון ,המשלב בין לאומיות ערבית ואסלאם פוליטי.
חכם הלכה אסלאמי ,פילוסוף ולאומן ערבי ,ומנהיג תנועת
התנגדות פלסטינית נקבצו ובאו לחצרו של האמיר.
מרצה ד"ר רונית מרזן בה"ס למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה

 18.3.20רפורמות א-סיסי  -דמוקרטיות או דיקטטוריות
במשאל שנערך לאחרונה נקבע שהנשיא המצרי יוכל להמשיך
לכהן עד לאחר שנת  .2030מדוע כשל האביב הערבי במצרים,
האם א-סיסי הוא מובארק החדש ,האתגרים הכלכליים מולם
ניצבת מצרים ,ומה תפקידה של ישראל.
מרצה ערן זינגר ראש תחום ערבים בתאגיד כאן

 13.5.20סעודיה  -מדינה עשירה ,אזרחים עניים

כיצד הפכה ממלכת הנפט העשירה למדינה המתמודדת עם
בעיות כלכליות קשות .סיכויי הממלכה להחליף את מיליוני
העובדים הזרים בעובדים מקומיים .מה יקרה ביום בו יתרוקנו
מאגרי הנפט.
מרצה ד"ר מיכל יערי אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה

 3.6.20חמאס בין חזון למציאות

החשש להפוך ל"הערת שוליים" בעקבות השינויים
הגיאואסטרטגיים ,חייב את תנועת החמאס להכניס שינויים
בדפוסי החשיבה ,ובאסטרטגית המאבק מול ישראל ובתוך הזירה
הפלסטינית .האם עשויים שינויים אלו להוביל למהפך ביחסי
הגומלין בין ישראל לחמאס ולהשתלבות בהסדר מדיני.
מרצה ד"ר רונית מרזן בה"ס למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה

 1.7.20ארצות הברית והעולם הערבי

האם טראמפ שונה מאובמה ביחסו למזרח התיכון .עד כמה
יש לאמריקאים יכולת להשפיע על המציאות האזורית .עד כמה
משפיעה ארצות הברית על הקשר שבין ישראל למדינות ערב.
מרצה ד"ר מיכל יערי אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה
* הזכות לשינויים שמורה
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התרבות האידית
יעדעס וואָרט אויף זיין אָרט
כל מילה במקומה
מרצה ד"ר מרדכי יושקובסקי
 8מפגשים ,ימי שלישי בשעה 10:30
מנוי  | ₪ 390כרטיס בודד ₪ 65
יצירות מופת ביידיש ,של חשובי היוצרים בתחומי הספרות,
הציור והתיאטרון ,שנוצרו בתקופות ובמקומות שונים בעולם.

 12.11.19מארק שאגאל ,צייר אשר צייר ביידיש

הצייר מארק שאגאל ,דיבר וחשב בציוריו ואיוריו ביידיש.
ציוריו ,הם למעשה ,פתגמים ומטבעות לשון ביידיש.
אייר ספרים וכתב שירה ביידיש.

 3.12.19תקופת ה"סקנד אווניו"
תור הזהב של תיאטרון יידיש בארה"ב

פריחתו המרשימה של התיאטרון היהודי בניו-יורק,
מסוף המאה ה 19-ועד שנות ה 30-של המאה ה.20-

 14.1.20תיאטרון יידיש במוסקבה
ומנהלו האגדי שלמה מיכואלס

קורותיו של התיאטרון היהודי בברית המועצות מעת לידתו
והקמתו .תולדות חייו של נושא דגלו המשמעותי השחקן שלמה
מיכואלס ,שנפל קורבן ל"קולטור-פוגרום" במהלך שלטון סטלין.

" 4.2.20סחר בסחורה חיה" בספרות יידיש

הנושא האפל של סחר בנשים ,מצא ביטויו ביצירותיהם של
מנדלה מוכר ספרים ,שלום עליכם ,שלום אש ואחרים.
ביטויי מחאתם החריפה של סופרי היידיש כנגד תופעה זו.

 3.3.20דוד ברגלסון ,אמן הפרוזה ביידיש

חייו ויצירתו של הסופר דוד ברגלסון ,מחשובי היוצרים בספרות
היידיש הסובייטית שהוצא להורג ביום .12.8.1952

 31.3.20עולם תחתון יהודי בספרות יידיש

כיצד משתקף העולם התחתון ביצירותיהם של שלום אש,
בשביס זינגר ואברהם קרפינוביץ'.

" 12.5.20העיירה בונה קומוניזם"

הכרות עם יצירתו של סופר יידיש עכשווי משה למסטר ,שעלה
לישראל בשנת  2000ממולדובה .סיפוריו ההומוריסטיים מתארים
את קשיי ההסתגלות של יהודי בסרביה לאורח החיים הסובייטי.

 9.6.20פרקים מתולדות שפת היידיש

התפתחות השפה האידית ,והאפיזודות המרתקות במהלך
ההיסטוריה שלה.
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קבלת החלטות

ברוח הפסיכולוגיה החיובית

מרצה ד"ר קרן אור-חן המרכז לפסיכולוגיה חיובית
 8מפגשים ,ימי שני בשעה 10:00
מנוי  | ₪ 295כרטיס ₪ 55
קבלת החלטות ברוח הפסיכולוגיה החיובית ,בצמתים המרכזיים
בחיינו האישיים ,ובחינת דרכי ההתמודדות עמן .מהו אושר ,והאם
אנו יודעים לזהות אותו.

 18.11.19קבלת החלטות ברוח הפסיכולוגיה החיובית
המודלים המלווים תהליכי קבלת החלטות רציונליות.
חרדות מעוותות שיקולים רציונליים .דרכים לקבלת החלטות
לא שיפוטיות ,ברוח הפסיכולוגיה החיובית.

 23.12.19הגברת רגשות חיוביים ואופטימיות

חשיבותם של אופטימיות ורגשות חיוביים ,ותרומתם לקבלת
החלטות המקדמות הצלחות ותפיסת עולם מאוזנת.

 20.1.20חשיבותה של הכרת תודה (הרצאה ראשונה)
 17.2.20חשיבותה של הכרת תודה (הרצאת המשך)

היכולת להכיר תודה ,כדרך אפקטיבית לחיזוק תחושת הרווחה
הנפשית ,מאפשרת קבלת החלטות תוך הדדיות וניסיון לקדם.

 30.3.20חשיבות הקשר בין גוף לנפש

מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית מציגים קשר מובהק בין
גוף לנפש .חשיבותם של אימון גופני ,מגע ,תזונה ושינה בחיינו.

( 22.4.20יום רביעי) פיתוח מערכות יחסים בין אישיות
מערכות חיוביות של יחסים בינאישיים מייצרות עמידות בפני
לחצים ,ומהוות מקור לסיפוק והנאה .כלים לקבלת החלטות
נכונות ,שתגרומנה לחיזוק מערכות יחסים בין-אישיות.

 18.5.20השגת מטרות ותכלית בחיים
מעבר ממצבי לחץ לזרימה (הרצאה ראשונה)
 15.6.20השגת מטרות ותכלית בחיים (הרצאת המשך)

היכולת להציב מטרות מובנות ויישומן ,תורמת לשמחה והצלחה.
כשהחוסן האישי מופעל ,המעבר ממצבי לחץ לזרימה ,מתאפשר,
באופן שיתאים לאתגרים.
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גדולי הציור בוונציה
אמנות ,תרבות והיסטוריה

בשיתוף המכון האיטלקי לתרבות  -חיפה

מרצה ד״ר אפי זיו סופר ומרצה לאמנות ,מיתולוגיה יוונית ונצרות
 8מפגשים ,ימי שני בשעה 10:00
מנוי  | ₪ 295כרטיס בודד ₪ 55
וונציה ,הייתה חלק מן האימפריה הרומית המזרחית ,ומתוך
כך ,אימצה את הסגנון הביזנטי באמנות שאפיין את האימפריה
המזרחית ,והיה הדומיננטי בדורות הראשונים.
הסגנון העיצובי שאוב ממסורות התרבות היוונית והרומית,
ומציג טקסטים דתיים ,וייצוגי שלטון .עם השחרור מההשפעה
הביזנטית ,הלך והתפתח בימי הרפובליקה הוונציאנית ,סגנון
ייחודי לוונציה ,שכונה "אסכולת וונציה".
מימי הציירים יאקופו בליני ועד יאקופו טינטורטו ,פיתחו אומני
וונציה את "האסכולה הוונציאנית" שקשרה יופי ,פאר עושר
ותאטרליות ,עם מסתורין והומניזם .ממשיכיהם היו ג'ורגונה,
טינטורטו וטיציאן מבשרי הבארוק ,שהלך והשתרש ברומא.
יצירות וורונזה וציורי הנוף הוונציאני של קאנאלטו .ציורי התקרות
הייחודיים של ג'ובאני בטיסטה טייפולו ,בהם פיתח את אמנות
הטעיית עין הצופה והביאה לשיאים מעוררי השתאות.

 4.11.19כל ההתחלות

המסורת הביזנטית באמנות הוונציאנית .השפעת הרנסנס
בפירנצה על סדנאות האומנים בוונציה .הצייר יאקופו בליני
מייסד סדנה עצמאית מוערכת ושושלות ממשיכים.

 2.12.19יאקופו בליני ובניו ג'ובאני וג'נטילה

בני משפחת בליני ,וסדנאות הציור בוונציה של המאה ה.15-
הסגנון העצמאי שהתפתח כונה "אסכולת וונציה".

 6.1.20מאנטנייה ,קארפאצ'ו ,ג'ורג'ונה

אנדרה מאנטניה ,חוקר הפרספקטיבה והקצרת הדמויות.
ויטורה קארפאצ'ו ,ומחזור ציוריו חיי הקדושה אורסולה.
ג'ורג'ונה ,צייר ישירות על בד ללא רישום מקדים,
וציוריו הנודעים וונוס הנמה והסערה.
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 3.2.20ציירי המאה ה 15-בוונציה

ציורי קרלו קריוולי והפרספקטיבה המפתיעה שיצר בעבודותיו,
סבסטיאנו דל פיומבו וציורי המיתולוגיה ,ציירי משפחת וויוריני
שעיטרו כנסיות בוונציה .אנטונלו דה מסינה ,הסיציליאני שהכיר
לאיטלקים את ציור השמן ,והעדיפו על פני מסורת הטמפרה.

 2.3.20טיציאן

טיציאן ,מגדולי הציירים בתולדות האמנות .שכלל את השימוש
בצבעי השמן והנחת המכחול על הבד ללכידת האור ,ויצר
תיאורים מרהיבים של טקסטורות ואפיונים פסיכולוגיים של
הדמויות שהנציח.

 4.5.20טינטורטו

יאקופו טינטורטו ,הושפע ממורו טיציאן באופן השימוש בצבע,
וממיכלאנג'לו בעיצוב הדמויות .יצירתו בסקואולה די סן רוקו,
מרתקת אמנים וצופים עד היום.

 8.6.20פאולו ורונזה

ציורי הענק של פאולו ורונזה תיארו מוטיבים מן ההווי,
הדת והמיתולוגיה .ציורו ,החתונה בקנה מוצב במוזיאון הלובר
מול ציור המונה ליזה.

 6.7.20קאנאלטו ,טייפולו ועד פרנצ'סקו אייץ

"המסע הגדול" לאיטליה במסלול הכשרתם של בני האצולה
האירופאית ,כאמנים וכבני אצולה ראויים .הציירים קאנאלטו
וגוארדי הנציחו נופים עירוניים בטכניקה המיוחדת להם.
ג'ובאני בטיסטה טייפולו וציורי הענק על תקרות וקירות כנסיות
וארמונות .פרנצ'סקו אייץ וציוריו ההיסטוריים ,והאלגוריים
נועלים את מסורת הציור הוונציאני במאות ה.18/19-
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געגועים
מרצה שרה אוסטרוב
 8מפגשים ,ימי שלישי בשעה 10:30
מנוי  | ₪ 295כרטיס בודד ₪ 55
"...תנו לנו יד ונלך לעיר הקטנה הנושקת לים
תנו לנו יד ונלך למקומות שהיו ואינם"...
צביקה זליקוביץ

הריק מניע ,לא אחת ,חיפוש ,יצירה ,רצייה ,וגילוי אזורי עיוורון.
געגוע לאדם או חוויה שאינם עוד ,מחשבות על תחושת החמצה
למשהו שמעולם לא היה .כל אלו מעניקים משמעות לחיים.
ניתוח ספרים ,בהתייחס לתחושת הגעגוע לעבר ואף לעתיד.

 26.11.19בכי על כפות המנעול

סיפור פשוט מאת שמואל יוסף עגנון

 31.12.19אדונים ומשרתים

שארית היום מאת ג'יימס אייבורי

 28.1.20החמצה והגשמה

שמחה גדולה בשמים ,ותכתבו :אהובתנו מאת אמונה אלון

 25.2.20געגוע לשורשי המשפחה
נערת התה מאת ליסה סי

 24.3.20התרפקות על העבר

אושר מעבר לים מאת שרית ישי לוי

 26.5.20בילוש אחר מסתורי הנפש

שלוש מאת דרור משעני

 16.6.20מבט נוקב על חיים שחלפו
להיעשות אני מאת ארווין יאלום

 14.7.20חיים מוחמצים

על חוף צ'זיל מאת איאן מקיואן
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סוגיות ביחסי ישראל-ערב
מרצה איני (יצחק) עבאדי מזרחן
 8מפגשים ,ימי רביעי בשעה 11:00
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מערכת היחסים שבין מדינת ישראל ומדינות ערב ,הקרובות
והרחוקות לאורך ציר הזמן.
הדגש יושם ,השנה ,על המדינות והגורמים הערביים ,המצויים
במעגל השני והמרוחק מישראל ,ומערכת היחסים המשתנה של
אותן מדינות עם ישראל.

ועידת הפסגה של מלכי ונשיאי ערב

הקמת הארגון ,מטרות ההתכנסויות ומועדיהן,
הם שיקוף נאמן למאבק הערבי נגד ישראל ,בכל התחומים.

איראן

ראשית הקשר הישראלי-איראני בתקופת השאה.
יחסי ישראל איראן עד למהפכה האסלאמית.
ישראל במלחמת עירק-איראן" .החשבון" שיש לאיראן עם ישראל.

אש"פ

הסיבות להקמת אש"פ ,ועידת הפסגה הראשונה של
מלכי ערב ונשיאיה .ארגוני אש"פ ,ה"מלפי"ם",
האמנה הפלשתינית הראשונה והשנייה.
מהסכם אוסלו ועד האינתיפאדה השנייה .קשרי אש"פ-חמאס.

סעודיה ומדינות המפרץ

אינטרסים ושיתופי פעולה אזוריים ,כלכליים וצבאיים,
מאז וועידת מדריד.

תורכיה

האימפריה העות'מאנית מאז הקמתה ועד .1918
הקמת תורכיה החדשה ויחסיה עם ישראל מאז כינונה ועד ימינו.
נושאי המפגשים בהתאם להתקדמות בחומר הנלמד.

תאריכי המפגשים
8.7.20 ,10.6.20 , 6.5.20 ,4.3.20 ,12.2.20 ,22.1.20 ,4.12.19 ,20.11.19
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אירועים מעצבי היסטוריה
מרצה ד"ר גוסטב מייסלס
 8מפגשים ,אחת לחודש ,ימי שני בשעה 10:00
מנוי  | ₪ 295כרטיס בודד ₪ 55
אירועים בהיסטוריה המודרנית שהכתיבו מהלכים פוליטיים,
חברתיים ותרבותיים ,והשפעתם נכרת גם בראשית המאה ה.21-

 11.11.19מגנה כרטא מפלסת את הדרך לדמוקרטיה

"כתב הזכויות הגדול של החירויות" ,נחשב לראשית המשפט
החוקתי .השפיע על החוקה האמריקנית ומגילת זכויות האדם.

 9.12.19יוהאן גוטנברג ממציא הדפוס הנייד

המצאת הדפוס הנייד ,אפשרה הדפסת ספרים רבים ,בתוך זמן
קצר ובעלות נמוכה .תרומתה בגידול משמעותי באחוזי האוריינות
בציבור הרחב.

 13.1.20סיפור גירוש יהודי ספרד

שנת  1492היא שנת השלמת הרה-קונקוויסטה .עידן סמלי
בקורות העולם הנוצרי והעם היהודי ,שכלל את גירוש היהודים
מספרד ,מסעות קולומבוס וגילוי אמריקה והעולם החדש.

 10.2.20המניפסט הקומוניסטי  -עיקרי "הדת חדשה"
קרל מרקס ,התבקש במהלך מהפכת פברואר  ,1848לנסח
מסמך דרישות מהפכניות .כך נולד "המניפסט הקומוניסטי".

 16.3.20צ'ארלס דרווין ותיאוריית האבולוציה

תורת האבולוציה ,שינתה הבנות ומוסכמות בתחום הביולוגיה
והשפיעה על המדע בכללותו .תאוריית הברירה הטבעית ,הפכה
בשנות ה 30-של המאה ה 20-להסבר המקובל למוצא האדם.

 27.4.20הטלת פצצות האטום על הירושימה ועל נגסאקי

ב 6-באוגוסט  1945הוטלה פצצת האטום הראשונה על
הירושימה ,ושלושה ימים לאחר מכן ,הוטלה פצצה שניה על
נגסאקי .היה זה שימוש מבצעי ראשון ויחיד בתולדות האנושות,
בו נעשה שימוש בנשק גרעיני.

 11.5.20פיגועי  11בספטמבר 2001

פיגועי ה 11-בספטמבר ,הפתיעו את העולם .המערב ,שנתפס
לא מוכן ,יצא למלחמה בטרור המוסלמי באפגניסטן ובמזרח
התיכון .בתגובה הכריז האסלאם הרדיקאלי מלחמה במערב,
תוך הפעלת טרור באירופה.

 1.6.20קוסובו מכריזה עצמאות" ,בלקניזציית" אירופה

קוסובו המוסלמית מכריזה על עצמאותה בתום מלחמת
האזרחים בשטחי יוגוסלביה לשעבר .נראה שמסתמנת דרכו של
האיחוד האירופי לפירוק .גל ההגירה המוסלמית מציב בספק את
עתידה המאוחד של אירופה.
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עולם
בראי הקולנוע
בכל מפגש  -הרצאה וסרט קולנוע
 8מפגשים ,ימי שני בשעה 9:30
מנוי  | ₪ 295כרטיס בודד ₪ 55

 25.11.19משמעותה של אינטימיות

לפעמים טעות היא הדבר הנכון
מרצה שרה אוסטרוב
הסרט זרים אינטימיים (צרפת 104 ,דקות)

 16.12.19השעון השוויצרי שאיחר
המאבק לזכות הצבעה לנשים בשוויץ
מרצה גליה פסח
הסרט עושות סדר (שוויץ 96 ,דקות)

 27.1.20המסע האחרון

בין מיאמי לקי-ווסט  -מסע רווי חמלה אל גן העדן
מרצה רוני ינובסקי
הסרט אהבה בדרכים (איטליה/צרפת 112 ,דקות)

 24.2.20אימפריאליזם יפני וקערת מרק האיטריות
מקומו של האוכל כאלמנט מחבר בין תרבויות
מרצה איילת אידלברג
הסרט דוכן הראמן (יפן/סינגפור 89 ,דקות)

 23.3.20גן עדן אבוד

קולומביה  -סמים ,נשים ומלחמת אזרחים
מרצה רוני ינובסקי
הסרט פבלו אסקובר (ארה"ב 122 ,דקות)

 20.4.20מסע לשורשים

רגע לפני שסוגרים את הדלת
מרצה שרה אוסטרוב
הסרט אידה (פולין/דנמרק 80 ,דקות)

 25.5.20מגרין בוק לפייסבוק

מסע היסטורי דרך חוקי ההפרדה בדרום ארה"ב של שנות ה60-
מרצה גליה פסח
הסרט הספר הירוק (ארה"ב 130 ,דקות)

 22.6.20הריקוד בדם

מוזיקה ומחול ,פולחן ,עבדות ומצ'ואיזם באי הקריבי
מרצה דני ינאי
הסרט יולי (קובה 115 ,דקות)
* יתכנו שינויים בסרטים בשל זכויות הקרנה
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הגלריה החדשה
המעוניינים להציג אנא פנו למודיעין 04-822∑850

חפשו אותנו ב-

בית אבא חושי נגיש לנכים
עזרי האזנה ללקויי שמיעה במודיעין

בית אבא חושי
מרכז תרבות ופנאי

w w w. a b a h u s h i . o rg . i l

meirav reuveni

ד״ר חיים שפירא
נחום ברנע
אלוף מיל' יאיר גולן
מאיר שלו
איתן אבריאל
ד״ר יוסי חלמיש
השופט לשעבר שלי טימן
הרב ד״ר בני לאו
דוד ויצטום
תא״ל מיל' רון כתרי
ד״ר אריק גלסנר
יאשה קדמי
גדעון מאיר
דני ינאי
ד״ר מרדכי יושקובסקי
ערן זינגר
בן דרור ימיני
ד״ר דינה אייזן
ג'קי חוגי
ד״ר ניצה מירסקי
ד״ר יניב לויתן
נעמה קטן
ד״ר אבי זלבה
ד״ר רונית מרזן
ד״ר יצחק נוי
ד״ר מיכל יערי
ד״ר אפי זיו
ד״ר גוסטב מייסלס
שרה אוסטרוב
איני עבאדי
ד״ר קרן אור חן
איילת אידלברג
גליה פסח
רוני ינובסקי

