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תושבים יקרים,
קמפוס קהילתיים, הקתדרה של גבעתיים, פותח את שנת הלימודים 
השביעית שלו. לאחר שנת הקורונה המורכבת, אנו שמחים לחזור 

לשגרת הרצאות פרונטליות. 
מגוון רחב של הרצאות בעולמות תוכן שונים כמו  הקמפוס מציע 
אמנות, מוסיקה, היסטוריה, פסיכולוגיה, גנטיקה, קולנוע ועוד. השנה 
יפתחו קורסים חדשים ומסקרנים, בהם קורסים בנושאי סדר היום 
בין המערכת הפוליטית למערכת  והביטחוני, מאבקי הכוח  המדיני 
המשפט, רפואה סינית, עיכוב תהליכי זקנה ועוד. תלמידי הקמפוס 
יום  כמו  מיוחדים  פעילות  וימי  סדנאות  מטיולים,  השנה  גם  ייהנו 

מד"א ויום המשפחה.
אני מודה למחלקת קהילה ולהנהלת הקמפוס של עמותת קהילתיים 
מובילים,  מרצים  של  בהשתתפותם  ומגוונת,  איכותית  תכנית  על 
ומזמין את תושבי העיר להירשם לחוויית למידה מעשירה בקמפוס 

הקהילתי של גבעתיים. 

איחולי שנת לימודים בריאה ומהנה.

שלכם,
רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים

עיצוב, הפקה ורכש מודעות - רותם פרסום והפקות בע"מ 077-3330775

תמיד יש משהו חדש שאנחנו יכולים ללמוד 
על כל דבר. ככה זה ביקום אין-סופי""

פרנק הרברט
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נהלי הרשמה
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קורסי הקמפוס יתקיימו במרכז קהילתי שז"ר,
רח' יבניאלי 30, גבעתיים

פתיחת פעילות הקמפוס מותנית במספר משתתפים מינימלי. מספר 
המקומות לכל הרצאה/קורס מוגבל במספר נרשמים.

הקמפוס שומר לעצמו את הזכות לשנוי באולם/כיתת לימוד בהתאם 
לצורך.

הקמפוס שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח קורס או לקיים הרצאה 
מכל סיבה.

יודיע מראש למשתתפים על ביטול שיעור בקורס/בהרצאה  הקמפוס 
ויודיע על שיעור חלופי.

ביטול השתתפות 
קורסים

יוכל המשתתף לבחור הרצאה  במקרה של היעדרות משיעור בקורס, 
חלופית ממגוון הקורסים רק בשנה"ל הנוכחית. )אין העברת זכאות 

לשנת הלימודים הבאה(.

א. ביטול לפני פתיחת הקורס - המשתתף יקבל החזר כספי מלא.

ב. ביטול עד המפגש השני - החזר כספי יחסי )קיזוז שיעור ראשון(.

ג. ביטול לאחר המפגש השלישי - החזר של 50% מיתרת התשלום.

ד. ביטול לאחר המפגש הרביעי - לא יינתן החזר כספי.

ה. בכל מקרה יוצע למשתתף מעבר לקורס אחר על בסיס מקום פנוי.

ו. הזכאות למשתתף הקמפוס הינה אישית ולא ניתנת להעברה.

אירועים חד פעמיים וטיולים

א. ביטול אירוע חד פעמי/טיול עד שבוע לפני - החזר מלא.

ב. ביטול אירוע חד פעמי/טיול, בשבוע שבו מתקיים האירוע - 
תשלום 50 ₪ - דמי ביטול.

הרשמה
פתיחת ההרשמה לכלל הפעילויות לשנה"ל תשפ"ב תחל ב-15.8.20.

הסדרי רישום

רישום טלפוני: 03-5722305, 03-5722227

מרכזי רישום - בית שז"ר:03-5719052, שדה בוקר: 5731493, 

בית ראשונים: 6722704 

 shonil@givatayim.muni.il :בדוא"ל

נהלי תשלום והנחות 

לתושבי חוץ - 10% הנחה על רישום מראש ל-3 קורסים ומעלה.

מספר תשלומים ללא ריבית

400 ₪ - עד 3 תשלומים

600 ₪ - עד 5 תשלומים

800 ₪ ומעלה - עד 8 תשלומים



עמ'
מס'

עלות הקורס לגימלאי 
גבעתיים

עלות הקורס 
כללי

מס' 
מפגשים

מרצה שם הקורס מס'

6 500 550 8 ישראל ארד סיפורי א"י 1

7 450 500 6 דר' נעם מעוז עד 120 - עיכוב הזדקנות 2

8 380 400 6 חנה ארבל אומנות א'  3

9 530 580 7 יוסי נינוה תנ"ך 4

10 450 500 6 עמית אברון פסיכולוגיה ומוח 5

11 450 500 7 עופר אדרת הפרשות המסעירות 6

12 600 650 8 אלון קליבנוב המשפטים הגדולים בהיסטוריה 7

12 400 450 6 עו"ד עידן אבואב משחקי הכס 8

13 530 580 6 דר' גיל ברזילי רפואה סינית 9

14 500 550 8 ישראל ארד אירועים ואנשים בראי היצירה התרבותית 10

15 530 580 7 רועי עלוני מוסיקה 11

16 380 400 6 חנה ארבל אומנות ב'  12

17 400 450 6 אלון גור אריה קולנוע 13

18 700 750 8 אירית כינור גנטיקה 14

18 500 550 8 דר' ענת גואטה עלייה ראשונה ושניה 15

19 530 580 8 יריב פלד "נכון לעכשיו" 16
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המיוחדים שלנו...

"על משטרה ותקשורת ומה שביניהם"
משה נוסבאום כתב ופרשן לענייני משטרה וביטחון פנים ערוץ 12

ערב 20:30
 עלות 35 ₪

בית ראשונים רח' גורדון 24, גבעתיים

הרצאה על 
אילן יוחסין
אביעד בן יצחק

 מנהל עץ היוחסין עולמי

 בוקר 9:30-11:00
עלות 30 ₪

סדנא 
"מהבויעדם למחשב" 
איך משמרים תמונות מהעבר

מיכל לוינשטיין

בוקר 11:30-12:30
עלות 30 ₪  

)מוגבל ל-20 משתתפים(

יום המשפחה 14.2.22 
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סדנת החייאה 
לגיל השלישי

בוקר 9:00-13:00
 עלות 30 ₪

יום מד"א 21.3.22

הרצאה 10.2.22

מרכז שז"ר יבניאלי 30, גבעתיים

מרכז שז"ר יבניאלי 30, גבעתיים
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תאריכים ונושאי הקורסשם המרצהשם הקורססמסטר א'

קורס 11:00-9:301
סיפורי א"י 
- פרשיות 

עלומות ואירועי 
טרום המדינה

ישראל ארד
מרצה ומורה דרך

לאן נעלם המהנדס יעקב צוואנגר? הרצאת מבוא. פרשיית רצח וריגול עתירת 11.10.21
מסתורין בת כמעט 85 שנה, כמשל ל-ארץ ש"כמעט כולם בוחשים בקדירה".

מי חיסל את התעשיין הגרמני בלב ת"א? - סיפור חייו ומותו של ראש סניף 18.10.21
המפלגה הנאצית - הגרמנית בא"י, מלמדים יותר מכל על ה"מוזרויות" של 

תקופת שלטון המנדט בא"י.

פדיון בכל מחיר - על מו"מ ועסקאות שתוכננו/נעשו עם גורמים נאציים 25.10.21
ואחרים, בניסיון לפדות יהודים ולהצילם מציפורני הצורר הנאצי.

הילדים של חורף 1943 - סיפור מסעם המופלא של אלו המכונים "ילדי 1.11.21
טהרן" ילדים למשפחות יוצאי פולין שעלו לארץ בנסיבות מוזרות דרך פרס.

האם היה זה רק התפקיד? JUST THE JOB זהו שם ספרו של ג'. מורטון. 8.11.21
)האיש שירה למוות באברהם שטרן( שהופיע בלונדון בשנות ה-50. האם 

הירי היה רק גו'ב?

סאגה של מאורעות, ועדות ותכניות... לאחר כל "התרחשות" שהבריטים לא 15.11.21
הצליחו למנוע, הוקמה ועדה ועלו תכניות ורעיונות... עד ש"פרצה" המדינה. 

ה"סאגה הפוליטית" בדרך להכרזת המדינה.

המסתערבים" - אנשי הסוד והסתר. מסיפוריהם המוזרים של חלוצי הריגול 6.12.21
הישראלי. מסתבר ששירות המודיעין שלנו החל לרגל בארצות ערב, עוד 

לפני שהייתה לנו מדינה.

"למען יראו וייראו" - פעולות נקם וגמול שנעשו כאן בישראל עוד בימי טרום 13.12.21    
המדינה )וגם אחרי( מלמדות כי כמעט לכל פעולה הייתה תגובה לעיתים 

עוצמתית.
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קורסים תשפ"ב | ימי שני | סמסטר א' | מרכז קהילתי שז"ר
תאריכים ונושאי הקורסשם המרצהשם הקורססמסטר א'

קורס 13:00-11:302
עד 120!

עיכוב תהליכי 
זקנה

דר' נעם מעוז
חוקר מנגנוני זקנה 

וביולוגיה מולקולרית

אונ' ת"א אונ' בר-אילן

מבוא - מהי הזדקנות? מדוע אנחנו מזדקנים? ההשלכות הכלכליות של 11.10.21
האוכלוסייה המזדקנת. ואילו טיפולים מעכבים או מאיצים תהליך זקנה.

עיכוב הזקנה בגישה הגנטית - מהי הגישה הגנטית? 18.10.21

עיכוב הזקנה בגישה של חידוש רקמות - א'. מהם תאי גזע עובריים 25.10.21
וההשלכות הרפואיות בשימוש בהם? יצירת איברים בעזרת תאי גזע.

עיכוב זקנה בגישה של חידוש רקמות - ב'. השעון האפיגני ) שינויים גנטיים( 1.11.21
איזה תאים בגוף מסרבים למות ומהו חלקם בהזדקנות האנושית?

עיכוב הזקנה - מניסוי במעבדה לטיפול בבני אדם. מהם הכלים החדשניים 8.11.21
שבעזרתם ניתן לשפוט הצלחה של טיפול מעכב זקנה בבני אדם.

עיכוב זקנה - סיכום. סקירה על החברות המבטיחות בעולם בתחום עיכוב 15.11.21
זקנה. מהן ההשלכות העתידיות לעיכוב זקנה.
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תאריכים ונושאי הקורסשם המרצהשם הקורססמסטר א'

קורס 13:00-11:303
אומנות א'

התנ"ך - כמקור 
השראה ספרותי 
ליצירות אומנות

חנה ארבל

M.A. בתולדות 
האומנות

אור הארה כמוטיב מרכזי באומנות הציור, הפיסול והמיצב. )לקראת חנוכה(.22.11.21

התנ"ך בעיני אמני בצלאל.6.12.21

"בראשית ברא אלוהים"...  – תיאורי בריאת העולם באומנות.20.12.21

"החטא ועונשו" – אדם וחווה ומראות גן העדן באומנות נוצרית ויהודית 3.1.22
לאורך התקופות.

"כי יצר האדם רע מנעוריו" – פרשת נוח והמבול.24.1.22

"המשולש הרומנטי הראשון" – אברהם שרה והגר בפרשנות אמנותית.7.2.22
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קורסים תשפ"ב | ימי שלישי | סמסטר א' | מרכז קהילתי שז"ר
תאריכים ונושאי הקורסשם המרצהשם הקורססמסטר א'

קורס 13:00-11:304
תנ"ך

יוסי נינוה
מרצה בכיר במקרא

הברית בין הבתרים" - היחסים בין העם לאלוהיו כמערכת של התחייבות.12.10.21

"העקדה" - אמונה עיוורת או טירוף הדעת?!19.10.21

"אנוכי עשיו בנך" - סיפור יעקב השקרן.26.10.21

ארבע אימהות לנו - מדוע הן כה שליליות?!9.11.21

סיפור דינה - המאבק על הכהונה בישראל.23.11.21

סיפור יוסף - מן הבור אל המלוכה.14.12.21

סיפור סדום ועמורה - סיפורי השמצות בין בתי המלוכה בישראל.28.12.21
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תאריכים ונושאי הקורסשם המרצהשם הקורססמסטר א'

קורס 13:00-11:305
פסיכולוגיה

ומוח

עמית אברון
האוניברסיטה 

הפתוחה

לחשוב במילים, לחשוב במספרים: תקשורת מילולית בשפה, ויכולת 2.11.21
כמותית-מתמטית. מאיזה גיל יכולות אלו מופיעות? האם גם לבעלי 

חיים יכולות שפה ומתמטיקה? כיצד ניתן לשפר יכולות מתמטיות ומדוע 
למידת שפה מהווה הגנה מפני הזדקנות המוח?

אינטליגנציה ויצירתיות במוח האנושי: מהן המערכות המוחיות המאפשרות 16.11.21
חשיבה לוגית, שיטתית ועמוקה, אך מאידך גם חשיבה ספונטנית, 

יצירתית ו"מחוץ לקופסה"? האם אפשר לאבחן אינטליגנציה לפי מבנה 
המוח, והאם ניתן להשתמש בחומרים אלו לריפוי הפרעות נפשיות? 

המוח החשמלי: מהו נוירון וכיצד הוא מייצר ומעביר מידע לסביבתו? מה 4.1.22
קורה כאשר התקשורת החשמלית משתבשת במקרה של טרשת נפוצה 

ואפילפסיה? האם יש דרך לשיפור תפקוד המוח באמצעות התערבות 
חשמלית? כיצד מטפלים באמצעות חשמל בדיכאון והתמכרויות? 

סמים ממכרים והמוח: סמים הם חומרים כימיים הנקשרים אל קולטנים 11.1.22
במוח ומשנים את ההתנהגות. מהן קטגוריות הסמים העיקריות וכיצד 

משפיעים קוקאין, אקסטזי, הרואין ואלכוהול על התודעה וההתנהגות? 
כיצד אפשר להשתמש בחומרים אלה לריפוי הפרעות נפשיות?

נוירו-אתיקה - המוח בבית המשפט: מהם המצבים המוחיים המאפשרים 18.1.22
להכריז על אדם "לא אחראי למעשיו"? האם מוחו של עבריין שונה מזה של 

אדם רגיל? האם מוות מוחי מספיק להכריז על אדם כמת? מהו הסטטוס 
החוקי והמוסרי של אמצעים כימיים וחשמליים לשיפור תפקוד המוח?

פילוסופיה פוגשת את הפסיכולוגיה: מתי לראשונה בתולדות האנושות נעשה 25.1.22
השימוש במושג "נפש"? מה חשבו הפילוסופים היוונים אפלטון ואריסטו, על 

מבנה הנפש ומחלות נפשיות? הגישות השונות על הקשר בין גוף ונפש? מתי 
התנתקה הפסיכולוגיה מהורתה - הפילוסופי, והפכה לתחום דעת עצמאי?
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קורסים תשפ"ב | ימי חמישי | סמסטר א' | מרכז קהילתי שז"ר
תאריכים ונושאי הקורסשם המרצהשם הקורססמסטר א'

קורס 11:00-9:306
הפרשיות 

המסעירות 
בישראל

עופר אדרת

כתב ההיסטוריה של 
"הארץ" 

בן גוריון שלא הכרתם - "מחבק, מנשק, מלטף". הוא הכריז על הקמת 14.10.21
המדינה, אך עסק גם בעניינים של יום-יום. היכרות עם בן גוריון המאהב 

והבוגד הסדרתי.

תכנית הגרעין הישראלית - "לפי מקורות זרים". איך מתי ולמה הוחלט 21.10.21
להקים את הכור בדימונה, ואיך "עבדנו" )או חשבנו שעבדנו( על 

האמריקאים, שמדובר במתקן אזרחי למטרות שלום.

השחיתות של "ישראל היפה" בטעם של פעם - דיין גנב עתיקות, אשכול מכר 28.10.21
דירתו למשרד האוצר בראשו עמד... ועוד... אומרים שפעם היה פה אחרת?

50 שנות התנחלות - איך התחיל הפרויקט שהפך את פתרון שתי המדינות 4.11.21
לכמעט בלתי אפשרי? מאחורי הקלעים של מפעל ההתנחלויות.

רצח ארלוזורוב, פיצוץ מלון המלך דוד, והטבעת אלטלנה - 3 אירועים 11.11.21
היסטוריים שעדיין מדממים.

בין דיר יאסין לכפר קאסם - כתמים בעבר הישראלי. פשעים של יהודים 18.11.21
נגד ערבים. 

ציידי הנאצים - בין ההצלחה שבלכידת אייכמן לפספוס של מנגלה. 25.11.21
מסע בלשי בעקבות המבצעים הסודיים ביותר של "המוסד" ללכידת 

הפושעים הנאצים.



קורסים תשפ"ב | ימי חמישי | סמסטר א' | מרכז קהילתי שז"ר

12

תאריכים ונושאי הקורסשם המרצהשם הקורססמסטר א'

קורס 13:00-11:307
המשפטים 

הגדולים 
בהיסטוריה

אלון קליבנוב
היסטוריון

סוקראטס - משפטו של האיש שחיפש את האמת.11.11.21

ז'אן דארק - קדושה או מכשפה?16.12.21

צ'ארלס הראשון - עם שופט את מלכו.20.1.22

"בכל זאת נוע תנוע" - מדע ורוח מול הכנסייה.17.2.22

"הו, החירות, מה רבים הפשעים המבוצעים בשמך!!" - משפטו של לואי ה-24.3.22.16

"אני מאשים"!! - משפט דרייפוס.7.4.22

בערות מול קדמה - משפט הקופים.12.5.22

צדק, או שמא "צדק של מנצחים" - משפטי נירנברג.2.6.22

קורס 11:00-9:308
"משחקי הכס"

מאבקי הכח 
בין המערכת 

הפוליטית 
למערכת 
המשפט 

עו"ד עידן אבואב
עוסק בתחום 

החוקתי והמנהלי

משחקי הכס בישראל - על מאבקי הכוח בין המערכת הפוליטית 9.12.21
למערכת המשפט. מאז "הזקן" ועד היום.

היועץ המשפטי לממשלה - יועץ לה או מלך עליה ועל שריה? 16.12.21

סיפורי בית הנשיא - נבחן את סמכויות הנשיא דרך סיפורים פיקנטיים... 23.12.21

על קולנוע צנזורה ועניין של טעם - על צנזורים, פוליטיקאים, כוח ותרבות.30.12.21

פסקי הדין המהפכניים של בג"צ - מאבק הכוחות האדיר בין המערכת 13.1.22
הפוליטית ומערכת המשפט תוך ניתוח שורה של החלטות מהפכניות.

מי הוא יהודי? - שאלת השאלות...27.1.22
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תאריכים ונושאי הקורסשם המרצהשם הקורססמסטר ב'

קורס 13:00-11:309
לחיות בריא בגיל 
השלישי בעזרת 
הרפואה הסינית

דר' גיל ברזילי
PHD, מומחה 
ברפואה סינית

"רפואה סינית - נעים להכיר" - הרצאת מבוא והיכרות עם תפיסת 9.12.21
הבריאות על פי הרפואה הסינית.

"יהיו מזונותיך תרופותיך" - מדוע אפשר לטפל ברוב המחלות בעזרת תזונה.23.12.21

לעבור את גיל המעבר בשלום - על גיל המעבר בראייה הסינית, ואיך 30.12.21
מטפלים בתסמינים העיקריים )גלי חום, יובש, מיגרנות, בעיות שינה 

ושינויים במצב הרוח(.

הסינדרום המטבולי - כיצד נטפל בסוכר הגבוה, כולסטרול ולחץ דם גבוה?6.1.22

לילה שקט - כיצד מטפלים בבעיות שינה )אינסומניה(.13.1.22

הכל כואב לי.. טיפול בכאב כרוני. 27.1.22
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קורס 11:00-9:3010
אירועים ואנשים 

בראי היצירה 
התרבותית 

ישראל ארד
מרצה ומורה דרך

עם וחברה זקוקים ל"מיתוסים" - הרצאת מבוא. מיתוס משמש על פי רוב 17.1.22
כ-"אמצעי" המדביק אנשים בודדים לחברה מגובשת. לכן, גם אם הוא 

אמיתי, ובין אם הוא לקוח ממחוזות הדמיון - החברה זקוקה לו.

מגיא-אוני עד אחוזת דג'אני. די בהצצה אל כמה מספרים שנכתבו, 24.1.22
על מנת להבין כי כמעט לכל סופר דרך משלו לתאר ולספר סיפורים 

"מוזרים משהו" על ארצנו הקטנטונת.

"מסע תענוגות" בארץ גלויה - סיפוריה ואירועיה של ה"ארץ המוזרה" 31.1.22
כפי שהם משתקפים מתיאוריהם איוריהם וצילומיהם של עוברי אורח 

ומתעדים מהמאה ה-19.

עיצובו של המיתוס הישראלי - בין אם היו פוליטיות או פחות, לכרזות 7.2.22
שעוצבו טרום הקמתה ובשנותיה הראשונות של המדינה, השפעה 

ניכרת על עיצוב תרבותה של החברה הישראלית.

נתן אלתרמן - נביא? מוכיח? או אולי "שעון מעורר". הפובליציסט נחשב 21.2.22
על פי רוב ל"מתריע בשער". האם נתן אלתרמן מבכירי הפובליציסטים, 

אכן היה כזה?

הוא הלך בשדות ערבות הנגב... התיאטראות הרפרטואריים, אלו 28.2.22
שהוקמו "על ברכי" המחזות הקלסיים, מוצאים את דרכם הטבעית אל 

סיפורי המקום ואל הרפרטואר הישראלי המקורי.

"לנצח נזכור נא את שמותינו" - תרבות ההנצחה מפותחת בתרבות שלנו 7.3.22
יותר מכל אחרת. היא זו שתוריש לדורות הבאים את סיפורנו הייחודי.

"לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה" - המחאה שחדרה לתרבות, איך 14.3.22
מתבטאת בתיאטרון, בקולנוע ובזמר?

14
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תאריכים ונושאי הקורסשם המרצהשם הקורססמסטר ב'

קורס 13:00-11:3011
מוסיקה

על צלילים 
ואנשים

רועי עלוני
מוסיקולוג ופסנתרן

אקסטרווגנזה של הפסנתר - אנו רגילים להרכבים די קבועים. נתמקד ביצירות 17.1.22
מופלאות להרכבים פחות שכיחים ונשאל  - כמה פסנתרנים יכולים לנגן בו 

זמנית על פסנתר אחד!?

פנטזיה, קלאסיקה במשיכת מכחול - כמעט שמונה עשורים עברו מאז יצא 31.1.22
לאקרנים הסרט הקלאסי של אולפני דיסני ועדיין לא נס לחו. השפעותיו 

העצומות של הסרט זו וכמה מרגעי המופת של עולם המוסיקה הקלאסית.

"המטורף הזה הוא גאון" הפסנתרן גלן גולד. נכיר את אחת מקריירות 21.2.22
הפסנתר המטאוריות של ימינו, נעבור בכמה תחנות חשובות בחייו של 

הפנומן הקנדי ונאזין לכמה מרגעי השיא שלו.

פוצ'יני, לה בוהם - אחת האופרות האהובות מבית מדרשו של פוצ'יני. 28.2.22
היתכן כי פוצ'יני מצא את המתכון המנצח לאופרת מופת?

התחלות חדשות - נבחן כמה מההתחלות החדשות המסעירות של עולם 7.3.22
המוסיקה: מז'אנר מוסיקלי שהוצג לראשונה ועד לכלי נגינה שעברו 

מקצה שיפורים ונכנסו בשנית לאולם הקונצרטים.

גדולי המנצחים חלק א' - מהי נחיצותו של הברנש המהודר העומד על 2.5.22
הפודיום ומזיז את שרביטו לנגנים שכמעט ואינם מביטים בו. נסקור כמה 

מגדולי המנצחים מטוסקניני ועד ריקרדו מוטי, נבחן מהו ביצוע שגרתי 
מול ביצוע חד פעמי ובלתי נשכח.

גדולי המנצחים חלק ב'16.5.22
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תאריכים ונושאי הקורסשם המרצהשם הקורססמסטר ב'

קורס 13:00-11:3012
אומנות ב'

התנ"ך - כמקור 
השראה ספרותי 
ליצירות אומנות

חנה ארבל
M.A. בתולדות 

האומנות

ממגילת אסתר ועד מנהגי התחפושות והמסכות בתרבויות השונות 14.3.22
)לקראת פורים(.

נשים, נשים... ומקומן בתנ"ך ובאומנות - אישה ואם לצד גיבורה ו"פאם פטאל".28.3.22

משה - האדם והמנהיג – דמותו הייחודית והנערצת בעיני ציירים ופסלים 11.4.22
)לקראת פסח(.

"עקדת יצחק" - פרשה מכוננת באומנות הישראלית ובתרבות המערב.25.4.22

"וכל העם רואים את הקולות" - מראות אלוהים, העלאה והשגבה.23.5.22

ממגילת רות ועד דוד המלך בציור ובפיסול )לקראת שבועות(.30.5.22

16
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תאריכים ונושאי הקורסשם המרצהשם הקורססמסטר ב'

קורס 11:00-9:3013
קולנוע א'

הקלסיקות של 
הקולנוע

אלון גור אריה
תסריטאי, במאי,

מפיק טלביזיה

שייקה אופיר - ממאה שערים ל"יופי נחמה" - סיפור גדול שחקני ישראל מימי 28.3.22
הפלמ"ח לתיאטרון וקולנוע ועד לדמות השוטר אזולאי הבלתי נשכחת.

צ'רלי צ'פלין שלא הכרנו - סרטיו, חייו וסודותיו - הכובע, השפם וההליכה 4.4.22
שלו היו שם נרדף לקולנוע. אולם הוא דאג להשמיד את חומרי הגלם של 

סרטיו, כדי שסודותיו לא יתגלו.

וודי אלן - הומור יהודי, סקנדלים וג'אז - בגיל 16 החל לכתוב, מאז, במשך 11.4.22
יותר מ-60 שנה הצליח לייצר סרט חדש כל שנה, להשחיז את ההומור 

היהודי ולהמציא מחדש סגנונות קולנועיים.

חיים טופול "לו הייתי רוטשילד" - הילד מפלורנטין שהגיע לאוסקר. זוכה 25.4.22
פרס ישראל, שהגיע פעמיים לאוסקר והופיע לצד רוג'ר מור, קירק 

דגלאס, וכמובן כסלאח שבתי וטוביה החולב.

לורל והארדי - השמן והרזה - הצמד המצליח בהיסטוריה של הקולנוע. 2.5.22
שונים כל כך זה מזה והשאירו אחריהם 106 סרטים קצרים וארוכים.

מחזות הזמר הגדולים של המאה העשרים. הצצה אל מאחורי הקלעים 9.5.22
של יצירות המופת הגדולות של הז'אנר האהוב. מי האנשים האמיתיים 
מאחורי "סיפור הפרברים, "צלילי המוסיקה", "גבירתי הנאוה" ואחרים?
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תאריכים ונושאי הקורסשם המרצהשם הקורססמסטר ב'

קורס 13:00-11:3014
גנטיקה - 
"המפתח 

לרפואת העתיד"

אירית כינור
M.A.בגנטיקה של 

האדם.

יועצת מדעית

האם האנושות תנצח את הנגיפים?1.2.22

תובנות מדהימות על גנטיקה וריח.8.2.22

האם קיימת הורשה של זיכרונות?15.2.22

חיסון נגד סרטן, איך לא חשבו על זה קודם?22.2.22

האם האדם הוא תוצר של תכנון תבוני?8.3.22

כיצד פועלות האנטיביוטיקות? )*חד פעמי ביום רביעי(16.3.22*

לגדל עוברים מחוץ לרחם - עולם חדש מופלא?22.3.22

מזון העתיד שיגיע מן הים.29.3.22
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קורס 13:00-11:3015
עלייה ראשונה 
ושניה - מזווית 

אחרת.

דר' ענת גואטה
היסטוריונית וחוקרת

תשע המופלאות - סיפורן של המושבות החקלאיות הראשונות.5.4.22

הברון ששון או אסון?12.4.22

עולי העלייה השנייה, לא מה שחשבנו.26.4.22

אעלה בתמר - העליות הראשונות של יהודי תימן.3.5.22

הצורות החדשות של ההתיישבות החקלאית - חלק א' - הקומונה, 10.5.22
הקבוצה, הקואופרציה נוסח אופנהיימר, החווה הלימודית והאחוזות.

הצורות החדשות של ההתיישבות החקלאית -  חלק ב'.17.5.22

בין התיישבות למושבה - הסיפור המופלא של כפר סבא.24.5.22

"מקצף גל ועננה בניתי לי עיר לבנה" - סיפורה של תל אביב.31.5.22
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קורס 11:00-9:3016
"נכון לעכשיו"
על סדר היום 

המדיני ובטחוני

* יתכנו שינויים 
בתכנית בהתאם 

לאקטואליה באותו 
זמן

יריב פלד
חוקר מומחה 

לענייני צבא, ביטחון 
ואסטרטגיה

ישראל ורוסיה - ברית אסטרטגית או ברית אינטרסים?6.1.22

איחוד האמירויות - נורמליזציה ופרואקטיביות.20.1.22

חיסול אבי הפצצה האיראנית - שיקולים והשלכות.3.2.22

התמנון האיראני פורש את זרועותיו מחדש - גורמים ומגמות.17.2.22

גבול לבנון - שקט ממושך בצל חשש להסלמה מהירה.24.2.22

מלחמת האזרחים בסוריה - אחרי יותר מעשור האם רואים את הקץ?10.3.22

ישראל ומצרים 43 שנים להסכם השלום - "הכוס המלאה והכוס הריקה".31.3.22

מה השתנה ביחסי ישראל טורקיה.14.4.22



תכנית קמפוס מטייל – תשפ"ב 2021-2022

אורח משתתף
קמפוס

בהרחבה טיול תאריך

₪ 180 ₪ 150
נתעמק בנופיו הייחודיים של הגולן ובסיפורים הדרמתיים האופפים את אתריו. 

סיפורי מורשת וסיפורי גבורה. נבקר במצפה גשרי הירמוך, ונצא לתצפית פנורמית 
מרשימה מרמת הגולן עד בקעת כנרות. נשמע את סיפור הגבורה של לוחמי תל 
סאקי במלחמת יוה"כ. נצא לסיור רגלי קצר אל בית הכנסת העתיק בעין קשתות 

ונבקר במעיינות סלוקיה. כולל כניסות לאתרים.

"בין הירמוך 
לקצרין" טיול 
בדרום רמת 

הגולן
מדריך 

ישראל ארד

3.11.21

₪ 180 ₪ 150
חופי השרון היוו מחסה לאניות מעפילים שחמקו מהצי הבריטי. לחופו של הים 

הוקם הפלי"ם ושם היה גם ביתה של חנה סנש. נבקר באתר ההנצחה בנתניה, לזכר 
הצבא הסובייטי שלחם במלחה"ע השנייה. נמשיך לפארק חדרה, בו נמצאים אתרי 
הנצחה לאבשלום פיינברג – גיבור ניל"י, ואנדרטה לזכרו של נחום היימן. נספר 

ונשיר משיריו. נמשיך לקיבוץ שדות ים למוזיאון חנה סנש. משם נמשיך למוזיאון 
החאן בחדרה - המספר על ראשיתה של חדרה. כולל כניסות לאתרים.

"ראשונים 
ושירים בשרון"

מדריך 
איתן בן יוסף

23.2.22

בית חנה סנש רמת הגולן
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אורח משתתף
קמפוס

בהרחבה טיול תאריך

₪ 180 ₪ 150

 רכבת העמק המיתולוגית שחצתה את הארץ לרוחבה, הפכה לאגדה, למיתוס, 
למשל ולשנינה בקרב החברה הארצישראלית ואף מחוצה לזה. סיור פולקלוריסטי – 
הדמויות, האגדות, הבדיחות והשירים. נבקר בגשר הבאריד מעל נחל חרוד, נעשה 
תצפית פנורמית על תחנת הכוח בנהריים, נבקר ב"מרכז המבקרים" של תחנת 

צמח, ונקנח בגשר נחל יששכר. כולל כניסות לאתרים.

עמק הירדן - 
גשרים, מסילות 

ועוד...
מדריך 

ישראל ארד

27.4.22

₪ 130 ₪ 110

1948. ירושלים הנצורה גוועת במצור. מפקדי העיר שולחים מברקים נואשים ובן 
גוריון מחליט: "בכל מחיר לירושלים". 

סיור עוצמתי המספר את סיפור הקרבות בדרך לירושלים, את מיתוס העולים 
החדשים שנשלחו מהאונייה לקרב. על דוד מרכוס שהתנדב לבוא ושילם בחייו... 
צעירי הפלמ"ח והווי חייהם – הם – מגש הכסף שעליו נתנה מדינת היהודים. סיור 

מיוחד ליום הזיכרון והעצמאות מלווה בשירי התקופה.

סיפורי גבורה 
בדרך אל העיר 

הנצורה
מדריך 

איתן בן יוסף

18.5.22

תכנית קמפוס מטייל – תשפ"ב 2021-2022

ירושליםנחל חרוד
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 תיאטרון ו ילדים ו זמר ו ד"ר חיים שפירא
 סולני האופרה הישראלית ו תזמורת ירושלים מזרח ומערב

מסע עולמי למקומות המרתקים בעולם

צילום: יעל אילן, סיפור על אהבה וחושך - החאן

שנה

של פעםעונה
ב-

100
תיאטרון גבעתיים
I 2021-22 החלה ההרשמה לעונת המנויים I

www.t-g.co.il 03-7325340


