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מידע כללי
בפני תושבי  זו השנה האחת עשרה  פותחת את שעריה  גזר  קתדרה 
היום־יום  בחיי  חשוב  חלק  הם  ולמידה  העשרה  השכלה,  המועצה. 
פעיל  חלק  ולקחת  לבוא  התושבים  את  מזמין  קהילה  אגף  שלנו. 
ורבים  מגוונים  נושאים  מביאה  התוכנית  שסביבה.  ובמה  בלמידה 
מעולים  מרצים  ידי  על  שיועברו  קצרה,  הרצאות  בסדרת  ותתמקד 

ומומחים בתחומם בנושאי תוכן שונים

 ניהול אקדמי – דוד זקס

 ההרצאות יתקיימו במועדון לחבר בקיבוץ נען

 בימי שלישי

 בשעות 10:00-11:45 

 קפה וכיבוד בתחילת ובמהלך המפגש

 התוכנית כוללת 30 הרצאות ו־4 סיורים.
עלות סדרה מלאה - 670 ₪ )תוספת עבור כל סיור תיגבה בנפרד(  

10 הרצאות לבחירה – 350 ₪   
הרצאה בודדת – 40 ₪  

  1.  יובהר כי ככל שבשל מגבלות משרד הבריאות הפעילות לא 
תתקיים אזי הפעילות תדחה למועד חדש שיקבע ע"י המועצה.

2.  למען הסר ספק, לא יינתנו החזרים בשל אי השתתפות 
בפעילות עקב מחלה ו/או בידוד פרטניים.

 רישום באתר המועצה

 לפרטים נוספים: 
זוהר בן שימול מנהלת החוגים  08-9274007  052-3597119  

דוד זקס  052-8361204  
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הרצאת פתיחה טיול דרך המשי 22.9.20
סיפורו  את  מספר  ומעלה,   70 בן  תרמילאי  סופר  אביגדור  מרצה: 

הייחודי
את  קראתי  הרפתקאות.  סיפורי  אהבתי  מילדות   – המשי  דרך  טיול 
גדלתי  המשי.  לדרך  אסע  שכשאגדל,  והחלטתי  פולו  מרקו  מסעות 
ואוטובוסים מקומיים, שיחות  ברכבות  ק"מ,   7000 ונסעתי. מסע של 
מרובות עם אנשים מקומיים, טעויות בדרך ועוד הרפתקאות מסמרות 

שיער בעיקר לקירח כמוני, וחוויות מדהימות אחרות.
חיילי  עם  שיאן  את  היתר  בין  בתוכו  וכולל  בסין  מתחיל  המסע 
מוטרף  גבול  מעבר  וטורפאן,  דונהאונג  הזכוכית,  גשר  הטרקוטה, 

לקירגיזסטן, משם לאוזבקיסטן – סמרקנד ובוכרה.
אלו  ואירן,  לאפגניסטן  להמשיך  לא  החלטתי  מובנות  מסיבות 

בפעם הבאה.

אמנות אופרה? לא מה שחשבת!
 ARIA של  התוכן  עורכת  האופרה,  בתחום  מרצה  ברק  מרב  מרצה: 

בקולנוע, מדריכה סיורי תרבות באירופה.
תחומית  רב  כאמנות  האופרה  אמנות  את  החושפת  הרצאות  סדרת 
המאגדת בתוכה את האמנויות כולן: ספרות, מוזיקה, תיאטרון, מחול 
והאמנויות הפלסטיות. ההרצאות מציגות את אמנות האופרה בגובה 
מגדר,  פוליטיקה,  היסטוריה,  של  להיבטים  התייחסות  ותוך  האזניים 

תרבויות ועוד. לחובבי ולחוששי אופרה.
גיבורות  הנשים,  ואקטואליה,  פוליטיקה  אופרה,  בסדרה:  ההרצאות 

האופרה, שערוריית כרמן
מוסיקה- אופרה הרצאה 1 - אופרה מהסרטים  13.10.20

מוסיקה-אופרה הרצאה 2 - אופרה-פוליטיקה-אקטואליה  12.01.21
מוסיקה-אופרה הרצאה 3 – ויוה לה דיווה  09.02.21

צילום: ויקיפדיה

צילום: לע"מ
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ביטחון ואקטואליה אקטואליה על סדר היום 
המדיני ביטחוני

מרצה: יריב פלד חוקר ומרצה לענייני צבא וביטחון
בסדרת ההרצאות, ננתח מגוון סוגיות אקטואליות העומדות על סדר 
אסטרטגיים  היבטים  על  בדגש  ישראל,  של  ביטחוני  המדיני  היום 

אזוריים ובילטראליים.
אקטואליה באזור הרצאה 1 – ביטחון ומדיניות  20.10.20
אקטואליה באזור הרצאה 2 – ביטחון ומדיניות  03.11.20
אקטואליה באזור הרצאה 3 – ביטחון ומדיניות  22.12.20

אמנות אנו רואים באמנות, העוסקת בסיפורי 
המקרא, סוג של פרשנות לכתוב

רחל ספיר תחומי עניין: המיתולוגיה היוונית, אמנות המערב,  מרצה: 
נצרות בראי האמנות. מדריכת טיולים לחו"ל

נדלה,  בלתי  ובסיס  השראה  מקור  היו  ומתמיד,  מאז  התנ"ך,  סיפורי 
פוליטיים,  ומאבקים  משפחתיים  מתחים  אמנות.  ביצירות  לתיאורים 
אהבות אסורות, התעסקות בשאלות של מוסר ואבחנה בין טוב ורע. 
אמנים יכולים לתת לכתוב פרשנות מדויקת, אבל גם מיוחדת ושונה 
המתאימה לזמן ולמקום, פרשנות שהיא ביטוי אישי, יצירתית ומלאת 
של  הפרשנית  עמדתו  להכרת  חלון  נפתח  ההרצאות,  בסדרת  דמיון. 
אמן, נבחן את ייצוגן של דמויות מן התנ"ך, אותן תיארו אמנים גדולים 

ונראה יצירות שונות המתארות את סיפורי התנ"ך בצורה ויזואלית.
התנ"ך באומנות הרצאה 1 – משה-דמותו של מנהיג  27.10.20

התנ"ך באומנות הרצאה 2 – דוד המלך  17.11.20
התנ"ך באומנות הרצאה 3 – דרך נשים )בתנ"ך(  19.01.21

צילום: לע"מ

צילום: לע"מ
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הסכסוך הישראלי ערבי פתרונות מחוץ לקופסא
ופלילים,  המשפחה  בדיני  המתמחה  דין  עורך  סגל  יעקב  עו"ד  מרצה: 
ספרו  החשאיים.  השירותים  של  בהיסטוריה  המתמחה  והיסטוריון 
השלישי "סוכן כפול, גיוס, הפעלה, תובנות" ראה אור לאחרונה בהוצאת 

המרכז למורשת המודיעין וזכה להד תקשורתי רב ולעניין ציבורי
"כולם  כי  קובעת  טווין,  מארק  האמריקני  לסופר  המיוחסת  אמרה 
מדברים על מזג האוויר אבל אף אחד לא עושה משהו בנדון". תובנה, 
הישראלי  לסכסוך  גם  לייחס  ניתן  זו  אמרה  של  לתוכנה  מאד  דומה 
ערבי , המציין מאה שנים להופעתו על במת ההיסטוריה. אחרי ניסיונות 
רבים לפתרון והרבה "מפות דרכים" , הולכת ומעמיקה התחושה לפיה 

מדובר ככל הנראה בבעיה חסרת פתרון. האמנם?!
מודיעין ומזרחנות הרצאה 1 – חצי פתרון – "ניסיון אחרים"  10.11.20

מודיעין ומזרחנות הרצאה 2 – מי פוחד מעימות דתי?  08.12.20
3 – מדינה פלסטינאית/ איחוד  מודיעין ומזרחנות הרצאה   26.01.21

האמירויות

 יהדות מועדי השנה ואנחנו
חגים היסטוריים ומשמעותם לימינו

מרצה: דר' גבי ברזילי מרצה בנושאי יהדות ישראלית, חקר המקרא 
ופרשנותו העתיקה והחדשה. מדריך טיולים לעת-מצוא

מסורת תרבותית איננה קופאת על שמריה. היא משתנה ומתפתחת עם 
הזמן, גם אם שורשיה נטועים כל העת בעבר הקרוב או הרחוק. לכן יש 
מקום לעסוק בה שוב ושוב, להכיר את שורשיה ולבחון את משמעותה – 

האם היא מעודכנת ועכשווית, או שצריך לחשב מסלול מחדש?
אינם  אשר  היהודי,  השנה  בלוח  במועדים  נעסוק  הרצאות  בשתי 
והתרבותיים  ההיסטוריים  המקורות  את  נבחן  במקרא.  מופיעים 
שיצרו את המועדים הללו, את התפתחותם, ובעיקר נשאל האם הם 

רלוונטיים לחיינו היום. 
מורשת הרצאה 1 – האם אנו מתייוונים )וכיום?(  01.12.20

מורשת הרצאה 2 – אפוקליפסה אז ועכשיו. האם הציונות   06.04.21
משיחית?

צילום: לע"מ
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 היסטוריה מה צופן העתיד
דמוגרפיה ילודה ושאלת השלכות הילד האחד בסין

היסטוריה,  למשפטים,  מרצה  והיסטוריון,  משפטן  פאל  גרי  מרצה: 
משטרים ותרבויות

ההרצאות עוסקות במגמות ובהתפתחויות בסוגיית דמוגרפיה וילודה 
והשלכותיה על כל תחומי החיים. 

 – אוכלוסין  התפוצצות  בשאלת  עוסקת  המרתקות  הסוגיות  אחת 
האחד  הילד  פרשת  האנושות?  עתיד  ומה  התרבות  מול  משאבים 
ביותר  הגדול  אנושי  דמוגרפי,  ניסוי  מהווה  שנה   35 שנמשכה  בסין 

בהסטוריה. מה היו השלכותיו? על סין בפרט והעולם בכלל.
מה צופן העתיד? – דמוגרפיה, ילודה, התפרצות האוכלוסייה  29.12.20

הקיסרים הקטנים – סין ו"הילד האחד" - השלכות  16.02.21

 קולנוע חוויה מהסרטים 
הרצאות העשרה על החיים בליווי סרטים

מרצה: ענת שפרן אור
הקולנוע  אופן  באיזה  ותרבותית:  חברתית  כמראה  היפני  הקולנוע 
הילדים  חינוך  משפחה,  זוגיות,  החברה:  של  פניה  את  משקף  היפני 
התרבות  אבלות.  וטקסי  הדת  של  מקומה  החינוך,  ובמערכת  בבית 
דרך  זאת  לראות  וניתן  המערבית  מהתרבות  לחלוטין  שונה  היפנית 

הקולנוע שהם יוצרים.
קולנוע יפני – כמראה תרבותית-חברתית  02.02.21
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מסע כורסה טיולים חוויתיים בעולם
מרצה: עזי בראל טיילת נלהבת וצלמת חובבת; מרצה בנושא ארצות 

וחוויות מטיולים בעולם
למקום:  רלוונטיים  נושאים  סוקרת  אני  הכורסה  מסעות  במסגרת 
תוך  ופולקלור;  תרבות  והצומח;  החי  עולם  גיאוגרפיה;  היסטוריה; 
מיקוד בגורם האנושי. במיני סדרה שלנו נבקר בשני אזורים שונים, 

מרשימים ומרתקים, כל אחד בדרכו הייחודית:
יפן באביב – טיול במדינה שהיא שילוב של ניגודים משלימים, בדגש 
החיים  היבטי  בכל  ומשמעותה  הדובדבן  פריחת  האביב,  תקופת  על 
מקומיים  עם  ומפגשים  היכרות  בסיפורי  נתבל  הזו;  המרתקת  בארץ 

בחוויית טיול עצמאי. 
מסעות כורסא הרצאה 1 – יפן באביב  02.03.21

ספרות  אנגליה  מערב  דרום   –  2 הרצאה  כורסא  מסעות   22.06.21
ודימיון

מדיניות באירופה
מרצה: עו"ד אייל אופנבך עורך דין פעיל ומרצה בנושאים אירופיים

הרצאותיו בקתדרה יעסקו השנה ב:
קריירה  לעוד  עצמו  מכין  פוטין  דיקטטור?  או  נבחר  נשיא  1.  פוטין 
ארוכה כמנהיג רוסיה ומאתגר את כל המערכת העולמית, היצליח?
מוסלמית  בהגירה  שנים  זה  חוזה  אירופה  והמוסלמים.  2.  אירופה 
להשתלב  האימפריות  מארצות  המהגרים  ניסו  בעבר  אם  נרחבת. 
במארג המקומי, הרי בדור הנוכחי הם נשארים במסורותיהם. עד 

כמה אירופה מושפעת ומשתנית?
מדיניות באירופה הרצאה 1 – פוטין, נשיא או דיקטטור?  09.03.21

מדיניות באירופה הרצאה 2 – המוסלמים באירופה  04.05.21

צילום: לע"מ
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 מדע מחוללי מחלות ומגפות, אבל גם 
גורמי תועלת

ומדריך  והעולם  א"י  ותולדות  מדע  בנושאי  מרצה  זקס  דוד  מרצה: 
טיולים

החיידקים והנגיפים התגלו ונצפו רק במאות השנים האחרונות, אבל, 
תוצאות פעולתם, הן כגורמי מחלות ומגפות והן כגורמי תועלת מוכרים 
כבר משחר ההיסטוריה. במיני סדרה זו ננסה להכיר מגפות המלוות 
אותנו מאז ועד עתה, ואת גורמי המחלות השונות, אם החיידקיות ואם 
קרובות.  לעתים  מביאים  שהם  התועלת  על  גם  נפסח  לא  הנגיפיות. 
אך  למדע,  המוכרת  הבסיסית  התאית  החיים  צורת  הם  החיידקים 
הוירוסים )הנגיפים( הם עוד פחות מורכבים ובעצם תלויים בתא החי.

מדע הרצאה -1 מגפות בהיסטוריה וכיום  16.03.21
מדע הרצאה 2 – חיידקים מועילים / מזיקים  20.04.21

מדע הרצאה 3 – וירוסים והשפעותיהם  01.06.21

מדע חדשנות ועתידנות במדע וברפואה
מרצה: ד"ר בנצי רובינפלד אגרונום, גנטיקאי ואיש עסקים

כאשר לכל אדם יהיה את הרצף המלא של הדנ"א שלו תהיה אפשרות 
להתאמה טובה יותר של תרופות ספציפיות לכל חולה. למשל, תרופות 

ייעודיות לסרטן שמותאמות למצב הספציפי של האדם. 
חברת  האם  לדוגמה:  לגבינו.  והמעשיות  החברתיות  השלכות  מהן 
עלולים  אנו  במה  ידוע  שיהיה  לאחר  אותנו  לבטח  תסכים  הביטוח 

לחלות? האם יש פתרונות למחלות כמו האיידס והשפעת?
מדע הרצאה 1  11.05.21
מדע הרצאה 2  15.06.21

צילום: ויקיפדיה
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העולם הערבי והמזרח התיכון
מרצה: ד"ר מיכל יערי חוקרת ומרצה 

הערבי  בעולם  ומגמות  מהלכים  בניתוח  יעסקו  השנה  הרצאותיה 
הסובב אותנו והמשפיע גם עלינו: 

1.  יחסי העולם הערבי וארה"ב. אלו אינם מערכות אחידות אלא אף 
מנוגדות במרכיבי המזרח השונים המדינות הסוניות ומולן המדינות 

השיעיות וכל מה שביניהן 
2.  האביב הערבי – החולם ושברו. לפני עשור פרץ בכל עוזו האביב 

הערבי. מה הביא בכנפיו? גאולה או הרס, התקדמות או נסיגה?
המזרח התיכון 1 – יחסי ארה"ב והעולם הערבי  25.05.21

המזרח התיכון 2 - האביב הערבי  08.06.21

צילום: ויקיפדיה
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סיורים בקתדרה
סמינר מטייל – סיור 1 עודד אמיתי – עין כרם  24.11.20

סמינר מטייל – סיור 2 חגי ברון – אתרים ממזרח לכנרת  05.01.21
סמינר מטייל – סיור 3 עודד אמיתי –   23.02.21

27.04.21  סמינר מטייל – סיור 4 סמינר פלמ"ח – מערת פלמ"ח – 80 
לפלמ"ח



מבר 2020
ט

פ
ס

22.09.20 הרצאת פתיחה 
סופר

אביגדור 
שי

מסע בדרך המ

טובר 2020
ק

או
ק

מרב בר
 13.10.20

אופרה מהסרטים
20.10.20 יריב פלד
ביטחון ומדיניות 1

ספיר
27.10.20 רחל 

של מנהיג
שה דמותו 

מ

מבר 2020
נוב

03.11.20 יריב פלד
ביטחון ומדיניות 2

סגל
קב 

10.11.20 יע
חצי פתרון – “ניסיון אחרים”

ספיר
17.11.20 רחל 

דוד המלך
24.11.20 סמינר מטייל 1

תי
מי

עודד א
עין כרם

מבר 2020
צ

ד
01.12.20 גבי ברזילי

האם אנו מתייוונים )וכיום?(
סגל

קב 
08.12.20 יע

מי פוחד מעימות דתי?
חנוכה

22.12.20 יריב פלד
ביטחון ומדיניות 3

29.12.20 גרי פאל
דמוגרפיה, ילודה, 

התפוצצות האוכלוסייה

אר 2021
ינו

05.01.21 סמינר למטייל 2
חגי ברון

אתרים ממזרח לכנרת

ק
מרב בר

 12.01.21
אופרה-פוליטיקה-

אקטואליה

ספיר
19.01.21 רחל 

שים )בתנ”ך(
דרך נ

סגל
קב 

26.01.21 יע
מדינה פלסטינאית / איחוד 

האמירויות

אר 2021
פברו

שפרן
ת 

02.02.21 ענ
קולנוע יפני כמראה 

תרבותית-חברתית

ק
מרב בר

 09.02.21
ויוה לה דיווה

16.02.21 גרי פאל
סין ו”הילד האחד” - 

שלכות
ה

23.02.21 סמינר מטייל 3
תי

מי
עודד א

ץ 2021
מר

02.03.21 עזי בראל
מסעות כורסא- 

יפן באביב

09.03.21 אייל אופנבך
שיא או דיקטטור

פוטין, נ
ס

ק
16.03.21 דוד ז

מגיפות בהיסטוריה וכיום
פסח

פסח

פריל 2021
א

06.04.21 גבי ברזילי
שיו, 

אפוקליפסה אז ועכ
שיחית?

האם הציונות מ

13.04.21
???

ס
ק

20.04.21 דוד ז
חיידקים מועילים / מזיקים

27.04.21 סמינר מטייל 4
סמינר פלמ"ח מערת פלמ"ח

אי 2021
מ

04.05.21 אייל אופנבך
המוסלמים באירופה

11.05.21 בנצי רובינפלד
מדע 1

שבועות
מיכל יערי

 25.05.21
יחסי ארה”ב והעולם הערבי

יוני 2021
ס

ק
01.06.21 דוד ז

שפעותיהם
וירוסים וה

מיכל יערי
 08.06.21

האביב הערבי
15.06.21 בנצי רובינפלד

מדע 2
22.06.21 עזי בראל

דרום מערב אנגליה ספרות 
ודימיון

לוח הרצאות שנתי


