
מועדון הרצאות לאזרחים ותיקים
ינואר≠פברואר≠מרס ¥±∞≥ ≠ תשע¢ד¨ חיפה

עיריית אגף התרבות
מטה אזרחים ותיקים

נשמע
מה

≥



¢מה נשמעø¢ קוראים יקרים¨

אנו שמחים להציע כאן לפניכם את חוברת מספר ≤ של ¢מה נשמע¢ ≠ מאגר מידע על ההרצאות בחיפה 
Æשיתקיימו ברבעון הראשון של שנת ¥±∞≥ ≠ בחודשים ינואר¨ פברואר ומרץ

 Æחוברת זאת שונה במקצת מן החוברת הקודמת¨ וזאת ≠ בעקבות משובים שקיבלנו מכם
אנו מציעים לפניכם עריכה הבנויה¨ בעיקרה¨ ממספר חלקים∫

רשימת המוסדות והאתרים בהם מתקיימות ההרצאות בצירוף פרטי כתובת וטלפון החלק הראשון ≠ 
רשימה מפורטת של כל ההרצאות ≠ החלק השני ≠ 

בשיבוץ יומי ולפי שעות והרחבה על מספר נושאים מעניינים   
מקרא האוצר את ההרצאות לפי נושאים ראשיים¨  החלק השלישי ≠ 

 Æßדוגמת∫ היסטוריה¨ אמנויות פלסטיות¨ יחסים בינלאומיים וכד   
Æחלק זה יאפשר לכם להגיע במהירות למידע על הרצאות בנושאים ייחודיים המעניינים אתכם

 Æכפי שתוכלו לראות תוך עלעול בדפים ≠ אנו פורשים לפניכם רשת של מאות הרצאות בכל תחומי הדעת
 Æההרצאות הן חלק ממערך כולל של פעילויות תרבות בחיפה∫ הצגות¨ מופעי מחול¨ חוגים¨ קולנוע ועוד

Æנשמח לראותכם בין הבאים והנהנים

ולסיום ≠ 
 Æאנו מציעים כי תוודאו באמצעות קשר טלפוני את קיומם של האירועים בסמוך למועד המתוכנן שלהם

Æנשמח לקבל הערות והארות מכם ≠ אזרחיה הוותיקים של חיפה
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ינואר ¥±∞≥

יום דÆ±Æ±¥ ¨ß±¨ כ¢ט בטבת 
 ₪ µ ˇ סיפורי התנ¢ך ˇ מרצה∫ עמנואל דואק ˇ מועדון מיל¢ב נווה יוסף ˇ ∞π∫≥∞

∞≤∫π∞ ˇ פיטר ברויגל¨ בניו ונכדיו¨ בסדרה∫ הסיפור המרתק של הציור בארצות השפלה ˇ מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ מוזיאון טיקוטין 

ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪  

∞≤∫∞± ˇ שתיקת העולם¨ בסדרה∫ העולם¨ נוכח השואה ˇ מרצה∫ עידית פרי ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫±± ˇ  הנשים במלחמת טרויה¨ בסדרה∫ פאם פאטאל ˇ מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪  

 ₪ µ∞ ˇ ®בואנוס איירס בקצב הטנגו ˇ מרצה∫ יואל שתרוג ˇ סינמטק חיפה ©הפקה � תו¢ת � תרבות ותיירות ˇ ±∂∫¥µ

כולל קפה¨ מאפה ויין

 ₪ ±µ ˇ פלישת המונגולים לארץ ישראל ˇ מרצה∫ דני אנושי ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ ±∑∫≥∞

∞≤∫∏± ˇ אברהם לינקולן ≠ נשיא¨ לוחם חרות ומי שבתקופתו אמריקה חוותה את מלחמת האזרחים ˇ מרצה∫ נתי גולדברג ˇ 

בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ חופשי 

∞≤∫π± ˇ ניקוי רעלים מהגוף¨ בסדרה∫ סוגיות במחשבת היהדות ˇ מרצה∫ ד¢ר גיל יוסף שחר ˇ מתנ¢ס הדר ˇ חופשי

סוגיות במחשבת היהדות

כמה מידידנו הטובים ביותר חושבים שפלפולי הפלפולים והדרש והפשט שנהוגים בפרשנות של המקרא¨ ויחד איתם¨ כמובן¨ 

Æהוראות שעה ותיקונים � מיותרים הם

וכמה מידידנו הטובים ביותר חושבים שעד שלא התעמקתם במילים ועד שלא ירדתם לדעתם של גדולי הפרשנים � אין לכם 

Æשום כלי שישמש אתכם להבנה של הרבדים ושל המשמעויות של כל פסיק¨ הברה¨ מילה¨ פסוק¨ פרק¨ פרשה ©וכיו¢ב® במקרא

סדרת ¢סוגיות במחשבת היהדות¢ מזמינה אליה דתיים וחילוניים לדיונים מרתקים הפורשים בפני השומעים היבטים מגוונים 

של נושאים בעלי משמעות שמקורם בדברים שבכתב ובדברים שבעל≠פהÆ המרצים¨ כולם מן הסקטור הדתי¨ אך לרבים מהם 

Æיש גם ייחוד מקצועי � ארכיאולוגים¨ רופאים¨ עורכי דין¨ מורים ועוד

Æהסדרה המאוד פופולרית הזאת מוגשת דרך קבע במתנ¢ס הדר¨ וכן מתקיימות הרצאות במרכזים קהילתיים אחרים

לצערנו¨ בחוברת זאת תמצאו מידע המתייחס לחודש ינואר בלבדÆ אנא עקבו אחר המודעות כדי ללמוד על ההרצאות של 

 Æ≤∞±¥ פברואר ומרץ

∞∞∫∞≥ ˇ הסרטים הגדולים במאה ה≠∞≥¨ בסדרה∫ בסיפור ובצליל ˇ מרצה∫ גיל נאור ˇ בית יד לבנים ˇ חופשי

יום הÆ±Æ±¥ ¨ß≥¨ אß בשבט
∞≤∫∞±̌  ערים מחפשות זהות¨ בסדרה∫ עולם הולך ונעלם̌  מרצה∫ זאביק רילסקי̌  מוזיאון טיקוטין̌  µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪

∞≤∫∞± ˇ מפגש בין חברים � מפניני המוסיקה הקאמרית¨ בסדרה∫ יצירות המופת של המוסיקה האמנותית ˇ 

מרצה∫ ד¢ר איתן אור≠נוי ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ אקדמיית הביטלס בחיפה � מפגש ראשון ˇ מרצה∫ אורי משגב ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

אקדמיית הביטלס

מחציתה של המאה העשרים הביאה עמה תופעה מוסיקלית חדשה � להקת הביטלס¨ אשר מהר מאוד הפכה למובילה 

Æולחלוצה של גל מוסיקלי חדש אשר דרש תקופת הסתגלות לא קלה¨ אך בסופו של דבר היה למיינסטרים

להקת הביטלס הייתה¨ מאז היווסדה¨ קולו של דור חדש¨ צעיר¨ מרדניÆ עם הופעתה החל עידן חדש¨ מהפכת תרבות¨ וגם אחרי 

    Æבארץ רבים מעריציה והשומרים לה אמונים Æהתפרקותה היא ממשיכה להשפיע

¢האקדמיה לביטלס¢ של אורי משגב¨ עיתונאי ¢הארץ¢ שהוא ¢ביטלמניאק¢ במשרה מלאה¨ ו¢האוזן השלישית¢ היא סדרה בת 

 Æהרצאות¨ שבוחנת לעומק באופן כרונולוגי את סיפורה של הלהקה ∂

 Æשנת ≤±∞≥ היא שנת היובל לקריירת אלבומי האולפן המהוללת של הביטלס¨ הלהקה הגדולה בתולדות המוסיקה הפופולרית

Æמשך כל מפגש כשעתיים¨ כולל הפסקה בת ∞± דקות שניתנת באמצע ההרצאה

שבת¨ ¥±Æ±Æ¥¨ גß בשבט
∞∞∫±±̌  מפגש עם המשוררØבמאי התיאטרון¨ אוריאל זוהרÆ הנחייה � טלי וייס¨ בסדרה∫ שחרית שבת̌  סינמטק חיפה̌  חופשי

יום אµÆ±Æ±¥ ¨ß¨ דß בשבט
∞≤∫π∞ ˇ מדברים אל הגיל השלישי¨ בהנחיית עובדת סוציאלית ˇ מועדון מיל¢ב אלי כהן ˇ חופשי

∞∞∫∞± ˇ שירים וסיפורים על עצים ˇ מרצה∫ צביה טורקניץ ˇ מועדון מיל¢ב הזית ˇ ∞± ₪

∞≤∫∞± ˇ מהטמה גנדי � אביה של הודו המודרנית¨ בסדרה∫ מנהיגים במאה ה≠∞≥ ˇ מרצה∫ אלון קליבנוב ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪

¥µ



יום בÆ±Æ±¥ ¨ß∂¨ הß בשבט
 ₪ ¥µ ∫לאזרח ותיק ¨₪ µ∞ ˇ גלריה בורגזה ברומא¨ בסדרה∫ מוזיאונים מהכורסא ˇ מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ בית אבא חושי ˇ ±∞∫∞∞

∞≤∫∞± ˇ רוברט סמיתßסון∫ ¢מזח ספירלי¢ ∞∑π±¨ בסדרה∫ יצירות מופת במחצית השנייה של המאה ה≠∞≥ ˇ מרצה∫ טל לניר ˇ 

מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪

∞≤∫∞± ˇ צßה גווארה � אלבום של מהפכן ∂π∂∑ ≠ ±πµ±¨ בסדרה∫ ¢שנים סוערות¢ ˇ מרצה∫ עוזי טאובר ˇ בית נגלרˇ ∞¥ ₪

∞∞∫∞≥ˇ מאחורי ארון הספרים היהודי בראייה נשית¨ בסדרה∫ בית מדרשˇ מרצה∫ נעמי דפני≠ קלן ˇ שלוחת בית אל של 

 ₪ ±µ ˇ מתנ¢ס ליאו≠בק

יום גÆ±Æ±¥ ¨ß∑¨ וß בשבט
∞∞∫∞± ˇ מי לא אוהב סיפור טובÆÆÆ ˇ מרצה∫ טומי בן ˇ שלוחת רמות ספיר במתנ¢ס רמות ˇ ∞± ₪ 

∞∞∫∑± ˇ עמליה רוזנברג מראיינת את משה גולטמן¨ בסדרת מפגשי הספרות ¢נתיבי שירה¢  ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ 

חופשי

∞≤∫π± ˇ החיים שלאחר החיים¨ בסדרה∫ סוגיות במחשבת היהדות ˇ מרצה∫ הרב יעקב אליצור ˇ מתנ¢ס הדר ˇ חופשי

∞∞∫∞≥ ˇ משמעות ואינסוף בעולם ללא אלוהים¨ בסדרה∫ גßירפה בסלון ˇ מרצה∫ ניר להב ˇ שלוחת טבריה µ± של 

מתנ¢ס הדר ˇ חופשי

∞∞∫∞≥ ˇ בצילה של צילה¨ עם הסופרת יהודית קציר¨ במסגרת הסלון הספרותי ˇ בית אבא חושי ˇ µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ על הספר ¢ויקטור ומאשה¢ Ø אלונה קמחי¨ בסדרה∫ מפגשים ספרותיים ˇ מרצה∫ שרה שגיא ˇ בית יד לבנים ˇ ∞¥ ₪  

יום דÆ±Æ±¥ ¨ß∏¨ זß בשבט
∞≤∫π∞ ˇ הדרך להצלחה עפ¢י הרפואה הסינית ˇ מרצה∫ אלי קרני ˇ מועדון מיל¢ב נווה יוסף ˇ ∞± ₪

∞≤∫π∞̌  מוצרט בנימה מלנכולית¨ בסדרה∫ על צלילים ואנשים̌  מרצה∫ רועי עלוני̌  מוזיאון טיקוטין̌  µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪

∞≤∫±± ˇ מוצרט השחור¨ בסדרה∫ על צלילים ואנשים ˇ מרצה∫ רועי עלוני ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪

∞≤∫∂± ˇ זכויות בגיל השלישי ˇ מרצה∫ עו¢ד גילי ליברמן ˇ מועדון מיל¢ב כרמל ˇ חופשי

∞≤∫∏±ˇ הומור כחלק בלתי נפרד מחיינו ˇ מרצה∫ משה ליכומנוב ˇ בית יד לבנים ולהגנה קÆ חייםˇ חופשי

 ₪ ∂µ ∫תורת המשחקים¨ בסדרה∫ נפלאות התבונה ˇ מרצה∫ אלעד הולנדר ˇ בית אבא חושי ˇ ∞∑ ₪¨ לאזרח ותיק ˇ ±π∫≥∞

תורת המשחקים

בית אבא חושי מארח השנה שלושה מפגשים תחת הכותרת ¢נפלאות התבונה¢∫ ¢חוכמת ההמונים¢¨ ¢חיים תבוניים 

                                                                                                 Æ¢והם חלק מתוכנית מרשימה של סדרות עיון והרצאות תחת השם ¢תרבות נטו ¨ ביקום¢ ו¢תורת המשחקים¢ 

    Æ¢ירצה אלעד הולנדר¨ חוקר תורה זאת¨ מומחה לתקשורת ויועץ ארגוני¨  על ¢תורת המשחקים ¨∏Æ± ¨ביום רביעי

יש שיאמרו¨ שהצירוף הזה � ¢תורת  המשחקים¢  ≠ מייצג אבסורד∫ מה למשחק שכולו הנאה ושעשוע¨ ול¢תורה¢ המייצגת 

רצינות וכובד ראש¨ חשיבה סיסטמטית וכיו¢בÆ העניין הוא שהצרוף של שתי המילים יוצר משמעות אחרת לגמרי �

תורת המשחקים היא ענף של המתמטיקה והכלכלה המנתח מצבי עימות או שיתוף בין מקבלי החלטות שיש להם רצונות 

חופשיים והם שואפים לנצחØלהרוויחÆ הניתוח הזה מתייחס לכל הרמות � ממשחקי לוח ©למשל � חיזוי הצעדים של היריב 

במשחק שח≠מט® ועד תכניות כלכליות לאומיותÆ מצבים כאלו נקראים ¢משחקים¢¨ והמשתתפים בהם נקראים “שחקניםÆ המטרה 

Æהיא ¢לפתור¢ את המשחק � לאתר את דרכי הפעולה הצפויות של השחקנים¨ וכך להגיע לבחירה טובה יותר של הצעדים

 ≤∞∞µ בשנת Æליכולת הניבוי של ¢תורת המשחקים¢ יש מעבירי ביקורת לא מעטים¨ אך אין ספק שהעולם מייחס לה חשיבות רבה

Æ¢היה המתמטיקאי הישראלי ≠פרופסור ישראל אֹומַן¨ לחתן פרס נובל לכלכלה על מחקריו והישגיו בתחום ¢תורת המשחקים

₪ ≤µ ˇ ונתן פראנזן¨ בסדרה∫ מועדון הספר ˇ מרצה∫ שרי קורצקי ˇ שלוחת בית אל במתנ¢ס ליאו≠בקßג Ø ¢התיקונים¢ ˇ ≤∞∫∞∞

∞∞∫∞≥̌  נתן יהונתן � משורר¨ חולם ורומנטיקן¨ בסדרה∫ ארץ ישראל ועם ישראל � משוררים¨ חלוצים ויוצרים¨ סיפורים וצלילים 

ˇ מרצה∫ נתי גולדברג ˇ בית יד לבנים ˇ חופשי

∞∞∫∞≥ ˇ כעוף החול � צמיחה מתוך משבר ˇ מרצה∫ רונה רמון ˇ ספריית שÆ שלום ˇ ∞≤ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ ∞¥ שנה למלחמת יום הכיפורים¨ בסדרה∫ סוגיות במחשבת היהדות ˇ מרצה∫ ד¢ר גרשון בר≠כוכבא ˇ מרכז קהילתי 

 ₪ ±µ ˇ קריית שמואל

∂∑



יום הπÆ±Æ±¥ ¨ß¨ חß בשבט
∞≤∫∞± ˇ שלום אש � אבי הזßאנר ההיסטורי בספרות היהודית¨ בסדרה∫ פניני תרבות היידיש ˇ מרצה∫ ד¢ר מרדכי יושקובסקי ˇ 

מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

יום וÆ±Æ±¥ ¨ß∞±¨ טß בשבט
∞≤∫∞± ˇ אומנות הרנסנס¨ בסדרה∫ תולדות האומנות ˇ מרצה∫ מאיר בן זאב ©אירי® ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

יום שבת¨ ¥±Æ±Æ±±¨ יß בשבט
∞∞∫±± ˇ מפגש עם מיכאל קארו ©מומחה לשימור ושיקום יצירות אומנות® בסדרה∫ שחרית שבת ˇ סינמטק חיפה ˇ חופשי

יום אÆ±Æ±¥ ¨ß≥±¨ י¢א בשבט
∞∞∫∞± ˇ יהדות במיטבה ˇ מרצה∫ עמנואל דואק ˇ מועדון מיל¢ב הזית ˇ חופשי

 ₪ ¥µ ∫לאזרח ותיק ¨₪ µ∞ ˇ פליקס מנדלסון¨ בסדרה∫ גדולי המלחינים ˇ מרצה∫ אלון קליבנוב ˇ בית אבא חושי ˇ ±∞∫≥∞

∞∞∫±± ˇ אתיופיה � מסע אל העבר ˇ מרצה∫ דני בן יוסף ˇמועדון מיל¢ב סיני ˇ ∞≥ ₪

∞∞∫±± ˇ זכויות בגיל השלישי ˇ מרצה∫ עו¢ד גילי ליברמן ˇ מועדון מיל¢ב רוממה ˇ חופשי

∞∞∫∞≥ ˇ מסע מגלן¨ בסדרה∫ גיאוגרפיה ≠ האנשים שעשו את ההבדל ˇ מרצה∫ נעם סגן≠כהן ˇ בית יד לבנים ˇ ∞¥ ₪ 

יום בÆ±Æ±¥ ¨ß≤±¨ י¢ב בשבט
 ₪ ¥µ ∫לאזרח ותיק ¨₪ µ∞ ˇהקווקז וכיבוש אסיה¨ בסדרה∫ מרוסיה באהבהˇ מרצה∫ ד¢ר גוסטב מייסלס̌  בית אבא חושי ˇ±∞∫∞∞

 ₪ ¥∞ ̌ ̌ בית נגלר  ̌ מרצה∫ אביבה וינד  ̌ ואן גוך מצייר בין ¢שדות החיטה¢ ל¢בית הקפה הלילי¢̈  בסדרה∫ טעמים חדשים באומנות   ±∞∫∞∞

∞≤∫∞± ˇ בין סובלנות לאפליה∫ יהדות איראן במבט היסטורי ועכשווי¨ בסדרה∫ מה קורה במזרח התיכוןø על גאו אסטרטגיה≠ 

דת ופוליטיקה באזורנו ˇ מרצה∫ אסף רגב ˇ מוזיאון טיקוטיןˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞∞∫∑± ˇ חואן דה פלורז מלהט בגבוהים ≠ דון פסקואלה≠ דוניצטי¨ בסדרה∫ דואט לאופרה וקולנוע ˇ מרצה∫ יוסי שיפמן ˇ 

סינמטק חיפה ˇ µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

יום גÆ±Æ±¥ ¨ß¥±¨ י¢ג בשבט
 ¨₪ ¥µ ˇהסוד שמעבר למילים¨ בסדרה∫ מועדון הסרט הטוב של רחל ˇ מרצה∫ רחל אסתרקין ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ ±∞∫∞∞

לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

 ₪ ¥µ ∫לאזרח ותיק ¨₪ µ∞ ˇ שואה וגאולה¨ בסדרה∫ רשומון ˇ מרצה∫ שרה אוסטרוב ˇ בית אבא חושי ˇ ±∞∫≥∞

∞∞∫∑± ˇ חידודי לשון ˇ מרצה∫ לילי סמואל ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמלˇ חופשי

 ¨₪ ∂µ ˇיצחק שיחור ˇ בית אבא חושי ßסין≠ מקיסרות≠ על למעצמת≠ על¨ בסדרה∫ ישראל והמזרח התיכוןˇ מרצה∫ פרופ ˇ ±π∫≥∞

לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

 ₪ ≤µ ∫מסע לניו זילנד¨ בסדרה∫ מסע עולמיˇ מרצה∫ דודו רייזר ˇ מתנ¢ס נוה יוסףˇ ∞≤ ₪¨ לאזרח ותיק ˇ ±π∫≥∞

∞≤∫π± ˇ לשמוח¨ לצמוח ולהתחזק¨ בסדרה∫ סוגיות במחשבת היהדות ˇ מרצה∫ ד¢ר אברהם לוי ˇ מתנ¢ס הדרˇ חופשי

יום דµÆ±Æ±¥ ¨ß±¨ י¢ד בשבט
∞≤∫∞±ˇ בין מחזמר לבין תרבות גבוהה¨ בסדרה∫ יצירות המופת של המוזיקה האומנותיתˇ מרצה∫ ד¢ר איתן אור נוי ˇ 

מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞∞∫∑± ˇ יהדות במיטבה ˇ מרצה∫ עמנואל דואק ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ ∞± ₪ 

∞≤∫∏± ˇ סיפורן העצוב של ה¢סלבדור¢ ו¢הסטרומה¢ ˇ מרצה∫ ד¢ר ישראל לשם ˇ בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ חופשי

∞≤∫π± ˇ הבא את הנמל אתך¨ בסדרה∫ מהנדסי הניצחון ˇ מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי ˇ  בית אבא חושיˇ     µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ דתות הודיות ייחודיות¨ בסדרה∫ הודו≠ עולם אחר ˇ מרצה∫ אביהו בר אייל ˇ בית יד לבניםˇ חופשי

יום הÆ±Æ±¥ ¨ß∂±¨ ט¢ו בשבט
 ¨₪ ¥µ ˇהירושימה בחרה בחיים¢¨ בסדרה∫ יפן≠ המהות¨ העוצמה והיופי ˇ מרצה∫ איילת אידלברג ˇ מוזיאון טיקוטין¢ ˇ±∞∫≥∞

לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞∞∫±±ˇ סדר ט¢ו בשבט¨ בסדרה∫ ¢כזה ראה וקדש≠ כזה ראה וחדש¢ ˇ מרצה∫ בנימין יוגב ˇ בית יד לבנים ˇ ∞≥ ₪

יום שבת¨ ¥±Æ±Æ∏±¨ י¢ז בשבט
∞∞∫±±ˇ מפגש יוצרים בסיפור¨ שיר ונגינה¨ בסדרה∫ שחרית שבת ˇ סינמטק חיפה ˇ חופשי 

∏π



יום אπÆ±Æ±¥ ¨ß±¨ י¢ח בשבט
̌ ∞µ ₪ כולל קפה ומאפה ̌ קולנוע עממי ©בהפקת תו¢ת≠ תרבות ותיירות®  ̌ מרצה∫ יואל שתרוג  ̌ מרוקו≠ באורות̈ צלילים וצללים  ±∞∫∞∞

∞∞∫∞±ˇ זכויות בגיל השלישי ˇ מרצה∫ עו¢ד גילי ליברמן ˇ מועדון מיל¢ב הזיתˇ חופשי

∞≤∫∞±ˇ ¢שם פרטי¢¨  בסדרה∫ קולנוע¨ פילוסופיה¨ פסיכולוגיה מעגלים משיקים ˇ מרצה∫ שרה אוסטרוב ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

יום בÆ±Æ±¥ ¨ß∞≥¨ י¢ט בשבט
∞≤∫∞±ˇ לאה גולדברג ≠ שירה מולחנת¨ בסדרה∫ הפנתיאון של הזמר הישראלי̌  מרצה∫ אסנת גולדפרב≠ ארזואן̌  מוזיאון טיקוטיןˇ 

µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ פרשת משפטים¨ בסדרה∫ פרשה באור הזוהרˇ מרצה∫ דב אלבוים ˇ בית אבא חושיˇ µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

יום גÆ±Æ±¥ ¨ß±≥¨ כß בשבט
∞∞∫∞± ˇ על הספר ¢צילה¢Ø יהודית קציר ˇ מרצה∫ עתידה קרחי ˇ שלוחת רמות ספיר במתנ¢ס רמות ˇ ∞± ₪ 

∞≤∫π± ˇ סיפור חיים של התמודדות עילאית¨ בסדרה∫ סוגיות במחשבת היהדות ˇ מרצה∫ הרב אהרון מרגלית ˇ 

מתנ¢ס הדר ˇ  חופשי

̌ µ∂ ₪̈ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ ̌ בית אבא חושי  ̌ מרצה∫ אנאבלה שקד  ̌  המזגן̈ הנפש וההומיאוסטזיס̈ בסדרה∫ ממשבר להזדמנות  ±π∫≥∞

המזגן¨ הנפש וההומיאוסטזיס

וכך כתוב מתחת לכותרת∫ ÆÆÆ¢בעידן של שינויים דרמטיים¨ כשהתודעה מייצרת מציאות ולא רק מפרשת¨ יש לפרט יכולת 

השפעה גדולה על חייוÆ הסדרה מנסה לגשר בין עולם הנפש לבין העשייה ותוצאותיה¨ תוך הדגשת יכולות הפרט והכוחות 

¢ÆÆÆהטמונים בו במקביל לקשיים עימם מתמודד

תשאלו מה הקשר בין הכתוב לבין השם של המפגש הרביעי בסדרה המתקיימת בבית אבא חושיÆ אז זהו � הקשר ברור 

לגמרי כאשר מפרקים את השם למילים∫ מזגן כולנו מכירים¨ על הנפש כולנו מדברים¨ ההומיאוסטזיס דורש קצת הסבר¨ והרי 

הוא∫ÆÆÆ¢כשאומרים הומאוסטזיס מתכוונים לשמירה על סביבה פנימית יציבה בסביבה חיצונית משתנהÆ¢ÆÆÆ שלישיית המילים 

הזאת מתחברת לנושא של סדרת ההרצאות ¢ממשבר להזדמנות¢�¢פסיכולוגיה חיובית יישומית כמנוף לצמיחה והעצמה 

®≤µÆ≥© ¢ו¢התמודדות חיובית עם מציאות שלילית ®±∏Æ≤© ø¢בטרימסטר זה צפויות לנו עוד שתי הרצאות∫ ¢מה הלחץ Æ¢אישית

 Æאת הסדרה מגישה אנאבלה שקד¨ מייסדת וראש בית הספר לפסיכותרפיה אדלריאנית

∞∞∫∞≥ ˇ כרוניקה של ערים מעורבות¨ בסדרה∫ גßירפה בסלון ˇ מרצה∫ יונתן שחף ˇ שלוחת טבריה µ± של מתנ¢ס הדרˇ חופשי

 ₪ ±µ ˇ משק כנפי ההיסטוריה¢¨ בסדרה∫ ארץ ישראל ממבט אחר ˇ מרצה∫ יגאל גרייבר ˇ בית יד לבנים¢ ˇ ≤∞∫∞∞

יום דÆ±Æ±¥ ¨ß≥≥¨ כ¢א בשבט
∞≤∫∞±ˇ מבט אל ההווה¨ בסדרה∫ קולנוע עולמיˇ מרצה∫ רחל אסתרקין ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞±ˇ המקום המתמקצע בין האיוונים והמריות≠ חסידי אומות עולם¨ בסדרה∫ עולם נוכח השואהˇ מרצה∫ עידית פרי ˇ 

בית נגלרˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∏±ˇ האוטיזם ˇ מרצה∫ אסתר פרויקט ˇ בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ חופשי

∞∞∫±≥̌  נבואות שהתגשמו¨ בסדרה∫ סוגיות במחשבת היהדות̌  מרצה∫ הרב יעקב אליצור̌  המדרשה לנשים ¢שביל השושנים¢ 

בטרומפלדור µ≤ ˇ חופשי

יום הÆ±Æ±¥ ¨ß≤≥¨ כ¢ב בשבט
∞≤∫∞±ˇ סיפורי האבות¨ בסדרה∫ סיפורי אבות האומהˇ מרצה∫ יוסי נינוה ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞±ˇ ה¢נוטרדאם¢ וכנסיית ¢סאנט שאפל¢¨ בסדרה∫ פאריז ≠ עיר של אומנות ˇ מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ בית נגלרˇ ∞¥ ₪ 

יום שבת¨ ¥±µÆ±Æ≥¨ כ¢ד בשבט
∞∞∫±± ˇ השנסון הצרפתי בהשתתפות מקהלת גתית¨ בסדרה∫ שחרית שבת ˇ הנחיה∫ הפסנתרן והמנצח¨ יובל כנפי ˇ 

אולם רפפורט ˇ ∞± ₪ ©מכירה מוקדמת® 

יום אÆ±Æ±¥ ¨ß∂≥¨ כ¢ה בשבט
∞≤∫∞±ˇ טוסקהØפוצßיני¨ בסדרה∫ אופרהø הרבה יותר ממוסיקה ˇ מרצה∫ מרב ברק ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞∞∫±± ˇ משולש לא רומנטי∫ רחל לאה ויעקב ˇ מרצה∫ עליזה לנגר ˇ מועדון מיל¢ב סיני ˇ ∞≥ ₪ 

יום בÆ±Æ±¥ ¨ß∑≥¨ כ¢ו בשבט
∞≤∫π∞ ˇ אסיה בדרום אמריקה¨ בסדרה∫ עולם בראי הקולנוע ˇ מרצה∫ יונית קמחי ˇ בית אבא חושיˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞±ˇ מן הצנרת אל הצמרת¨ בסדרה∫ מזרח תיכון חדשø° ˇ מרצה∫ אסף רגב ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ טוסקהØפוצßיני¨ בסדרה∫ זו בכלל אופרה אחרתÆÆÆ ˇ מרצה∫  מרב ברק ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∏± ˇ ¢לא בגדתי¢¨ בסדרה∫ מעורב ישראלי ˇ מרצה∫ יגאל גרייבר ˇ בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ ∞≥ ₪ 

∞≤∫π±ˇ מי הוא הציוני הראשון ≠ תרח או אברהםø¨ בסדרה∫ מהמקרא לספרות האגדה ˇ מרצה∫ פרופß יאיר זקוביץ ˇ 

בית אבא חושי ˇ µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

±∞±±



יום גÆ±Æ±¥ ¨ß∏≥¨ כ¢ז בשבט
∞∞∫∞± ˇ ¢מיתוסים¨ אמנות וכאבים¢¨ מרצה∫ גיא טוביאס ˇ שלוחת רמות ספיר במתנ¢ס רמותˇ ∞± ₪ 

∞≤∫∞± ˇ קסם המנדולינה≠ מסע ספרדי דרך נאפולי והבלקן¨ בסדרה∫ מוזה ומוזיקה ˇ מרצה∫ ד¢ר אורית וולף ˇ מוזיאון טיקוטיןˇ 

µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

∞∞∫∑±̌  אני והשמיעה שלי¨ הסיבות ללקות שמיעהÆ מרצה∫ שגיא לוי © קלינאי תקשורת®̌  מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל̌  חופשי 

∞≤∫π± ˇ גבורה רוחנית¨ בסדרה∫ סוגיות במחשבת היהדות ˇ מרצה∫ הרב מרדכי ארם צובא ˇ מתנ¢ס הדר ˇ חופשי

∞∞∫∞≥ ˇ ¢הפרדס של עקיבא¢¨ במסגרת∫ מפגשים עם סופריםÆ מפגש עם הסופרת∫ יוכי ברנדס ˇ בית יד לבנים ˇ ∞≤ ₪ 

יום  דπÆ±Æ±¥ ¨ß≥¨ כ¢ח בשבט
∞≤∫π∞ ˇ רובנס¨ גדול ציירי ארצות השפלה¨ בסדרה∫ הסיפור המרתק של הציור בארצות השפלה ˇ מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ 

מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪ ולאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

 ₪ ¥∞ ̌ ̌ בית נגלר  ̌ מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי  ̈ בסדרה∫ פרקים בהיסטוריה של שרותי הביטחון  ̌ הלם פרעות תרפ¢ט והקמת הש¢י  ±∞∫≥∞

∞≤∫±± ˇ הנשים במיתולוגיה היוונית¨ בסדרה∫ פאם פאטאל ˇ מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

 ₪ ±µ ˇ מלטה¢¨ אי קטן עם סיפור גדול¨ מרצה∫ כרמלה בן ארצי ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל¢ ˇ ±∑∫≥∞

∞≤∫∏± ˇ עולמות נסתרים או החצר האחורית של כדור הארץ ˇ מרצה∫ מוטי מנדלסון ˇ בית יד לבנים ולהגנה קÆחיים ˇ חופשי

µ±∫∞≥ ˇ ¢איש ואישה בסוד האותיות¢¨ בסדרה∫ סוגיות במחשבת היהדות ˇ מרצה∫ הרב יעקב אליצור ˇ שלוחת רמת אלון 

במתנ¢ס רמותˇ חופשי

יום הÆ±Æ±¥ ¨ß∞≤¨ כ¢ט בשבט
∞≤∫∞± ˇ שיבוט בבני אדם¨ בסדרה∫ דין ומשפט ˇ מרצה∫ עו¢ד גרי פאל ˇ בית נגלרˇ ∞¥ ₪ 

 ¨₪ ¥µ ˇ ינו¨ בסדרה∫ מצעד האיוולת ˇ מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי ˇ מוזיאון טיקוטיןßקו מג ˇ ±∞∫≥∞

לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

פברואר ¥±∞≥

ßבאדר א ßא ¨±Æ≤Æ±¥ ¨יום שבת
∞∞∫±± ˇ ¢מאחורי הגלימה¢Æ עו¢ד ירון גרוס מספר על דיני ירושה ועזבונות ועו¢ד אליס גולדמן על עמותת ¢אומץ¢¨ 

בסדרה∫ שחרית שבת  ˇ סינמטק חיפה  ˇ חופשי

 ßבאדר א ßב ¨≤Æ≤Æ±¥ ¨ßיום א
∞∞∫∞± ˇ רחל המשוררת¨ מרצה∫ צביה טורקניץ ˇ מועדון מיל¢ב הזית ˇ ∞± ₪ 

∞≤∫∞± ˇ קונראד אדנאואר≠ בונה גרמניה החדשה¨ בסדרה∫ מנהיגים במאה ה≠∞≥ ˇ מרצה∫ אלון קליבנוב ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ סיפורה של הספינה פאנצßו¨ בסדרה∫ תולדות ההעפלה ¢ספינות המרי¢ ˇ מרצה∫ ישראל לשם ˇ בית יד לבנים ˇ חופשי

 ßבאדר א ßג ¨≥Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ב
 ¨₪ µ∞ ˇ רי¨ מוזיאון מרמוטן¨ בסדרה∫ מוזיאונים מהכורסא ˇ מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ בית אבא חושיßיברני¨ מוזיאון האורנזßז ˇ ±∞∫∞∞

 ₪ ¥µ ∫לאזרח ותיק

 ¨₪ ¥µ ˇ יוסי בנאי¨ בסדרה∫ הפנתיאון של הזמר הישראלי ˇ מרצה∫ אסנת גולדפרב≠ארזואן ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ ±∞∫≥∞

לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ שמש העמים קופחת על ראשינו ¥≥πµ≥≠±π±¨ בסדרה∫ ¢שנים סוערות¢ ˇ מרצה∫ עוזי טאובר ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∏± ˇ ¢ממלכות הזהב¨ הנפט והשוקולד במערב אפריקה¢ ˇ מרצה∫ נפתלי הילגר ˇ בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ ∞≥ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ ¢סיפור הפרברים¢¨ בסדרה∫ אדריכלות מודרנית ˇ מרצה∫ אלי עציון ˇ בית יד לבנים ˇ חופשי

∞∞∫∞≥ ˇ מאחורי ארון הספרים היהודי בראייה נשית¨ בסדרה∫ בית מדרש ˇ מרצה∫ נעמי דפני≠ קלן ˇ שלוחת בית אל של 

 ₪ ±µ ˇ מתנ¢ס ליאו בק

±≤±≥



ßבאדר א ßד ¨¥Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ג
∞∞∫∞± ˇ יוחנן הורקונוס גדול הכובשים ˇ מרצה∫ יהודה אדלר ˇ שלוחת רמות ספיר במתנ¢ס רמות ˇ ∞± ₪ 

∞≤∫∞± ˇ אהבה בגיל ההתבגרות¨ בסדרה∫ קיצור תולדות האהבה ≠ התאהבות ואהבה בספרות ˇ מרצה∫ ד¢ר דורית הופ ˇ 

מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

קיצור תולדות האהבה

כל כך הרבה אפשר לומר על אהבה � הרגש החמקמק שאי אפשר למסגרו � נמצא ואינו נמצא¨ מניע את האחד ואת כולםÆ רק 

לפתוח את ה¢וויקיפדיה¢ ולקרוא את תילי המילים והמיונים והסוגיםÆ תנסו להיזכר ≠ הרי לא פעם התווכחתם על אפשרות 

קיומה של אהבה אפלטונית ואולי גם על אהבה עצמית ואהבה נטולת≠פשרות¨ אהבת אם ואהבת אב¨ אהבת צעירים ואהבה 

Æבשלה¨ אהבה סוערת ואהבה רגועה � לאהבה מתחברים אין ספור תארי≠שם ופעלים וכל מעשה ומעשייה

ל ¢קיצור תולדות האהבה � התאהבות ואהבה בספרות¢ מוקדשת סדרת מפגשים במוזיאון טיקוטין¨ אותה מעבירה ד¢ר דורית 

Æהופ � חוקרת ומרצה לספרות¨ המתמחה בקו התפר שבין ספרות לפסיכולוגיה

וכך נכתב∫ ¢ÆÆÆהסדרה תזמין את המשתתפים למפגש עם יצירות ספרות העוסקות בהתאהבות ואהבה על ציר הזמן∫ החל באהבת 

אם¨ דרך התאהבות התבגרותית¨ אהבה בוגרת¨ כישלון האהבה ואהבה בזקנהÆ היצירות ייבחנו מההיבט הספרותי שישולבו בו 

¢ÆÆÆהמשגות פסיכואנליטיות המאירות בטקסטים פנים נוספות

Æ®¥Æ≥© ולאהבה בוגרת ®¥Æ≤© בטרימסטר הנוכחי יוקדשו המפגשים החודשיים לאהבה בגיל ההתבגרות

∞∞∫∑± ˇ סיפור משפחתי בצל משטרו הרודני של פינושה ˇ מרצה∫ מריאנה זילברמן ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ חופשי

∞∞∫∞≥̌  ¢מעגל מקודש¢¨  הצצה אל העולם הקסום של המנדלות¨ בסדרה∫ גßירפה בסלון̌  מרצה∫ רונית הולנדר̌  שלוחת טבריה 

µ± של מתנ¢ס הדר ˇ חופשי

∞∞∫∞≥ ˇ ¢תחושה של סוף¢Ø גßוליאן בארנס¨ בסדרה∫ מפגשים ספרותיים ˇ מרצה∫ שרה שגיא ˇ בית יד לבנים ˇ ∞¥ ₪ 

 ßבאדר א ßה ¨µÆ≤Æ±¥ ¨ßיום ד
∞≤∫π∞ ˇ ¢בין גן עדן לגיהנום¢¨ בסדרה∫ על צלילים ואנשים ˇ מרצה∫ רועי עלוני ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞±̌  סמפו צßיוני סוגיהרה וזרח ורהפטיג≠ סיפור הצלה¨ בסדרה∫ העולם נוכח השואה̌  מרצה∫ עידית פרי̌  בית נגלר̌  ∞¥ ₪ 

∞≤∫±± ˇ מקס ברוך¨ אמן הפולקלור ורב≠ התרבותיות¨ בסדרה∫ על צלילים ואנשים ˇ מרצה∫ רועי עלוני ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ 

µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

 ₪ ±µ ˇ מרצה∫ דני אנושי ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ øמתי נולדה הציונות ˇ ±∑∫≥∞

∞≤∫∏± ˇ רבי עקיבא מאנאלפבית לגדול החכמים ˇ מרצה∫ יהודה אדלר  ˇ בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ חופשי

∞∞∫∞≥ ˇ ¢המקדש ההינדי¢¨ בסדרה∫ ¢הודו עולם אחר¢ ˇ מרצה∫ איציק הרמן ˇ בית יד לבנים ˇ חופשי

 ₪ ≤µ ̌ ̌ שלוחת בית אל של מתנ¢ס ליאו בק  ̌ מרצה∫ שרי קורצקי  ̌ ¢הבחורה העיקרית¢Øענבל מלכה̈ בסדרה∫ מועדון הספר   ≤∞∫∞∞

∞∞∫∞≥ ˇ לבדות ממלכות של אושר פרופß רפי וייכרט בשיחה על שירתה של המשוררת דליה רביקוביץß במסגרת∫ הסלון 

הספרותי ˇ בית אבא חושי ˇ µ∂ ₪ ולאזרח ותיק ∞∂ ₪ 

 ßבאדר א ßו ¨∂Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ה
∞≤∫∞±̌  עידן הווריזמו≠ האופרה ¢לה בוהם¢ מאת פוצßיני ©בתרגום עברי מלא®¨ בסדרה∫ יצירות המופת של המוסיקה האומנותית 

ˇ מרצה∫ ד¢ר איתן אור≠ נוי ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ בשביס≠זינגר∫ המיסטי והארוטי ביצירותיו¨ בסדרה∫ פניני תרבות היידיש ˇ מרצה∫ ד¢ר מרדכי יושקובסקי ˇ 

מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫∞¥ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ ¢אומנות ואמנים דגולים¢¨ בסדרה∫ נפלאות הקיום האנושי ˇ מרצה∫ שלום גלר ˇ בית יד לבנים ˇ חופשי

∞∞∫∞≥ ˇ אקדמיית הביטלס בחיפה≠ מפגש שני ˇ מרצה∫ אורי משגב ˇ בית נגלר ˇ חופשי

 ßבאדר א ßז ¨∑Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ו
 ¨₪ ¥µ ˇ אומנות הבארוק והרוקוקו¨ בסדרה∫ תולדות האומנות ˇ מרצה∫ מאיר בן זאב ©אירי® ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ ±∞∫≥∞

לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

 ßבאדר א ßח ¨∏Æ≤Æ±¥ ¨שבת
∞∞∫±± ˇ הגיאוגרף שלמה פיליבה יספר על וייטנאם¨ בסדרה∫ שחרית שבת ˇ סינמטק חיפה ˇ ∞± ₪ ©מכירה מוקדמת® 

±¥±µ



ßבאדר א ßט ¨πÆ≤Æ±¥ ¨ßיום א
∞≤∫∞± ˇ חיי היהודים בדרום איטליה ˇ מרצה∫ נתי גולדברג ˇ מועדון מיל¢ב אלי כהן ˇ ∞± ₪ 

 ₪ ¥µ לאזרח ותיק ¨₪ µ∞ ˇ רוברט שומאן¨ בסדרה∫ גדולי המלחינים ˇ מרצה∫ אלון קליבנוב ˇ בית אבא חושי ˇ ±∞∫≥∞

∞∞∫±± ˇ מקדוניה≠ היעד הלא ידוע של אירופה ˇ מרצה∫ דני בן יוסף ˇ  מועדון מיל¢ב סיני ˇ ∞≥ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ ¢סטנלי¨ האיש שמצא את ליווינגסטון¢¨ בסדרה∫ גיאוגרפיה≠ ¢האנשים שעשו את ההבדל¢ ˇ מרצה∫ זהר נבון ˇ 

בית יד לבנים ˇ ∞¥ ₪ 

ßבאדר א ßי  ¨±∞Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ב
 ¨₪ µ∞ ˇ הפסגות התרבותיות של רוסיה¨ בסדרה∫ מרוסיה באהבה ˇ מרצה∫ ד¢ר גוסטב מייסלס ˇ בית אבא חושי ˇ ±∞∫∞∞

 ₪ ¥µ ∫לאזרח ותיק

∞∞∫∞± ˇ ¢גשר¢≠ בין העבר לעתיד בציור הגרמני בתחילת המאה ה≠∞≥¨ בסדרה∫ טעמים חדשים באומנות ˇ מרצה∫ אביבה וינד 

ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞±̌  מצרים של האחים≠ על דת¨ מדינה וכלכלה במעצמה הערבית¨ בסדרה∫ מה קורה במזרח התיכוןø על גאו≠אסטרטגיה¨ 

דת ופוליטיקה באזורנו ˇ מרצה∫ אסף רגב ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞∞∫∑± ˇ צפונית לחיפה כאן בסביבה הקרובה≠ המלך הרועה≠ מוצרט¨ בסדרה∫ דואט לאופרה וקולנוע ˇ מרצה∫ יוסי שיפמן ˇ 

סינמטק חיפה ˇ µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

∞∞∫∞≥̌  ¢הכל בעיני המתבונן≠ קולנוע ופרשנות¢¨ בסדרה∫ ¢סוד הקסם הקולנועי¢̌  מרצה∫ גלית רויכמן̌  בית יד לבנים̌  חופשי

 ßי¢א באדר א ¨±±Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ג
∞∞∫∞± ˇ ביטחון ובטיחות בבית ובחוץ עם יעקב אבידן¨ שוטר קהילתי ˇ מועדון מיל¢ב נוה יוסף ˇ חופשי 

∞∞∫∞± ˇ הים שבפנים¨ אלחנדרו אמנבר¨ ספרד ¥∞∞≥¨ בסדרה∫ מועדון הסרט הטוב של רחל ˇ מרצה∫ רחל אסתרקין ˇ 

מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

 ₪ ¥µ∫לאזרח ותיק ¨₪ µ∞ ˇ אופטימיות היא שם המשחק¨ בסדרה∫ רשומון ˇ מרצה∫ שרה אוסטרוב ˇ בית אבא חושי ˇ ±∞∫≥∞

∞∞∫∑± ˇ לקרוא עיתון מול הרוח¨ מרצה∫ טלי איפרגן ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ ∞± ₪ 

 ¨₪ ∂µ ˇ סמי סמוחה ˇ בית אבא חושי ßלא שוברים את הכלים¨ בסדרה∫ ישראל והמזרח והתיכון ˇ מרצה∫ פרופ ˇ ±π∫≥∞

לאזרח ותיק ∞∂ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ ¢שתיים דובים¢¨ במסגרת∫ מפגשים עם סופריםÆ מפגש עם הסופר∫ מאיר שלו ˇ ספריית שÆשלום ˇ ∞≤ ₪ 

 ßי¢ב באדר א ¨±≤Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ד
∞≤∫π∞ ˇ רובנס¨ חייה של המלכה מריה דה מדיצßי¨ בסדרה∫ הסיפור המרתק של הציור בארצות השפלה ˇ מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ 

מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ ¢סטונר¢≠ אופטימיות היא שם המשחקØגßון וויליאמס¨ בסדרה∫ ספרים פוגשים חיים ˇ מרצה∫ שרה אוסטרוב ˇ 

בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫±± ˇ נשים עושות אומנות¨ בסדרה∫ פאם פאטאל ˇ מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∏± ˇ פידל קסטרו¨ האיש שמאחורי המהפכה הקובנית ˇ מרצה∫ נועם סגן≠ כהן ˇ בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ חופשי

 ₪ µµ ∫עריצות המרחבים הפסיפיים¨ בסדרה∫ מהנדסי הניצחון̌  מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי̌  בית אבא חושי̌  ∞∂ ₪¨ לאזרח ותיק  ̌±π∫≥∞

∞∞∫∞≥ ˇ ¢הנדידה המוזרה¢¨ בסדרה∫ ¢מסע אל מצולות הים¢ ˇ מרצה∫ מוטי מנדלסון ˇ בית יד לבנים ˇ חופשי 

 ßי¢ג באדר א ¨±≥Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ה
∞∞∫±± ˇ לראות אומנות בזמן אמת ˇ מרצה∫ רותי דירקטור ˇ מוזיאון חיפה לאומנות ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

לראות אומנות בזמן אמת

וכך כתוב∫ ¢ÆÆÆבמקום לנסוע לגלריות ומוזיאונים¨ נביא אותם אלינוÆÆÆסדרה מיוחדת זו תציג את המתרחש בעולם האומנות בזמן 

אמת∫ האומנים¨ האוצרים¨ הגלריות¨ חללי תצוגה אלטרנטיביים¨ תערוכות חד פעמיות במקומות נידחים¨ ירידי אומנות¨ מכירות 

פומביות¨ מחירי שיא¨ תגליות וכוÆß בכל מפגש תוצגנה התערוכות הבולטות המוצגות במהלך אותו חודש בגלריות ובמוזיאונים 

¢ÆÆÆהתוכן ייקבע מדי חודש בהתאם למצאי התערוכות בארץ ובעולם ÆÆÆבארץ ובעולם

המשמעות היא¨ כמובן � שעד שלא נבוא לא נדע בביטחון במה יתמקד המפגש¨ אבל לא צריך לדאוג � המרצה היא רותי דירקטור¨ 

 Æדהיינו � הסדרה מזמנת לנו תמונות≠עומק של ממש Æאוצרת מוזיאון חיפה לאומנות¨ מרצה ומבקרת אומנות

אגב ≠ סדרות של הרצאות על מוזיאונים¨ אומנים ותערוכות מתקיימות באתרים שונים¨ ביניהם∫ בית אבא חושי ©מוזיאונים 

Æ®מהכורסא® ובית נגלר ©פאריז≠עיר של אומנות ´ טעמים חדשים באומנות

±∂±∑



ßט¢ו באדר א ¨±µÆ≤Æ±¥ ¨שבת
∞∞∫±± ˇ זכרונות ≠ סיפורים על ותיקים בחיפה¨ בסדרה∫ שחרית שבת ˇ הנחייה∫ רחל עזריה ˇ סינמטק חיפה ˇ ∞± ש¢ח

©מכירה מוקדמת®

שחרית שבת

 Æסדרת המפגשים בשבתות¨ אולי הסדרה הוותיקה ביותר בחיפה¨ חוזרת ומוכיחה את הפופולריות שלה

לא פעם צר אולם הסינמטק¨ על מאה וחמישים המושבים שלו¨ מהכיל את כל הבאים¨ ורבים הנאלצים לשוב מאוכזבים 

 Æבמיוחד חביבים המפגשים בהם מתקיים שילוב של דברי עיון עם תכנית אמנותית Æלבתיהם

 Æבעקבות הביקוש הגדול¨ מועברים חלק מן המפגשים לאולם רפפורט הצמוד לאולם הסינמטק¨ שבו כחמש מאות מושבים

Æלמפגשים אלה יש להכין כרטיסים מראש ©במחיר ∞± ₪ בלבד לכיסוי ההוצאות®¨ אותם ניתן לרכוש בקופת הסינמטק

בשלושת החודשים צפויים מפגשים בנושאים שונים¨ ושיאם ≠ חוויה מוסיקלית בניחוח צרפתי ©±µÆ≥® � שאנסונים צרפתיים 

שיושרו בשפת המקור ובעברית¨ בהשתתפות מקהלת ¢גתית¢ והמלחינה טובה פורת וזמריהÆ מאסטרו יובל כנפי יגיש דברי 

Æ קישור והנחיה

 ßי¢ז באדר א ¨±∑Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ב
∞≤∫π∞̌  בשם האידיאולוגיה¨ בסדרה∫ עולם בראי הקולנוע̌  מרצה∫ ד¢ר גוסטב מייסלס̌  בית אבא חושי̌  µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞∞∫∞±̌  ¢לונדון כן מחכה לי¢Æ בעקבות החיפושיות¨ סופרים ויצירות̌  מרצה∫ יואל שתרוג̌  קולנוע עממי ©הפקה≠ תו¢ת≠ תרבות 

ותיירות® ˇ ∞µ ₪ כולל קפה ומאפה

∞≤∫∞± ˇ פיתוח המוח והזיכרון ˇ מרצה∫ שלום גלדר ˇ מועדון מיל¢ב אלי כהן ˇ ∞± ₪ 

∞≤∫∞± ˇ סונים ושיעים¨ שמן ומים ≠ על סכסוך הדמים המונומנטלי באסלאם¨ בסדרה∫ מזרח תיכון חדשø° ˇ מרצה∫ אסף רגב ˇ 

בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ רוברט מייפלתßורפ∫ ¢פטי סמיתß ©סוסים®¢¨ ∂∑π±¨ בסדרה∫ יצירות מופת במחצית השנייה של המאה ה≠∞≥ ˇ 

מרצה∫ טל לניר ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ פרעות ≠π≤π± אין יד מכוונת¨ בסדרה∫ פרקים מביכים במלחמת ישראל ˇ מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי ˇ אולם רפפורט 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ ®בהפקת אסכולות©

∞∞∫∞≥ ˇ פרשת ויקהל¨ בסדרה∫ פרשה באור הזוהר ˇ מרצה∫ דב אלבוים ˇ בית אבא חושי ˇ

µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

 ßי¢ח באדר א ¨±∏Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ג
 ¨ ₪ ¥µ ˇ הינדנבורג ממנה את היטלר לקנצלר¨ בסדרה∫ מצעד האיוולת ˇ מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ ±∞∫≥∞

לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞∞∫∑± ˇ זכויות ביטוח לאומי ופטור ממס בהנחיית∫ חברת נטו ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ חופשי 

∞≤∫π± ˇ מה הלחץø°¨ בסדרה∫ ממשבר להזדמנות ˇ מרצה∫ אנאבלה שקד ˇ בית אבא חושי ˇ µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 


≠Eco¨ ריפוי בטבע¨ בסדרה∫ גßירפה בסלון ˇ מרצה∫ טל פנר ˇ שלוחת טבריה µ± של מתנ¢ס הדר ˇ חופשיerapy ˇ ≤∞∫∞∞

 ßי¢ט באדר א ¨±πÆ≤Æ±¥ ¨ßיום ד
∞≤∫∞± ˇ ¢שירותי ידיעות¢ ערב הקמת המדינה¨ בסדרה∫ פרקים בהיסטוריה של שרותי הביטחון ˇ מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי ˇ 

בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

 ¨₪ ¥µ ˇ מהפכה חברתית וקולנועית¨ בסדרה∫ קולנוע עולמי ˇ מרצה∫ רחל אסתרקין ˇ מוזיאון טיקוטין πµ≠ דוגמה ˇ ±∞∫≥∞

לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

 ₪ ±µ ˇ הנופים היפים בריביירה הצרפתית ˇ מרצה∫ כרמלה בן ארצי ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ ±∑∫≥∞

∞≤∫∏± ˇ הקרנבלים¨ עונת החורף ˇ מרצה∫ שלמה פיליבה ˇ בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ חופשי 

ßבאדר א ßכ ¨≤∞Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ה
∞≤∫∞± ˇ הרובע הלטיני¢≠ ומוזיאון קלוני¨ בסדרה∫ פאריז≠ עיר של אומנות ˇ מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇסיפור אונס דינה¨ בסדרה∫ סיפורי אבות האומה ˇ מרצה∫ יוסי נינוה ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ ¢יוסטיניאנוס¨ גדול קיסרי ביזנטיון¢¨ בסדרה∫ דרמות ואישים בהתפתחות הנצרות והאיסלאם¢ ˇ מרצה∫ יהודה אדלר ˇ 

אולם רפפורט ˇ ∞± ש¢ח ©מכירה מוקדמת®

ßכ¢ב באדר א ¨≤≤Æ≤Æ±¥ ¨שבת
∞∞∫±± ˇ מ¢סאלח שבתי¢ ועד ארבינקא¨ מיצירותיו של הסטיריקן אפרים קישון¨ 

בסדרה∫ שחרית שבת ˇ מנחה∫ אורי שרון ˇ אולם רפפורט ˇ חופשי 

±∏±π



ßכ¢ג באדר א ¨≤≥Æ≤Æ±¥ ¨ßיום א
∞≤∫∞± ˇ יום משוגע אחד≠ נישואי פיגרו¨ בסדרה∫ אופרהø הרבה יותר ממוסיקה ˇ מרצה∫ מרב ברק ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞∞∫±± ˇ משולש לא רומנטי אלקנה≠ חנה ופנינה ˇ מרצה∫ עליזה לנגר ˇ מועדון מיל¢ב סיני ˇ ∞≥ ₪ 

 ßכ¢ד באדר א ¨≤¥Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ב
∞≤∫∞± ˇ אופרה על אופרה¨ בסדרה∫ זו בכלל אופרה אחרתÆÆÆ ˇ מרצה∫ מרב ברק ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪

האופרה ≠ גדולה מהחיים

יש האומרים שהעולם נחלק לשניים � אוהבים ומעריצים את האופרה מן הצד האחד¨ ושונאים וסולדים מהסוגה הזאת ≠ 

מן הצד השניÆ בדבר אחד אין ספק � הבא אצל האופרה צריך לבצע אדפטציה למושגי הזמן¨ המקום¨ השפה והגיבורים של 

Æשומעים יאמין לה וימחה דמעה מזווית העיןØעולם זה ≠ רק באופרה תשיר חולת שחפת אל מותה וקהל הצופים

מהו סוד קסמה של האופרה ø מה מביא¨ למשל¨ כל כך הרבה מתושבי חיפה לעשות את הדרך דרומה¨ אל העיר הגדולה כדי 

°ø לחוות את החוויה היחידה במינה הזאת באולם האופרה

לשוחרים וגם לנמנעים מציעה חיפה כמה וכמה מסגרות וסדרות שיפלסו להם דרך אל המכמנים האדירים של עלילה¨ 

תפאורה¨ מוסיקה¨ שירה¨ מחול � כולם גדולים מן החיים∫ Ø בבית נגלר∫ ¢אופרה � הרבה יותר ממוסיקה¢ Ø מוזיאון טיקוטין∫ ¢זו 

Æ¢סינמטק חיפה∫ ¢לה סינמה¢ ´ ¢דואט לאופרה ולקולנוע  Ø ¢בכלל אופרה אחרת

∞≤∫∞± ˇ כשלון ה¢קונספציה¢ ערב מלחמת העצמאות¨ בסדרה∫ פרקים מביכים במלחמת ישראל ˇ 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ ®מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי  ˇ אולם רפפורט ©בהפקת אסכולות

∞≤∫∏± ˇ עקרונות לסיכול הטרור בישראל≠ אתגרים ומענה מודיעיני¨ בסדרה∫ מעורב ישראלי ˇ מרצה∫ שמעון כרמי ˇ 

בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ ∞≥ ₪ 

∞≤∫π± ˇ הפולמוס בין ארץ ישראל לבבל על עיצוב התרבות היהודית¨ בסדרה∫ מהמקרא לספרות האגדה ˇ 

מרצה∫ פרופß אביגדור שנאן ˇ בית אבא חושי ˇµ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ ¢חומצת לימון¢¨ בסדרה∫ ¢מפה ומשם¢ ˇ מרצה∫ מאיר מנור ˇ בית יד לבנים ˇ חופשי

ßכ¢ה באדר א ¨≤µÆ≤Æ±¥ ¨ßיום ג
∞≤∫∞± ˇ עמדת הוותיקן נוכח שואת יהודי אירופה ˇ מרצה∫ בתיה דביר ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

ßכ¢ו באדר א ¨≤∂Æ≤Æ±¥ ¨ßיום ד
∞∞∫∞± ˇ מתמטיקה זהירה בדרכים ˇ מרצה∫ שולי אופיר ˇ שלוחת רמת אלון במתנ¢ס רמות ˇ חופשי

∞≤∫∞± ˇ פרשת יאדוואבנה≠ סיבה לחשבון נפש¨ בסדרה∫ העולם נוכח השואה ˇ מרצה∫ עידית פרי ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ מבחר מיצירות פרוקופייב¨ בסדרה∫ יצירות המופת של המוזיקה האומנותית ˇ מרצה∫ ד¢ר איתן אור נוי ˇ 

מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∑± ˇ יהדות במיטבה≠ משמעות חודש אדר ˇ מרצה∫ עמנואל דואק ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ ∞± ₪ 

∞≤∫∏± ˇ מרחב התפר וגדר הבטחון∫ היבטים בטחוניים¨ כלכליים¨ מדיניים ומשפטיים בינלאומיים ˇ מרצה∫ ד¢ר משה אלעד ˇ 

בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ חופשי

≤∞≤±



מרס ¥±∞≥

 ßכ¢ט באדר א ¨±Æ≥Æ±¥ ¨שבת
∞∞∫±± ˇ ∞π שנה לנמל חיפה¨ בסדרה∫ שחרית שבת ˇ מרצה∫ יגאל גרייבר ˇ סינמטק חיפה ˇ חופשי 

 ßבאדר א ßל ¨≤Æ≥Æ±¥ ¨ßיום א
∞≤∫∞± ˇ יסיפ ברוז טיטו≠ הניסוי שנכשל¨ בסדרה∫ מנהיגים במאה ה≠ ∞≥ ˇ מרצה∫ אלון קליבנוב ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫±± ˇ לידתו של המוח האנושי¨ בסדרה∫ מוח וסביבה≠ יחסי שנאה אהבה ˇ מרצה∫ ד¢ר קרן בן יצחק ˇ בית הכט¨ 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ בהפקת≠ אסכולות

 ßבאדר ב ßא ¨≥Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ב
 ₪ ¥µ ∫לאזרח ותיק ¨₪ µ∞  ̌רוסיה והים התיכון¨ בסדרה∫ מרוסיה באהבה̌  מרצה∫ ד¢ר גוסטב מייסלס̌  בית אבא חושי  ̌±∞∫∞∞

 ¨₪ ¥µ ˇ טקסים ופולחנים בטיבט¨ בסדרה∫ טיבט ¢ הרצאות על גג העולם¢ ˇ מרצה∫ יותם יעקבסון ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ ±∞∫≥∞

לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ מבצר לטרון¨ בסדרה∫ פרקים מביכים במלחמת ישראל ˇ מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי ˇ אולם רפפורט ©בהפקת  אסכולות®

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ

 ßבאדר ב ßב ¨¥Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ג
∞≤∫∞± ˇ גיאורגיה¨ בסדרה∫ מחאן לחאן≠ נתיבי הסחר הקדומים באסיה ˇ מרצה∫ יותם יעקובסון ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ אהבה בוגרת¨ בסדרה∫ קיצור תולדות האהבה≠ התאהבות ואהבה בספרות ˇ מרצה∫ ד¢ר דורית הופ ˇ מוזיאון טיקוטין 

ˇ µ¥ ש¢ח¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫±± ˇ מבוא∫ הרקע ההיסטורי � תרבותי להתפצלות היהדות לזרמים בעת החדשה¨ בסדרה∫ זרמים ביהדות זמננו ˇ 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ ®אברהם מלמד ˇ בית יד לבנים ©בהפקת  אסכולות ßמרצה∫ פרופ

∞∞∫∑± ˇ סיפורים מאחורי הקלעים בשיקום אסירים ˇ מרצה∫ מינה בלומן ˇ 

מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ חופשי

 ßבאדר ב ßג ¨µÆ≥Æ±¥ ¨ßיום ד
∞≤∫π∞ ˇ הצßלנית זßקלין דה פרה¨ בסדרה∫ על צלילים ואנשים ˇ מרצה∫ רועי עלוני ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫±± ˇ שיר הלל לתחיית המתים¨ הסימפוניה השנייה של מאהלר¨ בסדרה∫ על צלילים ואנשים ˇ מרצה∫ רועי עלוני ˇ 

מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

 ₪ ±µ ˇ איום הטילים במזרח התיכון ˇ מרצה∫ דני אנושי ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ ±∑∫≥∞

∞≤∫∏± ˇ מסע עולמי באצטדיוני תבל עם שלושת הטנורים והסיפור מאחורי כל מקום ˇ מרצה∫ נתי גולדברג ˇ 

בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ חופשי

∞≤∫∏±̌  ¢פורים≠ קיבלו וקיימו¢¨ בסדרה∫ ¢מועדי ישראל≠ הזדמנות למשמעות¢̌  מרצה∫ אורית רוזנבליט̌  בית יד לבנים̌  חופשי

 ₪ µµ ∫המרוץ אל הפצצה¨ בסדרה∫ מהנדסי הניצחון ˇ מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי ˇ בית אבא חושי ˇ ∞∂ ₪¨ לאזרח ותיק ˇ ±π∫≥∞

 ₪ ≤µ ˇ רוברטו בולניו¨ בסדרה∫ מועדון הספר ˇ מרצה∫ שרי קוריצקי ˇ שלוחת בית אל של מתנ¢ס ליאו בקØבלש הפרא ˇ ≤∞∫∞∞

∞∞∫∞≥̌  ≤∂π∂¥≠±π± סיום מחצית ראשונה של שנות ה≠∞∂¨ בסדרה∫ ¢בסיפור ובצליל¢̌  מרצה∫ גיל נאור̌  בית יד לבנים̌  ∞¥ ₪ 

 ßבאדר ב ßד ¨∂Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ה
∞≤∫∞±̌  בשביס≠זינגר∫ עיון בסיפורו של בשביס≠זינגר ßאצפענצטערל אין טויערß ©חריר שבשער®¨ בסדרה∫ פניני תרבות היידיש 

ˇ מרצה∫ ד¢ר מרדכי יושקובסקי ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ מאבק הטיטאן¨ בסדרה∫ יצירות המופת  של המוסיקה האומנותית ˇ מרצה∫ ד¢ר איתן אור≠נוי ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫±± ˇ דברים שרואים משם≠ פירורי ¢פיקנטריה¢¨ בסדרה∫ כס המשפט ללא≠משפטנים ˇ מרצה∫ השופט בדימוס¨ שלי טימן ˇ 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ ®בית יד לבנים© בהפקת  אסכולות

∞∞∫∞≥ ˇ אקדמיית הביטלס בחיפה≠ מפגש שלישי ˇ מרצה∫ אורי משגב ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

 ßבאדר ב ßה ¨∑Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ו
∞≤∫∞± ˇ הניאו≠קלאסיקה והרומנטיקה¨ בסדרה∫ תולדות האומנות ˇ 

מרצה∫ מאיר בן זאב©אירי® ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

≤≤≤≥



ßבאדר ב ßו ¨∏Æ≥Æ±¥ ¨שבת
∞∞∫±± ˇ ציוני דרך בעולם התיאטרון הישראלי¨ בסדרה∫ שחרית שבת ˇ סינמטק חיפה ˇ ∞±ש¢ח ©מכירה מוקדמת® 

 ßבאדר ב ßז ¨πÆ≥Æ±¥ ¨ßיום א
∞≤∫∞± ˇ ¢בתוך הבית¢≠ בין מציאות לדמיוןØצרפת¨ בסדרה∫ קולנוע¨ פילוסופיה¨ פסיכולוגיה מעגלים משיקים ˇ 

מרצה∫ שרה אוסטרוב ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

 ₪ ¥µ ∫לאזרח ותיק ¨₪ µ∞ ˇ יוהאנס ברהמס¨ בסדרה∫ גדולי המלחינים ˇ מרצה∫ אלון קליבנוב ˇ בית אבא חושי ˇ ±∞∫≥∞

∞∞∫±± ˇ מסע מרתק על נהר היאנגצה ˇ מרצה∫ דני בן יוסף ˇ מועדון מיל¢ב סיני ˇ ∞≥ ₪ 

∞≤∫±± ˇ התפתחות המוח התלויה בסביבה¨ בסדרה∫ מוח וסביבה≠ יחסי שנאה אהבה ˇ מרצה∫ ד¢ר קרן בן יצחק ˇ בית הכט 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ®בהפקת אסכולות©

 ₪ ¥∞ ̌ ̌ בית יד לבנים  ̌ מרצה∫ נעם סגן≠ כהן  ̌ ¢דארווין וההרפתקה על הבייגל¢̈ בסדרה∫ גיאוגרפיה≠ ¢האנשים שעשו את ההבדל¢   ≤∞∫∞∞

 ßבאדר ב ßח ¨±∞Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ב
 ₪ ¥µ ∫לאזרח ותיק ¨₪ µ∞  ̌הגלריה הלאומית בלונדון¨ בסדרה∫ מוזיאונים מהכורסא̌  מרצה∫ ד¢ר אפי זיו̌  בית אבא חושי  ̌±∞∫∞∞

∞≤∫∞± ˇ סורים יש¨ וסוריהø°≠ על מדינה רבת תהפוכות ופנים¨ בסדרה∫ מה קורה במזרח התיכוןø על גאו≠אסטרטגיה¨ 

דת ופוליטיקה באזורנו ˇ מרצה∫ אסף רגב ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

 ∑±µ  ̌®ה¨ בסדרה∫ פרקים מביכים במלחמת ישראל̌  מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי̌  אולם רפפורט ©בהפקת אסכולותßכיס פלוג  ̌±∞∫≥∞

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪

∞∞∫∑± ˇ כשאילם מככב באופרה המדיום≠ מנוטי≠ מפגש עם הבמאי¨ בסדרה∫ דואט לאופרה וקולנוע ˇ מרצה∫ יוסי שיפמן ˇ 

µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

∞∞∫∞≥̌  ¢זהות בדויה≠ המתכון לכסיסת ציפורניים¢¨ בסדרה∫ ¢סוד הקסם הקולנועי¢̌  מרצה∫ גלית רויכמן̌  בית יד לבנים̌  חופשי

∞∞∫∞≥ ˇ פרשת צו©פורים®¨ בסדרה∫ פרשה באור הזוהר ˇ מרצה∫ דב אלבוים ˇ בית אבא חושי ˇ µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

 ßבאדר ב ßט ¨±±Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ג
̌ µ¥ ₪̈ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪  ̌ מוזיאון טיקוטין  ̌ מרצה∫ רחל אסתרקין  ̌ הבן של הכלה̈ גßון חוסה קאמפנלה̈ ארגנטינה̈ ±∞∞≥   ±∞∫∞∞

 ₪ ¥µ ∫לאזרח ותיק ¨₪ µ∞ ˇ כישוף וגאולה¨ בסדרה∫ רשומון ˇ מרצה∫ שרה אוסטרוב ˇ בית אבא חושי ˇ ±∞∫≥∞

∞≤∫±±̌  משפינוזה עד מנדלסון¨ בסדרה∫ זרמים ביהדות זמננו̌  מרצה∫ פרופß אברהם מלמד̌  בית יד לבנים ©בהפקת  אסכולות® 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µˇ

לחולה אהבה יש עור ברווז¨ במסגרת∫ הסלון הספרותי̌  מרצה∫ רוביק רוזנטל̌  בית אבא חושי̌  µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪   ̌≤∞∫∞∞

∞∞∫∞≥̌  ¢העונה האחרונה של מוטי ביטון¢Ø קובי עובדיה¨ בסדרה∫ מפגשים ספרותיים̌  מרצה∫ שרה שגיא̌  בית יד לבנים̌  ∞¥ ₪

דבר אל העצים ואל המנורה

אם חשבתם לרגע¨ שהלשונאים שלנו הם שומרי הלפיד והגחלת של תקופת המקרא � אז צדקתםÆ הכול התחיל שםÆ בוודאי 

הצרות שיש לנו עם הדגשים והחיריקים וכל סוגי ה¢וו¢ים שכל הזמן מתווכחים עליהם ואף אחד לא בדיוק יודע מה לעשות 

איתםÆ זאת אומרת � אם אתה לא לשונאיÆ   אם אתה¨ נניח¨ היית פרופß בהט של ¢ודייק¢ אזי לא הייתה לך כל בעיה להבחין בין 

Æ¢הריק¢ ל¢הוריק¢

אבל לשון איננה עומדת בפני עצמה � ¢שפה משקפת תרבות¢¨ ואם אתם לא בטוחים באמת הזאת¨ הרי מזומנת לכם הזדמנות 

לפגוש את מי שוודאי יצליח לשכנע אתכם � רוביק רוזנטל¨ לשונאי ושוחר השפה העברית¨ עיתונאי ©טור לשון קבוע ב¢מעריב¢® 

ועורך¨ חבר האקדמיה ללשון העברית¨ מי שכתב ספרים רבים בתחום הלשון והחברה בישראל¨ ביניהם ספר עכשווי מאין 

Æ®כמוהו � ¢מילון הסלנג המקיף¢ © מחברים∫ רוביק רוזנטל¨ רפאל ניר¨ רינה בן≠שחר

Æ ®±±Æ≥© ¢המפגש עם רוביק רוזנטל יתקיים בבית אבא חושי במסגרת הסדרה ¢הסלון הספרותי

 Æ®µÆ≤© ßרפי וייכרט שישוחח על דליה רביקוביץ ßופרופ ®∑Æ±© בטרימסטר זה יתארחו גם ©לפניו® יהודית קציר

≤¥≤µ



 ßבאדר ב ßי ¨±≤Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ד
∞≤∫π∞ ˇ רמברנדט¨ אמן הבארוק ההולנדי¨ בסדרה∫ הסיפור המרתק של הציור בארצות השפלה ˇ  מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ 

מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ ¢האם אתה אנטישמי¢ø¨ בסדרה∫ העולם נוכח השואה ˇ מרצה∫ עידית פרי ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

øהאם אתה אנטישמי

מן הצד האחד ≠ יחסי יהודים פולנים בראייה עכשווית¨ הדור השני למרצחים בגרמניה¨ חסידי אומות העולם¨ גורלם של ילדים 

יהודים בתקופת השואה¨ יאנוש קורצßאק ועוד¨ ומן הצד האחר � ניסיון לבחון את שתיקת העולם¨ את ההתנהגות של המעצמות 

ÆÆÆושל הוותיקן במשך מלחמת העולם השנייה והשואה והאם השאלות הפוליטיות קדמו לשאלות מוסר

כל אלה ועוד נושאים עולים בסדרת ההרצאות ¢העולם נוכח השואה¢ המתקיימת בבית נגלר בימי רביעי בבוקר¨ בעריכה 

Æובהגשה של עידית פרי

במהלך הטרימסטר הזה יוקדשו מפגשי הסדרה להיבטים שונים של הנושא¨ ובכלל זה∫ על שתיקת העולם¨ על חסידי אומות 

Æהעולם¨ על גרמניה שאחרי המלחמה ועוד

∞≤∫±± ˇ הנשים בנצרות¨ בסדרה∫ פאם פאטאל ˇ מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫±± ˇ נשים חובקות עולם¨ בסדרה∫ מקומות שלא תרצו להחמיץ ˇ מרצה∫ יואל שתרוג ˇ בית יד לבנים ©בהפקת אסכולות®

ˇ ∞π∂ ₪ לסדרה 

 ₪ ±µ ˇ אוסטרליה ווינה≠ נפלאות בית המלוכה ˇ מרצה∫ כרמלה בן ארצי ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ ±∑∫≥∞

∞∞∫∏± ˇ הפילוסופיה של הציונות¨ בסדרה∫ מסעות פילוסופיים ˇ מרצה∫ פרופß יוסף אגסי ˇ בית יד לבנים ©בהפקת אסכולות®

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ

∞≤∫∏± ˇ שרה לעולם בליווי הזמרת נעמי ניר ˇ מרצה∫ גיל נאור ˇ בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ חופשי 

 ßי¢א באדר ב ¨±≥Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ה
 ¨₪ ¥µ ˇ בהוטאן¨ ¢מדד האושר הלאומי¢¨ בסדרה∫ עולם הולך ונעלם ˇ מרצה∫ זאביק רילסקי ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ ±∞∫≥∞

לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇחשופים לציבור¨ בסדרה∫ דין ומשפט ˇ מרצה∫ עו¢ד גרי פאל ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

 ßי¢ב באדר ב ¨±¥Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ו
∞∞∫∞± ˇ ראייה מלאכותית≠ ממשקים חדשניים עם מערכת העצבים¨ בסדרה∫ פריצות דרך במדע ˇ מרצה∫ פרופß שי שוהם

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ ®סינמטק חיפה ©בהפקת  אסכולות ˇ

ßי¢ג באדר ב ¨±µÆ≥Æ±¥ ¨יום שבת
∞∞∫±± ˇ מפגש הצדעה ליוצר ולזמר אריק איינשטיין ז¢ל¨ בסדרה∫ שחרית שבת ˇ אולם רפפורט ˇ ∞± ₪ ©מכירה מוקדמת® 

ßי¢ד באדר ב ¨±∂Æ≥Æ±¥ ¨ßיום א
∞∞∫∞±̌  ¢נשים כובשות עולם¢̌  מרצה∫ יואל שתרוג̌  קולנוע עממי¨ ©הפקה � תו¢ת � תרבות ותיירות®̌  ∞µ ₪ כולל קפה ומאפה

 ßט¢ז באדר ב ¨±∏Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ג
∞≤∫±± ˇ ראשית הרפורמה ביהדות¨ בסדרה∫ זרמים ביהדות זמננו ˇ מרצה∫ פרופß אברהם מלמד ˇ בית יד לבנים¨ 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ ®בהפקת אסכולות©

∞≤∫π± ˇ גרמניה ואירופה≠ האליבי המושלם¨ בסדרה∫ ישראל והמזרח התיכון ˇ מרצה∫ פרופß משה צימרמן ˇ בית אבא חושי ˇ 

µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ הסיפורים שמאחורי הספרים עם יוסי אלפי ואלי עמיר ˇ בית יד לבנים ˇ ∞≤ ₪ 

ßי¢ז באדר ב ¨±πÆ≥Æ±¥ ¨ßיום ד
 ₪ ¥∞ ̌ ̌ בית נגלר  ̌ מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי  ̈ בסדרה∫ פרקים בהיסטוריה של שרותי הביטחון  ±π¥π ≠תורת הביטחון של ישראל ̌  ±∞∫≥∞

∞≤∫∞± ˇ לארס פון טרייר¨ הילד הרע של הקולנוע הדני¨ בסדרה∫ קולנוע עולמי ˇ מרצה∫ רחל אסתרקין ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ 

µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∑± ˇ יהדות במיטבה ˇ מרצה∫ עמנואל דואק ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ ∞± ₪ 

∞≤∫∏± ˇ שייקה אופיר ˇ מרצה∫ משה ליכומנוב ˇ בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ חופשי 

≤∂≤∑



 ßי¢ח באדר ב ¨≤∞Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ה
∞≤∫∞± ˇ ה¢מונמרטר¢ וחיי הלילה של פאריז¨ בסדרה∫ פאריז≠ עיר של אומנות ˇ מרצה∫ ד¢ר אפי זיו ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞∞∫±± ˇ לראות אומנות בזמן אמת ˇ מרצה∫ רותי דירקטור ˇ מוזיאון חיפה לאומנות ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫±± ˇ על עדים וזיכרון¨ בסדרה∫ כס המשפט≠ ללא משפטנים ˇ מרצה∫ השופט בדימוס¨ שלי טימן ˇ בית יד לבנים¨ 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ ®בהפקת אסכולות©

∞∞∫∂± ˇ מה זה בעצם זיכרון¨ בסדרה∫ היה או לא היה∫ זיכרון¨ נפש ומוח ˇ מרצה∫ פרופß יורם יובל ˇ אולם רפפורט ˇ 

 ₪ ∂µµ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∂π∞

 ßבאדר ב ßכ ¨≤≤Æ≥Æ±¥ ¨יום שבת
∞∞∫±± ˇ על היחס של השלטון בארה¢ב ליהדות¨ בסדרה∫ שחרית שבת ˇ מרצה∫ ד¢ר מאיר רוזן ˇ סינמטק חיפה ˇ חופשי

ßכ¢א באדר ב ¨≤≥Æ≥Æ±¥ ¨ßיום א
∞∞∫∞± ˇ סוריה ≠ על מהפכה ואנרכיה¨ בסדרה∫ היסטוריה ואקטואליה במזרח התיכון ˇ מרצה∫ פרופß עוזי רבי ˇ סינמטק חיפה 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ ®בהפקת אסכולות ©

∞≤∫∞± ˇ היחידה של בטהובן≠ ¢פידליו¢¨ בסדרה∫ אופרהø הרבה יותר ממוסיקה ˇ מרצה∫ מרב ברק ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞∞∫±± ˇ הנקמה באבי הכלה≠ לבן¨ שאול האם זו נקמת המנוצלø ˇ מרצה∫ עליזה לנגר ˇ מועדון מיל¢ב סיני ˇ ∞≥ ₪ 

∞≤∫±± ˇ התפתחות המוח תוך שימת דגש במערכת הרגש והקוגניציה¨ בסדרה∫ מוח וסביבה≠ יחסי שנאה אהבה ˇ 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ ®מרצה∫ ד¢ר קרן בן יצחק ˇ בית הכט ©בהפקת אסכולות

ßכ¢ב באדר ב ¨≤¥Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ב
 ¨₪ ¥µˇ סקוטלנד וכבשים שיכורות מוויסקי¨ בסדרה∫ עולם בראי הקולנוע ˇ מרצה∫ אילת איידלברג ˇ בית אבא חושי ˇ ∞π∫≥∞

לאזרח ותיק∫  ∞¥ ₪  

∞≤∫∞± ˇ אנסלם קיפר∫ ¢ מגריט¢¨ ±∏π±¨ בסדרה∫ יצירות מופת במחצית השנייה של המאה ה≠∞≥ ˇ מרצה∫ טל לניר ˇ 

מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ הבכייה לדורות≠ הרובע היהודי נופל לידי הלגיון הירדני¨ בסדרה∫ פרקים מביכים במלחמת ישראל ˇ 

 ₪ ∂∑µ ∫לאזרח ותיק ¨₪ ∑±µ ˇ ®מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי ˇ אולם רפפורט ©בהפקת אסכולות

∞≤∫∞± ˇ מסע בעקבות נפוליאון ∂π±µ≠±∑π±¨ בסדרה∫ ¢שנים סוערות¢ ˇ מרצה∫ עוזי טאובר ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∏± ˇ סיכונים וסיכויים של ישראל במזרח תיכון משתנה¨ בסדרה∫ מעורב ישראלי ˇ מרצה∫ תא¢ל ©במילß® גדי זוהר ˇ 

בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ ∞≥ ₪ 

∞≤∫π± ˇ לתולדותיו של החוק המקראי∫ המקרה של העבד העברי¨ בסדרה∫ מהמקרא לספרות האגדה ˇ 

מרצה∫ פרופß יאיר זקוביץ ˇ בית אבא חושי ˇ µ∂ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ מפגש הנשיאים≠ טרומן וייצמן¨ בסדרה∫ ¢מפה ומשם¢ ˇ מרצה∫ עו¢ד גרי פאל ˇ בית יד לבנים ˇ חופשי

 ßכ¢ג באדר ב ¨≤µÆ≥Æ±¥ ¨ßיום ג
∞∞∫±± ˇ ¢כבודה של בת מלך פנימה¢¨ בסדרה∫ ¢כזה ראה וקדש≠ כזה ראה וחדש¢ ˇ מרצה∫ בנימין יוגב ˇ בית יד לבנים ˇ חופשי

 ¨₪ ∂µ ˇ התמודדות חיובית עם מציאות שלילית¨ בסדרה∫ ממשבר להזדמנות ˇ מרצה∫ אנאבלה שקד ˇ בית אבא חושי ˇ ±π∫≥∞

לאזרח ותיק∫ ∞∂ ₪ 

∞≤∫π± ˇ מסע למצרים¨ בסדרה∫ מסע עולמי ˇ מרצה∫ נתי גולדברג ˇ מתנ¢ס נוה יוסף ˇ ∞≤ ₪ 

∞∞∫∞≥ ˇ ¢הגדר¢≠ סיפורה של גדר הביטחון ביהודה ושומרון¨ 

בסדרה∫ ¢ארץ ישראל ממבט אחר¢ ˇ מרצה∫ יגאל גרייבר ˇ בית יד לבנים ˇ חופשי

≤∏≤π



 ßכ¢ד באדר ב ¨≤∂Æ≥Æ±¥ ¨יום ד
∞≤∫∞± ˇ יהודי הסוד¨ בסדרה∫ העולם נוכח השואה ˇ מרצה∫ עידית פרי ˇ בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ על סיבובים וקידות¨ בסדרה∫ יצירות המופת של המוזיקה האומנותית ˇ מרצה∫ ד¢ר איתן אור≠ נוי ˇ מוזיאון טיקוטין

ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫±± ˇ פולין≠ כשעבר והווה נפגשים¨ בסדרה∫ מקומות שלא תרצו להחמיץ ˇ מרצה∫ יואל שתרוג ˇ בית יד לבנים © בהפקת 

 ₪ ∂µµ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∂π∞ ˇ ®אסכולות

 ₪ ±µ ˇ מלחמת קדש ˇ מרצה∫ דני אנושי ˇ מועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ˇ ±∑∫≥∞

∞∞∫∏±̌  חידושים ותגליות בתורת המוסר¨ בסדרה∫ מסעות פילוסופיים̌  מרצה∫ פרופß שאול סמילנסקי̌  בית יד לבנים ©בהפקת 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ ®אסכולות

∞≤∫∏± ˇ העולם הנסתר של הנגב ˇ מרצה∫ מוטי מנדלסון ˇ בית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים ˇ חופשי

∞∞∫∞≥̌  ¢המוגולים≠ הודו בין אסלאם להינדואיזם¢¨ בסדרה∫ ¢הודו≠ עולם אחר¢̌  מרצה∫ אביהו בר אייל̌  בית יד לבנים̌  חופשי 

 ßכ¢ה באדר ב ¨≤∑Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ה
∞≤∫∞±̌  עושים סדר ב¢ליל הסדר¢¨ בסדרה∫ סיפורי אבות האומה̌  מרצה∫ יוסי נינוה̌  מוזיאון טיקוטין̌  µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

ßכ¢ו באדר ב ¨≤∏Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ו
∞∞∫∞±̌  רפואה בעידן הדיגיטלי¨ בסדרה∫ פריצות דרך במדע̌  מרצה∫ פרופß חוסאם חאיק̌  סינמטק חיפה ©בהפקת אסכולות® 

 ₪ ∂∑µ ∫לאזרח ותיק ¨₪ ∑±µ ˇ

ßכ¢ז באדר ב ¨≤πÆ≥Æ±¥ ¨שבת
∞∞∫±± ˇ מנחם טילמן על ¢אוליגרכים¢¨ בסדרה∫ שחרית שבת ˇ סינמטק חיפה ˇ חופשי

 ßכ¢ח באדר ב ¨≥∞Æ≥Æ±¥ ¨ßיום א
∞≤∫±± ˇ מהי למידהø¨ בסדרה∫ מוח וסביבה≠ יחסי שנאה אהבה ˇ מרצה∫ ד¢ר קרן בן יצחק ˇ 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ ®בית הכט ©בהפקת אסכולות

 ßכ¢ט באדר ב ¨≥±Æ≥Æ±¥ ¨ßיום ב
∞≤∫∞± ˇ קסם החליל¨ בסדרה∫ זו בכלל אופרה אחרתÆÆÆ ˇ מרצה∫ מרב ברק ˇ מוזיאון טיקוטין ˇ µ¥ ₪¨ לאזרח ותיק∫ ∞¥ ₪ 

∞≤∫∞± ˇ צה¢ל בין ¢דגל הדיו¢ להקמת יחידה ±∞± של הצנחנים¨ בסדרה∫ פרקים מביכים במלחמת ישראל ˇ 

 ₪ ∂∑µ ∫לסדרה¨ לאזרח ותיק ₪ ∑±µ ˇ ®מרצה∫ ד¢ר יצחק נוי ˇ אולם רפפורט ©בהפקת אסכולות

∞≤∫∞± ˇ תמונה אחת שווהÆÆÆÆ≠ ישראל בראי הקריקטורה הערבית המוסלמית¨ בסדרה∫ מזרח תיכון חדשø° ˇ מרצה∫ אסף רגב ˇ 

בית נגלר ˇ ∞¥ ₪ 

≥∞≥±



אינדקס

סיפורי המקרא

±Æ± במועדון מיל¢ב נווה יוסף Æ± Ø∞≥ בבית אבא חושי Æ± Ø≤≥ במוזיאון טיקוטין Æ± Ø∂≥ במועדון מיל¢ב סיני Æ± Ø∑≥ בבית אבא חושי 

Æ≤ Ø∞≥ במוזיאון טיקוטין Æ≤ Ø≤≥ במועדון מיל¢ב סיני Æ≥ Ø≤≥ במועדון מיל¢ב סיניÆ≥ Ø¥≥ בבית אבא חושי

ציור וציירים

±Æ± במוזיאון טיקוטין Æ± Ø∂ במוזיאון טיקוטין Æ± Ø∞± במוזיאון טיקוטין Æ± Ø±± בסינמטק חיפהÆ±  Ø≤± בבית נגלר πÆ± Ø≥ במוזיאון 

 Øבבית נגלר ≤∞Æ≤ Øבמוזיאון טיקוטין ±∑Æ≤ Øבמוזיאון חיפה לאומנות ±≥Æ≤ Øבמוזיאון טיקוטין ±≤Æ≤ Øבבית נגלר ±∞Æ≤ Øטיקוטין

≤Æ≥ בבית הכטÆ≥ Ø¥ במוזיאון טיקוטיןÆ≥ Ø∑ במוזיאון טיקוטיןÆ≥ Ø≥± במוזיאון טיקוטיןÆ≥ Ø∞≥ בבית נגלרÆ≥ Ø∞≥ במוזיאון חיפה 

לאומנותÆ≥ Ø¥≥ במוזיאון טיקוטין

ישראל והמזרח התיכון

±Æ≤± במוזיאון טיקוטין Æ± Ø∑≥ בבית יד לבנים ולהגנה Æ± Ø∑≥ בבית נגלר πÆ± Ø≥ בית נגלר µÆ≤ Ø במועדון מיל¢ב שושנת הכרמל 

Æ≤ Ø∞± במוזיאון טיקוטין Æ≤ Ø±± בבית אבא חושי Æ≤ Ø∂± בבית יד לבנים Æ≤ Ø∑± בבית נגלר Æ≤ Ø∑± באולם רפפורטπÆ≤ Ø± בבית 

 Ø באולם רפפורט ≥Æ≥ Øחיים Æבבית יד לבנים ולהגנה ק ≤∂Æ≤  Øחיים Æבבית יד לבנים ולהגנה ק ≤¥Æ≤ Øבאולם רפפורט ≤¥Æ≤ Øנגלר

≤µÆ במועדון מיל¢ב שושנת הכרמלÆ≥ Ø∞± במוזיאון טיקוטין Æ≥ Ø∏± בבית אבא חושיÆ≥ Ø≤≥ בסינמטק חיפהÆ≥ Ø¥≥ בבית יד לבנים 

ולהגנה קÆ חייםµÆ≥ Ø≥ בבית יד לבניםÆ≥ Ø±≤ בבית נגלר

השואה

≤µÆ≤ Øבבית נגלר µÆ≤ Ø בבית נגלר ≤≤Æ± Ø בבית אבא חושי ±¥Æ± Ø בבית נגלר ±Æ±

 במוזיאון טיקוטיןÆ≤ Ø∂≥ בבית נגלרÆ≥ Ø≥± בבית נגלרÆ≥ Ø∂≥ בבית נגלר

ההעפלה
±µÆ± בבית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים Æ≤ Ø≥ בבית יד לבנים 

רואים עולם
±Æ± בסינמטק חיפה ©תו¢ת® Æ± Ø≥ במוזיאון טיקוטין Æ± Ø≥± במועדון מיל¢ב סיני Æ± Ø¥± במתנ¢ס נווה יוסף πÆ± Ø± בקולנוע עממי 

©תו¢ת® Æ± Ø∑≥ בבית אבא חושי πÆ± Ø≥ במועדון מיל¢ב שושנת הכרמל πÆ± Ø≥ בבית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים Æ≤ Ø≤ בבית יד 

לבנים ולהגנה קÆ חיים Æ≤ Ø¥ במועדון מיל¢ב שושנת הכרמלÆ≤ Ø∏ בסינמטק חיפהπÆ≤ Ø במועדון מיל¢ב סיניÆ≤ Ø∞± בבית אבא 

 Øבבית אבא חושי ≥Æ≥ Øחיים Æבבית יד לבנים ולהגנה ק ±πÆ≤ Øבמועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ±πÆ≤ Øבקולנוע עממי ±∑Æ≤ Øחושי

 Øבמוזיאון טיקוטין ±≥Æ≥ Øבמועדון מיל¢ב שושנת הכרמל ±≤Æ≥ Øבבית יד לבנים ±≤Æ≥ Øבמועדון מיל¢ב סיני πÆ≥ Øבבית נגלר ¥Æ≥

≤µÆ≥ במתנ¢ס נוה יוסףÆ≥ Ø∂≥ בבית יד לבניםÆ≥ Ø∂≥ בבית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים

ההיסטוריה של א¢י
±Æ± במועדון מיל¢ב שושנת הכרמל Æ± Ø±≥ בבית יד לבניםÆ≤ Ø¥≥ בבית אבא חושי

עמים ותרבויות
±Æ≤± בבית אבא חושי Æ± Ø¥± בבית אבא חושי µÆ± Ø± בבית יד לבנים Æ± Ø∂± במוזיאון טיקוטין Æ± Ø±≥ בשלוחת טבריה µ± של 

מתנ¢ס הדר µÆ≤ Ø בבית יד לבניםÆ≥ Ø≤ במוזיאון טיקוטיןÆ≥ Ø∂≥ בבית יד לבנים

מנהיגים ופורצי דרך
 Øבבית יד לבנים πÆ≤ Øבבית נגלר ≤Æ≤ Ø בבית יד לבנים ±≤Æ± Ø בבית נגלר ∂Æ± Ø בבית נגלר µÆ± Ø ®חייםÆבבית יד לבנים ולהגנה ©ק ±Æ±

≥Æ≥± בבית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים Æ≤ Ø∞≥ בבית יד לבניםÆ≥ Ø≥ בבית נגלרπÆ≥ Ø בבית יד לבנים 

יהדות
±Æ± במתנ¢ס הדר Æ± Ø∂ בשלוחת בית אל של מתנ¢ס ליאו≠בק Æ± Ø∑ במתנ¢ס הדר Æ± Ø≥± במועדון מיל¢ב הזית Æ± Ø¥± במתנ¢ס 

הדרµÆ± Ø± במועדון מיל¢ב שושנת הכרמל Æ± Ø∂± בבית יד לבניםÆ±  Ø±≥ במתנ¢ס הדר Æ± Ø≥≥ במדרשה לנשים ¢שביל השושנים¢ 

 Øשלוחת רמות ספיר במתנ¢ס רמות   ¥Æ≤ Øבשלוחת בית אל של מתנ¢ס ליאו בק ≥Æ≤ Øבשלוחת רמת אלון במתנ¢ס רמות ≤πÆ±  Ø

≥µÆ בבית יד לבנים ולהגנה קÆ חייםπÆ≤ Ø במועדון מיל¢ב אלי כהןÆ≤ Ø∑± בבית אבא חושיÆ± Ø∏≥ במתנ¢ס הדרÆ≤  Ø∂≥ במועדון 

מיל¢ב שושנת הכרמלÆ≥ Ø¥ בבית יד לבניםµÆ≥ Ø בבית יד לבניםÆ≥ Ø∞± בבית אבא חושיÆ≥ Ø±± בבית יד לבניםÆ≥ Ø≥± בבית יד 

לבניםÆ≥ Ø∏± בבית יד לבניםπÆ≥ Ø± במועדון מיל¢ב שושנת הכרמלµÆ≥ Ø≥ בבית יד לבניםÆ≥ Ø∑≥ במוזיאון טיקוטין

≥≤≥≥



קולנוע
±Æ± בבית יד לבנים Æ± Ø≤± בסינמטק חיפה Æ± Ø¥± במוזיאון טיקוטין πÆ± Ø± בבית נגלר Æ± Ø≥≥ במוזיאון טיקוטיןÆ≤ Ø∞± בבית יד 

 Øבמוזיאון טיקוטין ±±Æ≥ Ø בבית יד לבנים ±∞Æ≥ Øבמוזיאון טיקוטין ±πÆ≤ Øבבית אבא חושי ±∑Æ≤ Øבמוזיאון טיקוטין ±±Æ≤ Ø לבנים

≤πÆ± במוזיאון טיקוטיןÆ≥ Ø¥≥ בבית אבא חושיÆ≥ Ø∞± בסינמטק חיפה

מוסיקה קלאסית
 Øבבית נגלר ≤∂Æ± Ø במוזיאון טיקוטין ±µÆ± Ø בסינמטק חיפה ±≥Æ± Ø בבית אבא חושי ±≤Æ± Ø במוזיאון טיקוטין ∏Æ± Ø בבית נגלר ≤Æ±

±Æ∑≥ במוזיאון טיקוטיןÆ± Ø∏≥ במוזיאון טיקוטיןµÆ≤ Ø במוזיאון טיקוטיןÆ≤ Ø∂ בבית נגלרπÆ≤ Ø בבית אבא חושיÆ≤ Ø∞± בסינמטק 

 Æבבית יד לבנים ולהגנה ק µÆ≥ Øבמוזיאון טיקוטין µÆ≥ Øבמוזיאון טיקוטין ≤∂Æ≤ Øבמוזיאון טיקוטין ≤¥Æ≤ Øבבית נגלר ≤≥Æ≤ Øחיפה

חיים Æ≥ Ø∂ בבית נגלר πÆ≥ Ø בבית אבא חושיÆ≥ Ø≤≥ בבית נגלרÆ≥ Ø∂≥ במוזיאון טיקוטיןÆ≥ Ø±≤ במוזיאון טיקוטין

מוסיקה פופולרית � עולמית וישראלית
±Æ≥ בבית נגלרÆ≤ Ø≤ במוזיאון טיקוטיןÆ≤ Ø∂ בבית נגלרÆ≥ Ø∂ בבית נגלר Æ≥ Ø≥± בבית יד לבנים ולהגנה קÆ חיים 

±µÆ במועדון מיל¢ב אלי כהן Æ± Ø∏ במועדון מיל¢ב כרמל Æ± Ø≥± במועדון מיל¢ב רוממה πÆ± Ø± במועדון מיל¢ב הזית Æ≤ Ø±± במועדון 

מיל¢ב נוה יוסףÆ≤ Ø∏± במועדון מיל¢ב שושנת הכרמל

ארכיטקטורה¨ מוזיאונים וגלריות
±Æ∂ בבית אבא חושי Æ± Ø≤≥ בבית נגלרÆ≤ Ø≤ בבית אבא חושיÆ≤ Ø∑ במוזיאון טיקוטיןÆ≥  Ø∞± בבית אבא חושי 

סיפורים¨ ספרים וסופרים
±µÆ במועדון מיל¢ב אלי כהןÆ± Ø∑ בשלוחת רמות ספיר של מתנ¢ס רמות Æ± Ø∑ במועדון מיל¢ב שושנת הכרמל Æ± Ø∑ במתנ¢ס 

הדרÆ±  Ø∑ בבית אבא חושי Æ± Ø∑ בבית יד לבנים Æ± Ø∏ בשלוחת בית אל של מתנ¢ס ליאו≠בק Æ± Ø∏ בבית יד לבנים Æ± Ø∏± בסינמטק 

 Øבמועדון מיל¢ב הזית ≤Æ≤ Øבבית יד לבנים ≤∏Æ± Ø בשלוחת רמות ספיר של מתנ¢ס רמות ≤±Æ± Ø במוזיאון טיקוטין ≤∞Æ±  Øחיפה

 Æבספריית ש ±±Æ≤ Øבמוזיאון טיקוטין ∂Æ≤ Øבבית אבא חושי µÆ≤ Øבשלוחת בית אל של מתנ¢ס ליאו בק µÆ≤ Øבבית יד לבנים ¥Æ≤

שלוםÆ≤  Ø≥± בבית נגלרµÆ≥ Ø שלוחת בית אל של מתנ¢ס ליאו בקÆ≥ Ø∂ במוזיאון טיקוטיןÆ≥ Ø±± בבית אבא חושיÆ≥ Ø±± בבית יד 

לבניםÆ≥ Ø∏± בבית יד לבנים

פסיכולוגיה¨ פילוסופיה ומדע
±Æ∑ שלוחת טבריה µ± של מתנ¢ס הדר Æ± Ø∏ בבית אבא חושי πÆ± Ø± בבית נגלר Æ± Ø±≥ בבית אבא חושי Æ± Ø≥≥ בבית יד לבנים 

ולהגנה קÆ חיים Æ≤ Ø¥ בשלוחת טבריה µ± של מתנ¢ס הדרÆ≤ Ø¥ במוזיאון טיקוטיןÆ≤ Ø∂± בבית נגלרÆ≤ Ø∑± במועדון מיל¢ב אלי 

 ≥∞Æ≥ Øבבית יד לבנים ≤∂Æ≥ Øבבית הכט ≤≥Æ≥ Øבאולם רפפורט ≤∞Æ≥ Øבבית הכט πÆ≥ Øבבית נגלר πÆ≥ Øבבית אבא חושי ±∏Æ≤ Ø כהן

בבית הכט

מלחמות ישראל
±Æ∏ במרכז קהילתי קריית שמואל Æ≥ Ø∞± באולם רפפורט Æ≥ Ø∂≥ במועדון מיל¢ב שושנת הכרמל Æ≥ Ø±≤ באולם רפפורט

מלחמה ושלום במאה ה≠∞≥
±µÆ± בבית אבא חושי Æ± Ø∞≤ במוזיאון טיקוטין Æ≤  Ø≤ בבית נגלר Æ≤  Ø≥± בבית אבא חושי Æ≤ Ø∏± במוזיאון טיקוטין µÆ≥ Ø בבית 

אבא חושי

תרבות היידיש
±πÆ במוזיאון טיקוטיןÆ≤ Ø∂ במוזיאון טיקוטין Æ≥ Ø∂ במוזיאון טיקוטין

משפט
 ±Æ∞≤ בבית נגלר Æ≤ Ø± בסינמטק חיפה Æ≥ Ø∂ בבית יד לבנים Æ≥ Ø≤± בבית נגלר Æ≥ Ø∞≥ בבית יד לבנים

רפואה
±Æ∏≥ במועדון מיל¢ב שושנת הכרמל Æ≤ Ø∏± במתנ¢ס הדר Æ≥ Ø¥± בסינמטק חיפה Æ≥ Ø∏≥ בסינמטק חיפה

≥¥≥µ
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מועדון הרצאות לאזרחים ותיקים


