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 הרצאת פתיחה 
מהרפתקאות תרמילאי בן 70 )ומעלה( 14.9.21

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.
מוסיקה- אופרה הרצאה 1 - הנשים כגיבורות האופרה  05.10.21

מוסיקה-אופרה הרצאה 2 - ורדי ואאידה  28.12.21
מוסיקה-אופרה הרצאה 3 – אופרה וספרות  08.02.22

צילום: ויקיפדיה

צילום: עמוס בן גרשום, 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  26.10.21
אקטואליה באזור הרצאה 2 – ביטחון ומדיניות  18.01.22
אקטואליה באזור הרצאה 3 – ביטחון ומדיניות  22.03.22

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 – סיפורי האבות  19.10.21

התנ"ך באומנות הרצאה 2 – יצירות מופת לסיפורי התנ"ך  16.11.21
התנ"ך באומנות הרצאה 3 – הקפלה הסיסטינית )הוותיקן(  04.01.22

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
"כולם  כי  קובעת  טווין,  מארק  האמריקני  לסופר  המיוחסת  אמרה 
בנדון".  משהו  עושה  לא  אחד  אף  אבל  האוויר  מזג  על  מדברים 
לסכסוך  גם  לייחס  ניתן  זו  אמרה  של  לתוכנה  מאד  דומה  תובנה, 
במת ההיסטוריה.  על  להופעתו  , המציין מאה שנים  ערבי  הישראלי 
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"  12.10.21

מודיעין ומזרחנות הרצאה 2 – מי פוחד מעימות דתי?  23.11.21
11.01.22  מודיעין ומזרחנות הרצאה 3 – מדינה פלסטינאית

היסטוריה ישראל – ירושלים \ וארצות נידחות
היסטוריה,  למשפטים,  מרצה  והיסטוריון,  משפטן  פאל  גרי  מרצה: 

משטרים ותרבויות
בן  ומה  העיר  בינאום   = החלוקה  החלטת  עם  הפרק  על  א.  ירושלים 
גוריון עושה בנדון. איך מתמודדים עם ההסכמה על תכנית החלוקה 

מחד ואי הרצון וההסכמה הלאומית על ירושלים כבירת ישראל.
ב.  במרכז אמריקה – תרבויות עתיקות שנכחדו ע"י הכובש הספרדי. 
בני המאיה אימפריה ותרבות מנין זה בא ולאן זה הולך. גוואטמלה 

מדינה ועם המציבים אתגר בפני עצמם. לאן הם מובילים אותו
בן גוריון ובינאום ירושלים  07.12.21

גוואטמלה – ארץ בני המאיה, העם הנסתר )1(  15.02.21
גוואטמלה – ארץ בני המאיה, העם הנסתר )2(  21.06.22

צילום: הנס פין, לע"מ



5

 קולנוע חוויה מהסרטים 
הרצאות העשרה על החיים בליווי סרטים

מרצה: ענת שפרן אור
פנטזיה  רק  הם  לעתים  האמנם?  החיים!  של  בבואה  הם  הסרטים 
ודרך להעביר זמן בנעימים, אך יש גם קולנוע אחר. קולנוע שמתיימר 
מנסה  זו  סדרה  היומיום.  חיי  של  ובעיות  נושאים  עם  להתמודד 
בקולנוע,  המורים  כגון:  מאתגרים,  חברתיים  נושאים  עם  להתמודד 
על  המוצגים  הדברים  נראים  איך  שני,  מצד  – המחנכים.  דיוק  ליתר 

המסך כמהנים או כמאתגרים.
קולנוע, מורים מהסרטים - הרצאה 1  25.01.22

קולנוע, מחנכים מהסרטים - הרצאה 2  12.04.22
קולנוע, טעמו של הפרי הבשל - הרצאה 3  17.05.22

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: 
נופיה  ייחודה.  את  שימרה  אך  רבות,  תהפוכות  שעברה  גיאורגיה 

מופלאים ואנשיה.
יפן אשר היותה שרשרת של איים גרם שתיווצר בה תרבות ייחודית 
בכל התחומים, מציור ועד גינון, מהווי מלחמתי ועד התענגות שמיימית.

מסעות מהכורסא: נפלאות גיאורגיה והתלאות שעוברת  22.02.22
יפן באביב, רשמים ותובנות  29.03.22

צילום: ויקיפדיה
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אנשים "על הקצה" במדיניות ולא רק...
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?
2.  עולם הפשע של שיקגו במהלך המאה ה- 20. עולם של גנגסטרים 

ושלטון מושחת
מדיניות באירופה: פוטין, נשיא או דיקטטור  01.03.22

אל קאפונה, "פני צלקת", מלך הפשע של שיקגו  07.06.22

 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 – הנגיפים )וירוסים( בין חי לדומם ובין מועיל למזיק  26.04.22
מדע – על חיסון ועל חסינות ולאן הולכים פני הדברים  31.05.22

צילום: לע"מ

צילום: ויקיפדיה
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טל בן אור
בעלים של מוסיקה בחיים. מיסד ושותף ב-מי לסול בי"ס למוסיקה 

למבוגרים
תואר שני באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים

"אני מאמין שהמוסיקה נותנת כוחות, סביבת השראה, וכושר התמדה 
בדרכו של אדם בעולם. המוסיקה מהווה בת לוויה מעוררת, מרגשת, 
נמצא  שלנו  האישית  ההתפתחות  פוטנציאל  ומלמדת.  משקפת 
יש  למוסיקה  מהעין.  נסתר  הוא  לעיתים  אם  גם  ידנו,  בהישג  תמיד 
בין  לגשר  לנו  ועוזרת  המפעימה,  הפנימית  והחוקיות  הנוכחות  את 
האינטואיציה לידיעה, רגש ושכל, ולהביא את הפוטנציאל שלנו לכדי 

מימוש."
מסעות מהכורסא: נפלאות גיאורגיה והתלאות שעוברת  05.04.22

בדרכי המוסיקה: מחול ותנועה  24.05.22
בדרכי המוסיקה: "הזמר הנוגה"  28.06.22

דניאל זלדס
לנוירוביולוגיה  מהמחלקה  באלקטרו-פיזיולוגיה  דוקטור  תואר  בעל 
פופולרי  במדע  הרצאות  מרצה  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 
במגוון תחומים. הרצאותיו שמלוות בהדגמות, במצגות ולעתים בקטעי 
סרטים קצרים, מובאות בבהירות כך שהקהל יכול ליהנות מנושאים 

מדעיים מרתקים ללא צורך מוקדם בהשכלה אקדמית.
את  להשיג  הטורפים  של  השונות  לאסטרטגיות  נתוודע  בהרצאה 

טרפם, ושל הנטרפים להימנע מלהיות טרף
על טורפים ונטרפים  08.03.22

צילום: עינת אנקר, לע"מ
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דני אנקר
בכיר   בניהול  עוסק  בצה"ל.  ולוחם  קצין  העובדת,  ההתיישבות  בן 
במרחב  והשתלבותה  ישראל  של:  בתחומים  מרצה  ובחינוך.  במשק 

הערבי אסלאמי ומגמות לעתיד.
המעמד האסטרטגי של ישראל עבר ועובר שינוי משמעותי בעשורים 
האחרונים. ממדינה המסובבת באויבים השוחרים את רעתה, למדינה 
לכל  המועילים  קשרים  עימה  ליצור  ואף  במרחב  לסובלה  שניתן 

הצדדים.
ישראל ומדינות האזור )1(  10.05.22
ישראל ומדינות האזור )2(  14.06.22

ר' שלום המר
אמת שבתי לימדה אותי" - שיחה מפי הרב שלום המר אביה של 

גילה ז"ל
אנשים  מספיק  שלא  מה  לרבים.  מוכר  ז"ל  המר  גילה  של  הסיפור 
שיחות  מקיים  המר  שלום  הרב  שלה  הנפלא  שהאבא  זה  יודעים, 
ועוד  סטיגמות  הסרת  מוקדם,  בזיהוי  המסייעות  וחשובות  מרתקות 

כלים היכולים לסייע לנו להציל חיים.
דרכה של גילה. על אובדן והתאבדות  14.12.21

צילום: סער יעקב, לע"מ
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ניסן ברקת
סין: מעבר קדום מפואר, עבר קרוב קשה וכואב, למעצמה שהולכת 

"לקחת את העולם".
10 שנים של עבודה בסין, כנציג של חברה מובילה בתחומה,  לאחר 
הארץ  ונחדרה  השפה  נלמדה  וחידתית,  ענקית  ארץ  של  ולמידה 
כמותו.  שאין  סיפור  מספרים  והרישומים  הרשמים  הזו.  החידתית 

התרבות, השפה, ההיסטוריה, הנופים ומעל לכל האנשים.
סין, מעצמה מתעוררת  02.11.21

צילום: ויקיפדיה 
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סיורים בקתדרה
09.11.21  סמינר מטייל – סיור 1 סמינר פלמח – מערת פלמ"ח – 80 

לפלמ"ח
סמינר מטייל – סיור 2 חגי ברון – אתרים ממזרח לכנרת  21.12.21

איש  סרני,  אנצו  חיים   - זיוון  זאב   3 סיור   – מטייל  01.02.22  סמינר 
השליחות והמעש

בנגב אנשי  – מא"זים  טוויטו  יורם   4 סיור   – 15.03.22  סמינר מטייל 
ביטחון אך גם הקשר לבדואים

03.05.22  סמינר מטייל – סיור 5 עודד אמיתי – עין כרם פנינה חבויה 
בינות להרים

* פרטים נוספים ינתנו לקראת מועד הסיור

צילום: לע"מ
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מידע כללי
קתדרה גזר פותחת את שעריה זו השנה השתים עשרה בפני תושבי 
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 באשכול הפיס בבית חשמונאי

 בימי שלישי

 בשעות 10:00-11:45 

 קפה וכיבוד בתחילת ובמהלך המפגש

 התוכנית כוללת 32 הרצאות ו־5 סיורים.
עלות סדרה מלאה - 700 ₪ )תוספת עבור כל סיור תיגבה בנפרד(  

10 הרצאות לבחירה – 350 ₪   
הרצאה בודדת – 40 ₪  

 רישום באתר המועצה

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

דוד זקס  052-8361204  

להרשמה

https://www.gezer-region.muni.il/202/


מבר 2021
ט

פ
ס

14.09.21 הרצאת פתיחה 
סופר

אביגדור 
שי

טיול בדרך המ

טובר 2021
ק

או
ק )1(

מרב בר
 05.10.21

שים גיבורות האופרה
הנ

סגל )1(
קב 

12.10.21 יע
מודיעין ומזרחנות

ספיר )1(
19.10.21 רחל 

אומנות: סיפורי האבות  
26.10.21 יריב פלד )1( 

אקטואליה מדינית אזורית 
  )1(

מבר 2021
נוב

ת 
ק

סן בר
02.11.21 ני

סין, מעצמה מתעוררת
מ"ח 

מינר פל
ס

 )1( 09.11.21
מערת פלמ"ח – 80 לפלמ"ח

ספיר )2( 
16.11.21 רחל 

יצירות מופת לסיפורי התנך
סגל )2(

קב 
23.11.21 יע

מודיעין ומזרחנות )2( 
 

מי פוחד מעימות דתי

חנוכה

מבר 2021
צ

ד
07.12.21 גרי פאל )1( 

שלים
בן גוריון ובינאום ירו

מר 
ם ה

שלו
14.12.21 ר' 

של גילה, על אובדן 
דרכה 

והתאבדות

סיור )2(: 
 21.12.21 

ם 
תרי

ת. א
מזרח לכנר

מ
ם ועוד

נוצריי

ק )2( 
מרב בר

 28.12.21
אופרה ורדי ואאידה

אר 2022
ינו

ספיר )3( 
04.01.22 רחל 

הקפלה הסיסטינית – 
המקרא באומנות 

סגל )3( 
קב 

11.01.22 יע
מודיעין ומזרחנות: 
מדינה פלסטינית? 

18.01.22 יריב פלד )2( 
אקטואליה מדינית במזה"ת            

שפרן )1( 
ת 

25.01.22 ענ
קולנוע, מורים מהסרטים

אר 2022
פברו

סיור )3(: זאב 
 01.02.22

ש 
זיוון: חיים אנצו סרני – אי

ש
שליחות והמע

ה

ק )3(
מרב בר

 08.02.22
אופרה וספרות, כן הולך 

ביחד

15.02.22 גרי פאל )2(
גוואטמלה, ארץ בני המאיה, 

העם הנסתר

22.02.22 עזי בראל )1( 
מסעות מהכורסא: נפלאות 

שעוברת
גיאורגיה והתלאות 

ץ 2022
מר

01.03.22 אייל אופנבך )1(
מדחניות באירופה: פוטין, 

שיא או דיקטטור
נ

ס )1(
08.03.22 דניאל זלד

מדע וטבע: טורפים ונטרפים
ם 

סיור )4(: יור
 15.03.22

שובי 
ם ביי

מא"זי
טוויטו 

ם
הנגב .. והבדואי

22.03.22 יריב פלד )3(
אקטואליה מדינית בסביבה

29.03.22 עזי בראל )2( 
שמים 

מסעות: יפן באביב, ר
ותובנות

פריל 2022
א

05.04.22 טל בן אור )1(
שיחה 

בדרכי המוסיקה: ה
שבמוסיקה

שפרן )2(
ת 

12.04.22 ענ
קולנוע, מחנכים מהסרטים 

- הרצאה 2

פסח
ס )1(

ק
26.04.22 דוד ז

מדע-נגיפים )וירוסים( בין 
חי לדומם ובין מועיל למזיק

אי 2022
מ

סיור )5(: 
 03.05.22 

מה 
סו

ק
ם, פינה 

עין כר
ת בה הרבה

סיו
וכנ

קר )1(
10.05.22 דני אנ

שראל ומדינות האזור
י

שפרן )3(
ת 

17.05.22 ענ
של הפרי 

קולנוע: טעמו 
של

הב

24.05.22 טל בן אור )2(
בדרכי המוסיקה: מחול 

ותנועה

ס )2(
ק

31.05.22 דוד ז
מדע: על חיסון וחסינות

יוני 2022
07.06.22 אייל אופנבך )2(: 

אל קאפונה "פני צלקת", 
שיקגו

של 
שע 

מלך הפ

קר )2(
14.06.22 דני אנ

שראל ומדינות האזור )2(
י

21.06.22 גרי פאל )3(
גוואטמלה – ארץ בני 

המאיה, העם הנסתר )2(

28.06.22 טל בן אור )3(
בדרכי המוסיקה: "הזמר 

הנוגה"

לוח הרצאות שנתי


