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חברת בית גינס

חברותא

בית ספר למבוגרים בגבעת חיים איחוד

שלוחת צפון חפר

תוכנית הלימודים תשע״ו 2016 - 2015

חברותא

גאה להציג את תוכנית הלימודים לשנת תשע"ו,
חפר
שלוחת צפון יטב המרצים עם מגוון קורסים חדשים לצד קורסים
בחרנו עבורכם את מ
שהתקיימו בשנה החולפת.
מאחלים לכם שנת לימודים מעניינת ופוריה,

בברכת שנה טובה,

אזוגי ,רכזת שלוחת צפון חפר | 052-3222879
עדית
וצוות חברותא

תחילת שנת
הלימודים

19.10.15

"חברותא" -
אכסניה לכל אותם "פנסיונרים צעירים" ביישובי עמק חפר.
אלו שמחפשים אתגר אינטלקטואלי ועיוני בלימודים בתחומים שונים ,ימצאו כאן
את מקומם .השיעורים בחברותא מתקיימים במשך ימי השבוע והשנה הרחבנו
את ימי הלימוד בשעות הבוקר וגם אחה"צ .המרצים הנבחרים הם הטובים
בתחומם .אווירת הלימוד נעימה ומזמינה כפי שרומז השם...
נשמח עם כל מי שיצטרף אלינו ל"חברותא" בשנה הבאה.
* הנחה של  10%לנרשמים עד לתאריך  15.9.15על הסכום הנקוב ,למעט קורס ציור ופסיפס
* הרישום הינו אינטרנטי  /או בטלפון 09-8973332 :משרד
* התשלום הינו לשנת לימודים מלאה ולא יתאפשר מנוי חלקי או כניסה לשיעור בודד
* ביטול הרשמה יבוצע באמצעות שליחת מייל לadita@hefer.org

חברותא

הקורס :מזרחנות ||

המרצה :אסף רגב

על המרצה :בוגר תואר ראשון ,בהצטיינות ,בחוג לשפה וספרות ערבית ובחוג
למדע המדינה באונ' חיפה .זוכה פרסי הצטיינות ע"ש פרופ' דוד צמח וע"ש נתנאל
ודיאנה בן חביב .מוסמך האוניברסיטה ( )M.Aבאסלאם ובמשפט מוסלמי (.)2007
התוכנית :עולם האסלאם בכלל ואזור המזרח התיכון בפרט ממשיכים להשתנות
דרמטית לנגד עינינו ,ומה שקיים אינו עוד מה שהיה .לפיכך ,השנה ,שנתו
השישית של האביב הערבי ,נמשיך ונלווה את תהליכי העומק באזור ,את הדמויות
והארגונים המשפיעים החדשים ,וכהרגלנו ,לא נזנח את החידושים ההלכתיים
בעולם האסלאם.

הקורס :כלכלה ללא כלכלנים ||

המרצה :ד"ר יעקב בן עמי

על המרצה :דוקטורט בכלכלה ובמנהל עסקים ,מרצה באוניברסיטאות ובפורומים
מקצועיים בארץ ובחו"ל ,יועץ אסטרטגי לארגונים.
התוכנית :נקנה מושגים וכלי ניתוח בסיסיים בתחום הכלכלה ,נבין ידיעות כלכליות
המתפרסמות תדיר בכלי התקשרות והתרחשויות הקורות בסביבתנו הקרובה
והגלובלית.

חברותא

שם הקורס :שיחות על תרבות ||

המרצה :נירה לב ארי

על המרצה :בעלת תואר שני בהיסטורה ,ומדריכה מתנדבת במוזיאון ישראל,
עורכת תוכניות טלוויזיה וותיקה.
התוכנית :סדרת מפגשי תרבות בנושאי אמנות ,היסטוריה ,ארכיאולוגיה ,יודאיקה
ועוד ...יחד ננתח את הנושאים ,תוך ראייה משולבת בין תחומים ומיוחדת.
להלן מעט מהמגוון :האמנות כמראה של החברה ,אנה טיכו  -סיפור ציור ,אמנים
יהודים פורצי דרך ,פול גוגן ,פרידה קאלו ,שוד האמנות הנאצי ,והשואה באומנות
שאחרי המלחמה ,המגילות הגנוזות ועוד.
בסוף כל סמסטר יתקיים סיור מודרך במוזיאון.

הקורס :מוסיקה ||

המרצה :רועי עלוני

על המנחה .B.A :בהצטיינות באקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים,
 .M.Aבהצטיינות בפקולטה לניהול של אוניברסיטת ת״א .עלוני הוא המרצה
לקראת קונצרטים של התזמורת הסימפונית ראשון לציון.
התוכנית :סדרת ההרצאות "על צלילים ואנשים" עוסקת בחיי מלחינים ,יצירותיהם,
ומכלול הנסיבות שהביאו לכתיבתן ,תוך זיקה הסטורית ,תרבותית וחברתית
לתקופה הנידונה .במהלך הסדרה אף נעסוק בצורות המוסיקאליות המרכזיות,
בהתפתחות כלי הנגינה ,ובמבצעים הגדולים.

חברותא

שם הקורס :חלוצים ||

המרצה :מוקי צור

על המרצה :חבר קיבוץ עין גב ,היסטוריון של העליות הראשונות ,חוקר ומחנך
ומספר סיפורי חלוצים.
התוכנית" :שלכת העולים הגדולה" ,משנת  1929שלכת גדולה נפלה על העולם.
היה צריך להבין אותה ,ולפעול בתוכה .בה פעלה הציונות בפרק הדרמטי ביותר
בדרכה .ליוו אותה אינטלקטואלים ויוצרים ,מנהיגים ותנועות .במהלך הקורס ניפגש
עם חלק מהם .ניפגש גם עם תולדות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בתקופות
של מלחמת האזרחים  1939-1929ומלחמת העולם .התקופה לא הסתיימה עם
תום המלחמה ומבחינתה של מדינת ישראל אפשר לתחום אותה פחות או יותר עד
 ,1954ניתן להגיד כי נמצאים כאן גרעיני החברה הישראלית.

שם הקורס :חיטוב המח ||

מרצה :ד"ר יוסי חלמיש

על המרצה :רופא ,בוגר הטכניון ,פוסט-דוקטורט במכון ויצמן ,רחובות,
עוסק בחקר המוח.
התכנית :בקורס נלמד כיצד לפתוח ערוצי תקשורת של המח ,על שינה וחלימה,
על הזיכרון ,והתמצאות אישית ומרחבית.

חברותא

שם הקורס :חקר שואה
שם המרצה :עידית פרי
על המרצה :בוגרת תואר שני בהיסטוריה ,בוגרת קורס ההדרכה של "יד ושם",
מרצה במכללות שונות על ההיבטים השונים של תקופת השואה.
שם המרצה :חנוך זאבי
על המרצה :בוגר בית הספר לקולנוע 'מעלה' בירושלים .מרצה לקולנוע.
במאי תסריטאי ומפיק .חבר 'האקדמיה הישראלית לקולנוע' ו'פורום היוצרים
הדוקומנטריים'.
התוכנית :האחריות לזכור! נעסוק במערכת היחסים של שואת העם היהודי עם
החברה בארץ ועם הפוליטיקה הבינלאומית .בין היתר נפגש עם שאלות של
מנהיגות ,שאלות משפט וחברה ,חובת הזכרון והמלחמה בהכחשה.
בקורס יוצגו סרטים מובחרים המתמודדים עם נושאים מרכזיים לפני השואה
ולאחריה ,כמו  -צמיחת הנאציזם ,התעמולה הנאצית ,הנקמה בנאצים בתום
המלחמה ,התמודדות בני הדור השני והשלישי עם טראומת השואה ועוד .כמו כן
יושם דגש על השאלה  -כיצד אפשר באמצעות המדיה הקולנועית להעביר מסרים
בנושאים כל-כך טעונים ומורכבים ,במיוחד לדור השני ,השלישי והרביעי לשואה.

חברותא

שם הקורס :תנ״ך וסיפורי חז״ל ||

שם המרצה :ד״ר ענבר רווה

על המרצה :ד"ר לספרות עברית .כתבה ספרי מחקר על ספרות חז"ל .מלמדת
באוניברסיטאות ומכללות ובקתדרת מילוא.
התוכנית :הספרות התלמודית בראה תבנית תרבותית הממזגת מערכת
הלכתית ,המותנית בהקשרי זמן ומקום ,עם מערכת אגדית חופשייה לדמיונה
ולחזונה .הקורס יפתח צוהר אל מכמניה של האגדה ,אל עולמם המיוחד של
החכמים המשפיעים ביותר על התרבות היהודית לדורותיה .הוא יציג את ערכיה
הייחודיים ואת הדיאלוג המרתק שהיא מנהלת עם המקרא ,ויקנה כלים לקריאה
מודרנית באחד ממשאבי הרוח החשובים של תרבותנו.

חברותא

שם הקורס :ספרות ||

שם המרצה :שרה רגב

על המרצה :בוגרת סמינר הקיבוצים ,בת וחברת קיבוץ גבעת ברנר ,מורה ומרצה
לספרות ותנ״כ במכללות ברחבי הארץ.
התכנית :סדרת הרצאות בתחום הספרות והשירה העברית המולחנת ,בתחום
ספרות חז"ל בתחום המקרא.

שם הקורס :ברידג׳ ||

שם המנחה :חורחה שרו

על המנחה :דרגה :רב אומן .מורה לברידג' בבתי ספר שונים בארץ ,מנהל תחרויות
פעיל דרגה .1
התכנית :לימודי ברידג'.

שם הקורס :פסיפס ||

שם המנחה :תמר אריאלי

על המרצה :בוגרת המכון לאומנות ,השתלמויות בארץ בחו"ל
התוכנית :לימודי פסיפס למתחילים ומתקדמים ,בקבוצות אינטמיות עם יחס אישי.

חברותא

שם הקורס :ציור ||

שם המנחה :ורד נחמני

על המנחה :בעלת תואר ראשון ושני מבצלאל ,ציירת פעילה ומוכרת בעלת 18
שנות ניסיון בהוראת אמנות.
התוכנית :הנחייה אישית תוך שימת דגש על מאפייני כתב יד אישי ,יסודות הרישום
והצבע ,עבודה מול טבע דומם ,נוף ומודל עד לפתוח וליווי של תהליכי ציור
מתקדמים .בקבוצה לומדים מתחילים לצד מתקדמים בהפרייה הדדית.

שם הקורס :ציור ||

שם המנחה :גדי קוזיץ

על המנחה :בוגר בית-הספר לציור פיגורטיבי "התחנה" בהנחיית ארם גרשוני ודוד
ניפו ,בוגר האקדמיה לאמנות "בצלאל"
התוכנית :הקניית יסודות ברישום ובצבע שמן למתחילים ,הדרכה וליווי בבניית
פרוייקטים למתקדמים.

חברותא

שם הקורס :מחשבים || שם המנחה :ענבל סמית
על המנחה :תואר שני בחינוך בהתמחות תקשוב ולמידה ותעודת הוראה בחינוך
מיוחד .מנחת מורים בתחום התקשוב ,מובילה ושותפה ליוזמות חינוכיות המשלבות
עשייה חברתית ותקשוב.
התכנית :עולם התוכן הכלול היום במונח "יישומי מחשב" הוא מגוון ,עשיר ולמעשה
אין סופי .יישומי האופיס (וורד ,פאור פוינט וכו') שרק עד לא מזמן שלטו בתחום,
פינו את הדרך לתפישות ושימושים עדכניים יותר .המטרה בקורס יישומי התקשוב,
היא ללמוד בהנאה ,לייצר תוצרים אישיים וקבוצתיים ,מתוך עניין אישי וחדוות
היצירה .במהלך הקורס נתנסה בשימוש בתוכנות אופיס ,גוגל דרייב ,עריכת
תמונות ,הכנת סרטונים ופעילויות חברתיות מתוקשבות ועוד.

חברותא

שם הקורס :רואים עולם ||

מוביל הקורס :יורם פורת

על המרצה :בעל תואר שני בתקשורת וקולנוע מהאנטר קולג' בניו יורק ,סרטיו
הדוקומנטרים הוקרנו בעשרות פסטיבלים ברחבי העולם וזכו בפרסים בינלאומים.
התוכנית :מסע אל לב אימפריית האינקה | בודהה  -ממלך למנהיג רוחני |
גאוטמלה  -סודות המאיה | קפדוקיה  -ירידה בארובת פיות | איסטנבול  -בין
מזרח למערב | אירוטיקה בהודו | אדם מול חיה במיתוס ובמציאות | מסע
האוביליסק ממצרים הפרעונית לקיסריה | מחקר על לקטים ביערות של דרום
הודו | יחס למוות וגילגול נשמות בתרבויות שונות | תעלומת השומרונים |
אפריקה  -ממלכות הזהב הנפט והשוקולד | משולש הודו במערב אפריקה |
טקסים עתיקים בסיציליה
מרצים נוספים בסדרה :ד"ר דני נווה ,דני ינאי ,נפתלי הילגר ,רוית חבשוש.

חברותא

ולסיכום...
הקורס

מרצה

מוסיקה

רועי עלוני

א

ברידג’

חורחה שרו

ב

- 9:00
12:00

ציור

גדי קוזיץ

ב

- 9:00
12:00

₪ 2830

מזרחנות

אסף רגב

ב

- 8:30
12:00

₪ 1350

מפגשים דו חודשיים
במועדון גח״א

כלכלה

ד”ר בן עמי

ב

- 8:30
10:00

₪ 650

מפגשים דו חודשיים
במועדון גח״א

נירה לב ארי ב

- 10:30
12:00

₪ 650

מפגשים דו חודשיים
במועדון גח״א

ב

- 17:00
18:30

₪ 650

מפגשים דו חודשיים
במועדון גח״א

ג

- 8:30
10:00

₪ 1350

מפגשים שבועיים
במועדון גח״א

שיחות על
תרבות
רואים עולם יורם פורת
שלכת
העולם
הגדולה

מוקי צור

מחיר

הערות

יום שעה
- 9:00
10:30

₪ 450

 7מפגשים פעם בחודש
במועדון גח״א

₪ 1050

מפגשים שבועיים בפאב
גח״א
מפגשים שבועיים
בסדנא בעין החורש

חברותא

יום שעה

הקורס

מרצה

חיטוב המח

ד”ר חלמיש

פסיפס

תמר אריאלי ד

- 9:00
12:00

ברידג׳

חורחה שרו

ד

- 9:00
1200

₪ 1050

שואה

עידית פרי
וחנוך זאבי

ד

- 8:30
12:00

₪ 1350

מפגשים דו חודשיים
במועדון גח״א

ענבר רווה

תנ״כ
וסיפורי חז”ל
שרה רגב
ספרות

ד

- 8:30
10:00

₪ 650

מפגשים דו חודשיים
במועדון גח״א

ד

- 17:00
18:30

₪ 650

מפגשים דו חודשיים
במועדון גח״א

ציור

ורד נחמני

ה

- 9:00
12:00

₪ 2830

מפגשיים שבועיים
בסדנא בעין החורש

מחשבים

ענבל סמית

ה

- 17:30
19:00

₪ 1200

סדרת מפגשים בחדר
המחשבים של בי״ס
שפרירים בגח״א

ג

מחיר

הערות

- 10:30
12:00

₪ 400

הסדרה מתקיימת
באולם עין החורש אחת
ל 3-שבועות

₪ 2830

מפגשים שבועיים
בסדנא בגן יאשיה
מפגשים שבועיים באמץ

