
עם  הקולנוע  מפגשי  לקיום  הרביעית  השנה  זו 
קולנוע.  ובמאי  מרצה  מורה,  אלכסנדרוני:  זיו 
מרצה  דוקומנטריים.  סרטים  היוצר  ותיק  קולנוען 
במרכזי לימוד ברחבי הארץ: סינמה סיטי, אסכולות, 

מכון אבשלום ועוד.
ימי רביעי. התכנסות: 19:15 | התחלה: 19:30

בהנהלת  האזורית  הספרייה  פעילות  עם  שותפות 
קרן פולק אשר במסגרתה יתקיימו מפגשי סופר/ת 

)פרטים בהמשך(.
ימי שני. התכנסות: 19:15 | התחלה: 19:30

שלום לכם,
לפתחנו.  עומדת  ומגוונת  חדשה  פעילות  שנת 
התוכנית המוצעת נבנתה מתוך רצון להעשיר את 
התוכנית  ומהנה.  מעניינת  בפעילות  הפנאי  שעות 
המובאת לפניכם מורכבת מסדרות מוכרות: מפגשי 
זיו  עם  הקולנוע  מועדון  מפגשי  קפה,   – מרצה 
אלכסנדרוני, מפגשי קתדרת שישי בוקר עם מיטב 
והשנה  גרינברג,  אמנון  בהדרכת  טיולים  המרצים, 
תיפתח  גם תוכנית חדשה "בשביל הדעת"; תוכנית 
לימודי בוקר הכוללת  סדרה של 14 מפגשים בשני 

נושאים שונים. 
ציור  שחוגי  השלישית  השנה  זו  ליבכם,  לתשומת 

וקרמיקה מוצעים במתנ"ס  בשעות הבוקר.  
מתוכננות  לפניכם,  המוצעת  התוכנית  מלבד 
יפורסמו  פרטיהם  אשר  נוספות  מגוונות  פעילויות 

בהמשך.
התוכנית מיועדת לכם ובשבילכם, בתקווה שתמצאו 

בתוכנית עניין ורצון להשתתף בה.

בברכת שנה טובה ולהתראות בפעילויות השונות
שושי אורון

מנהלת המרכז הקהילתי 
ואגף החינוך והצוות

דפנה שמשון-מוסניקוב  
בשביל הפנאי

מחלקת ותיקים )55+( 

טיולי
ותיקי החבל

בהדרכת אמנון גרינברג

במהלך השנה ייתכנו שינויים בתוכנית, לצד התווספות 
פעילויות ואירועים, כולל סדנאות שונות.

17-18.10.17 | ימים ג'-ד'
טיול בן יומיים לאזור עמק האלה

30.10.17 | יום ב'
טיול לנגב ולאזור ב"ש

5.12.17 | יום ג'
טיול לרמת הנגב

21-22.1.18 | ימים א'-ב'
טיול בן יומיים למרכז הארץ

7-8.3.18 | ימי ד‘-ה‘
טיול אביב בן יומיים

כמו כן מתוכננים 3-2 טיולים של חצאי ימים באזור 
לאוהבי לכת                              

לתושבים בגילאי 55+
מפגש:    30 ₪
קתדרה: 35 ₪

"בשביל הדעת"
נושא אחד לסמסטר:

שני נושאים לסמסטר:

שעור אחד:

*לסיור בתמנע ב-24.1.18 תמחור נפרד

גילאי 55+: 250 ₪
אחר: 400 ₪

גילאי 55+: 450 ₪
אחר: 600 ₪

גילאי 55+: 35 ₪
אחר: 45 ₪

מחירי כרטיסים
לתושבים אחרים

מפגש:    35 ₪
קתדרה: 40 ₪

פעילויות תשע"ח
 2017-2018

*טיולים וסדנאות – תמחור נפרד

מפגשי
מרצה קפה

מועדון 
הקולנוע

25.10.17
"מעבד לנשיא"

ההרצאה עוסקת בהיסטוריה של האפרו אמריקאים 
ובייצוג שלהם בקולנוע האמריקאי.

 
29.11.17

"אהבה בשר ודם" הקולנוע של פדרו אלמודובר
הרצאה על אישיותו הצבעונית של אלמודובר ועל 

המוטיבים ביצירתו.
 

10.1.18
"פריפריה ומרכז בראי הקולנוע"

הרצאה על השתקפות הפריפריה בקולנוע הישראלי.
 

21.2.18
"גדולות מהחיים" – ביוגרפיות של נשים  

על הנשים הגדולות עליהן נעשו סרטים ביוגרפיים. 
כיצד מוצגות הנשים הללו בקולנוע? האם יש בניהן 

דברים משותפים? וכיצד מוצגים הגברים שלידן?
 

25.4.18
"ז'אנג יימו – סין כמו שלא נראתה מעולם"

על סרטיו של הבמאי הסיני הגדול ז'אנג יימו הנעים 
בין דרמות כפריות מרגשות לבין אפוסים היסטוריים 

עצומי מימדים.    
 

30.5.18
"גבר הולך לאיבוד" –הסרטים של )הרב( אורי זוהר
הבימאים  כגדול  רבים  ע"י  נחשב  זוהר  אורי  הרב 
והמוערכת  העשירה  הבימוי  קריירת  כאן,  שצמח 
שלו מתאפיינת בתפניות חדות בין בידור פופולארי  

לבין אומנות גבוהה וביקורתית .

1.1.18
ערב גוספל – ספיריטואל ומוסיקת נשמה 

הרצאה בליווי ביצועים מוסיקאליים חיים של שירי 
נשמה נוגעים ומרגשים.

מגיש: גדעון אפרתי – מלחין, מעבד, זמר ופסנתרן 
עם סולנים מהחבל.

26.2.18
"נפלאות החלימה המודעת"

ההרצאה תעסוק ביכולת לשלוט בחלום ובטכניקות 
לעתים  מודעת  בחלימה  להתנסות  שמאפשרות 

קרובות.
פילוסופיה  מלמד  כהן  מריוס  ד"ר  עם  מפגש 
והמוח  הקוגניציה  למדעי  ומתמטיקה במחלקה 

באונ' בן-גוריון.

19.3.18
"אוי שכחתי.....קצת על זיכרון"

הסבר על זיכרון, טכניקות זיכרון ותרגילים.
מפגש עם יעל שחם, מרפאה בעיסוק, בוגרת אונ' ת"א.

9.4.18
חוויות ממסע משפחתי בהודו ובקנדה

מפגש עם בנג'י גרובר, רב, איש חינוך, אוהב לטייל, 
אוהב טקסטים וטקסים ובעיקר אנשים.

30.4.18
מפגש בדגש אנתרופולוגי 

מפגש עם ד"ר אביגיל מוריס בעלת דוקטורט מאוני' 
בן גוריון, מרצה במכון הערבה ובתוכנית המחוננים 

באילת. חוקרת במרכז מדע ים המלח והערבה.

 11.6.18
פרטים יפורסמו בהמשך

2.7.18
 סיום מוסיקלי 

   בשביל הפנאי
 מחלקת וותיקים 55+



"בשביל 
הדעת"

קתדרת 
שישי בוקר

 24.11.2017
ניצן הורוביץ

"ניצחון טראמפ והשפעתו על העולם"  
ניצחון  בעקבות  בעולם  הגדולים  השינויים  על 

טראמפ והתחזקות פוטין.
מהעולם  החדשות  סיקור  את  הוביל  הורוביץ  ניצן 
טור  בעל  ובחו״ל.  בישראל   - וכתב  פרשן  כעורך, 

ב״הארץ״, ופרשן בתכניות שונות בטלוויזיה.

       
19.1.18

 אליעזר יערי
"מעבר להרי החושך – מסע ליד הבית" 

בספרו לוקח אותנו אליעזר למסע קצר אל האנשים 
ונותן לנו הצצה נדירה  שחיים בירושלים המזרחית 

לחייהם של השכנים החיים בתוכנו. 
ועיתונאי. לשעבר טייס קרב  - סופר  יערי  אליעזר 
בחיל האוויר, איש טלוויזיה, שדר, מפיק. בעל טורים 

קבועים ברדיו ובאינטרנט.

       
16.3.18

אלמוג בוקר 
"עמוק באדמה"

עמוק  שקורה  מה  אל  הצצה  לנו  מאפשר  אלמוג 
באדמת העוטף ועל החיים מעל פני הקרקע. 

אלמוג בוקר - הוא בין הכתבים המוכרים של ערוץ 
10 ובעל תואר ראשון בתקשורת. הוא משמש ככתב 

חדשות בעוטף עזה מזה כעשור.

       
25.5.18

דורון הרמן
"מתוך יומנו של כתב הפלילים"

של  הקלעים  מאחורי  על  דורון  מספר  בהרצאה 
סיקור עולם הפלילים בישראל.

חדשות  במערכת  עובד  גל"צ.  בוגר   - הרמן  דורון 
הפלילים  מכתבי  לאחד  וכיום נחשב   ,10 ערוץ 

הבולטים   בישראל.

מפגשי קתדרת שישי בוקר.
התכנסות: 9:15 | התחלה: 9:30

שנת תשע"ח מציעה  לכם תוכנית חדשה ומעניינת 
של לימודי בוקר לותיקי החבל .

שיעורים   14 של  תוכנית  תחל  מ-1.11.17  החל 
)אחת לשבוע בספריית בית הספר( בנושאים:

1 | מנהרת הזמן בארכיאולוגיה מדברית;
מבט מן העבר ועד היום

ימי רביעי | 10:15-8:40

2 | קריאה משותפת בתנ"ך
עם ענת גנאור

ימי רביעי | 12:10-10:40
ננסה לבנות קבוצת לימוד שקוראת ומתבוננת בסיפור 
נושאים  או  השבוע  פרשת  של  הציר  פי  על  התנ"כי 
אחרים שנבחר ביחד. נלמד את הטקסט וננסה להבין 

מה היא הרלוונטיות שלו לחיינו כיום. 
העליונה,  בחטיבה  לתנ"ך  מורה  היא  גנאור  ענת 
אחראית על המדרשה החינוכית בנאות סמדר, מובילה 

הרבה שנים סמינרים ומנחה קבוצות לימוד.

1.11.17 | שיעור 1
ארכיאולוגיה: 12:10-10:40  | קריאה בתנ"ך: 10:15-8:40 

מרצה: ד"ר חנן גינת 
מדעי כדור הארץ - גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה.

נושא:  התפתחות הנוף ותחילת דרכו של האדם באזורנו.

8.11.17 | שיעור 2
קריאה בתנ"ך: 12:10-10:40  |  10:15-8:40 ארכיאולוגיה: 

מרצה: אסף הולצר 
ארכיאולוג, מורה דרך בהתמחות מדברית.
נושא:  הפעילות האנושית על ציר הזמן באזורנו 

מה'פרהיסטוריה' ועד ימינו.

15.11.17 | שיעור 3
קריאה בתנ"ך: 12:10-10:40  |  10:15-8:40 ארכיאולוגיה: 

מרצה: גדעון רגולסקי - מורה דרך למדבר.
חוקר במרכז מדע ים המלח והערבה.

נושא:  שרידים מנדטוריים בערבה שהורגשו עם סלילת
הדרך מממשית לאום רשרש ועוד פעולות אחרות.

22.11.17 | שיעור 4
קריאה בתנ"ך: 12:10-10:40  |  10:15-8:40 ארכיאולוגיה: 

מרצה: גדעון רגולסקי
אדם בני  של  בערבה  פרהיסטוריים  ממצאים  נושא: 

קדומים שיצאו מאפריקה ושעברו כנראה בערבה 
בה אנו חיים.

29.11.17 | שיעור 5
קריאה בתנ"ך: 12:10-10:40  |  10:15-8:40 ארכיאולוגיה: 

מרצה: נורית תמרי - ארכיאולוגית.
מספרת סיפורים ומחנכת בביה"ס היסודי.

נושא:  הערבה והמדבר באתוס התנכי. האם יש עדויות
וכן  אלוהית  לנוכחות  באזורינו  ארכיאולוגיות 

ליציאת מצרים.

6.12.18 | שיעור 6
קריאה בתנ"ך: 12:10-10:40  |  10:15-8:40 ארכיאולוגיה: 

מרצה: ד"ר עוזי אבנר
ארכיאולוג בעל ניסיון  עשיר  במחקר והוראה.

נושא:  התיישבות חקלאית קדומה בבקעת עובדה בה
התגלתה מערכת ישובים חקלאית מ-6000 לפנה"ס.

27.12.18 | שיעור 7
קריאה בתנ"ך: 12:10-10:40  |  10:15-8:40 ארכיאולוגיה: 

מרצה: ד"ר טלי אריקסון-גיני
ארכיאולוגית נפה נגב דרומי ברשות העתיקות.

נושא:  דרכים עתיקות. ארץ ישראל יושבת על גשר בין
חשיבות  יש  והערבה  הנגב  שלאזור  כך  יבשתי, 

מיוחדת בהיסטוריה האנושית

3.1.18 | שיעור 8
קריאה בתנ"ך: 12:10-10:40  |  10:15-8:40 ארכיאולוגיה: 

מרצה: אמנון גרינברג - חוקר בכיר. 
ניהל את מו"פ ערבה דרומית ועוסק בפרויקטים 

שונים.
לקיום עדויות  בערבה.  החקלאות  התפתחות  נושא: 

חקלאות בערבה כבר בימי קדם.

10.1.18 | שיעור 9
קריאה בתנ"ך: 12:10-10:40  |  10:15-8:40 ארכיאולוגיה: 

מרצה: ד"ר טלי אריקסון-גיני
נושא:  הנבטים -  להם היה תפקיד מרכזי בהיסטוריה

והארכיאולוגיה של דרום הארץ, ירדן וסיני.

17.1.18 | שיעור 10
קריאה בתנ"ך: 12:10-10:40  |  10:15-8:40 ארכיאולוגיה: 

מרצה: אסף הולצר
נושא:  תמנע. היכרות עם בקעת תמנע וההיסטוריה

המשותפת לנחושת ולאדם.

24.1.18 | שיעור 11
מרצה: אסף הולצר

נושא: סיור באתרים המרכזיים של בקעת תמנע.  
קשתות, פטריה, עמודי שלמה ועוד.

31.1.18 | שיעור 12
קריאה בתנ"ך: 12:10-10:40  |  10:15-8:40 ארכיאולוגיה: 

מרצה: ד"ר עוזי אבנר
ופולחן במדבר בתקופות קדומות. בנגב אמונה  נושא:  
ובסיני התגלו אתרי פולחן מהאלף השביעי  לפנה"ס.

7.2.18 | שיעור 13
קריאה בתנ"ך: 12:10-10:40  |  10:15-8:40 ארכיאולוגיה: 

מרצה: ד"ר בני ארובס - ארכיאולוג.
חוקר במכון לארכיאולוגיה של האונ' העברית.

נושא:  הכרת מבנה הצבא הרומי והרכבו, אופן פעולתו 
יחידותיו  וזהות  פריסתו  בו.  שחלו  והשינויים 
לנוכחותו  וההיסטוריות  הארכיאולוגיות  והעדויות 

באזורינו.

14.2.18 | שיעור 14
קריאה בתנ"ך: 12:10-10:40  |  10:15-8:40 ארכיאולוגיה: 

מרצים: אסף הולצר / ד"ר חנן גינת
נושא:  מלכודות צייד במדבר-מלכודות טורפים, 'עפיפוני

מדבר'. )אסף(.  
חבל אילות היום. תמונת מצב - יעדים עיקריים 

2020, 2030. )חנן(.


