
לימודי ערב במשגב
לימודים סמי אקדמאים בקתדרה במשגב בשעות הערב

הקתדרה במשגב חוייה שמעוררת את כל החושים



ג'אז - העידן המודרני
מרצה: רז יצחקי, מוזיקאי ומרצה

ראשון 18:00-19:30 החל מ-27.10.19  )8 הרצאות(

תעשיית  בין  הקשר  העשרים-  המאה  של  השנייה  מהמחצית  החל  הג'אז  עולם 
המוזיקה ובין אמני ג'אז מתחיל להתרופף. לצד הג'אז המסורתי, מתפתח הג'אז 
מבוסה  אמריקאים-  חוץ  מסגנונות  גם  דברהמושפע  למביני  גבוהה  כאמנות 
נובה, סלסה ואפילו עד מוזיקה טורקית והודית. הג'אז היה תמי ביטוי לתהפוכות 
פוליטיות, חברתיות ותרבותיות:. בצל ההתרחקות מהמסורת קמו מאבקי ענקים 
בקהילת הג'אז אשר סבבו סביב שאלה, שהיא רלוונטית גם היום: לאן מועדות פני 

הג'אז? העתיד נראה מפתיע!

פרטים נוספים, תאריכים מדויקים ועלויות באתר מרחבים
www.merchavim-misgav.org.il 

החיים הם... מה שאנו עושים מהם
ביה"ס  מייסדת  מדריכה,  פסיכותרפיסטית  שקד,  אנאבלה  ד"ר  מרצה: 
לפסיכותרפיה במכון אדלר ומרצה בכירה בו. מחברת הספר "לקפוץ למים – 

מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים"

ראשון, 18:00-19:30 אחת לחודש החל מ- 3.11.19  )8 הרצאות(

אישית,  פסיכולוגיה  קונפליקטים,  הורות,  זוגיות,  בחיים:  לנו  שחשוב  מה  כל 
שיתוף פעולה וחלומות. ההרצאות משלבות ידע מעמיק, כלים יישומיים והרבה 

הומור .
בין הנושאים בקורס:

• לקפוץ למים: מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים
• מה הלחץ ?! טיפים הכרחיים לרצים במרוץ החיים

• התמודדות חיובית עם מציאות שלילית
• התפתחות קונפליקטים ופתרונם

• הישרדות התפתחות השראה ועוד...

פרטים נוספים, תאריכים מדויקים ועלויות באתר מרחבים
www.merchavim-misgav.org.il



בהנחיית: ד"ר נעמה אושרי , ד"ר לפילוסופיה, תלמידה ומורה בדרך הזן

ימי ראשון , אחת לשבוע החל מתאריך 10.5.20  )6 מפגשים(

סדנת מבוא: בודהיזם יום יום - אימון הרוח בחיי המעשה 
ראשון, 17:30-19:00  

המשנה הבודהיסטית מציעה גישה מקורית, מעמיקה ומקיפה לשחרור התודעה מכבליה. גישתה משלבת לימוד עיוני 
לצד מדיטציה – אימון מעשי של הרוח, ומכאן הפרקטיות והרלוונטיות שלה לחיינו כאן ועכשיו.

לימוד  לצד  במדיטציה  סדור  אימון  ומשלבת  והרוח  התודעה  לשחרור  שלה  המרכזיים  הכלים  את  פורשת  הסדנה 
מעמיק של יסודות הבודהיזם.

סדנת המשך: בשבחו של הלב הרך
* הקורס מיועד לכל מי שלמד בעבר את קורס המבוא לבודהיזם

ראשון, 19:15-20:45  

"בכל דבר ישנו סדק, זה המקום דרכו נכנס האור..."  
)לאונרד כהן(

ניגע בכוחה של הרכות,  יופיו של הפגום:  נפגוש את  בקורס הקצר 
נכיר את עוצמתה של האיטיות, נעמיק בחכמתה של הארעיות, נלמד 

מקום  ניתן  שבשבריריות.  הקרבה  ועל  הסליחה  של  חמלתה  על 
למפגש עם המקומות הנסתרים, הכואבים והחסרים 

שבנו. ומתוך המגע הכן עם המרחב הרך נאפשר 
ללב להיפתח בעדינות, בענווה, בחמלה, בקבלה 

ובשמחה יצירתית.

פרטים נוספים, תאריכים מדויקים ועלויות באתר מרחבים
www.merchavim-misgav.org.il

 בודהיזם



המסעות שגילו לנו את העולם
"NEWS מרצה: אורן נהרי, עיתונאי, עורך ומגיש תכניות טלוויזיה ורדיו, פרשן באתר האינטרנט "וואלה

רביעי 18:00-19:30 החל מ-23.10.19  )8 הרצאות(

ובמעמקי  הכוכבים  מלאי  לאופק, בשמיים  – מעבר  "שם"  נמצא  מה  רצינו לדעת  היה האדם סקרן. תמיד  ומעולם  מאז 
האוקיינוסים. בסדרה נביא את ספורם של שמונה מסעות בדרכו של האדם לגלות את עולמנו, מגלי עולם נועזים אשר שינו 

לחלוטין את הדרך בה אנו רואים את העולם ואת החיים האנושיים עלי אדמות.

פרטים נוספים, תאריכים מדויקים ועלויות באתר מרחבים
www.merchavim-misgav.org.il

אנתרופולוגיה -
 קליידוסקופ תרבותי

 .M.A אנתרופולוגיה,   M.A שרבליס,  רז  מרצה: 
מזרח אסיה, מטייל וחוקר מעל 30 שנים את פפואה 

ניו גיני, הפאסיפיק ויפן

חמישי 18:00-19:30 החל מ- 6.2.20
 )10 הרצאות(

דרכם  אנתרופולוג,  משקפי  להרכיב  ננסה  בקורס 
את  ולבאר  לפרש  ונוכל  עולמנו  את  להבין  ננסה 
משדה  הלקוחות  דוגמאות  בעזרת  אותנו  הסובב 
המחקר המפורסם בתחום, פפואה ניו גיני. במהלך 
הקורס תעלנה לדיון סוגיות תרבותיות שונות ויועלו 

כלים ראשוניים להבנתם.



המרכז ללימודי ארץ ישראל, 
 יד יצחק בן-צבי, ירושלים

ארץ ישראל ואירופה בימי הביניים
תמורות ותהפוכות בארץ ישראל ואירופה בין המאה ה-13 וה-16

רביעי  18:00-21:00  אחת לשבועיים החל מ- 8.1.20
16 הרצאות ב- 8 מפגשים, עם מיטב המרצים והחוקרים.

בכל מפגש יתקיימו שתי הרצאות של שעה וחצי, עם הפסקת קפה קצרה ביניהן.

תאריכי הקורס: 8.1.20 , 22.1.20, 5.2.20, 19.2.20, 4.3.20, 18.3.20, 1.4.20, 22.4.20 
)16 הרצאות ב- 8 מפגשים(

תמורות ותהפוכות רבות עברו על ארץ ישראל ואירופה בין המאה ה-13 וה-16. 
לצדן של מלחמות ומגיפות פרחה היצירה היהודית ובאה לידי ביטוי ב'תור הזהב' בספרד ובצפת. 
קהילות  ונכיר  היהודית  להיסטוריה  הכללית  ההיסטוריה  בין  וההקשרים  הקשרים  אחרי  נעקוב 

ודמויות מובילות בתקופות אלו. 

המרצים:  גב' יסכה הרני, מרצה וחוקרת; ד"ר אורית רמון, האונ' הפתוחה; ד"ר אפי שוהם-שטיינר, 
אונ' בן-גוריון; ד"ר עמיחי שוורץ, אונ' אריאל; ד"ר אורית רמון, האונ' הפתוחה; ד"ר גיא טל, 
ימית רחמן–שרירא,  ד"ר  ומכון מינרווה;  אונ' תל אביב  ויינשטיין,  רוני  ד"ר  מכללת שנקר; 

אוניברסיטת בן גוריון.  



קול הרגש
באופרה

מפגש בין בימת האופרה למסך הקולנוע 
מרצה: ניצה יולביץ, מ.א. במוסיקולוגיה באונ' העברית, מרצה בקתדרות ובחוגי 

האזנה ברחבי הארץ

רביעי 18:00-20:00 )5 הרצאות(
להלחנה,   שמותאמות  והמטלטלות  הסוערות  הדרמות  האופראית,  השפה 
עולמן הרגשי המיוחד של הדמויות באופרה, ואופן הביטוי הייחודי להן במוזיקה. 
כל האופרות, למעט שני הפוסקרי-אופרה ייחודית ולא מוכרת לקהל הרחב, 

תוצגנה בעונת 2019-2020 בבית האופרה בתל אביב.
יוקרנו על המסך  קטעים מהאופרות, בהפקות קולנועיות חדשות ומרהיבות, 

בתרגום לאנגלית.

רוסיה - 50 גוונים של אופל                          
חמישי 18:00-19:30 החל מ- 7.11.19  )9 הרצאות(

על  הגדולה.  רוסיה  של  וחולשתה  כוח  אמביציות,  על 
וחוסר  בקרמלין  פוליטיים  "בישולים"  השירה,  תרבות 
ההבנה הטוטאלי בין מוסקבה למערב. כיצד בכל פעם,  
אחרי שהמערב קורא עליה תיגר, שבה רוסיה ומחזירה 
מערערת  עולמית,  מעצמה  של  המעמד  את  לעצמה 
ואף מתיימרת לעשות סדר  על מנהיגותה של אמריקה 

במזרח התיכון?
פרפורמנס  והרצאות  מוסיקליות  חוויות  אווירה,  מפגשי 
מהתרבות  נדירים  ויזואליים  בקטעים  מלוות  ייחודית 

הרוסית.

פרטים נוספים, תאריכים מדויקים ועלויות באתר מרחבים
www.merchavim-misgav.org.il

מרצה: נינו אבסדזה, ח"כ לשעבר, עיתונאית ופובליציסטית


