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העונה שחלפה הייתה עונה נהדרת: לחמשת מוזיאוני חיפה נוסף מוזיאון הרמן שטרוק בביתו היפה של 
הרמן שטרוק, ששופץ ושוקם בקפדנות. במוזיאון החדש מוצג מבחר מעבודותיו של שטרוק וכן תפתח 
בו תערוכה של שבעים יצירות של האמן הספרדי גויה בחודש ספטמבר. במקביל תוצגנה במוזיאון גם 

תערוכות מתחלפות של אמני הדפס עכשווים ותפתח בו סדנת הדפס. 

לצוות המרצים של מועדון תרבות הצטרפו ד"ר ליאורה מלכא ילין, מרצה למחול, רז יצחקי, מרצה 
למוזיקת הג'אז וגליה דור, מרצה לתרבות יפן. כמו כן שבו אלינו מרצים ותיקים ומבוקשים: עידן 

צ'רני ואלון קליבנוב. 

גם השנה אנו מציעים סיורים בארץ ובחו"ל עם מיטב המדריכים.

המוזיאונים מקיימים פעילות תרבותית מגוונת הכוללת תערוכות מתחלפות, חוגים וקורסים והקרנת 
סרטי איכות. השנה נקרין סרטי איכות גם באודיטוריום של מוזיאון חיפה לאמנות. 

אנו שמחים להזמין אתכם לקחת חלק במגוון האירועים והפעילויות של מוזיאוני חיפה. אנו מודים 
לכם על האמון הרב שאתם נותנים בנו ומקווים כי נמשיך ליהנות ביחד מהתוכניות החדשות.

בברכת שנה טובה,
נסים טל, מנכ"ל, מוזיאוני חיפה

פתח דבר

מיקי דרור

events@hms.org.il מנהלת מחלקת אירועים ותוכן

דיה מלמד

events@hms.org.il מפיקה ומתאמת, מחלקת אירועים ותוכן

אולגה רידנר, איסנה קושניר וורוניקה סויד

kupa@tmja.org.il שירות לקוחות מוזיאון טיקוטין

תוכן עניינים

4-5 על צלילים ואנשים | רועי עלוני 

6 אופרה | מרב ברק 

7 הגרוטסק באמנות | טל לניר 

8-9 מסאלה הודית | יותם יעקבסון 

10-11 מזרח תיכון | אסף רגב 

12 ג'אז | רז יצחקי 

13 סיפורים ארצישראליים | ד"ר יצחק נוי 

14 ספרי הילדות שקראנו | ד"ר דורית הופ 

15 יהדות אירופה | בתיה דביר 

16-17 תרבות יפן | גליה דור 

18-19 מסעות אהבה מוזיקליים | ד"ר אורית וולף 

20-21 איטליה הקסומה | ד”ר אפי זיו 

22 יצירות המופת במוזיקה | ד”ר איתן אור-נוי 

23 אמנות רוסית | אלון קליבנוב  

24-25 הרצאות מעולם אחר | עידן צ’רני 

26-27 מועדון הסרט הטוב | רחל אסתרקין 

28 ספר שמות | יוסי נינוה 

29 אמנות הסיפור היהודי | ד”ר מרדכי יושקובסקי 

30-31 מחול | ד”ר ליאורה מלכא ילין 

32-33 מגלי עולם | זאביק רילסקי 

34-35 סיורים בחיפה | אדר’ וליד כרכבי 

אגודת הידידים

38-39 מפגשי תרבות ואמנות | בתיה רחמילביץ' 
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רועי עלוני
עלוני החל לנגן בפסנתר 

בגיל 6 וזכה במגוון פרסים 
בתחרויות לפסנתרנים 

ברחבי העולם. הוא מרבה 
להופיע ברחבי הארץ כמרצה 
וכנגן מוזיקה קלאסית וקלה.

על הסדרה
הסדרה עוסקת בחיי מלחינים, 
ביצירותיהם, במכלול הנסיבות 
ובזיקה  לכתיבתן  שהביאו 
התרבותית  רית,  ההיסטו
התקופה  של  והחברתית 
שחיו בה. במהלך הסדרה אף 
נעסוק בצורות המוזיקליות 
המרכזיות, בהתפתחות כלי 
הנגינה ובמבצעים הגדולים.

מרצה: רועי עלוני

ימי ראשון | 9:30 | 11:30

על צלילים
ואנשים
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 16.11.14
9:30 | מסקאני, "אבירות כפרית"

יצירה דרמטית וריאליסטית שהפכה לאבן הפינה 
בסגנון ה"וריזמו", המציין חופש ותנופה בביטוי 

הרגשי. 

11:30 | מ"ציפור האש" ועד ל"פולחן האביב" 
הבלטים הגדולים של סטרווינסקי

סטרווינסקי הצליח לשלב בהצלחה, באופן מקורי 
ועז הבעה, בין שיר העם הרוסי, הפרימיטיביזם של 

רוסיה הפגאנית והקומדיה דל-ארטה האיטלקית.

21.12.14
9:30 | בטהובן, קונצ'רטו מס' 5 )"הקיסר"( 

לפסנתר ולתזמורת
כיצד הצליח בטהובן, המלחין הגאון, לייצר מוזיקה 
השופעת אופטימיות ותעצומות נפש דווקא באחת 

מתקופות השפל של חייו? 

11:30 | צ'ייקובסקי, הסימפוניה החמישית 
)"הגורל"(

במפגש זה נבחן מהו "סינדרום הסימפוניה 
החמישית" כיצירה העוסקת בגורל, וכן נעסוק בחוט 
המקשר בין בטהובן, מאהלר, צ'ייקובסקי ומלחינים 

דגולים אחרים.   

25.1.15
9:30 | הנדל, אורטוריית "משיח"

יצירת מופת זו מציגה בדרמטיות רבה את סיפור 
חייו של ישו. הנדל החייה את ז'אנר האורטוריה 

והפכו לאחד מן הז'אנרים החשובים של המוזיקה 
החילונית בתקופתו. 

11:30 | רוסיני, מיסה חגיגית קטנה
לאחר כשלושים שנות בצורת מוזיקלית, חיבר 

לפתע רוסיני יצירה ווקאלית מופלאה זו, שבה הראה 
שוב עד כמה הוא ענק מוזיקלי. 

15.2.15
9:30 | צ'ייקובסקי – קונצ'רטו לפסנתר 

ולתזמורת מס' 1
במפגש זה נכיר את ז'אנר הקונצ'רטו על רקע 
מסלול חייו הפתלתל של אחד מגדולי האומה 

הרוסית.

11:30 | דמיטרי שוסטקוביץ' – סימפוניית 
"לנינגרד"

אחת מיצירותיו החשובות של שוסטקוביץ', 
שנתפסה כ"תעמולה מוזיקלית" ברוחה המבטאת את 

הפטריוטיות הסובייטית.  

15.3.15
9:30 | בראהמס, הסימפוניה הרביעית

נאזין ליצירתו הבשלה והמופתית של בראהמס, 
מגדולי המלחינים הגרמנים של התקופה הרומנטית, 
בביצועה של אחת מתזמורות הנוער הטובות בתבל. 

11:30 | בראהמס, הקונצ'רטו הכפול
באמצע שנות החמישים לחייו חיבר יוהאנס 

בראהמס את יצירתו התזמורתית האחרונה – 
הקונצ'רטו לכינור, צ'לו ותזמורת. במפגש זה נבחן 

את הנסיבות שהביאו לכתיבתה של יצירה בלתי 
שגרתית זו ונעסוק בשאלה כיצד השפיעו על 

החלטותיו כמלחין. 

19.4.15
9:30 | גבריאל פורה: פרנץ שוברט הצרפתי

מפגש מרהיב עם עולם הצלילים המופלא של אחד 
מגדולי מלחיני צרפת בשלהי המאה התשע-עשרה. 
שמו מתנוסס על גבי יצירות האוצרות כמה מרגעי 

הקסם של המוזיקה הצרפתית. 

11:30 | גלגולו של ניגון, פגניני – הקפריצ'יו 
האחרון לכינור

נאזין לאחת מיצירותיו המפרכות של ניקולו פגניני 
ונצא למסע מוזיקלי מופלא בעקבות הפרפראזות 

המוזיקליות שנכתבו לפיה.  

10.5.15
9:30 | האטיוד, תרגיל מפרך או יצירה 

קונצרטית לגיטימית? 
במפגש זה נבחן את נקודת המפנה של האטיוד – 

מתרגול מוזיקלי טכני ליצירת אמנות אמיתית. 

11:30 | שומאן, הקונצ'רטו לפסנתר
ניכנס לעולמו הפנימי של שומאן, המלחין המרתק, 

ונבחן כיצד מוזרויותיו מצאו את ביטוין בכמה 
מיצירותיו הגדולות. 

21.6.15
9:30 | "הקלאסית" של מאהלר, הסימפוניה 

הרביעית
מסע מוזיקלי מרהיב ביצירתו של מאהלר – מן התום 
הילדותי בראשיתה ועד למיאוס בארציות והתענגות 

על השמחות השמימיות בסופה.

11:30 | מאהלר, הסימפוניה החמישית
במפגש נאזין ליצירה זו, הנעה בין הבומבסטי ללירי, 

בין טרגדיה ואושר, בין ייאוש ותקווה. 

19.7.15
9:30 | נסיך הקומדיה של דנמרק, ויקטור 

בורגה
איש כול-יכול בעולם המוזיקה: פסנתרן, מנצח 

ובעיקר קומיקאי בחסד, ששילב בין הקומדיה ובין 
המוזיקה הקלאסית המעונבת.

11:30 | "סיפור הפרברים"
במפגש זה נבחן את האופן שבו שילב ליאונרד 

ברנשטיין את הסיפור הנודע של "רומיאו ויוליה" 
בתוך חיי הכרך של אמריקה של שנות החמישים 

ויצר את אחד ממחזות הזמר הגדולים שנכתבו 
אי-פעם.
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מרב ברק
דוקטורנטית ומרצה אורחת 

בפקולטה לאמנויות, 
אוניברסיטת תל אביב. 

מרצה בקתדראות רבות 
ברחבי הארץ ומדריכה 

טיולים מוזיקליים באירופה.

3.11.14 | "לה צ'נרנטולה" מאת רוסיני
באופרה וירטואוזית ומשעשעת זו מתואר סיפור 

סינדרלה באופן שונה ומפתיע.

15.12.14 | בין "מנון לסקו" ל"סנונית"
במפגש זה נעסוק בגיבורות האופרות המקוריות 
של פוצ'יני. לקראת ההפקה "לה רונדינה" בבית 

האופרה בתל אביב. 

26.1.15 | סוגיית החרם על ואגנר בישראל
בהתייחס לסוגיה המורכבת של החרם נעסוק 

בשאלה: כיצד יש להתייחס ליצירותיו של אמן 
לנוכח אישיותו ועמדותיו? 

זו
בכלל 

אופרה 
אחרת

מרצה: מרב ברק

ימי שני | 10:30

על הסדרה
הסדרה עוסקת בעולמה הדרמטי, 
הגרנדיוזי והעשיר של אמנות 
האופרה על כל מרכיביה: דרמה, 
ספרות, מוזיקה, עיצוב ובימוי, תוך 
התייחסות לאירועים היסטוריים 
ותרבותיים שבהשפעתם היא נוצרה. 
חלק מההרצאות מתייחסות ליצירות 
אופרה נבחרות, המוצגות העונה 
על בימת האופרה הישראלית.

9.3.15 | "שיקוי האהבה" מאת דוניצטי
מה יוצא מ"פרימדונה גרמניה, טנור מגמגם, בופו 

בעל קול תיש ובס חסר ערך"? שיקוי אהבה! מפגש 
לקראת ביצוע היצירה בבימויו של עמרי ניצן 

באופרה הישראלית.

20.4.15 | סיפור הקמתה של התזמורת 
הפילהרמונית הישראלית

במפגש זה נעסוק בסיפור הקמתה המרתק של 
התזמורת, עם הגיעם לארץ של מוזיקאים יהודים 

שברחו מאירופה לאחר עליית הנאצים. הרצאה 
מיוחדת לשבוע שבין יום השואה ליום העצמאות.

1.6.15 | "פאוסט" – אופרה מהגיהנום
יצירת הספרות המופתית של גתה, המתאר את 

קורותיו של פילוסוף זקן המוכר את נשמתו לשטן 
כדי לחזור לנעוריו, זכתה לעיבוד מרשים ומקורי 

באופרה של שארל גונו – אחד מגדולי מלחיני 
האופרה הצרפתית.

29.6.15 | "הסהרורית" מאת בליני
אופרה רומנטית ומשעשעת, העוסקת בתעתועי 

האהבה עד לסוף הטוב והשמח. יצירה זו מביאה את 
מלוא הדרו של סגנון השירה העוצמתי של ה"בל 

קנטו" שהתפתח באיטליה. 
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טל לניר
מרצה לאמנות, המתמחה 

באמנות מודרנית ועכשווית. 
בעלת תואר שני בתולדות 

האמנות מאוניברסיטת
תל אביב ועובדת באוצרות 

במוזיאון תל אביב.

הגרוטסק
באמנות

מרצה: טל לניר

ימי שני | 10:30

על הסדרה
אמנות הגרוטסק יכולה לעורר 
תהיות ושאלות הנוגעות לדמות 
האחר, המעוות והדחוי. במהלך 
הסדרה, ננסה לבחון את נושא 
הגרוטסק לעומקו דרך אמנים 
מרכזיים אשר שינו את תפיסת 
הגוף ונעלה שאלות הנוגעות 
לתכנים המוצגים ולגבולותיה 

של אמנות מרתקת זו.

20.10.14 | בין קראנאך ובוש: הגרוטסק 
ברנסנס

האמנות הפלמית של המאות החמש-עשרה
והשש-עשרה עסקה רבות בטבע האדם וביחסו אל 

החטא ואל המוסר. אמנים כגון הירונימוס בוש, פיטר 
ברויגל וכן קראנאך היו מאמני הרנסנס הראשונים 

שהעזו להציג נושאים אלו בגלוי.

24.11.14 | פרנסיסקו גויה
גויה היה אחד האמנים הראשונים של העת החדשה 

שהציג את דמות האדם בצורה מעוותת. לאחר 
שהתחרש, החל ליצור רישומים ותחריטים ובהם 
יצורים דמוניים, פרצופים שטניים ובני כלאיים. 

הגרוטסק הריאליסטי הגיע לשיאו בסדרה 'זוועות 
המלחמה' ולאחריה, כאשר גויה התמסר לעולם האפל.

12.1.15 | דאלי והסוריאליזם 
מקס ארנסט, רנה מגריט, סלוודור דאלי ואחרים 
לקחו את עולם הנפש המורכב והעבירו אותו אל 

ייצוגי האדם בדמויות סימבוליסטיות, ביצורי 
כלאיים ובאלמנטים מוחצנים.

23.2.15 | צילום גרוטסקי
מדיום הצילום לא נחשב כאמנות בתחילתו, אך 

הפך עם השנים ועם ההתפתחות הטכנולוגית, לחלק 
מהותי מעולם האמנות העכשווית. מדיום זה מאפשר 

עיוותי דימויים דמיוניים וגרוטסקיים. 

30.3.15 | הגוף הנשי כגרוטסק
לאורך תולדות האמנות, הגוף הנשי היה ביטוי ליופי 
ולנשגבות. במאה העשרים גישה זו החלה להשתנות 

כאשר אמנים רבים קראו תיגר על המוסכמות והציגו 
גוף מעוות ולעיתים מבותר. גישה זו הגיעה לשיאה 
עם המהפכה הפמיניסטית וחדירת המבט הנשי אל 

עולם האמנות. 

18.5.15 | עירום גברי
בניגוד לעירום הנשי, שהיחס אליו עבר שינויים 
לאורך השנים, העירום הגברי היה ונשאר טאבו. 

בתקופת הרנסנס, העירום הגברי נקשר לרוב 
לסיפורי המיתולוגיה, ליצר המיני ולסימבוליזם 
החברתי. במאה העשרים העירום הגברי עדיין 

מתקבל ברתיעה ובסלידה ולרוב מופיע בהקשר 
הומו-ארוטי. 

22.6.15 | בסקיאט ושלדים אחרים
ב-1988 מת ז'אן מישל בסקיאט בגיל 27 ממנת יתר 

של סמים. בשנותיו המעטות כצייר, הרבה לצייר 
דיוקנאות עצמיים שלדיים בהם הוא מתאר את 

עצמו כאאוטסיידר של עולם האמנות בניו יורק ואת 
הפלרטוט המתמשך שלו עם המוות.
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יותם יעקבסון
עוסק במחקר במרחב ההודו־טיבטי
ובתיעוד והדרכה לאורך נתיבי 
הסחר הקדומים באסיה. מחבר 
הספרים "מסאלה", יומן מסע 

עשיר העוסק בהודו ובתרבותה 
ו"חמצן דליל", מותחן היסטורי 
תרבותי העוסק בטיבט. מרצה 
במסגרות שונות, כותב ומצלם.

על הסדרה
הודו היא תת-יבשת עצומה 
ומגוונת. אמונותיה אינסופיות, 
דרכי הפולחן שבה רבות ושונות 
וים הסיפורים של תושביה רחב 
ועמוק. דתות ותרבויות שהגיעו 
אליה, כגון האסלאם, הפכו להיות 
חלק מהרקמה החיה והעשירה 
שלה. במהלך הסדרה נכיר כמה 
פינות חמד, נשמע על פולחן 
ייחודי, על מיעוטים דתיים 
וקהילות קטנות ונספר סיפורים 

הודיים קסומים וצופני סוד.

מרצה: יותם יעקבסון

ימי שני | 10:30

מסאלה 
הודית
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27.10.14 | מקדשי טמיל נאדו ומשורריה
בהרצאה זו נכיר את המורשת המקומית של טמיל 
נאדו שבדרום הודו ואת המקדשים המיוחדים של 

המקום. נספר כמה מסיפורי האלים ונשמע את 
שירתם המיוחדת של המשוררים הקדומים שיצרו 
הקבלה מרתקת בין הטופוגרפיה של האזור ובין 

עולם הרגש.

1.12.14 | מיעוטים בהודו – הסיקהים ודת הג'יין
במפגש זה נכיר את הדת הסיקהית, אחת הדתות 
הצעירות ביותר בתת-היבשת ההודית, ואת נזירי 
הג'יין החיים לפי אחד העקרונות המרכזיים של 

דתם: אי-האלימות.

22.12.14 | "דמותו החמקמקה של האל" – 
מהות הפולחן ההינדואי 

בהרצאה זו נתחקה אחר נקודות מרכזיות 
בהתפתחות הפולחן ההינדואי, הנודע בעושרו 

המרתק, ונתוודע למסורת הְּבָהְקִטי השלטת כיום 
בהודו – דרך של דבקות הלב והאחדות המיסטית.

5.1.15 | על תעלות המים – מדינת קראלה
מדינת קראלה נודעת בנופיה הטרופיים היפהפיים, 

באוכלוסייתה המגוונת ובהיסטוריה העשירה 
והמורכבת שלה. במפגש זה נתוודע לכל אלה, נכיר 

את הדתות המקומיות וכמה מטקסיהן הייחודיים.

2.2.15 | "בצל עצי הקוקוס": הקהילות 
היהודיות בהודו

בהודו חיות קבוצות שונות של יהודים ולכל אחת 
מאפיינים ייחודיים. במהלך ההרצאה נכיר את 
הקבוצות השונות, נספר מעט על מנהגיהן, על 

היחסים ביניהן ועל מצבן כיום.

2.3.15 | האסלאם בהודו: יחסי הינדואים 
ומוסלמים בתת-היבשת ההודית

בתת-היבשת ההודית התפתחה תרבות אסלאמית 
עשירה, שהושפעה מן התרבות ההודית העתיקה. 

מאז חלוקת הודֿו, ידעה המדינה סכסוך בין הינדואים 
למוסלמים, שנמשך עד ימינו. מפגש זו יוקדש לנושא 

מרכזי וחשוב זה בהיסטוריה המודרנית של הודו.  

23.3.15 | אדריכלות בהודו: מבני קבר 
והטאג' מהל 

בהיסטוריה המרתקת של הודו, נקשרו למבנים 
אדריכליים רבים משמעויות רוחניות. במפגש 
זה נבקר במקדשי מערה, נכיר את הסטופות 

הראשונות, נשרטט קווים להתפתחות המקדשים 
הקלאסיים ונבאר את המשמעויות הסמויות שנועדו 
להפוך אותם למודל קוסמי המאפשר להגיע להארה.

27.4.15 | "האפוס המסופר מכל": הראמאיאנה
אפוס הראמאיאנה, "מסעו של האל ראמה", טומן 
בחובו עלילות פתלתלות, שבמרכזן מלחמתו של 

האל ראמה בצבא השדים במטרה להציל את אשתו 
סיטה מהשד שחטף אותה. במפגש זה נכיר את 

גיבוריו של האפוס המורכב, ננסה להתחקות אחר 
המשמעויות התרבותיות והרגשיות שמקופלות בו 

ונתוודע לאופן שבו הוא מוצג ומסופר כיום. 
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10.11.14 | חוזרים לעניינים
מפגש זה יוקדש לאקטואליית עומק במזרח

התיכון – המרחב שאינו פוסק מלייצר תהפוכות 
וחדשות סוערות, שהשפעתן רבה גם על מדינת 

ישראל. 

8.12.14 | העדה האבודה: בין הסהר לצלב  
ברוב ארצות המזרח התיכון מתגוררות אוכלוסיות 

מיעוט קטנות של נוצרים. במפגש זה נדון 
בהיסטוריה המורכבת שלהן, במעמדן, בתרומתן 

לתרבות ולחברה ובהתמעטותן בשל הגירה למערב. 

9.2.15 | המערב של המזרח 
במדינות ערב בצפון אפריקה התפתחה תרבות 

עשירה ומרתקת – מיזוג של תרבות ערבית מזרח- 
תיכונית ושל השפעה אירופית ים-תיכונית בשל 

שליטתה של צרפת באזור. 

16.3.15 | בין גדר למגדר 
חודש האישה הבינלאומי בעולם המוסלמי מספק 
הזדמנות לדון בסוגיות הנוגעות למעמד האישה 

בארצות אלו ולשינויים המתחוללים בנושא חשוב זה. 

13.4.15 | לבנון או נסראלליסטאן 
לבנון היא מדינה קטנה עם צרות גדולות. במפגש 
זה נדון במצבה המורכב של שכנתנו מצפון – מצב 

המשפיע ישירות על ישראל. 

4.5.15 | שלום ולא להתראות
הסכמי השלום בין ישראל ובין ירדן ומצרים 

מתקיימים בתוך מציאות שברירית ומורכבת, שבה יש 
צורך לתמרן בין אינטרסים פוליטיים ובין דעת הקהל. 

8.6.15 | צו השעה
אקטואליית עומק במזרח התיכון – מפגש העוסק 

במציאות המשתנה תדיר במרחב הגיאוגרפי שסביבנו. 

6.7.15 | ג'יהאדיסטאן זה כאן 
במפגש זה נדון בתופעת הג'יהאד האסלאמי בהקשרה 

העולמי, כמו גם בהקשרה המקומי ובהשלכותיה. 

מזרח תיכון 
למתקדמים 

)ולמתחילים גם כן...(
מרצה: אסף רגב

ימי שני | 10:30

10



אסף רגב
חוקר אסלאם קלאסי 

ומזרח תיכון מודרני. חוקר 
באוניברסיטת חיפה ומרצה 
במכון גבעת חביבה. פרשן 

לענייני ערבים בערוץ 
הכנסת.

על הסדרה
כבכל שנה, גם בשנה זו עולם 
האסלאם בכלל, ואזור המזרח 
התיכון בפרט, אינם שוקטים 
על השמרים. נמשיך ללוות 
מקרוב ולעומק את ההתפתחויות 
בזירות השונות, תוך דיון נרחב 
בהקשרים הדתיים-מוסלמיים 
הנוגעים למדינות האזור. באופן 
טבעי, לא נזניח גם את הדיון 
בקשר שבין ההתרחשויות הללו 
לבין מצבה של מדינת ישראל.

11



רז יצחקי
מוזיקאי, מרצה, עוסק 

במחקר ובחינוך במכללת 
לוינסקי ובאוניברסיטת 

בר-אילן.

על הסדרה
המוזיקה של לואי ארְמְסטרֹונג, 
אלה פיְצֶג'ַרְלד, דיּוק ֶאליְנגטֹון 
ובני גודמן כובשת לב, סוחפת, 
מוכרת ואהובה על כל. סיפורו 
של הג'אז הוא אחד הסיפורים 
המרתקים של תרבות זמננו: 
הוא מגולל את סיפורה של 
המהפכה החברתית והתרבותית 
הגדולה של המאה העשרים. 
סדרת ההרצאות מספקת תמונה 
מרתקת על התפתחות הג'אז 
מניו-אורלינס ועד להפיכתו 
לסגנון-על. ההרצאות מלוות 
במצגות מרהיבות, בהדגמות 
ובקטעי  חיות על הפסנתר 

וידיאו נדירים.

מדריך: רז יצחקי

ימי שני | 10:30

ג'אז
משירת עבדים
לאמנות גבוהה

17.11.14 | ניו-אורלינס – כור ההיתוך המוזיקלי  
שירת העבדים, הרגטיים והבלוז צמחו בניו-אורלינס 

על רקע מציאות קוסמופוליטית נדירה, טעונה 
ותוססת, עליה נשמע במפגש זה. 

29.12.14 | מניו-אורלינס לשיקגו וניו-יורק: 
חיידק הג'אז משתולל

צלילי סצנת הלילה של ניו-אורלינס כבשו את היבשת 
בעזרת אמנים כגון לואי ארמסטרונג ודיוק אלינגטון, 

אמנים שהשפעתם הייתה מכרעת על המוזיקה 
האמריקנית. 

19.1.15 | עידן הסווינג – נראה אתכם יושבים 
בכיסא...

תזמורות הסווינג הגדולות סחפו והרקידו את אמריקה 
דווקא בתקופת השפל הגדול, עם בני גודמן, גלן 

מילר, בילי הולידיי ואלה פיצג'רלד. 

16.2.15 | ִּביּבֹופ – אליטיזם סגנוני
הביבופ, ג'אז מתוחכם, אינטלקטואלי, אנרגטי ומורכב 
להבנה, הוא אמנות גבוהה וסמל לאליטיזם שחור. יחד 

נפענח את הקסם של צ'ארלי פארקר וִדיִזי גיֶלְספי.

11.5.15 | מים שקטים – קּול ג'אז
דייב ְּברּוֵּבק, צ'אט בייקר ומיילס דייויס, נציגי הג'אז 
של החוף המערבי, מפיקים צלילים שקטים ורגועים 

כסמל למעבר לחיי הפרברים.

15.6.15 | מהפכות חברתיות ופריצת גבולות 
רוחות מהפכניות עולות בקרב אמני ג'אז אשר קראו 

תיגר על הגבולות המוזיקליים. במקביל, שיתופי 
פעולה של אמנים כמו סטן גטס וקרלוס ג'ובים 

הברזילאי זימנו לג'אז את הרוגע של חופי ריו.

13.7.15 | אלכימאות מוזיקלית 
גבולותיו של הג'אז מיטשטשים לקראת שנות השבעים 
לכדי שילובים עם סגנונות חדשניים כמו רוק, פאנק, 
מוזיקה לטינית ועוד. עולם הג'אז מתפשט לאירופה 

ולדרום אמריקה ולא מפסיק להפתיע. 
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22.2.15 יום א' | הלשכה למודיעין
אוסישקין מפרק את הלשכה למודיעין בשנת 1920 

בשל חשבון אישי עם ז'בוטינסקי. התוצאה הרת 
אסון.

14.4.15 יום ג' | מאורעות תרפ"ט: בין 
אשכנזים לספרדים

עד כמה שהדבר נשמע מדהים, חלק מיהודי חברון 
הספרדים תלו את אשמת הפרעות בהתנהגות 

היישוב היהודי החדש.

17.5.15 יום א' | המופתי הירושלמי הצליח 
במשימתו

חאג' אמין אל חוסייני הצליח לרכז את תודעת 
העולם המוסלמי בירושלים וקדושתה לאסלאם. את 

המחיר משלמת מדינת ישראל עד היום.

7.6.15 יום א' | 1946, הקונספציה הראשונה 
וחולשותיה

באותה השנה, שרות הידיעות של ההגנה קבע, כי 
הקמת מדינת ישראל לא תוביל להתערבות צבאות 
ערב. לגודל המזל, דויד בן גוריון דחה את ההנחה 

מכל וכל.

ד"ר יצחק נוי
היסטוריון ואיש קול ישראל.

על הסדרה
הסדרה תעסוק בפרשיות אפלות 
ופחות מוכרות מן ההיסטוריה 
שלנו, שניהולן לקה בחוסר 

שיקול דעת משווע.

28.6.15 יום א' | איסר בארי ואבא חושי: 
יריבות מרה

מעלילות חיפה בימי אבא חושי: איסר הגדול מענה 
את מקורבו של אבא חושי כדי להפלילו. הוא נכשל.

9.7.15 יום ה' | קרבות לטרון, המיתוס 
והמציאות

לסיפורי האגדות שנקשרו לקרבות בלטרון אין 
אחיזה במציאות. מפגש זה ינסה להפריד בין המיתוס 

למציאות.

30.7.15 יום ה' | מי נתן את ההוראה?
״העסק הביש״ ופרשת לבון בהמשכו, היו האסון 

הפוליטי הגדול ביותר שנפל על ישראל מיום 
הקמתה. במפגש נעסוק בפרשיות אלה.

מרצה: ד"ר יצחק נוי

בשעה 10:30

סיפורים
ארצישראליים 

שהשתיקה )הייתה( יפה להם
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ד"ר דורית הופ
חוקרת ומרצה לספרות, 
המתמחה בקו התפר בין 

ספרות לפסיכואנליזה.

על הסדרה
"מי שבילה אחר צהריים תמימים 
באוזניים לוהטות ושיער פרוע, 
שוכח עולם ומלואו, שוכח קור 
ורעב בהשתקעותו בספר..." 
)מיכאל אנדה, "הסיפור שאינו 
נגמר"(. מי שזוכר את הקסם 
העצום של הקריאה, הבוראת 
עולמות של דמיון, מוזמן לקחת 
חלק בסדרה זו. בשמונה פגישות 
נתבונן בספרי הילדות שקראנו 
בשקיקה בילדותנו. נעמוד על 
מרכיביו של ה"מזון הרוחני" שממנו 
ניזונו ילדי דור המדינה, במבט 
רטרוספקטיבי המנסה לחשוף את 
מערכת הערכים והעמדות שעמדו 

בבסיס ספרי הילדות.

28.10.14 | ספרי פנטזיה 
נעסוק במבחר מעשיות מאת האחים גרים והנס 

כריסטיאן אנדרסן, וביצירה "עליסה בארץ הפלאות" 
מאת לואיס קרול.

25.11.14 | מסע בארץ פנטזיה
נעסוק ביצירות שהשרו קסם על תודעת הילדים במשך 

דורות רבים: "פיטר פן" מאת ג'. מ. ברי ו"הקוסם 
מארץ עוץ" מאת פרנק באום.

30.12.14 | ספרי הרפתקאות 
נעסוק בספרי הרפתקאות רבי-השפעה: "תום סוייר" 
ו"האקלברי פין" מאת מארק טוויין; "רוביזון קרוזו" 

מאת דניאל דפו; "יד הנפץ" מאת קארל מאי; "אי 
המטמון" מאת רוברט לואיס סטיבנסון; "מסעי גוליבר" 

מאת ג'ונתן סוויפט.

27.1.15 | ספרי חבורות
נעסוק בספרי ילדים שבהם בולטות מערכות היחסים 

בתוך חבורות: "הנערים מרחוב פאוול" )"מחניים"( 
מאת פרנץ מולנר; "אמיל והבלשים" מאת אריך 
קסטנר; "המלך מתיא באי השומם" מאת יאנוש 

קורצ'ק; "פו הדב" מאת א.א. מילן.

24.2.15 | ספרי חבורות משלנו
נבחן ספרים שעיצבו את הווי החבורה הישראלי: 

"חסמבה" מאת יגאל מוסינזון; "שמונה בעקבות אחד" 
מאת ימימה טשרנוביץ; "הבלשים הצעירים" מאת 

אבנר כרמלי.

31.3.15 | בנים במשפחה ובלא משפחה
סיפוריהם של בנים בקרבת הוריהם והרחק מהם: 
"אוליבר טוויסט" מאת צ'רלס דיקנס; "פצפונת 

ואנטון" מאת אריך קסטנר; "באין משפחה" מאת 
הקטור מלו; "סיפורי הלב" מאת אדמונדו דה אמיצ'יס.

5.5.15 | בנות במשפחה ובאין משפחה 
על ילדות בחיק המשפחה ובלעדיה, לנוכח אתגרי 

הבדידות: "האסופית", "אן שרלי" ו"אן מאבונלי" מאת 
לוסי מוד מונטגומרי; "היידי בת ההרים" מאת יוהנה 

ספירי ו"אורה הכפולה" מאת אריך קסטנר.

16.6.15 | ספרות ילדים עכשיו
נדון בספרות הילדים הפופולרית כיום כגון "ספרי 

הנסיכות", "ספרי החנונים" ועוד, ונעמוד על השינויים 
המרתקים שעברה ספרות הילדים במהלך השנים.

מרצה: ד"ר דורית הופ

ימי שלישי | 10:30

שלום, 
אדוני 
הספר

קריאה עכשווית בספרות 
הילדים של ילדותנו

14



23.12.14 | ארון הספרים של יהודי חצי האי האיברי
במפגש זה נעמוד על הרקע לפריחתה של היצירה 

היהודית בחצי האי האיברי, עד היעלמותה משם 
במאה החמש-עשרה. באמצעות קטעים מיצירותיהם 

של שמואל הנגיד, אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, 
הרמב"ם ועוד, נעמוד על אופייה של היצירה

הספרותית-יהודית שנוצרה שם. 

6.1.15 | מדפים ראשונים בארון הספרים של 
היהדות האשכנזית

באמצעות קטעים מיצירותיהם של רש"י, רבנו 
גרשום מאור הגולה, רבי אליעזר מורמיזא, 

קולונימוס בן משולם, שאול טשרניחובסקי, ועוד, 
נעמוד על אופייה של היהדות האשכנזית שקמה 

בתחומי "הקיסרות הרומית הקדושה" בימי הביניים, 
עד שקיעתה במאה החמש-עשרה.   

17.2.15 | "תור הזהב" של היהדות האשכנזית 
במזרח אירופה

מפגש זה ייוחד לסקירת עלייתו ודעיכתו של המרכז 
היהודי-אשכנזי במזרח אירופה במאות השש-עשרה 
והשבע-עשרה. קטעים מיצירות הרמ"א, המהרש"ל, 

יחזקאל קוטיק, ש"י עגנון ועוד, יהוו את הבסיס 
להשתקפות הוויית החיים היהודית שנרקמה במזרח 

אירופה.

בתיה דביר
היסטוריונית העוסקת 
ביהדות אירופה. כיום 

ממלאת את תפקיד 
ההיסטוריונית של "מרכז 

מורשת" ע"ש מרדכי 
אנילביץ'. מרצה במסגרות 
שונות על יהדות אירופה 
והעידן הנאצי והשלכותיו.

על הסדרה
סדרה זו מתמקדת בהיסטוריה 
של המרכזים היהודים הבולטים 
באירופה עד ראשית המאה 
וביצירה היהודית  העשרים 
ההיסטוריה  שנרקמה שם. 
מספקת לנו את העובדות, בעוד 
שהיצירה הספרותית מספקת 
לנו את השתקפותם והשפעתם 
של האירועים ההיסטוריים על 

היחיד והקבוצה.

10.3.15 | המהפכה של תנועת החסידות
באמצעות קטעים מיצירותיהם של שלמה מימון, 

יצחק בשביס-זינגר, מרטין בובר, רבי נחמן מברסלב 
ודוד ממאקוב, נעמוד על הרקע לצמיחת תנועת 
החסידות מזה, וזרם "המתנגדים" מזה, על רקע 

ההתנגדות לעיקרי הרעיונות הערכיים-מהפכניים 
שבישרה תנועת החסידות.

2.6.15 | מהפכה שנויה במחלוקת: תנועת 
ההשכלה בגרמניה

תנועת ההשכלה היהודית בגרמניה ביקשה לאמץ 
את ערכי הנאורות הנוצרית ולהשתלב ברוחה של 

אירופה. באמצעות קטעי מכתבים של משה ופרומט 
מנדלסון, אברהם גייגר והיינריך היינה, נעמוד על 

כיווני התפתחותה של תנועה זו. 

7.7.15 | הסופרים היהודים ומאבקם בתרבות 
ה"שטעטעל" הבדלנית 

במפגש זה, נעמוד על אופי היצירה הספרותית 
של המשכילים היהודים במזרח אירופה, על רקע 

מאבקם להביא לשינוי באופי החיים של יהודי 
ה"שטעטעל", הנאחזים בהוויית החיים המסורתית 

המתבדלת. זאת, באמצעות קטעים מיצירותיהם של 
שלום עליכם, יחזקאל קוטיק, י.ל. פרץ ועוד.

מרצה: בתיה דביר

ימי שלישי | 10:30

ארון הספרים
של יהדות

אירופה
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על הסדרה
יפן היא אתגר תרבותי: כל 
המבקש לרדת לעומקה ייתקל 
במערכת מושגים ובנקודות 
מבט שונות, באופן המערער 
על תפיסות סטריאוטיפיות 
מקובעות. בסדרה זו נחקור 
את תרבותה של יפן – החל 
הגיאוגרפיה  מהגיאולוגיה, 
וההיסטוריה דרך חברה, מסורת, 
אמונה, אסתטיקה ואמנות. 
סדרה מרתקת זו מלווה במצגות 
מפורטות הכוללות גם חומרים 
תרבותיים והיסטוריים נדירים.

גליה דור
דוקטורנטית ומרצה בחוג 

לפילוסופיה באוניברסיטת 
תל אביב. מרצה ומדריכה של 
סמינרים מטיילים ביפן, בסין 
וברחבי מזרח אסיה. מומחית 
לקולינריה יפנית ואסייתית. 

פרסמה ספרי עיון בארץ 
ובארצות הברית.
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11.11.14 | לחיות על אדמה רועדת: הדנ"א 
התרבותי של יפן

אסונות הטבע, עונות השנה והעובדה שיפן היא 
אי – כל אלו השפיעו על הנפש היפנית הפרטית ועל 

תרבותו העשירה של העם היפני. 

9.12.14 | תרבות הבושה: ההבדל המרתק בין 
אשמה לבושה

הרצאה העוסקת בתשתית הפסיכולוגית שעליה 
מבוססת התרבות היפנית. בניגוד לתרבות 

המערבית, המבוססת על "החטא הקדמון" ועל רגש 
האשמה, התרבות היפנית מבוססת במידה רבה על 

בושת היחיד.

20.1.15 | מיהו יפני? עולם המיתולוגיה ודת 
השינטו

עולם המיתולוגיה היפני הוא סיפור מלא עלילות, 
המרמז לנו רבות על יפן העתיקה וגם על מקורות 
השינטו – דת החיה וקיימת עד היום דרך פולחנים 

שונים.   

3.2.15 | אדריכלות יפנית מסורתית: עולם של 
צורה ומשמעות

בהרצאה זו נתוודע לעולם האדריכלות היפני, על 
מאפייניו המסורתיים הכה שונים מכל מה שהכרנו 

במערב.

3.3.15 | זן בודהיזם יפני: פילוסופיה 
ואסתטיקה

בהרצאה זו נעסוק בהשפעותיו ובהשלכותיו 
מרחיקות-הלכת של הזן-בודהיזם על העם היפני – 

באורחות החיים, באמנות ובתרבות אסתטית שלמה, 
השמה דגש על מינימליזם, ניקיון ושקט מדיטטיבי.  

12.5.15 | אמנות ואסתטיקה ביפן
במפגש זה נעסוק בלימוד המאפיינים האסתטיים 
היפניים כפי שהם מתבטאים בציור, בעיצוב גנים, 

בהדפסי עץ ועוד. אסתטיקה זו הקנתה לתרבות 
היפנית את תהילתה בעולם.  

9.6.15 | חינוך יפני: משמעת ונוקשות או 
חופש ויצירתיות?

במפגש זה נשבור כמה סטריאוטיפים ידועים 
הנוגעים לחינוך בבית, בגני הילדים ובבתי הספר 

ולתהליך הקבלה לאוניברסיטאות. כל אלו מאירים 
באור מרתק את התרבות היפנית.  

14.7.15 | תרבות קולינרית: מעבר לסושי
בהרצאה זו נתוודע לחומרי הגלם, לצורות ההכנה, 
למאכלים ולאסתטיקה של המטבח היפני – עולם 

תרבותי עשיר, רב-גוני ועתיר המצאות.

פרקים 
נבחרים 

בתרבות יפן
גלוי ונסתר, חמקמק ומלא ניגודים

מרצה: גליה דור

ימי שלישי | 10:30
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4.11.14 | פרנץ ליסט – מהילולה לכמורה
יצירות החותם של ליסט: הקמפנלה, הטרנטלה, 
חלום אהבה, רומנסה, רפסודיה הונגרית מס’ 2 

לארבע ידיים ועוד. אמנית אורחת: הפסנתרנית 
דוראל גולן.

2.12.14 | לעשות אהבה עם שופן
מפגש יחיד עם הפסנתרנית אורית וולף, ובו נאזין 

ליצירות האהובות והמענגות של שופן. מבחר מתוך 
הנוקטורנים, הוולסים, הפנטזיות והבלדות.

13.1.15 | קונטרפונקט נשי 
קולאז’ קוסמופוליטי עשיר, המפגיש שתי נשים 
מתרבויות שונות, אך עם חוויות דומות: המרצה 
אורית וולף והאמנית האורחת – הזמרת אינאס 

מסאלחה. יושמעו יצירות ממצרים, אזרבייג’אן, יפן, 
צ’כיה, ספרד וישראל.

10.2.15 | 1888 | דמדומי הרומנטיקה
בראהמס: הסונטה מס’ 3 ברה מינור לכינור ופסנתר
גריג: פר גינט וקטעים ליריים – מתוך הספר הרביעי

דביסי: ערבסקות
אמן אורח: הכנר סרגיי אוסטרובסקי

17.3.15 | על התפר הדק בין גאונות לשגעון  
בטהובן | שומאן | רחמנינוב
בטהובן: סונטה לצ’לו אופוס 69
שומאן: קטעי פנטזיה אופוס 73

רחמנינוב: ווקאליזה
אמן אורח: הצ’לן שמחה חלד

26.5.15 | שירי אדם ואדמה
מ”מסע החורף” )שוברט(

ועד “אמא אדמה” )איינשטיין/ רוטבליט(
אמן אורח: הזמר יניב ד’אור

פסנתרנית ומרצה: ד"ר אורית וולף

ימי שלישי | 10:30

מסעות
אהבה 

מוזיקליים

* הזכות לשינויים שמורה
* מחיר כרטיס: 70 ש"ח 

* ניתן להשתמש במינוי הפתוח בתוספת 25 ש"ח
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ד”ר אורית וולף
הפסנתרנית והמלחינה ד”ר 

אורית וולף נמנית עם דמויות 
המפתח בזירת המוזיקה בארץ 

ומובילה סדרות קונצרטים 
ייחודיות הגדושות בקהל 

רב. בוגרת אוניברסיטת תל 
אביב, אוניברסיטת בר-אילן, 
אוניברסיטת בוסטון והרויאל 

אקדמי בלונדון.

על הסדרה
של  ומרתקת  חדשה  עונה 
מפגשים מוזיקליים, קונצרטים 
חיים ושיחה בלתי אמצעית על 
המוזיקה, הסיפורים שמאחורי 
הקלעים ואמנות הביצוע. הזדמנות 
נהדרת לחוות מוזיקה בגובה 
האוזניים וליהנות מתכניות 
ומגוונות בעריכתה  חדשות 
ובהנחייתה של אורית וולף – 
כמו גם אמנים אורחים מהשורה 

הראשונה בארץ ובעולם.
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על הסדרה
זו  ומרתקת  חדשה  בסדרה 
נטייל בערי איטליה הקסומות 
והפחות מתוירות על ידי המטייל 
הישראלי. נלמד על ההיסטוריה, 
והמבנים  התרבות, האמנות 
בכל  והמעניינים  החשובים 
עיר. מסע עשיר זה, המרובה 
בהפתעות, משרטט את גדולתה 

התרבותית של איטליה.

ד”ר אפי זיו
סופר ומרצה לתולדות 

האמנות והמיתולוגיה היוונית. 
כתב את הספר “מיתולוגיה 
עכשיו”, את הספר “משחקי 

האלים – האולימפיאדות 
והמשחקים האולימפיים ביוון 
העתיקה בראי האמנות”, וכן 
את הספר החדש “סודות אלי 

האולימפוס” העוסק באלי 
לא רומא המיתולוגיה.

ולא פירנצה: 
איטליה 
הקסומה

מרצה: ד”ר אפי זיו

ימי רביעי | 10:30
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5.11.14 | מילאנו
במפגש זה נלמד על תולדות העיר ואתריה 

המפוארים: הדואומו, בית האופרה “לה סקאלה” 
והגלריה לאמנות “בררה”. נעסוק גם ביצירות 
האמנות המפורסמות הנמצאות במילאנו, בהן 

“הסעודה האחרונה” של דה-וינצ’י ו”הפייטה” של 
מיכאלאנג’לו.

17.12.14 | טורינו
טורינו, עיר הבירה הראשונה של איטליה, שם גם 

נולד מלכה הראשון, מצטיינת בארמונות ובכיכרות 
מפוארים, במוזיאון מצרי גדול ובאוספי אמנות של 

שושלת סבויה. 

7.1.15 | בולוניה
עיר קסומה זו שימרה את האופי האדריכלי של ימי 

הביניים והרנסנס וידועה במבני העיר האדומים 
שבה. בעיר נמצאות יצירות של מיכאלאנג’לו, ג’וטו 

ורפאל, ובה ממוקמים “המגדלים הנטויים” והמזרקה 
של נפטון.

25.2.15 | פררה ומנטובה
בשתי ערים קסומות אלו שלטו משפחות שהיו 

פטרוניות של אמנות במשך מאות שנים. במפגש זה 
נתוודע לאתרים מעניינים בערים אלו, נשמע על 
ההיסטוריה שלהן ונכיר את האמנים שפעלו בהן.

18.3.15 | פדובה
העיר פדובה מלאה בשכיות חמדה ובראשן ציורי 

הקיר של ג’וטו, המציינים את תחילת תקופת 
הרנסנס בציור, וכן פסל הפרש של דונטלו – אבי 

הפיסול של העת החדשה.
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ד"ר איתן אור-נוי
כנר ומוזיקולוג, מרצה 

במסגרת קורסי מוזיקה 
בקתדראות ברחבי הארץ. 

משמש חוקר ומרצה מן 
המניין בחוג למוזיקה 

19.11.14 | רצח מתוך אהבהבמכללה האקדמית צפת.
האופרה "אותלו" מאת ורדי, אחת מיצירותיו 

האחרונות של גדול מלחיני איטליה ובה עיבודו 
הנסער למחזהו האלמותי של שייקספיר. 

24.12.14 | מן העולם החדש – דבוז’אק
מבחר מיצירותיו של דבוז’אק, שנכתבו בתקופת 
שהותו של המלחין הצ’כי באמריקה. בין היצירות 
שאליהן נתוודע: סימפוניית “מן העולם החדש”, 

שזכתה לפופולריות רבה, והקונצ’רטו לצ’לו.

8.1.15 יום ה' | ארץ האפשרויות
מבחר מיצירותיהם של קופלנד וגרשווין. בין היצירות 

שאליהן נתוודע: “אביב בהרי האפלצ’ים” מאת 
קופלנד ו”אמריקני בפריז” מאת גרשווין.

על הסדרה
בסדרה זו נצא למסע מרתק 
שבו נתוודע לשפת המוזיקה 
האמנותית. באמצעות האזנה 
וצפייה במבחר סוגות ויצירות 
מופת שנכתבו במהלך השנים, 
נכיר את רכיבי השפה המוזיקלית 
ונתעמק במסרים הגלויים והחבויים 

שבכל אחת מן היצירות.

21.1.15 | נסיך על סוס לבן
פרשנותו המוזיקלית המופלאה של צ'ייקובסקי 

לאגדה הקסומה "היפהפייה הנרדמת", בה שיתף 
פעולה עם הכוריאוגרף הנודע מריוס פטיפה.

18.2.15 | בטהובן: התקופה האמצעית
מבחר מיצירותיו של המלחין הגאון, ובהן הסימפוניה 

“ארואיקה” והאופרה “פידליו”.

27.5.15 | כתיבה בת אלמוות
המיסה בסי מינור מאת באך - מן היצירות  

הליטורגיות הגדולות של כל הזמנים. 

24.6.15 | אשה בובה  
הבלט “קופליה” מאת המלחין הצרפתי ליאו 

דליב. יצירה זו, שזכתה להצלחה רבה בפריז לאחר 
העלאתה ב-1870, מתבססת על הסיפור הנודע “איש 

החול” של א.ת.א הופמן. 

יצירות המופת 
של המוזיקה 

האמנותית
מרצה: ד”ר איתן אור-נוי

ימי רביעי | 10:30
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אלון קליבנוב
היסטוריון המתמחה 

בהיסטוריה צבאית. מרצה על 
יחסי הגומלין בין ההיסטוריה 

לתרבות ולאמנות. מנחה 
טיולים למקומות שונים 

ומגוונים בעולם.

על הסדרה
רוסיה היא ארץ שבה פרחו 
כל האמנויות. בעוד הספרות 
והמוזיקה פרצו את גבולותיה, 
הרי שהאמנות הפלסטית הרוסית 
מוכרת רק למעטים. עד המאה 
העשרים הייתה האמנות הרוסית 
סוד מוכר לרוסים בלבד. במאה 
העשרים נפרצה הדרך ואמנים 
רוסים הפכו לא רק לידועים 
ולמפורסמים, אלא גם למרכזיים 
בתולדות האמנות. לראשונה 
בחיפה מוצגת סדרת הרצאות 
על האמנות הייחודית והמרתקת 

של אימא רוסיה.

29.10.14 | אוצרות הזהב המופלאים של מלכי 
הסקיתים 

קסמי האמנות ברוסיה הקדם-סלאבית – עולמם 
החזותי של שבטי הערבות הגדולות.  

3.12.14 | לידתה של האמנות הרוסית 
מן הסלבים ועד הביזנטים: מהלך מרתק של שינוי.  

14.1.15 | מן האיקונות ועד “אסכולת מוסקבה”
שיאי האמנות והתרבות של רוסיה המוקדמת.

11.2.15 | המהפכה של פטר הגדול והשפעתה 
הגדולה של האמנות המערבית 

הציור והפיסול ברוסיה במאה השמונה-עשרה: לידתן 
של מסורות חדשות.

4.3.15 | רומנטיקה, דרמה וציורי נוף
הציור הרוסי מגיע לבגרות ולהישגים חדשים ומפתיעים.

13.5.15 | עידן הענקים
שיאי האמנות הרוסית במחצית השנייה של המאה

התשע-עשרה ויצירתם של האמנים הדגולים של התקופה.

10.6.15 | מן האימפרסיוניזם ועד הפואנטליזם 
השפעת החדשנות האמנותית באירופה על האמנות 

הרוסית והתהוותן של מגמות חדשות.

1.7.15 | ממהפכת האבסטרקט ועד לנופי הנפש 
עידן המהפכות האמנותיות של המאה העשרים:

מקנדינסקי, מאלביץ’ ושאגאל ועד לקונסטרוקטיביסטים, 
לריאליזם הסובייטי ולמורדים הגדולים.

מרצה: אלון קליבנוב

ימי רביעי | 10:30

תולדות
האמנות הרוסית

מן האיקונה ועד האבסטרקט
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עידן צ’רני
מרצה, צלם גיאוגרפי ומוביל 

משלחות בעולם. ממקימי 
“העמותה הישראלית 

האנטארקטית” וממייסדי 
פרויקט “תיבת נח” 

)משלחות עם משמעות(. 
הוביל כמה מסעות ייחודיים 
לאזורים נידחים שכף רגלו 

של תייר לא דרכה בהם.

על הסדרה
הרצאות אתנוגרפיות מרתקות, 
השוזרות סיפורי מסע אישיים, 
נתונים עיוניים ותמונות מרהיבות. 
הסדרה מספקת היכרות עם אזורים 
מרוחקים, תרבויות חבויות, 
שבטים נידחים, פולחנים עתיקים, 
היסטוריה מרתקת ובעלי חיים 

נדירים.

4.2.15 | איי ג’ורג’יה הדרומית ואנטארקטיקה – 
מסע בעקבות שקלטון

שמונה ישראלים ושתי ילדות קטנות נאבקים בים הסוער 
ביותר בעולם וזוכים לרגעי הצצה נדירים לנופי הבראשית 

של אנטארקטיקה. סיפור היסטורי מרתק על מנהיגות 
והישרדות, השזור במסע שחזור הרפתקני בעקבות מגלה 

הארצות שקלטון. 

11.3.15 | פפואה גינאה החדשה – מסע במנהרת הזמן
מפגש מיוחד עם מגוון שבטים החיים בניתוק גיאוגרפי 

ותרבותי ואוחזים באמונות מיוחדות במינן. במהלכו נצא 
למסע על גדות נהר הספיק ונחזה בפסטיבלים הצבעוניים 

ביותר בעולם.

29.4.15 | זיכרונות מאפריקה
נצא למסע בעקבות מוצא האדם בנמיביה, נסייר בספארי 

בבוצואנה, נראה את הדיונות הגבוהות בעולם במדבר 
נמיב, נשקיף על מפלי ויקטוריה ונדון בזיקה שבין שבטי 

ההימבה לבין שואת היהודים.

20.5.15 | דרך האושר ומסתרי ממלכת בהוטן
במפגש זה נדון בממלכת בהוטן המסתורית, בסגירת 

שעריה לעולם החיצוני, בתחליף שהיא מציעה לתרבות 
הצריכה, בחתירה הלאומית אל האושר ובעקרונות החינוך 

הבודהיסטי הנהוג בה. מסע מרתק אל מדינה המשמרת את 
תרבותה הייחודית, לצד קדמה בלתי נמנעת.

17.6.15 | הקוטב הצפוני ברוסיה – אחרוני הנוודים
מסע נדיר של שלושה ישראלים בקור של מינוס 40 מעלות 

מוביל אותם למפגש ייחודי ומדהים עם שבט הננץ – אחרוני 
הנוודים המגדלים איילי צפון, אוכלים בשר נא ושותים דם.

מרצה: עידן צ’רני

ימי רביעי | 10:30

הרצאות 
מעולם אחר
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רחל אסתרקין
תסריטאית ומרצה לקולנוע.

22.10.14 | "אמן האשליות"
ניל ברגר, ארה”ב, 2006                                                                     

בעולם שבו דבר אינו כפי שהוא נראה, קוסם 
ומפקח משטרה נאבקים זה בזה בניסיון להבין מתי 
המציאות נגמרת והקסם שבחיים מתחיל... ההרצאה 

תעסוק בקונפליקט בין טכנוקרטיה לרומנטיקה 
ומיסטיקה בתחילת המאה העשרים ובלידתו של 

הקולנוע כמגשר ביניהם.                                  

26.11.14 | "חיות הדרום הפראי"
בן צייטלין, ארה”ב, 2012

האשפאפי היא ילדה פרועה בת שש, שחיה בקהילה 
קטנה מוכת עוני בדלתא של המיסיסיפי. היא 
נאלצת להתבגר כשאביה נופל למשכב. הסרט 

עוסק במציאות קשה מול דמיון מתעתע ויופי עוצר 
נשימה מנקודת מבטה של הילדה המופלאה, החיה 

באמריקה אחרת.

10.12.14 | "אהבת בשר ודם"
אלמודובר, ספרד, 1997

יצירת המופת של אלמודובר עוסקת בגורלות 
משתלבים, בז'אנר של מלודרמת מתח בסגנון 
טיפוסי. ההרצאה תעסוק בתשוקה עזה ממוות, 

באמון, בחרות ובבוגדנות, במציאות הספרדית הנעה 
בין פאשיזם לבין דמוקרטיה.                                                     

על הסדרה
צפייה מחודשת וניתוח עומק 
של סרטים שאהבנו במיוחד. 
במפגשים נבדוק מה המיוחד 
בסרטים שנבחרו, מה ניתן ללמוד 
מהם אודות התרבות שבתוכה 
נוצרו, אלו חידושים והברקות 
הם מציעים מבחינה אמנותית, 
מה הופך אותם לאוניברסליים, 
וכמו תמיד – מהו סוד הקסם 
הקולנועי. אנו מציעים בוקר 
עשיר של חוויה מהנה ומרחיבת 
אופקים. המפגש יכלול הרצאה 
מלווה בקטעי סרטים וצפייה 

בסרט איכות באורך מלא.

המפגש יסתיים בסביבות 13:00
ייתכנו שינויים

31.12.14 | "כמו בגן עדן"
קיי פולאק, שבדיה, 2004 

מנצח בעל שם עולמי מנסה לקחת הפסקה מחיי 
התהילה ולשוב לכפר ילדותו השֵלו בצפון שוודיה. 

הוא נקלע לשרשרת אירועים שתשנה את חייו ואת 
חיי הקהילה. ההרצאה תעסוק במסע אל הכאב 

והבדידות שמאחורי הגאונות, תוך שחרור המוזיקה 
מכבלי הפרפקציוניזם וההישגיות וגיוסה לטובת 

אהבת אדם. 

28.1.15 | "החלום של מרטין"
נילס ארדן, דנמרק, 2006

דרמה על ילד דני צעיר, המושפע מדוקטור 
מרטין לותר קינג ומחליט להשתמש ברעיונותיו 

המהפכניים בבית הספר המדכא והשמרני שבו הוא 
לומד. ההרצאה תעסוק במהפכות שנות השישים 

ובתפיסות העולם החדשות לגבי חינוך ילדים ובני 
נוער בכל העולם.     

25.3.15 | "לונדון ריבר"
ראשיד בושארב, אנגליה/צרפת, 2009

שני הורים – אישה אנגליה וגבר אפריקני – נוחתים 
בלונדון לאחר פיגוע טרור כדי למצוא את ילדיהם. 

אף כי הם באים מרקע תרבותי ודתי שונה, 
הם חולקים תקווה משותפת. ההרצאה תעסוק 
בגלובליזציה, באימת הטרור ובחיבור האנושי.

6.5.15 | "שלוש אמהות"
דינה צבי ריקליס, ישראל, 2006

רוז, יסמין ופלורה נולדו כשלישייה במצרים ועלו 
לישראל. היום, כשהן בנות למעלה מ-60, הן 

מחליטות לספר לבתה של רוז את הסיפור הדרמטי 
ורב התהפוכות של חייהן בישראל. ההרצאה תעסוק 

באפיון נשים ומזרחיים בקולנוע הישראלי ובמסע 
לשחרור מסטריאוטיפים ודעות קדומות.

3.6.15 | "אלוהי הקטל"
רומן פולנסקי, צרפת/גרמניה/צרפת, 2011

דרמה תיאטרלית המתרחשת כולה בסלון בדירה 
בברוקלין. שני זוגות הורים נפגשים כדי לדון, בצורה 

תרבותית, בריב שפרץ בין ילדיהם והדיון מתפתח 
להתכתשות מבריקה. ההרצאה תעסוק ברומן 

פולנסקי, בביקורת הנוקבת שלו על הצדקנות 
הליברלית האמריקנית ובאתגר של המרת מחזה 

לסרט קולנוע.

מרצה ועורכת: רחל אסתרקין

ימי רביעי | 10:00

מועדון 
הסרט 
הטוב
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יוסי נינוה
בוגר אוניברסיטת תל אביב, 
מחנך ומורה בדימוס. מרצה 

בקתדראות רבות.

על הסדרה
סיפור עבדות מצרים והגאולה, 
היציאה מעבדות לחירות, הוא 
סיפור מכונן בתולדות עם ישראל. 
זו נבחן את מטרות  בסדרה 
חיבורו של המיתוס הזה. ננסה 
לענות על השאלות הבאות: האם 
אכן היינו במצרים? האם באמת 
יצאנו מעבדות לחירות? מי היו 
כותבי “ספר שמות”? מדוע 
דווקא מצרים? כיצד נקשרים 
סיפור יציאת מצרים, סיפורי 
יתרו ומעמד הר סיני לכינונה 
של האמונה הישראלית? מיהו 
משה? מי היו “הלויים” ומי “בני 
אהרון”? כל הנושאים הללו 
משתלבים יחד ונוטלים חלק 
באחד מהמיתוסים החשובים 

ביותר של העם היהודי.

מרצה: יוסי נינוה

ימי חמישי | 10:30

ספר שמות
מעבדות לעבדות – לידתו של מיתוס

6.11.14 | “עבדים היינו...” 
לסיפורי השעבוד והעבדות במצרים נועד תפקיד 

מרתק ורב-חשיבות בגיבוש רעיון הברית בין ישראל 
לאלוהיו. בהרצאה זו נדון במהותן של עלילות אלו, 

שהפכו לנדבך יסודי בזיכרון הקולקטיבי היהודי. 

11.12.14 | “מאי חנוכה” – אובדנו של חג ותחייתו
“ספר המכבים” נגנז על ידי חז”ל. מדוע הוא הוצא 
מכתבי הקודש? כיצד הומצאו סיפורי הנסים כדי 

להצדיק את קיום חג החנוכה? כיצד הפך “חג האורים” 
לחג “חנוכת בית המקדש”? בשאלות אלו, הטומנות 

בחובן שלל מידע מעניין ומפתיע, נעסוק במפגש זה. 

22.1.15 | “ואני אקשה את לב פרעה” 
סיפור עשר מכות מצרים הוא יצירה ספרותית מתוכננת 
ומדויקת להפליא. “כל בכור לי הוא”, נאמר בה. במפגש 

זה נתמקד בייחודה של מכת בכורות ובמטרתה. 

19.2.15 | “קומו צאו מתוך עמי” 
הרצאה זו תעסוק בסיפור ההכנות ליציאה ממצרים. 
נעסוק בשאלות מהו “פסח”, מדוע “מצות”, מדוע 
“חודש האביב” הוא “ראש חודשים” ובמה קשור 

“האפיקומן” ליציאת מצרים.

26.3.15 | משה רבנו – דמותו של “לא מנהיג”
במפגש זה נעסוק בדמותו המורכבת והמרתקת של 
משה ונברר מי היה מעוניין להציגו בספר “שמות” 

כאיש טוב הדורש צדק, אך חסר כל יכולת מנהיגותית.

7.5.15 | אהרון ומעשה העגל 
אהרון הכהן התבזה בעשותו את “עגל הזהב”. מי עמד 
מאחורי כתיבת הסיפור הזה ומדוע? נתעמק בסיפור 

המעניין שברקע: המאבק על הכהונה בין “בני אהרון” 
לבין “הלויים”.

11.6.15 | “לא תישא את שם ה’ אלוהיך לשווא”  
בהרצאה זו נבדוק את הנסחים השונים של “עשרת 

הדברים”, מי עומד מאחורי כל נוסח ונוסח, וכיצד כל 
דור ודור יוצר את “עשרת הדברים” שלו.
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ד”ר מרדכי יושקובסקי
מומחה לספרות ופולקלור יידיש, 
מנהל המרכז להנחלת תרבות 
היידיש במכללת לוינסקי לחינוך.

על הסדרה
בכל הרצאה נעיין ביצירה אחת 
או שתיים מאת סופרי היידיש, 
אשר התבלטו באמנות הסיפור 
הקצר. רוב היצירות יוקדשו 
ליחסים במשפחה היהודית, 
לקשרים “בינו לבינה” ולהווי 
העיירה היהודית. מתוך מכלול 
הסיפורים נייצר פנורמה רחבה, 
עשירה וססגונית של חיי יהדות 
מזרח אירופה ושלוחותיה בדורות 

הקודמים.

23.10.14 | שלום-עליכם
“מיין ערשטער ראמאן” )הרומן הראשון שלי(

13.11.14 | דוד ברגלסון
חלוץ האימפרסיוניזם בספרות היידיש

4.12.14 | וילנה היהודית ביצירותיו של
אברהם קרפינוביץ’

25.12.14 | קאדיה מולודובסקי וסיפוריה הקצרים

יצחק בשביס-זינגר:
15.1.15 | “בענדיט און דישקע” )בנדיט ודישקה(

5.2.15 | “די פוצערין” )הגנדרנית(

26.2.15 | “ריקל און צייטל” )צייטל וריקל(

19.3.15 | “דאס פייער” )האש( 

30.4.15 | “דער פאפוגיי” )התוכי( 

21.5.15 | “אויף דער פאטשינע” )בעת מנוחה(

28.5.15 | “קיין ארץ-ישראל, פון א-ב אן”
)לארץ ישראל, החל מ-א-ב(

4.6.15 | “קוקוריקו”

18.6.15 | “טייבעלע און הורמיזא” )טייבלה והשד(

מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי

ימי חמישי | 10:30

“געווען אמאל 
א מעשיה...”

אמנות הסיפור היהודי
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מרצה: ד”ר ליאורה מלכא ילין

ימי חמישי | 10:30

יצירות מופת במחול
30.10.14 | היחיד והחברה – הקרבה ומרי אישי 

“פולחן האביב”, יצירת המופת של סטרווינסקי 
השואבת השראה מן העולם הפגאני, וגלגוליה לפי 

וצלאב ניז’ינסקי, מוריס בז’אר, פינה באוש ואנז’לין 
פרלז’וקאז’.

27.11.14 | מחול פוליטי ופוליטיקה של המחול
בהרצאה זו נתמקד ביצירות הנוגעות באופן שונה 
ומרתק בהיבטים פוליטיים: “השולחן הירוק” של 

קורט יוס, “מסע לילה” )אדיפוס המלך( של מרתה 
גראהם, “כחול הזקן” של פינה באוש ו”חלומות 

 .DV8 מתים של גברים במונוכרום” של להקת

1.1.15 | “עור שחור, מסכות לבנות”: 
אתנוצנטריות במחול 

במפגש זה נעסוק באוריינטליזם במחול ובמחול 
אפרו-אמריקאי – נושאים המעלים סוגיות 

מורכבות ומאתגרות על יחסים בין-תרבותיים. 
נתייחס ליצירות “לה ביידרה” של רודולף נורייב, 

“התגלויות” של אלווין איילי, וכן “מגילת רות” של 
שרה לוי תנאי.  

12.2.15 | זיכרון, היסטוריה וסיפורי חיים
בהרצאה זו נעסוק בנושא של התבוננות היסטורית 
וזיכרון במחול הישראלי. נצפה בקטעים מהיצירות: 

“קיר” של אוהד נהרין ו”זיכרון דברים” של רמי 
באר, המציעות מבט רב-מימדי על סוגיות אלו. 
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ד”ר ליאורה מלכא ילין
מלמדת באוניברסיטת תל אביב. 
תחומי המחקר וההוראה העיקריים 
שלה הם: היסטוריה, תיאוריה 
ופואטיקה של תיאטרון ומחול; 
המחול הישראלי בהקשרים 
אידיאולוגיים  היסטוריים, 
ותרבותיים; אמנות ותרבות 

חזותית.

על הסדרה
סדרה זו מטרתה להציג מבחר 
מיצירות המופת של המחול 
בהקשרים אמנותיים ותרבותיים, 
היסטוריים ואקטואליים. כל 
פגישה תתמקד בנושא מסוים, 
וסגנון  זמן  גבולות,  חוצה 
שמאפשר לשוטט במחוזות 
אמנותיים ורעיוניים מגוונים 
ולהדגימם. זאת, תוך צפייה 
בקטעים נבחרים הלקוחים 
מיצירות רלוונטיות שונות. כדרכן 
של יצירות מופת שמפעילות 
את הדמיון ומאתגרות את 
החשיבה, הסדרה בנויה כמסע 
מדומיין אל לב-לבה של התרבות 

המערבית במאה העשרים.
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זאביק רילסקי
ארכאולוג ואנתרופולוג. מרצה, 
לתרבויות  ומומחה  מדריך 
מזרח אסיה והפסיפיק. מרצה 
באוניברסיטה הפתוחה ובמכללות 
ברחבי הארץ בנושאי סביבה, 
אתנוגרפיה וגיאופוליטיקה של 

תרבויות.

על הסדרה
יורדי הים ומגלי הארצות הראשונים 
שרטטו נתיבים ויצאו במסעות 
יבשתיים וימיים אל ארצות 
לא נודעות, אל מעבר לאופק, 
בעקבות הסקרנות, התגליות 
ורדיפת הבצע. הם פתחו צוהר 
אל ראשית המחקר, הידע, הגילוי 
והספרות. בסדרה זו נעקוב 
אחר הרפתקאותיהם וגילוייהם, 
שהותירו חותם מכריע בתרבות 

ובהיסטוריה.

20.11.14 | 1492, קולומבוס: טעותו של גאון
כאשר קולומבוס הגיע לחופי “הודו”, נחקק 

לראשונה המושג “הכפר הגלובלי”. תככים, כלכלה 
ותחרות הניעו את המפרשים על פני ימים ובין 

יבשות. עגבניות ותבלינים, בטטות וקקאו – כל אלו 
מצאו את דרכם אל שולחנות אירופה.  

מרצה: זאביק רילסקי

ימי חמישי | 10:30

בעקבות המצפן, 
הגלובוס 

והסקרנות

18.12.14 | דארווין: אל ערפילי הפרדוקס 
וקיטלוג הבריאה

איי האוקיינוס, יערות האמזונס וחופי גלפגוס היו 
למעבדת טבע חיה עבור צ’ארלס דארווין במסעו 

המרתק על סיפון הביגל, בחיפוש אחר מוצא 
המינים. הממצאים שלו – ציפורים ולטאות, יונקים 

ומיני צמחים – היוו בסיס לתיאוריה מהפכנית 
ששינתה את פני מדעי הטבע. 

לוי
תי 

 א
ם:

לו
צי

א, 
סח

הפ
אי 
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בעקבות המצפן, 
הגלובוס 

והסקרנות

29.1.15 | מנתיבות לסנטיאגו: איים בים השגרה
מאז שחר קיומו של האדם, מסעות גשמיים ומסעות 
רוחניים מתערבבים אלו באלו ומהווים דרך לביטוי, 

לחיפוש ולהתעלות. ההרצאה תעסוק בצליינות 
ובצלבנות, בקרנבלים ובנתיבי עלייה לרגל כתופעה 

עולמית. 

12.3.15 | ציירים, נוסעים ומרגלים: חוקרי
ארץ ישראל

בנימין מטודלה, מארק טווין, רובינזון ולונץ הם 
חלק מהנוסעים, החוקרים, הצליינים והציירים 

בנתיבי עולי הרגל לארץ התנ”ך. מסעות המחקר 
שקיימו והמפגשים האקזוטיים עם המקומיים הותירו 

חותם בתודעה התרבותית על האופן שבו נתפסה 
ארץ ישראל.

14.5.15 | איסלנד, בעקבות סאגות וויקינגים 
לשולי הקוטב

הוויקינגים שעלו מהפיורדים הצפוניים הטילו 
אימה על תרבויות הדרום. צאצאיהם חיים כעת 

בשלווה געשית באי הסוער איסלנד. במפגש זה נדון 
בהרפתקאותיהם ובמסעותיהם. 

25.6.15 | תור היירדאל ומסעות קונטיקי 
בהרצאה זו נצא למסע של גילויים והרפתקאות: 
“נשוט” בעקבות הספינות של תור היירדאל אל 
המאורים, הפולינזים ואיי הפסחא בחיפוש אחר 

נתיבים קדומים וקשרים עלומים.  
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31.10.14 יום ו' | 4.11.14 יום ג'
העיר העתיקה: דתות ועדות

העיר העתיקה של דאהר אלעומר, הרובע 
הנוצרי: הכנסייה הכרמליתית, הכנסייה היוונית 

אורתודוקסית וכנסיית הגבירה )בית החסד(. הרובע 
המוסלמי והרובע היהודי. 

21.11.14 יום ו' | 18.11.14 יום ג'
התקופה העות'מאנית בחיפה – סיור חדש

מבית אלפאשה ועד לארד אל יהוד.

19.12.14 יום ו' | תקופת השגשוג: חיפה 
בתקופת המנדט הבריטי 

בסיור יודגש הנושא של יזמות יהודית לאורך רחוב 
יפו: המרכז המסחרי הישן, בנק אנגלו פלסטינה, 

רח' הבנקים והמרכז המסחרי החדש. נעבור במתחם 
ח'יאט המאובק ונעסוק בבניית הנמל. 

23.1.15 יום ו' | על קו התפר: מכיכר סולל 
בונה ועד לשוק תלפיות 

הסיור יעסוק בשכנות ההיסטורית של ערבים 
ויהודים על קו התפר. נעבור בשכונת אלבורג', 
במתחם תומא, במתחם חסן דיק, בבתי מושיוף 

ובבית תאופיק אלח'ליל שהוסב למלון יוקרתי. נדבר 
על השימור וההסבה של בנין מבקר המדינה ועל 

בנין העירייה ההיסטורי והמונומנטאלי. נסיים בשוק 
תלפיות: שיא בעשייה האורבנית בהדר הכרמל.

הדרכה: אדר’ וליד כרכבי
ראש צוות שימור בעיריית חיפה

ימי שלישי ושישי | 9:00

סיורים:
חיפה בדגש

אדריכלות

20.2.15 יום ו' | סיפורה של שכונת ואדי 
ניסנאס

הסיור יעסוק בהתפתחות האדריכלות
הערבית-עירונית, ובו נעבור בבתי מג'דלאני, בתי 
ג'דע ורח' קיסריה. משם נמשיך למושבה הפרסית 

ונדבר על מעמדה של חיפה בקרב הבהאיים. 
משך הסיור כשלוש שעות.

27.3.15 יום ו' | 24.3.15 יום ג'
בת גלים, השכונה היהודית שנושקת לים  

סיור חדש

15.5.15 יום ו' | 19.5.15 יום ג'
מעורב חיפאי בהדר – סיור חדש

משכונת הרצליה, דרך בתי הסגנון הבינלאומי של 
הדר ועד לאדריכלות העירונית-ערבית של רחוב 
הגפן עם עצירה בבניין ההנהלה של חברת הנפט 

העיראקית. 

12.6.15 יום ו' | מעיר גנים למרכז אורבני 
תוסס: שכונת הדר הכרמל

הסיור יעסוק בתולדות שכונת הדר וההיסטוריה 
התכנונית שלה. נלך לאורך רחוב ירושלים, נזכיר 
את בתיה האקלקטיים הראשונים של הדר, נעבור 

דרך הטכניון הישן ובית הספר הריאלי, שכונת 
הטכניקום, בית הקרנות, המרכז המסחרי של הדר 

ובית השעון.   

מחיר כרטיס: 75 ₪ 
כרטיס לאזרח ותיק: 70 ₪ 

משך כל סיור כשעתיים וחצי
נקודות ההתחלה והסיום יימסרו בעת ההרשמה

34



35



מרכז אמנויות
מוזיאון חיפה לאמנות

קורסים 
באמנות

תשע”ד 2014-15

לייעוץ והרשמה: רכזת קורסים, תמר נצר: 04-9115944
education@hms.org.il

מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית:
אוריגאמי למבוגרים ולילדים - גיל צוריאנו

בישול יפני – צ'יזורו נישינו פרמינגר
יפנית למתחילים ולמתקדמים – ריקה טקאקי עיני 

מרכז אמנויות, מוזיאון חיפה לאמנות:
ציור ריאליסטי – מיכאל חלאק
ציור ריאליסטי - מתן בן כנען

ציור כשפה אישית – דרור בן עמי
ציור ורישום – דורון וולף

סדנת רישום מודל
תחריט והדפס למבוגרים ונוער – קרן בן הלל 

)מוזיאון הרמן שטרוק(
אמנות לילדים – טניה קרבצוב

נפתחה ההרשמה לקורסים



מפגשי מועדון תרבות
בנוסף לאופציה של רכישת כרטיס כניסה חד 
פעמי למפגש, ניתן לרכוש מינוי פתוח למפגשי 
 20 10 או  הבוקר. המינוי כולל כרטיסיה של 
מפגשים המתקיימים במסגרת מועדון תרבות. 
בחלק מהמפגשים שעלות הפקתם יקרה במיוחד, 
יתבקשו המינויים להוסיף תשלום נוסף למחיר 
הרגיל. תוקף המינוי הפתוח הוא 24 חודש. יש 
לשמור את החשבונית שהתקבלה בעת הרכישה 

של המינוי.

הכניסה להרצאות היא על בסיס מקום פנוי. רכישת 
מינוי פתוח אינה מבטיחה באופן אוטומטי כניסה 
לכל הרצאה. על מנת לשריין מקום להרצאה 
מסוימת, יש להזמין בקופות המוזיאון כרטיס עם 

מושב מסומן לפני מועד ההרצאה. 

לביטול הזמנת כרטיס מסומן שהוצא דרך הקופה, 
להרצאה ספציפית, יש להתקשר לקופות המוזיאון 
עד 24 שעות לפני המפגש )לא בבוקר המפגש( 
ולהודיע על הביטול. במקרה כזה, לא יוחזר החזר 
כספי אלא יינתן זיכוי עבור הרצאה אחת למינוי. 
בכל מקרה, יש להחזיר את הכרטיס המסומן לקופה 

כתנאי לקבלת הזיכוי האמור להרצאה אחרת.

במקרה של אי ניצול כרטיס מסומן ללא הודעה 
מראש כאמור לעיל – לא יינתן החזר כספי ולא 

זיכוי והכרטיס יחשב כאילו נוצל. 

לא יינתן החזר כספי/זיכוי למינוי שנוצל בחלקו 
או שלא נוצל כלל. במקרים חריגים ניתן להגיש 
בקשה מנומקת )בכתב( להחזר כספי לוועדת 
חריגים. ההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי 

של הוועדה.

נהלי רישום 
וביטול

סיורים, אירועים והופעות
)שעלות ההשתתפות בהם מעל 50 ₪( 

בהתאם לתקנה 2)3( לתקנות הגנת הצרכן:

ניתן לבטל השתתפות בסיורים, באירועים והופעות 
ולקבל החזר כספי תוך 14 ימים מיום ההרשמה 
לאירוע, ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם 

ימי מנוחה קודם לאירוע.

ביטול ההשתתפות וקבלת החזר כספי ייעשה אך 
ורק עם הצגת חשבונית או סרט קופה וכרטיס 
המעידים על עצם ההרשמה לאירוע או הוכחה 
אחרת לגבי עצם ההרשמה, מועדה, הסכום ששולם 

בעדה ואמצעי התשלום.

במקרה של ביטול כאמור, רשאי המוזיאון לגבות דמי 
ביטול בשיעור 5% מדמי ההשתתפות או 100 ₪, 

הנמוך מבין השניים.

החזרת התמורה תיעשה תוך 7 ימי עסקים ממועד 
ביטול העסקה, ותיעשה באופן בו נעשה התשלום:
היה התשלום במזומן - החזרת התמורה תהיה   ›

במזומן או בשיק מזומן.
היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת   ›
התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד 

שנפרע.
היה התשלום בכרטיס אשראי - יבטל העוסק את   ›
החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק 
לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן 
או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על 
ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את 
כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב, 
ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי 
להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה. לא היה ניתן 
לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב 
העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

במקרה של אי ניצול כרטיס לסיור או אירוע   ›
ללא הודעה מראש של 3 ימי עבודה, לא יינתן 
החזר כספי ולא זיכוי והכרטיס ייחשב כאילו נוצל.
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מפגשי
תרבות
ואמנות
שם המרצה: בתיה רחמילביץ'

ימי שישי | 10:00

על הסדרה:
סדרה בת 8 הרצאות העוסקת באמנות יהודית 
ובהשפעת הסביבה עליה בזמנים ובמקומות שונים. 
ניווכח בקיומה של אמנות יהודית מושפעת וגם 
משפיעה למרות האיסור המובע בדיבר השני: 

"לא תעשה לך פסל וכל תמונה".

רחמילביץ בתיה
 M.A היסטוריונית של אמנות בעלת תואר 
בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 
לימדה במדרשה לאמנות בבית ברל, במכללת 
ספיר  ובמכון אבשלום. תחומי העניין שלה כוללים 
את האמנות בתקופה הקלאסית, בימי הביניים 
וברנסנס תוך הדגשת תיאורי התנ"ך באמנות 
ויחסי הגומלין שבין האמנות הנוצרית והיהודית.

אורן נהרי 
עורך חדשות החוץ בערוץ הראשון, עורך ומגיש התוכנית 
גלובוס. מגיש "הכל  דיבורים"  ו" השעה הבינלאומית 
" ברשת ב', מחבר ועורך רבי מכר ביניהם: אטלס 
אנציקלופדי של העולם, אטלס היסטורי של העולם, 

לקסיקון האישים.

אגודת הידידים
שתי הרצאות אורח מאת אורן נהרי -

"משפחת קנדי" ו"נשים ששינו את העולם"

 7.11.14 | "משפחת קנדי"
מרצה אורח: אורן נהרי

ג'ון קנדי: הנשיא הצעיר, הכריזמטי, יפה התואר 
שידע להלהיב את ארצו ואת העולם. האם יכול היה 
להיות נשיא דגול אלמלא נרצח? המיתוס של קנדי, 
המיתוס של משפחת המלוכה האמריקנית המקוללת 
הממשיכה לרתק את ארצות הברית והעולם גם כיום.             

5.12.14 | הולדתו של ציור התנ"ך – ציורי 
הקיר בבית הכנסת דורא אירופוס בסוריה

התנ"ך הוא אחד הטקסטים המצוירים ביותר 
בתולדות האמנות. ציורי הקיר הרבים  בבית הכנסת 

בדורא אירופוס משנת 245 הם העדות הקדומה ביותר 
שיש בידינו לקיומה של  אמנות יהודית המציירת את 

התנ"ך, למרות האיסור על עשיית תמונות ופסלים.

2.1.15 | המנורה - משער טיטוס לסמל המדינה
המנורה, המתוארת נישאת בתהלוכת הניצחון בשער 
טיטוס ברומא, שונה לחלוטין מתיאורים של המנורה 

באמנות היהודית. מדוע נבחרה דווקא היא לסמל 
המדינה ואיך התנהל תהליך קבלת ההחלטה?

30.1.15 | עקידת יצחק באמנות  -  דור דור 
ודורשיו

עקידת יצחק הוא אחד הסיפורים הדרמטיים ביותר 
במקרא. תיאורי העקידה תופסים מקום נכבד 

בתולדות האמנות מתקופות מוקדמות ועד ימינו. 
נראה את הפרשנות השונה שניתנת לסצנה הטעונה 

הזאת עד לימינו אלה.

27.2.15 | משה באמנות - בין הרצל, פרויד ואובמה
משה,שהוביל את בני ישראל מעבדות לחירות, הפך 
לסמל חירות אוניברסאלי. ההתעניינות בדמותו לא 

פגה עם השנים. נתרכז במשמעות הדמות עבור 
אמני המאה העשרים.

20.3.15 | מאוריצי גוטליב – אמנות במעבר
האמנציפציה פתחה אפשרויות חדשות עבור האמן 

היהודי, אך חשפה אותו לדילמות באשר לזהותו. 
נתבונן בציוריו של מאוריצי גוטליב, אמן שחי במאה 
ה- 19, הלך לעולמו בגיל 23 והספיק לצבור תהילה 

והכרה גורפים בגאוניותו.

1.5.15 | "שאו ציונה נס ודגל" – האמנות 
בשירות הציונות

התנועה הציונית העבירה את מסריה במילים 
ובתמונות. נתבונן ביצירותיהם של אמנים ידועים 

כראובן, גוטמן וליליאן שתרמו לצד החזותי של 
הפצת רעיונות הציונות.

5.6.15 | אמנות ישראלית – בין הבינלאומי 
ליהודי

איך נותנים  אמנים יהודים וחילוניים בישראל 
ביטוי ליהדותם? נתוודע לנוכחות ההיבט היהודי 

ביצירותיהם של אמנים ישראליים בני זמננו.

3.7.15 | ירושלים באמנות – עיר בין ארץ 
לשמיים

לירושלים נוכחות נרחבת באמנות היהודית 
מתקופות מוקדמות ועד ימינו. נסקור את תיאוריה 

של העיר באמנות, המשלבים בין מציאות לדמיון 
ועוסקים בעיר כמחוז געגועים וכניגוד לתל אביב.

31.7.15 | "נשים ששינו את העולם" מרצה 
אורח: אורן נהרי

מנהיגות, לוחמות, מדעניות, יוצרות שפילסו את 
דרכן בעולם גברי, חלקן זכו להערכה והוקרה 

בחייהן, אחרות נשכחו והושכחו. מרבית השליטים 
היו ועודם גברים, אבל המלך הגדול מכולם אולי היה 
מלכה דווקא. בהרצאה יובאו בין השאר סיפוריהן של 
השליטה הדגולה שהחלה את דרכה במקצוע העתיק 
בעולם, המדענית היהודייה ששותפה למחקר הנאצי 

קיבל פרס נובל על סמך ממצאיה, הזמרת ששרה עד 
מוות, פילוסופיות, גיבורות וכמובן - מה מצבן של 

נשות העולם כיום.

מחיר מנוי
שוחר אגודת הידידים 250 ₪

גימלאי/ידיד 275 ₪ | רגיל 300 ₪

מחיר הרצאה בודדת:
רגיל 40 ₪ | שוחר/גמלאי 35 ₪

לפרטים נוספים, הרשמה ומכירת מנויים
מזכירות האגודה, ימים א’-ד’ בין השעות 12:30-8:30

)ניתן להשאיר הודעה קולית(
friends@hms.org.il  |  04-9115977 :’טל
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מחיר כרטיס להרצאה: 60 ₪ 

מחיר כרטיס לתושב חיפה: 50 ₪ 

מחיר כרטיס לאזרח ותיק: 45 ₪ 

מחיר כרטיס לחברי אגודת הידידים/סטודנט/חייל: 47 ₪ 

מינוי פתוח ל-10 מפגשים: 465 ₪ 

מינוי פתוח ל-10 מפגשים, תושב חיפה: 410 ₪ 

מינוי פתוח ל-10 מפגשים, אזרח ותיק: 340 ₪ 

מינוי פתוח ל-20 מפגשים: 750 ₪ 

מינוי פתוח ל-20 מפגשים, תושב חיפה: 710 ₪ 

מינוי פתוח ל-20 מפגשים, אזרח ותיק: 625 ₪

לפרטים והזמנת כרטיסים:
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

www.hms.org.il ,04-8383554 .שד' הנשיא 89 חיפה, טל

שעות פתיחת מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית: )ייתכנו שינויים(
ימים א' – ד' 16:00-10:00, יום ה' 19:00-10:00, יום שישי 13:00-10:00, יום שבת 16:00-10:00

מחירון להרצאות בוקר

לאומי בנקאות פרטית 
תומך במוזיאוני חיפה

לאומי בנקאות פרטית
www.hms.org.il 1-599-50-22-11תומך במוזיאוני חיפה


