
אגף התרבות והאמנויות 
מנהל קהילה, תרבות וספורט

1.2

"מסע הסמל המסתורי": חקר ופרשנות של צלמים, מוטיבים חזותיים, עצמי-סגולה וקדושה בהודו, 

סין, טיבט ויפן, (        זה לא סמל נאצי… ומה מסתתר מאחורי       : מסע בינות לסמלים של הודו העתיקה.), 
מרצה - ד"ר גליה דור, ימי ב' בין השעות 12:00-10:30

50 גוונים של אהבה, ("אל שולחנו של הזאב" / רוזלה פוסטורינו), שרה אוסטרוב, ימי ב' בין השעות 
12:00-10:30

3.2

מועדון הספר: הטוב, החדש והמעניין, (וילה קאתר / "גבירה אבודה" (תשע נשמות והכורסא)), מרצה - 
ד"ר אריק גלסנר, ימי ד� בין השעות 12:00-10:30

מה הסיפור שלך? אמנות הסיפור, (מי מפחד מעקידת יצחק - הסיפור הירושלמי הראשון, סיפור 
העקידה, דרך המקרא, המדרש, הפיוט ואפילו המחזמר הישראלי, כפי מעולם לא סופר), מרצה - ג'קי לוי, 

ימי ד' בין השעות 20:30-19:00

4.2

החיים - לא מה שסיפרו לנו: הפסיכולוגיה בשירות היום-יום, (קארל רוג'רס - הקשבה כמפתח להבנת 
הזולת), מרצה - ד"ר קרן אור חן, ימי ה' בין השעות 12:00-10:30

בלי פאניקה בבקשה - קיצור תולדות העולם החדש, (פרופ' יואב יאיר: אקלים המאה ה-21 - כמה חם 
זה הולך להיות?), בהנחיית מרצים שונים, ימי ה� בין השעות 20:30-19:00

7.2

הקסם שבמציאות - ספרות "הריאליזם המאגי" במאה העשרים, מרצה - ד"ר הנרי אונגר, ימי א� בין 
השעות 11:30-10:00

גיבורי העל של הג'אז, (תלוניוס מונק: תורת המשחקים המוסיקליים), מרצה - ד"ר רז יצחקי, ימי א' בין 
השעות 20:30-19:00

המסעות שגילו לנו את העולם, (ד"ר בני פירסט: מסע ארון הברית - מהר סיני אל ארץ ישראל, ואל - 
אתיופיה? המיתוס של מסעות ארון הברית), עורך - אורן נהרי, ימי א' בין השעות 20:30-19:00

8.2

"מסע הסמל המסתורי": חקר ופרשנות של צלמים, מוטיבים חזותיים, עצמי-סגולה וקדושה בהודו, 

סין, טיבט ויפן, (מה היא המשמעות של      ? מסע בינות לסמלים בתרבות והגות סינית.), מרצה - ד"ר גליה 
דור, ימי ב' בין השעות 12:00-10:30

9.2

רבי נחמן מברסלב - גיבור תרבות, (דב אלבוים ושירי לב-ארי: רבי נחמן מברסלב - גיבור תרבות), 
עורכת: שירי לב-ארי, ימי ג' בין השעות 20:30-19:00

10.2

התגנב אל תוך הסידור, (הבל, נבל, חבל - גלגולו של חרוז מתוך קינה לט' באב של הפייטן ר' אלעזר 
הקלירי, ביצירתם של משוררים שונים - החל ברחל מורפורגו באיטליה של המאה ה-19, דרך נתן אלתרמן, 

אמיר גלבע, ותרצה אתר ועד נתן יונתן ותמיר גרינברג), מרצה - פרופ' חיים באר, ימי ד' בין השעות 
12:00-10:30

העולם הוא ספר פתוח - מסעות בעקבות סופרים, ספרים ודמויות שלא היו, (ד"ר רוחמה אלבג: זה 
ספר תולדות העיר - מסע ב"עיר ומלואה" בעקבות ש"י עגנון בבוצ'אץ'), עם מרצים שונים, ימי ד' בין השעות 

20:30-19:00

11.2

נפלאות המוח - עונה שנייה (מוח וגנטיקה), (ד"ר טל סינס: הצד האפל של הגנטיקה), בהנחיית מרצים 
שונים, ימי ה' בין השעות 12:00-10:30

האמנים ששינו את כיוון האמנות, (פולה טוליפמן: "ארטמסיה ג'נטלסקי - ראשונה במחנה הנשי"), 
בהנחיית מרצים שונים, בימי ה' בין השעות 20:30-19:00

12.2

מדברים שירה, (רפי וייכרט: עטופה בגלימת כוכבים - על שירתה של אלזה לסקר-שילר), מרצים - פרופ' 
רפי וייכרט ורוני סומק ימי ו� בין השעות 11:30-10:00

14.2

הדרמה האלוהית - סצנות מקראיות בלתי נשכחות, (רועי חן: הפרפורמנס של הנבואה - דיוקן הנביא 
כאמן), עורכת - שירי לב-ארי, ימי א' בין השעות 12:00-10:30

15.2

"מסע הסמל המסתורי": חקר ופרשנות של צלמים, מוטיבים חזותיים, עצמי-סגולה וקדושה בהודו, 

סין, טיבט ויפן, (מה מבטא הסמל הזה            בבודהיזם הטיבטי? שער לעולם ההימאלאי הנסתר), מרצה - 
ד"ר גליה דור, ימי ב' בין השעות 12:00-10:30

50 גוונים של אהבה, (הקרנת קטעים מתוך הסרט "זרים אינטימיים"), שרה אוסטרוב, ימי ב' בין השעות 
12:00-10:30

17.2

מועדון הספר: הטוב, החדש והמעניין, (ֵחַררד ֵרֶוה / "שעות הערב" (עם עובד)), מרצה - ד"ר אריק גלסנר, 
ימי ד� בין השעות 12:00-10:30

מה הסיפור שלך? אמנות הסיפור, (מגזימים, סיפור אהבה - האם אפשר בכלל לספר סיפור בלי להגזים? 
על גוזמאות שבאות מאהבה, על גוזמאות סתם. ועל סיפורי רבב"ח - הברון מינכהאוזן היהודי), מרצה - ג'קי 

לוי, ימי ד' בין השעות 20:30-19:00

18.2

החיים - לא מה שסיפרו לנו: הפסיכולוגיה בשירות היום-יום, (אריך פרום - אמנות האהבה), מרצה - 
ד"ר קרן אור חן, ימי ה‘ בין השעות 12:00-10:30

בלי פאניקה בבקשה - קיצור תולדות העולם החדש, (ד"ר אירי ריקין: סקרנות - האופניים של 
החשיבה), בהנחיית מרצים שונים, ימי ה� בין השעות 20:30-19:00

21.2

המסעות שגילו לנו את העולם, (אורן נהרי: אל ליבה של אפריקה - החוקרים שהגיעו אל מקור הנילוס, 
והביאו ידע, מיתוסים וחורבן על האפריקנים), עורך - אורן נהרי, ימי א' בין השעות 20:30-19:00

רפואה פורצת דרך - פרופ� דן שכטמן מארח את פרופ� אהרן צ�רחנובר, חתן פרס נובל לכימיה 2004 - על 
מהפכת הרפואה המותאמת אישית - האם אפשר יהיה לרפא את כל המחלות ובאיזה מחיר, יום א� בין 

השעות 20:30-19:30

22.2

"מסע הסמל המסתורי": חקר ופרשנות של צלמים, מוטיבים חזותיים, עצמי-סגולה וקדושה בהודו, 

סין, טיבט ויפן, (מהו הסימבול הזה     ומה חשיבותו בשינטו היפני? מסע בינות לצורות וסמלים ביפן 
העתיקה.), מרצה - ד"ר גליה דור, ימי ב' בין השעות 12:00-10:30

הזירה הלשונית - עונה 4: עברית שפה מצחיקה, (ד"ר רוביק רוזנטל: משחקי לשון), בהנחיית מרצים 
שונים, ימי ב' בין השעות 12:00-10:30

23.2

השאלות הגדולות של החיים, (מה אנחנו יודעים?), מרצה - אירי ריקין, ימי ג' בין השעות 12:00-10:30

רבי נחמן מברסלב - גיבור תרבות, (פרופ' צבי מרק: על שמחה ואהבת החיים בסיפוריו של ר' נחמן),
עורכת: שירי לב-ארי, ימי ג' בין השעות 20:30-19:00

24.2

התגנב אל תוך הסידור, (לאיטך דברי שירך דבורה - בין הדבורה הקוראת קריאת שמע אצל ר' שלמה 
אבן גבירול לכוורת הדבורים של שאול טשרניחובסקי), מרצה - פרופ' חיים באר, ימי ד' בין השעות 

12:00-10:30
העולם הוא ספר פתוח - מסעות בעקבות סופרים, ספרים ודמויות שלא היו, (דני קרמן: ג'ורג', האריס 
וג'רום על התמזה - בעקבות "שלושה בסירה אחת" מאת ג'רום ק' ג'רום), עם מרצים שונים, ימי ד' בין השעות 

20:30-19:00

28.2

גיבורי העל של הג'אז, (דיוק אלינגטון: אין לזה שום משמעות אם אין בזה סווינג - תחכום, אלגנטיות 
ושנינות), מרצה - ד"ר רז יצחקי, ימי א' בין השעות 20:30-19:00

הדרמה האלוהית - סצנות מקראיות בלתי נשכחות, (יערה שחורי: "לך קח לך אשת זנונים" - גומד בת 
דבליים; דיוקן טראגי וגבולות המטאפורה), עורכת - שירי לב-ארי, ימי א' בין השעות 12:00-10:30

רפואה פורצת דרך - פרופ� דן שכטמן מאחר את פרופ' גל מרקל, מומחה באונקולוגיה, סגן מנהל המרכז 
הרפואי רבין - על סרטן, חיידקים ומה שביניהם, יום א� בין השעות 20:30-19:30

בית אריאלה עושים תרבות אחרת. גם בדיגיטל.

פברואר 2021 קורסים מקווניםתכנית חודשית


