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פורטרטים בג׳אז
סיפורי החיים של שמות הגדולים

מרצה: ד״ר רז יצחקי, מוזיקאי ומרצה
 

ימי ראשון 18:00-19:30 החל מ- 3.10.21  | 8 הרצאות אחת לחודש

דייב ברובק, ת'לוניוס מונק, נינה סימון, צ'ארלי מינגוס, מרי לו ווליאמס,
ביל אוואנס , שרה וואהן, מיילס דייויס.

נפלאות המוח וההתנהגות האנושית 
מסע מרתק בנבכי המוח האנושי

מרצה: עמית אברון, .M.A בנוירופסיכולוגיה ובפסיכולוגיה
 

ימי שני, 18:00-19:30 החל מ- 15.11.21 | 8 הרצאות אחת לשבוע

בסדרה זו נדון במגוון נושאים הקשורים למוח, לנפש ולהתנהגות האנושית. הבנת תפקודי המוח 
פותחת בפנינו אפשרויות ליישום דרכים שונות ומגוונות  על מנת לשמר את התפקודים היומיים, 

המנטליים, הפיזיים והקוגניטיביים בגיל המבוגר.

גיאורגיה - זה לא רק חצ'אפורי
מרצה: נינו אבסדזה, עיתונאית, פרשנית, ח"כ לשעבר 

 
ימי שני , החל מתאריך 31.1.22 | 6 הרצאות אחת לשבועיים

על גיאורגיה שלא הכרתם - כמעצמת ג'אז, תיאטרון, קולנוע, בלט, מוזיקה קלאסית ומודרנית, 
פולקלור, אמנות הציור והאופנה - בהרצאות המלוות בקטעים ויזואלים נדירים מהתרבות הגיאורגית.

קול ורגש באופרה
מרצה: ניצה יולביץ, M.A במוסיקולוגיה באוני' העברית, מרצה בקתדרות 

 
ימי רביעי, 18:00-19:30, החל מ- 6.10.21 | 7 הרצאות

על האופרות: חליל הקסם/מוצרט, , פליאצ'י/ליאונקוואלו, נישואי פיגרו/מוצרט, 
אאידה/ורדי ועל המחול באופרה.



המין החזק - נשים שפרצו דרך כנגד כל הסיכויים
מרצה: אורן נהרי, עיתונאי ופרשן, מומחה לחדשות חוץ

 
ימי רביעי, 18:00-19:30 החל מ- 13.10.21 | 8 הרצאות אחת לחודש

בסדרה יובאו סיפוריהן של נשים שנאבקו נגד כל הסיכויים - והגיעו לצמרת. סיפורים של עוז רוח, נחישות, 
כישרון - ולעתים גם של שיברון לב. כולן עשו היסטוריה, בזכות כולן מצב הנשים כיום טוב יותר מבעבר. על 

המלכה אליזבת הראשונה, אגתה כריסטי, איין ראנד, אינדירה גנדי ועוד.

לדבר קולנועית שוטפת - האבא והאמא 
של המסכים 

מרצה: רחל אסתרקין, תואר שני חינוך באמנות ולימודי מגדר, 
אוני' לידס. תואר ראשון קולנוע וטלוויזיה אוני' תל אביב. 

 
ימי חמישי, 18:00-19:30, החל מ- 14.10.21 | 8 הרצאות אחת לשבועיים

בואו לשמוע וללמוד על הקשר ההדוק בין צורה לתוכן ולזהות את ה"טריקים" שבהם משתמשים יוצרי קולנוע 
וטלוויזיה, פרסומאים וסוכני מדיה על מנת להשפיע על הצופה. הכרות עם השפה הקולנועית ומסריה, הגלויים 

והסמויים, תאפשר להם להיות צופים ביקורתיים ותעשיר את הנאתם מצפיה בסרטי קולנוע. 

מחול בגובה העיניים - מופע + הרצאה
ניהול אמנותי: מאיה ברינר, בשיתוף עמותת הכוראוגרפים

ו"תנועה מקומית".
 

ימי רביעי, 18:00-19:45, החל מ-27.10.21, 8 הרצאות אחת לחודש

סדרת מופעי מחול המציגה ומארחת בכל פעם כוריאגרף אחר, מהמובילים בארץ, במפגש מרתק, 
אינטימי מעמיק וקרוב. בכל מפגש תתקיים הרצאה קצרה בנושא המופע, נצפה במופע סולו מאת 

ובביצוע הכוראוגרף האורח ונקנח בשיחה מונחית עם הכוריאוגרף בתום המופע.

בודהיזם - 'זן מהלכה למעשה'
מלמדת: שרון חסיד אדמוני, Dip. Acמנחה תהליכי התבוננות פנימית 

באמצעות הרפואה הסינית והפסיכולוגיה הבודהיסטית
 

ימי שלישי, 18:00-20:30, החל מ-28.12.21 | 6 מפגשים אחת לשבוע

שישה מפגשים בהם ניקח את המושגים מעולם הדהרמה הבודהיסטית ונטמיע אותם אל תוך חיינו : נוכחות, 
ארעיות, קארמה, ריקות, אמונה, אומץ והתמסרות, השלמה. ניקח מושג, מושג, ונחבר אותו אל חיי המעשה.

חדש


