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אירועים   מיוחדים במרכז הבמה

הגשמת חלומות באמצעות 
חכמת ההמונים

 
ליאור צורף, מומחה בתחום חכמת ההמונים ומרצה 
מבוקש בעולם, אשר הרצאתו בכנס TED העולמי 

הפכה לאחת ההרצאות המדוברות ביותר, יסביר בהרצאה 
מעוררת השראה את חכמת ההמונים והשפעתה על חיינו - 
כיצד יכולה לעזור לכל אחד לקבל החלטות טובות יותר, 
מדוע המכרים הרחוקים הם אלה שיעזרו לנו להצליח, 
כיצד שימוש בחוצפה חיובית מסייעת להשיג מטרות 

שאפתניות וכמה שוקל שור...
 

רביעי, 23.11.16, בשעה 21:00

Unforgettable
מופע שירי האהבה הבלתי נשכחים

 
היישר מהגלאם של לאס וגאס - מופע מוסיקלי מרגש 
שכולו מוקדש למיטב שירי האהבה הבלתי נשכחים של 

שנות ה- 60 וה- 70...
הפקת ענק וירטואוזית הכוללת זמרים פנומנלים, וידאו ארט 
אורגינלי, תזמורת חיה, תלבושות אקסקלוסיביות, תפאורה 
צבעונית ורפרטואר מוזיקלי משובח, שבזכותם הקהל זוכה 

לחוויה קוסמופוליטית בלתי נשכחת.

סטלה )ישראל(
)USA צ'ארלס גארט )שיקגו
)USA ז'אק הילון )לאס וגאס

בליווי 8 נגנים, זמרי ליווי ווידאו ארט באווירת התקופה הקסומה.
 

שישי, 21.10.16, בשעה 22:00

להקשיב כשהנפש מהבהבת

ד"ר נאדר בוטו, קרדיולוג בכיר ומטפל מבוקש בארץ 
ובעולם, פרץ לתודעה הציבורית בתוכנית "המגזין" עם 
אושרת קוטלר בערוץ 10, בה נחשפה שיטה אבחנתית 

וטיפולית שפיתח, המתייחסת לאדם כמהות רוחנית ייחודית 
המורכבת מגוף, נפש ונשמה.

במפגש יציג ד"ר בוטו את ייחודיות השיטה המנבאת מחלות 
עתידיות ואת אופן הטיפול למניעתן, בשילוב סרטונים, 

הדגמות ומענה לשאלות הקהל.
 

שני, 19.12.16, בשעה 20:30

יהורם גאון

יהורם גאון - חתן פרס ישראל במיטב להיטיו מכל 
הזמנים: מ'שלום לך ארץ נהדרת' ועד 'הנני כאן'. 

שירי ארץ ישראל היפה, אהבה ונוסטלגיה.

חמישי 6.10.16 בשעה 20:30

מבצע – מופע מתנה
לנרשמים לשתי סדרות מנויים ויותר בעונת 2016-2017 

                        *על בסיס מקום פנוי. כפוף לתקנון.
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אירוע פתיחת עונת המנויים 
 2016-17

בוקר של תרבות   
מנחה: כרמית יעקבסון – מנכ"לית ומנהלת אמנותית

 
9:30-10:45 : "טעימות קצרות"

מפי המרצים המובילים שלנו:
חיים שפירא, ד"ר לתורת המשחקים

גיל יוסף שחר, ד"ר ומומחה ברפואה תזונתית
אראלה קינן, פסנתרית ובוגרת האקדמיה למוסיקה

אורן נהרי, עורך חדשות החוץ של ערוץ 1                                                 
יואב קוטנר, עורך ומבקר מוסיקה               

10:45-11:15: הפסקה - קפה ומאפה

11:15-12:15: "אם נדע לאהוב" 
מופע חגיגי משירי יוסי בנאי

רמי ברוך, עמרי רוזנצוויג, אנה שפיץ וניב קאופמן
ניהול מוסיקלי – ניב קאופמן

 
הכניסה כרוכה בתשלום סימלי של 30 ₪ )בהרשמה מראש( 

בטלפון 03-7375777 שלוחה 1.

שישי 9.9.16 בשעה 9:30

מחיר מיוחד 
לתושבי גני תקווה



קולנוע רוחני
הרצאות של טובי המומחים בתחום הנפש והרוח בליווי הקרנת סרטים רוחניים מובילים.

3 מפגשים בימי שבת בשעה 11:00
 

24.9.16: קומארי: הגורו המתחזה )ארה"ב, 2011(
במאי: ויקראם גנדי, 83 דקות, אנגלית, תרגום לעברית
יוצר סרטים מתחזה לגורו הודי כדי ללמוד את תופעת 
הגורואיזם ובשיא הפופולאריות שלו חושף את זהותו 

האמיתית כדי להעביר לתלמידיו את ההוראה הגדולה מכל. 
הרצאה מקדימה: תפקיד המורה הרוחני במסורות המזרח 

אסייתיות.
מרצה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית וחוקרת תרבויות 

ודתות של מזרח אסיה.
 

19.11.16: ספר המתים הטיבטי )יפן/צרפת/קנדה, 1994(
במאי: בארי מקליין, 90 דקות, אנגלית, תרגום לעברית

הסרט עוסק בתפיסת המוות על פי הבודהיזם הטיבטי ומאפשר 
הצצה נדירה אל טקסי אבלות ושחרור המת לדרכו לאחר שעזב את גופו.
הרצאה מקדימה: האם המוות הוא סופה של דרך או תחילתה? 

מרצה: יובל אידו טל, מנהל בית הספר פסיכו-דהרמה ללימודי בודהיזם.

17.12.16: בעיטה לגן עדן )ישראל, 2015(
במאי: צביקי עשת, 68 דקות, עברית ואנגלית עם תרגום לעברית
על רקע נופיה המהפנטים של ניו זילנד ומרחבי החופש האינסופיים, 

יוצא צביקי עשת עם משפחתו למסע של חיפוש חסר פשרות אחר הבית הפנימי, 
המישיר מבט חד ואינטימי אל מול שאלות קיומיות של זהות, אהבה ושייכות. 

בסיום ההקרנה תתקיים שיחה עם במאי הסרט צביקי עשת.

קולנוע דוקומנטרי
 

"מיסטר גאגא" לאור הביקוש הרב הקרנה נוספת!!
סיפור חייו המרתקים של אוהד נהרין ממציא שפת הגאגא.
סרט מהפנט המשרטט את דמותו רבת הפנים של אוהד נהרין, 

מנהלה האמנותי של להקת בת שבע.
בשילוב קטעי מחול וחומרי ארכיון נדירים. 
בסיום ההקרנה שיחה עם יוצר הסרט.

מוצ"ש 10.9.16 בשעה 20:00 
 

"הפשע הקרוי אדם"
סיפורו של חנוך לוין דרך מסע בתחנות חייו האישיות 

ושיחות עם האנשים הקרובים אליו. 
הסרט חושף את האישיות המורכבת של יוצר 

שמחויב מעל לכל ליצירתו, אשר באה לידי ביטוי במערכות 
יחסים סבוכות אך גם מלאות אהבה עם בני משפחתו.
בסיום ההקרנה תתקיים שיחה עם רפאל לוין, 

במאי הסרט ובנו של חנוך לוין.
יום חמישי, 3.11.16, בשעה 19:30

"בן - גוריון, אפילוג" 
ראיון מצולם משנת 1968,

שמעולם לא הוקרן, עם דוד בן־גוריון. 
בן גוריון עורך בראיון חשבון נפש, מדבר על 
רעייתו והתאלמנותו ומנתח את המדינה 
ומתנבא על עתידה. נבואות אלה מתבררות 
כמדויקות ורלבנטיות גם לימינו אנו. 

הרצאה מקדימה: "הסיפור הפחות ידוע על 
משפחת בן גוריון".

מרצה: רזיה בן גוריון, בת משפחתו 
של ד.בן גוריון, סופרת ועורכת.

יום רביעי, 30.11.16, בשעה 20:00

חנוך דאום 
אוכל ת'ראש-

אידיאליסט נוירוטי ועוד כמה 
מילים לועזיות, בהופעה על 

הדבר המשונה הזה שקרוי החיים.
מוצ"ש 8.10.16 
בשעה 22:00

 

אודי כגן                                 
מופע סטנדאפ, 

אינטיליגנטי, קורע-מצחוק, 
מרגש וחשוף.

יום שישי 9.9.16  
בשעה 22:00    

אדוני שר האוצר
קומדיה אקטואלית 
מצחיקה עד דמעות 

בכיכובם של יהורם גאון,
גילת אנקורי ועוד.
מוצ"ש 10.9.16
בשעה 21:00     

רשף לוי
במופע סטנדאפ

מופע מלא חן וקסם שלקוח 
מתוך החיים הפרטיים של כולנו.

יום שישי 23.12.16 
בשעה 22:00

צביקה הדר
חי על הבמה  

צביקה בודק מי אשם באירועי לב שקיבל בגיל כה צעיר? 
האוכל של אימא, דוכני הפלאפל, הנישואים,
הגירושים, הילדים, הטלוויזיה או הגנטיקה?

מוצ"ש 31.12.16 
בשעה 21:00    

אורי חזקיה                           
מופע סטנדאפ מוטרף 

על הדברים הקטנים בחיים.
יום שישי 11.11.16 
בשעה 22:00    

אבי נוסבאום                          
נוסבאום עוצר בכל התחנות 
בחיים שלו ושלכם, במסע שנון, 
אינטליגנטי ומאוד מצחיק
יום שישי 23.9.16 
בשעה 22:00     

חדש מהקולנוע | הקרנות של סרטים עכשוויים המוקרנים בה בעת בבתי הקולנוע.

מוסיקה:
אברהם טל

המופע החדש של אברהם טל הינו חגיגה של צבעים, תאורה וצלילים 
שיצרו חוויה עוצמתית, מרגשת, סוחפת ומרקידה.

"אברהם טל בהפקה מהוקצעת המתחברת למסלול המתפרש 
על פני 18 שנה. תמהיל עכשווי מלוטש של פופ, אתניות ואלקטרוניקה".

יום שישי 18.11.16 בשעה 22:00

בידור:

ההקרנות יתקיימו בשבתות בשעה 17:00 בתאריכים הבאים:
17.12.16  | 26.11.16  | 29.10.16  | 17.9.16

שמות הסרטים ומידע נוסף יתפרסם בהמשך באתר האינטרנט ובמיילים.
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סדרת תיאטרון | 6+1סדרת תיאטרון | 6+1

השחקנית | 

מאת: גור קורן 
בבימויו של גלעד קמחי

משתתפים: נטע גרטי, נדב נייטס, לירון ברנס, צביקי לוין, אתי וקנין, 
עופר רוטנברג, ליאור מיכאלי.

קומדיה מחתרתית בליווי תזמורת. שחקנית כושלת ומובטלת בימי המנדט 
הבריטי, נשלחת על ידי האצ"ל למשימת פיתוי של קצין בריטי. היא מגלה 
שאותו קצין בריטי,עומד להקים בפלסטינה תיאטרון בריטי עברי ומוצאת את 

עצמה קרועה בין נאמנותה לעמה מול נאמנותה לעצמה.

THE MARKER "דרמה כובשת ומבדרת, קאסט משובח "

משך ההצגה: כשעה וארבעים ללא הפסקה.
מוצ"ש 1 29.10.16 | ראשון 30.10.16  | שלישי 1.11.16
רביעי 2.11.16      | חמישי 3.11.16   | מוצ"ש 2  5.11.16

על האש | 

מאת: דרור קרן ובבימויו
משתתפים: אבישי מרידור, שלי בן יוסף, לינה אנה כסטרופ, אדם שפר, אסף מרון.
בחצר ביתם של צביקה ורוחל'ה, בקיבוץ בעמק יזרעאל, הכל מוכן למסיבת יום העצמאות. 
בעורף, כמו בחזית, מתיחות. המטוסים שעוברים בשמי העמק והחדשות מהחדר השני, 

"מאתגרים" את כל הנוכחים... 
אל תוך השעות הקטנות של הלילה, בתוך עשן המנגל ושירי הארץ הישנה והטובה, הכל 

יצוף אל פני השטח, ויהיה "שמח"...
 

"חוויה תיאטרונית איכותית ועמוקה. אל תחמיצו!" ידיעות אחרונות
 

משך ההצגה: כשעה ושלושים ללא הפסקה.
מוצ"ש 1 7.1.17 | ראשון 8.1.17    | שלישי 10.1.17
רביעי 11.1.17     | חמישי 12.1.17 | מוצ"ש 2  14.1.17

יהודים רעים | 

מאת: ג'ושוע הרמון בימוי: עמרי ניצן
משתתפים: אולה שור סלקטר, דנה מיינרט, יובל סגל/דן קיזלר ועוד.

מחזה מבריק, שנון, מעורר מחשבה, משעשע ומרגש, שעוסק בשאלות מהותיות: 
מיהו יהודי ומה משמעותה של ישראל בקרב יהדות התפוצות?

שלושה בני דודים יהודים נפגשים ביום ההלוויה של סבם ומצטרפת אליהם "שיקסע" 
אמריקאית, ממוצא גרמני. לאחר ההלוויה מתחיל מאבק מר על הירושונת...

"מצחיק ומעורר מחשבה. המחזה כתוב היטב ומתורגם נפלא" ידיעות אחרונות

משך ההצגה: כשעה ושלושים ללא הפסקה.
מוצ"ש 1 11.2.17 | ראשון 12.2.17  | שלישי 14.2.17
רביעי 15.2.17    | חמישי 16.2.17 | מוצ"ש 2  18.2.17
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בימי חול בשעה 20:30
במוצ"ש  בשעה 21:00

מה עושים עם ג'ני | 
 

מאת: ד.ר. ויילד תרגום: שמוליק לוי עיבוד ובימוי: הלל מיטלפונקט
משתתפים: ליא קניג, דבורה קידר, מאיה מעוז, ריקי בליך, רוי מילר, אמנון וולף, 

דורון עמית, שחר רז, בן פריד.
ג'ני איטון בת ה-75 התאלמנה מבעלה לפני כשנה ופוצחת במפתיע בחיים חדשים 

סוערים. גיסתה מנסה להבין את פשר השינוי, בנותיה מנסות להשיבה אל המקובל, אך 
ג'ני בשלה: נלחמת על זכותה לחגוג את החיים.

"מה עושים עם ג'ני?" היא קומדיה על כל אחד מאיתנו: על צעירים החיים בהכחשה 
ופחד מפני הזקנה האורבת להם, ועל זקנים המתעקשים על רוח הנעורים 

וההרפתקנות שעדיין בוערת בהם.

משך ההצגה: כשעה וארבעים ללא הפסקה.
מוצ"ש 1 3.12.16 | ראשון 4.12.16  | שלישי 6.12.16
רביעי 7.12.16    | חמישי 8.12.16 | מוצ"ש 2  10.12.16



סדרת תיאטרון | 6+1

חצוצרה בואדי |  

מאת: שמואל הספרי ובבימויו, על פי ספרו של סמי מיכאל
משתתפים: אורי גבריאל, חן אמסלם, רבקה בכר, דורון בן דוד, שושה גורן, 

מתן זרחיה, חנאן חילו, ג'סאן עבאס.
דרמה משעשעת ומסעירה המתרחשת בחיפה בתחילת שנות ה-80, 

בשלהי מלחמת לבנון הראשונה .
הודא, ערביה נוצריה העובדת כסוכנת נסיעות ומעורה בתרבות הישראלית, 
מתגוררת עם אחותה מרי, אמה וסבה בשכונת ואדי ניסנאס. אל גג הבית עובר 

לגור אלכס, עולה מרוסיה, נגן חצוצרה וסטודנט בטכניון.
הודא ומרי מסתבכות באהבות בלתי אפשריות ונקרעות בין מחויבותן למסורת 

ולמשפחה - לבין צו ליבן .
"העיבוד משעשע ומסעיר גורם לקהל לגעות מצחוק במשך כל ההצגה... 
התפאורה ומעל הכל הליהוק הלא פחות ממושלם, גורם להצגה הזו 

להיכנס לרשימת ההצגות שאסור לכם להחמיץ..." לאישה

משך ההצגה: כשעתיים ורבע כולל הפסקה.
מוצ"ש 1 18.3.17 | ראשון 19.3.17  | שלישי 21.3.17
רביעי 22.3.17      | חמישי 23.3.17   | מוצ"ש 2  25.3.17

סליחות |  

מאת: חנה אזולאי-הספרי, בימוי: כפיר אזולאי
משתתפים: יעל איתן, אוולין הגואל, אורלי טובלי, מעיין תורג'מן

שחקנית בקליפ: גילה בלאיש
דרמה קומית ישראלית מרגשת הנוגעת בנושאים משפחתיים:
יחסי הורים-ילדים, קנאה, פערי דורות והסודות במשפחה.

יום אחד קמה תמו אוחנה, מחזירה את הבית שלה לחברת עמידר ונעלמת. 
אל הבית מגיעות ארבע הבנות שלה: מלכה, עקרת בית, אוולין, ש"סניקית ואם 
לשמונה בנות, פאני, אשת עסקים ואמירה, סטודנטית לקולנוע. תוך כדי אריזת 
הבית צפים הזיכרונות, היחסים מתחדדים והסודות מתגלים. בסופו של יום הן 
מגלות כי למרות שגדלו עם אותה אם, לכל אחת מהן הייתה אמא שונה.

"הצגה מהוקצעת על תיקון משפחתי בערב יום הכיפורים, שמעלתה 
הגדולה היא המשחק." הבמה

משך ההצגה: כשעה ושלושים וחמש דקות ללא הפסקה.
מוצ"ש 1 13.5.17 | ראשון 14.5.17  | שלישי 16.5.17
רביעי 17.5.17      | חמישי 18.5.17   | מוצ"ש 2  20.5.17
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ניתן להמיר מנוי תיאטרון בהרצאות ומופעים, תיתכן תוספת תשלום8

בימי חול בשעה 20:30
במוצ"ש  בשעה 21:00

תיאטרון בחירה

שעה של שקט | 

מאת: פלוריאן זלר, תרגום: דורי פרנס, בימוי: משה נאור
משתתפים: ששון גבאי, הדס קלדרון, רפי תבור ועוד.

קומדיה מבריקה על הקלות הבלתי נסבלת שבה נסדקות ההגנות של חיינו.
רגע של שלווה - זה כל מה שמישל מבקש כדי שיוכל לשמוע את תקליט הג'אז 

הנדיר שמצא אחרי שנים של חיפושים. 
אלא שלאשתו, לבנו ולמאהבת שלו יש, כך נראה, תוכניות אחרות שהופכות את 
חייו הבטוחים לסיוט של בשורות רעות, או לפארסה עליזה ומטורפת שבה כל 

עולמו מתהפך.
בשיתוף תיאטרון חיפה.

"קומדיה קצבית שזורמת היטב על הבמה הנאה. 
ליהוק טוב. ששון גבאי מלהטט עם כריזמה בלתי-נדלית" 

ידיעות אחרונות

משך ההצגה: כשעתיים ושלושים כולל הפסקה.
חמישי     1.9.16 בשעה 20:30
מוצ"ש    3.9.16 בשעה 21:00

ח
ל .
ט. 
ה 
ור
מ
ש
ם 
יי
נו
שי
 ל
ת
כו
הז
 *

9 www.habama-center.com  03-7375777 :מנויים וכרטיסים

אשה בורחת מבשורה |  

עפ"י ספרו של דויד גרוסמן, מחזה ובימוי: חנן שניר 
משתתפים: אפרת בן צור, דרור קרן, אמנון וולף ועוד

סיפור על אהבה, חברות, הורות ונתינה, ובעיקר על  'עבודת-המשפחה'. 
אורה, אברם ואילן נפגשים כשהם בני 16 בבית חולים, בעיצומה של 

מלחמת ששת הימים. 
מפגש זה קושר ומעצב את גורלם על רקע השבריריות והחרדה של הקיום 
הישראלי. 35 שנה מאוחר יותר, אורה, שבנה יוצא למבצע צבאי, בורחת 
מביתה כדי לא להתענות בציפייה לבשורה הרעה. היא "חוטפת" 

את אברם, ועושה את הדבר היחיד שיש ביכולתה לעשות כדי לגונן על 
בנה - מספרת את סיפור חייו, כאילו בכוח הסיפור הזה לבדו תשמור עליו, 

ועליה, מפני הבשורה. 
בשיתוף עם התיאטרון הלאומי הבימה.

"הצגה המותירה את הצופה הלום מעוצמתה, מראותיה, 
צליליה ושחקניה" הארץ

משך ההצגה: כשעתיים ושלושים כולל הפסקה.
חמישי     15.9.16 בשעה 20:30
מוצ"ש    17.9.16 בשעה 21:00



טיול בארץ התווים
מאת: גידי קורן ע"פ ספורה של סבתא קרי 
לחנים ופזמונים: גידי קורן ושלמה ארצי

סיפורם של שלושה ילדים, שיוצאים להציל מנגינה "אבודה".
מסעם מביא אותם אל "ארץ התווים", בה הם מחפשים את 
ה"מאסטרו" שיעזור להם ופוגשים מושגים בסיסיים מעולם 
המוסיקה שהפכו לדמויות ססגוניות. במסעם הם מגלים את 

יופייה של המוסיקה ומבינים מהי הקשבה.
"הצגה משובחת, העיבוד הבימתי חיבר היטב בין עולם 
התיאטרון לעולם המוזיקה ומומלץ מאוד לצפייה". הארץ

שבת 6.5.17 בשעה 11:30
 

"צלילי קסם" עם ניצה שאול
האופרה-בסטיין ובסטיינה

וולפגנג אמדאוס מוצרט תרגום: מיכאל אייזנשטדט.
מוצרט כתב את היצירה הגאונית והמקסימה שהיה בן 12.  
האופרה נודדת על פני כמה מאות ונוחתת במועדון שכונתי 
בשנות השישים העליזות, עם הצבע, הקצב והסחרור של 
התקופה המקסימה הזו. זמרים, נגנים, רקדנים וניצה שאול 

בתפקיד קולה הקוסמת - בעלת המועדון.

שבת 17.12.16 בשעה 11:30

אצבעונית - תיאטרון מופע
כוריאוגרפיה: לימור קורקין 
עריכה ובימוי: גליה בארי

תיאטרון-מחול, מבוסס על האגדה 
שכתב האנס כריסטיאן אנדרסן.

אצבעונית הקטנה וטובת הלב נאלצת 
לברוח מביתה ולצאת למסע בו היא נתקלת בקשיים רבים. 
אצבעונית מלמדת אותנו כי לתת זה לקבל ואם כל אחד היה 
חושב מעט גם על האחר העולם היה מקום טוב יותר.

"כוריאוגרפיה מלאת הומור ויופי" הבמה

שבת 25.2.17 בשעה 11:30

"צלילי קסם" עם ניצה שאול
פר גינט - שלג, טרולים ולילות לבנים

אדווארד גריג
היצירה לוקחת אותנו למסע סיפורו של פר גינט, הקור הצפוני 
הקסום בו פיות הקרח, ֶאלפים ודובי הקוטב משחקים בשלג .
אגדות עם נורווגיות על גמדים ומלחמות טרולים בהרי הקרח.
במופע המוסיקה המופלאה של "פר גינט", בליווי פסנתר, 

רביעית מיתרים ורקדנים.

שבת 28.1.17 בשעה 11:30

"צלילי קסם" עם ניצה שאול
אצו רצו השירים!

סיפורה של המשוררת מרים ילן שטקליס, שכתבה בין היתר 
את "הסבון בכה מאד", "פרח נתתי לנורית, "אצו רצו גמדים", 

"מיכאל", "עייפה בובה זהבה" ועוד רבים וטובים. 
מופע מרגש שמגשר בין עבר ועתיד בהשתתפות זמרים, 

שחקנים ורקדנים.
עריכה וכתיבה בשיתוף עם הסופרת אדיבה גפן.

שבת 1.4.17 בשעה 11:30

קלאסיקט בשבת | מחול ומוסיקה לכל המשפחה
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אנגינה פקטוריס | תאטרון צוותא

מאת: מיכל אהרוני בימוי: ציון אשכנזי
משתתפים: דב גליקמן, זהר שטראוס, שמעון מימרן, 

טלי בן יוסף ושרון פרידמן
קומדיה סאטירית מצחיקה וחכמה. שר הביטחון זקוק 
להשתלת לב. כמה חודשים לפני כן הועבר בישראל חוק 
שהשר הוביל ותמך בו: יהודים אינם יכולים לקבל תרומת 

איברים ממי שאינם יהודים. 
עכשיו הלב היחיד שבנמצא הוא לב טרי, צעיר ומבטיח - של 
בחור פלסטיני. השר צריך לקבל החלטה, או שהוא לוקח 

את הלב ועובר על החוק - או שהוא מת.  

"ערב משעשע של הומור פרוע" ידיעות אחרונות 

משך ההצגה: כשעה ועשרים ללא הפסקה.
מוצ"ש 19.11.16 בשעה 21:00

שוקו וניל | 

 כתיבה: גדי צדקה וארז שלם.
בימוי: גדי צדקה. 

משתתפים: ארז שלם, אביבה נגוסה,
 פנינה ברט, רמי חזקיהו.  

אביבה, בחורה ישראלית ממוצא אתיופי לומדת 
באוניברסיטת ת"א, ומנסה לשכור לעצמה דירה ברמת אביב. 

האם יקבלו תושבי השכונה את הדיירת החדשה? 
קומדיה ישראלית מרגשת נושכת ומצחיקה עד דמעות...

 
   NRG "2015 מחזה שנון, מצחיק וריאלי לישראל מודל"

"מצחיק , חשוב ומרגש"- קול ישראל

משך ההצגה: כשעה וארבעים ללא הפסקה.
חמישי  19.1.17 בשעה 21:00

אוי, אליאס, אליאס!

משתתפים: מוני מושונוב, ליליאן ברטו, דרור קרן 
ניהול מוזיקלי ופסנתר: טל בלכרוביץ' 

מיטב המערכונים והשירים שחנוך לוין כתב בכל שנות 
יצירתו, כולל מערכונים הזוכים לביצוע בכורה על הבמה 

בלבוש עדכני ורענן.

"...היופי טמון במינימליזם ובפשטות...מוני מושונוב, 
ליליאן ברטו ודרור קרן מצליחים להחזיר את הקסם 

החנוך - לויני לבמה"...עכבר העיר
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משך ההצגה: כשעה ועשרים ללא הפסקה.
מוצ"ש 24.9.16 בשעה 21:00

ניתן להמיר מנוי תיאטרון בהרצאות ומופעים, תיתכן תוספת תשלום10
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 הרשמו באתר בצור קשר וקבלו עדכונים לגבי ארועים ומבצעים.

הצגות בחירה לילדיםתיאטרון ילדים 6 - 4 
3 הצגות קבועות + 2 הצגות לבחירה ממיטב התיאטראות

| 5 הצגות קבועות ממיטב התיאטראותתיאטרון ילדים א׳-ה׳

מוף ומוריס - מדיטק
מחזה: יענקלה יעקובסון 
בימוי ותנועה: ארז שפריר 

פנטזיה על חברות מיוחדת במינה. מוף ומוריס הם חברים 
טובים; מוריס הוא איש. מוף הוא כלב. 

בעקבות תמונה של מוף מצולם עם אחיו הגורים, יוצאים 
השניים למסע סוחף למציאת בני משפחתו של מוף. 
המפגשים עם הגורים שגדלו מספקים נקודת מבט 

משעשעת על החיים האנושיים והכלביים. הרפתקאה מלאת 
דמיון, עם קצת תובנות על בעלי חיים והרבה על בני אדם.

רביעי   1.3.17 בשעה 17:30
חמישי 2.3.17 בשעה 17:30

 
 

ילדי בית העץ - מדיטק
מחזה: נועה לזר בימוי ודרמטורגיה: נועם שמואל

דרמה מוסיקלית מרגשת על־פי ספרו של רן כהן אהרונוב.
אבא של ערן בנה את בית העץ עוד כשהיה בגן חובה ומאז זה 
הבית שלו ושל חבריו. עכשיו בונים שכונה החדשה ועומדים 
לכרות את חורשת האלונים ואיתה גם את עץ האלון של ילדי 
בית העץ. כולל שירים שנכתבו במיוחד לספר ומבוצעים ע"י 

הדג נחש, קרולינה, מוקי ועוד.

רביעי   26.4.17 בשעה 17:30
חמישי 27.4.17 בשעה 17:30

חבר מכוכב אחר - 
תיאטרון ארצי לילדים ולנוער

מחזה: דפנה אנגל
בימוי ודרמטורגיה: רענן ניסים פררה, 

משה בן שושן
שחר, ילד בודד, משקיע את רוב זמנו 
במשחקי חלל. יום אחד נכנס לחייו 

של שחר חבר בלתי שגרתי.
דרך מערכת היחסים החדשה עם החבר, חווה שחר 
הרפתקאות, רגשות ותחושות אותם לא חווה מימיו.

רביעי 14.12.16   בשעה 17:30
חמישי 15.12.16 בשעה 17:30

אסופית - תיאטרון השעה
מחזה: יאקי מחרז בימוי: יעל טילמן

אן היא יתומה ג'ינג'ית, המגיעה בטעות לביתם של זוג 
מבוגרים בכפר קטן וכובשת את לבם. ההצגה מתמקדת 
בכוח הרצון של אן להצליח בלימודיה ולהתקדם למרות
המכשולים שבדרכה. היא לומדת מהי חברות אמת 

ומצליחה להוכיח שעקשנות, התמדה וכוח רצון, מאפשרים 
הישגים גדולים ועתיד טוב יותר. 

רביעי   1.2.17 בשעה 17:30
חמישי 2.2.17 בשעה 17:30
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נרקיס מלך הביצה | תיאטרון גושן
מחזה ובימוי: רענן ניסים פררה ומשה בן שושן

עיבוד בימתי חדש לקלאסיקה ישראלית 
נוגעת ללב בה שזורים שיריו היפים של לוין קיפניס.
סיפור על הקרבה אמיצה שלא רואים כל יום 
במרחביה ונופיה הקסומים של ארץ ישראל.

שלישי 8.11.16 בשעה 17:30
 

פרח לב הזהב | תיאטרון השעה
עיבוד למחזה: אפרים סידון בימוי: דניאלה מיכאלי
ע"פ סיפורו המוכר של הנס כריסטיאן אנדרסן, 
סיפור הילדים התמים ומלא החן הופך באמצעות 
כתיבתו המופלאה של אפרים סידון להצגה 

מלאת קסם רצופת הרפתקאות, מוסיקה ושירים.

שלישי 31.1.17 בשעה 17:30
 
 

חתול תעלול | מדיטק
תרגום: לאה נאור, בימוי: רוני פינקוביץ 
על־פי ספרו המפורסם של ד"ר סוס.

חתול תעלול מופיע ביום גשום בביתם של טלי ואחיה, 
בעת שאימם אינה נמצאת וסוחף אותם לעולם של 
משחק, השתוללות ודמיון ואז מסדר את הבית ונעלם 
רגע לפני שאמא מגיעה. האמנם כל זה באמת קרה?
"הצגה מספקת חוויה תיאטרונית איכותית 

ומקסימה ביותר" ידיעות אחרונות

שלישי 28.3.17 בשעה 17:30

יום ד'       7.9.16      דלת הקסמים                                              ב 17:30      
   

יום ד'       14.9.16    קבלת שבת עם רינת חדש                      ב 16:30

שבת        24.9.16    סבא אליעזר והגזר                                    ב 11:30  
      

יום ג'        27.9.16   איה פלוטו                                                     ב 17:30    
     

יום א'       9.10.16   מיקי – שלגיה ושבעת הגמדים חדש   ב 17:30      
  

יום ד'       19.10.16  פיטר פן בארץ לעולם לא המחזמר       ב 17:30    
   

יום ד'       26.10.16  ילד פלא- משירי קובי אושרת               ב 17:30        

יום ב'       14.11.16  חגיגה בחווה                                               ב 17:30 
     

יום ב'       21.11.16  סבא טוביה                                                  ב 17:30 
            

יום א'       11.12.16 חגיגת השירים של דתייה                        ב 17:30   
   

שבת        24.12.16 )נר ראשון של חנוכה( ספר הג'ונגל      ב 11:30  

יום ד'     28.12.16 )חנוכה( הקוסם מארץ עוץ    ב 10:30 ו-17:30

בלעדי למנויי סדרות הילדים  
1+1 על ארוחות ילדים ב- 

כנגד הצגת כרטיס מנוי וביום המופע/ההצגה בלבד
*בישיבה במסעדה בלבד *אין כפל מבצעים

אי המטמון - 
תיאטרון אורנה פורת
מחזה: אפרים סידון 

בימוי: משה בן שושן, רענן ניסים פררה
הרפתקה מותחת ומרגשת על חבורת ילדים במסע אמיץ 

רצוף סכנות ומכשולים אל האוצר האבוד.
במסע מגלים ג'ים וחבריו אומץ לב, תושייה ויצירתיות, 

ומעל לכל – מגלים מחדש את החברות.
"הספר הקלאסי של סטיבנסון הפך לחגיגה אמיתית 
על הבמה...סיפור אנרגטי וכובש שעיבד בכשרון 

אפרים סידון..."  אתר קינדרלנד 

רביעי 9.11.16     בשעה 17:30
חמישי 10.11.16 בשעה 17:30
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סדרת מחול | 4 מופעים
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 להקת המחול הקיבוצית
בכורה עולמית שתעלה ב-2017

מאת: רמי באר
להקת מחול וירטואוזית, בעלת אמירה אמנותית 

מרגשת ומעוררת השראה.

חמישי 4.5.17 בשעה 20:30

NEVERLAND "להקת קמע | "לא נודע
מאת: תמיר גינץ, מוסיקה: אבי בללי

היצירה הינה פנטזיה בהשראת אירועים אקטואליים, 
המתרחשת אי שם...ביום שאחרי, במקום שמעבר לקצה... 

ואולי זה כבר כאן?

חמישי 5.1.17 בשעה 20:30

להקת המחול ורטיגו - בכורה 2017
מאת: נעה ורטהיים

האור יותר ויותר רחוק, האור יותר ויותר קרוב
* מופע זה מחליף את המופע שהיה אמור להתקיים ב 24.11.16

חמישי 9.3.17 בשעה 20:30

 
להקת מחול בת-שבע

"וירוס של אוהד נהרין" - מופע בכורה
מאת: אוהד נהרין )2001(. עיבוד למחזה "העלבת הקהל" 
מאת פטר הנדקה, לראשונה בביצוע אנסמבל בת-שבע - 

הלהקה הצעירה.
"איש אינו יכול לעמוד בפני העוצמה הרגשית של 
הכוריאוגרפיה... קליגרפיה גופנית מהממת" )הניו יורק 
טיימס( "וירוס נשגב… חזק כעין הסערה… ההצגה 
הטובה ביותר בעיר" )אורה ברפמן, ג'רוסלם פוסט(

חמישי 9.2.17 בשעה 20:30
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 הרשמו באתר בצור קשר וקבלו עדכונים לגבי ארועים ומבצעים.14

ג׳אז חם מחו״ל | 4 מופעים

שגעון הסווינג
תזמורת הסווינג דאנס מברלין  

משחזרת את שנות ה 30 וה-40 באמריקה, לצליל האותנטי, 
לתלבושות ולכלי הנגינה המיוחדים עם הלהיטים של קאונט 

בייסי, גלו מילר, בני גודמן ועוד.
בטינה לאבו שירה )ברלין(

אנדריי הרמלין ניהול מוסיקלי/ פסנתר )ברלין(
מוצ"ש 12.11.16 בשעה 21:00

קברט הג'אז של אדית פיאף 
וג'וזפין בייקר

ניקול רושל )ניקי( שירה )צרפת(, 
ג'וליאן ברונטו שירה ופסנתר )צרפת(  

"HOT JAZZ" והרכב
ניקי היא זמרת, רקדנית ושחקנית שכישפה את פריס 
כשהופיעה בתפקיד ג'וזפין בייקר במופע "מחפשים את 
ג'וזפין" . ג'וליאן הוא פסנתרן, גיטריסט וזמר עטור פרסים 
כמלחין. מופע אינטימי של קברט ג'אז עם השירים 

המרגשים של שתים מכוכבות הג'אז של פאריס.
מוצ"ש 25.2.17 בשעה 21:00

טייק 5
רביעיית דריוס ברובק מלונדון

דריוס ברובק )פסנתר(, מאט רידלי )בס(, ווסלי גיבנס 
)תופים(, ודייב אוהיגנס )סקסופון(

הקוורטט של דריוס ברובק ידועים בצליל האקוסטי, המלודי, 
הספונטני והקצבי שלהם. התגובות לקוורטט של דריוס 

ברובק נלהבות בכל מקום בו הם מופיעים. הם ינגנו מהיצירות 
הנצחיות כמו טייק 5 ורונדו אלה טורק וכן יצירות מקוריות.

מוצ"ש 3.6.17 בשעה 21:15

מחווה לארתה פרנקלין
שירמה ראוס שירה )הולנד( 
ותזמורתו של אייל וילנר

שירמה ראוס מהפיינליסטיות של תכנית הטלוויזיה
 The Voice of Holland  2013, הופיעה עם 
אמנים כמו צ'אקה קאן, מייקל בולטון, קנדי דלפר 
ותזמורת המטרופול ועם הזמרת הידועה אנוק.

מוצ"ש 6.5.17 בשעה 21:15
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תאריך
1.9.16
3.9.16
7.9.16
9.9.16
9.9.16
10.9.16
14.9.16
15.9.16
17.9.16
17.9.16
23.9.16
24.9.16
24.9.16
24.9.16
27.9.16
8.10.16
9.10.16
19.10.16
21.10.16
26.10.16
29.10.16
29.10.16
30.10.16
31.10.16
31.10.16
1.11.16
1.11.16
1.11.16
1.11.16
2.11.16
3.11.16
3.11.16
4.11.16
5.11.16
8.11.16
8.11.16
9.11.16
9.11.16

תאריך
10.11.16
10.11.16
10.11.16
11.11.16
11.11.16
11.11.16
11.11.16
12.11.16
14.11.16
15.11.16
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24.11.16
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26.11.16
26.11.16
29.11.16
30.11.16

תאריך
1.12.16
3.12.16
4.12.16
6.12.16
6.12.16
6.12.16
7.12.16
7.12.16
8.12.16
8.12.16
9.12.16
9.12.16
9.12.16
10.12.16
11.12.16
12.12.16
12.12.16
13.12.16
13.12.16
13.12.16
13.12.16
14.12.16
14.12.16
15.12.16
15.12.16
16.12.16
16.12.16
16.12.16
16.12.16
17.12.16
17.12.16
17.12.16
17.12.16
18.12.16
19.12.16
20.12.16
20.12.16
20.12.16

תאריך 
21.12.16
21.12.16
22.12.16
22.12.16
22.12.16
22.12.16
23.12.16
23.12.16
24.12.16
27.12.16
28.12.16
31.12.16

שם האירוע
שעה של שקט - בית ליסין
שעה של שקט - בית ליסין

דלת הקסמים
אירוע פתיחת עונה
אודי כגן - סטנדאפ

אדוני שר האוצר -יהורם גאון
קבלת שבת עם רינת

אשה בורחת מבשורה- הקאמרי
שבת מהסרטים 

אשה בורחת מבשורה- הקאמרי
אבי נוסבאום
קולנוע רוחני

סבא אליעזר והגזר
אוי אליאס אליאס!

איה פלוטו
חנוך דאום אוכל ת'ראש

מיקי- שלגיה ושבעת הגמדים
פיטר פן - בחזרה לארץ לעולם לא
Unforgettable מופע מוסיקאלי

ילד פלא
שבת מהסרטם

השחקנית- בית ליסין
השחקנית- בית ליסין

היסטוריה- ד"ר יצחק נוישטט-נוי
מהפכות מוסיקליות במאה ה-20 י. קוטנר

מועדון שלישי תרבותי
גיבורי המקרא - ד"ר אדולפו רויטמן

פרספקטיבות על הקיום - ד"ר הנרי אונגר
השחקנית- בית ליסין
השחקנית- בית ליסין
קולנוע דוקומנטרי
השחקנית- בית ליסין

החברות ששינו את העולם - אורן נהרי
השחקנית- בית ליסין

נרקיס מלך הביצה - תיאטרון גושן
הטוב, הרע והבחירה - פרופ' יורם יובל

אי המטמון - אורנה פורת
מהרמב"ם ועד ממצאי הרפואה המודרנית

שם האירוע
אי המטמון - אורנה פורת

רומנטיקה וזוגיות מהסרטים - ר. אסתרקין
חכמת המזרח ותורת האושר - ניסים אמון
בקסם הגנטיקה - פרופ' ידידיה גפני

ערים מרתקות בעולם
נפלאות המוח האנושי

אורי חזקיה במופע סטנד-אפ
שגעון הסווינג- ג'אז חם מחו"ל

חגיגה בחווה
מועדון שלישי תרבותי

הדרום הקסום של איטליה - ד"ר אפי זיו
בתוככי המודיעין - עו"ד דב וייסגלס
יהודים ומוסיקה -  אראלה קינן
ימימה מפגש למתחילות
הרצאה קונצרט- גיל שוחט
טרום בכורה בקולנוע

פנים חדשות ביצירת עגנון - פרופ' ח. באר
טרום בכורה בקולנוע

שולחן משפחתי - פאולה רוזנברג
מיסטיקה בתרבויות המזרח -פרופ' י. רז

טרום בכורה בקולנוע
אברהם טל

אנגינה פקטוריס - צוותא
עולם הולך ונעלם

חגיגה עם סבא טוביה
האסלאם הרדיקלי - פרופ' עוזי רבי
אתגר ההורות - ד"ר אנאבלה שקד

שיטת ימימה -  עידית שלו
ליאור צורף - חכמת ההמונים

שיאי המוסיקה הקלאסית - עומר שומרוני
יידיש על קצה הלשון- ד"ר מ. יושקובסקי
אמנות בקו הרוחב - ד"ר דורון לוריא
קיצור תולדות הזמן - פרופ' עילם גרוס

נשמה יהודית- ערב זמר
שבת מהסרטים- חדש מהקולנוע

נשמה יהודית - ערב זמר
מועדון שלישי תרבותי

דויד בן גוריון - סרט+הרצאה

שם האירוע
חכמת המזרח ותורת האושר - ניסים אמון

מה עושים עם ג'ני? הבימה
מה עושים עם ג'ני? הבימה

גיבורי המקרא - ד"ר אדולפו רויטמן
פרספקטיבות על הקיום - ד"ר הנרי אונגר

מה עושים עם ג'ני? הבימה
שיטת ימימה - עידית שלו
מה עושים עם ג'ני? הבימה

רומנטיקה וזוגיות מהסרטים - ר. אסתרקין
מה עושים עם ג'ני? תיאטרון הבימה
בקסם הגנטיקה - פרופ' ידידיה גפני
החברות ששינו את העולם - אורן נהרי

נפלאות המוח האנושי
מה עושים עם ג'ני? תיאטרון הבימה

חגיגת השירים של דתיה
היסטוריה- ד"ר יצחק נוישטט-נוי

מהפכות מוסיקליות במאה ה-20 י. קוטנר
מועדון שלישי תרבותי

הדרום הקסום של איטליה -  ד"ר אפי זיו
בתוככי המודיעין - עו"ד דב וייסגלס
יהודים ומוסיקה -  אראלה קינן

חבר מכוכב אחר - ת' ארצי לילדים ולנוער
מהרמב"ם ועד ממצאי הרפואה המודרנית
חבר מכוכב אחר - ת' ארצי לילדים ולנוער
פנים חדשות ביצירת עגנון - פרופ' ח. באר
אמנות בקו הרוחב - ד"ר דורון לוריא

ערים מרתקות בעולם
קיצור תולדות הזמן - פרופ' עילם גרוס

שרים איטליה - ערב זמר
קולנוע רוחני

"בסטיין ובסטיינה"-עם ניצה שאול
שבת מהסרטים- חדש מהקולנוע

שרים איטליה - ערב זמר
עולם הולך ונעלם
ד'ר נאדר בוטו

האסלאם הרדיקלי - פרופ' עוזי רבי
הטוב, הרע והבחירה - פרופ' יורם יובל
אתגר ההורות - ד"ר אנאבלה שקד

שם האירוע
שיטת ימימה ־ עידית שלו
הרצאה קונצרט - גיל שוחט
טרום בכורה בקולנוע

שיאי המוסיקה הקלאסית - עומר שומרוני
טרום בכורה בקולנוע

יידיש על קצה הלשון- ד"ר מ. יושקובסקי
מיסטיקה בתרבויות המזרח -פרופ' י. רז

טרום בכורה בקולנוע
ספר הג'ונגל

מועדון שלישי תרבותי
הקוסם מארץ עוץ
צביקה הדר

סוג האירוע
תיאטרון
תיאטרון
ילדים
מיוחד
בידור
בידור
ילדים
תיאטרון
קולנוע
תיאטרון
בידור
קולנוע
ילדים
תיאטרון
ילדים
בידור
ילדים
ילדים
מיוחד
ילדים
קולנוע
תיאטרון
תיאטרון
העשרה
העשרה
העשרה
העשרה
העשרה
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תיאטרון
העשרה
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העשרה
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העשרה
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מבצעים

מחירים מיוחדים לכרטיסים ומנויים, לחברי וועדים 

וארגונים גדולים, מחזיקי כרטיס תושב גני-תקווה, 

גמלאים, חיילים.

*50% הנחה לסטודנטים ביום המופע על בסיס 

מקום פנוי, בהצגת כרטיס סטודנט.

אין כפל מבצעים. לא כולל מופעי אמרגנים.

מופעי אמרגנים

בחלק מהמופעים קיימת הגבלת מקומות למנויים.

הנהלת מרכז הבמה גני-תקווה אינה אחראית

על מופעי אמרגנים המתקיימים במרכז.

מאחרים:
שימו לב! לאחר תחילת ההצגה המאחרים יופנו 

לכניסת מאחרים. 

הישיבה על בסיס  מקום פנוי.

ביטולים

ביטול לאחר קליטת המנוי במערכת יגרור  

אגרת תיפעול בסך ₪25

מנויים וקופה:
03-7375777

פקס קופה: 
03-7375763

פקס מחלקת מנויים:
03-5347528

הנהלה, כנסים, פרסום

03-7375778

כתובת: 
הכרמל 20, גני תקווה.

הזכות לשינויים שמורה, 

נא להתעדכן בקופות 

ואתר האינטרנט.

הרשמו באתר בצור קשר וקבלו 

עידכונים שוטפים 

לארועים ומבצעים

סדרת ילדים

סדרת העשרה

אירועים מיוחדים

סדרת מוסיקה

סדרת תיאטרון

סדרת בידור

סדרת קולנוע
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גיל שוחט | הרצאה קונצרט

 
3.5.17 וירטואוזיות על סף שיגעון

 אמן אורח: ויקטור סטניסלבסקי, מיכאל זרצקל
בתכנית:

היצירה המוסיקאלית: הקונצ'רטו לפסנתר מס' 3 של רחמנינוב
היצירה הקולנועית: "ניצוצות" / סקוט היקס / 1996

ביצוע חי: רחמנינוב - פרלודים לפסנתר

7.6.17 איך מחברים מנגינה מוסיקאלית?
אמן אורח: מקהלת בת קול

בתכנית:
היצירה המוסיקאלית: צלילי המוסיקה של רוג'ר והמרשטיין
היצירה הקולנועית: "צלילי המוסיקה" / רוברט וייז / 1965
ביצוע חי: שירים מתוך צלילי המוסיקה, קברט, הקוסם מארץ 

עוץ ועוד.
 

יצירות המופת המוסיקאליות בקולנוע
 

גיל שוחט – מנצח, מלחין, פסנתרן, מרצה ומנהל מוסיקאלי
 

סדרת הרצאות וקונצרטים חיים עם גדולי המוסיקאים 
בישראל, תסקור את הקשר בין יצירות מופת מוסיקאליות 
מהקלאסיקה לבין אמנות הקולנוע, בהתבוננות תרבותית 

חדשה על ז'אנרים אלה. 
כל מפגש יציג וינתח יצירה מוסיקאלית ויראה אותה בגרסה 

הקולנועית ובהקשרה האמנותי.
7 מפגשים בימי רביעי בשעה 20:30

16.11.16 הסנסואליות של המקצב הספרדי
אמנית אורחת: מריה קבלסקי

בתכנית:
היצירה המוסיקאלית: האופרה "כרמן" של ביזה

היצירה הקולנועית: "כרמן" / פרנצ'סקו רוסי / 1984
ביצוע חי: סגדיליה והבנרה מתוך "כרמן", אריית השיגעון 

"לוצ'ייה דה למרמור"

21.12.16 גאונות על סף מוות
אמן אורח: תזמורת סימפונט רעננה

בתכנית:
היצירה המוסיקאלית: הרקוויאם של מוצארט

היצירה הקולנועית: "אמדאוס" / מילוש פורמן / 1984
ביצוע חי: מוצארט – סרנדת "מוסיקת לילה זעירה", 

קונצ'רטו לפסנתר מס. 24 בדו מינור

25.1.17 טריו - מהאופרה לג׳אז
 אמן אורח: עומרי מור

בתכנית:
היצירה המוסיקאלית: אביר הוורד של ריכארד שטראוס
היצירה הקולנועית: "נערות החלומות" / ביל קונדון / 2006
ביצוע חי: קראוון, חואן טיזול, באך טוקאטה בפוגה בארבע 

ידיים ופרלודים ופוגות מהפסנתר המושווה.
 

22.2.17 עצבות והתעלות אצל שופן
בתכנית:

היצירה המוסיקאלית: הבלדה הראשונה של שופן לפסנתר
היצירה הקולנועית: "הפסנתרן" / רומן פולנסקי /2002
ביצוע חי: שופן - חמישה ואלסים והבלדה מס' 1

29.3.17 האימה והטירוף של המוסיקה המודרנית
בתכנית:

היצירה המוסיקאלית: ליגטי – אטמוספרות, רקוויאם, 
פנדרצקי – רקוויאם פולני, בטהובן הסימפוניה התשיעית.
היצירה הקולנועית: "הניצוץ" / סטנלי קיובריק / 1980
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מריה 
קבלסקי

תזמורת סימפונט רעננה

ויקטור 
סטניסלבסקי

מיכאל
זרצקל

מקהלת בת קול

בחלקו הראשון של הערב שירה בציבור בהנחיית הזמרת 
אילנה כץ ובליווי הפסנתרן קובי משעל.

בחלקו השני של הערב אמנים אורחים במופעים ייחודים.

סדרת ערבי זמר | בשישי ובמוצ”ש

"נשמה יהודית" עם זמר הטנור גיא מנהיים
מסע חוצה יבשות, מירושלים, דרך אירופה לברודווי.  

כולל מלחינים יהודיים וקטעי יידישקייט אהובים. "הבן יקיר לי 
אפרים", "לו הייתי רוטשילד","סיפור הפרברים" ועוד. 

בליווי להקת הכליזמרים "בסרביה"
שישי 25.11.16 ב 21:30 / מוצ"ש 26.11.16 ב 20:30

"שרים איטליה "
עם הזמרים הילה בן דוד ואבי ונטורה

שירי האהבה האיטלקיים הגדולים ביותר מתוך פסטיבלי 
סן רמו. "פרולה פרולה", "זינגרה", "אני חוזר הביתה" ועוד.
שישי 16.12.16 ב 21:30 / מוצ"ש 17.12.16 ב 20:30

קשובה לקולך עם הזמרת שירה גולן
מופע מחווה מרגש לשיריה האהובים של הזמרת הגדולה 

עפרה חזה. בשילוב סיפורים מרתקים.  
הנחיה וניהול מוסיקלי: אופיר שמעוני

שישי 20.1.17 ב 21:30 / מוצ"ש 21.1.17 ב 20:30

גדולות מהחיים עם הזמרת יונית שקד גולן
מופע גורף שבחים, יונית מגישה בקולה המיוחד, בתיאטרליות 
ובעוצמה את שיריהן של הדיוות הגדולות בארץ ובעולם. 

ניהול מוסיקלי: גבי ארגוב.
שישי 3.3.17 ב 21:30 / מוצ"ש 4.3.17 ב 20:30

"תכול המטפחת"
 עם הזמרים יוליה סוקולוב ופיליפ ביסמוט
שירים שעלו לארץ מרוסיה מושרים בעברית, רוסית 
וצרפתית, בהשתתפות הזמרים הנפלאים, נגנים ורקדני
 להקת פאנוב. בין השירים: תכול המטפחת, בואי אמא, 

.Natalie Nostalgie, Les deux Guitares
שישי 31.3.17 ב 21:30 / מוצ"ש 1.4.17 ב 21:15

"שיעור מולדת" עם המוסיקאי ניב קאופמן 
שמארח את זמרת הסופרן קרן הדר

תחנות תרבות ישראליות בעיבודים מיוחדים ובהגשה מופלאה. 
שירים מארבעה דורות בזמר העברי: שני שושנים, סליחות, 
ממעמקים, שירים מתוך התיאטרון העברי והקולנוע  הישראלי.

שישי 26.5.17 ב 21:30 / מוצ"ש 27.5.17 ב 21:15

הצדעה לביטלס בביצוע להקת 
MAGICAL MYSTERY TOUR

מסע קסום ומסתורי בעולמם של הביטלס
ובשיריהם המופלאים. מופע נוסטלגי ומרגש עם 
השירים של הביטלס מכל הזמנים ומכל הסגנונות.

 שישי 23.6.17 ב 21:30 / מוצ"ש 24.6.17 ב 21:15
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 הרשמו באתר בצור קשר וקבלו עדכונים לגבי ארועים ומבצעים.
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הרצאות העשרה
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הרצאות העשרה
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21  הרשמו באתר בצור קשר וקבלו עדכונים לגבי ארועים ומבצעים.

שולחן משפחתי
מרצה: פאולה רוזנברג, 

מומחית לנטורופתיה ורפואה טבעית, 
מנהלת קליניקה טיפולית ומנחת 
תכנית "בוקר בריא" בערוץ 2.

 
בסדרה ייחודית זו יוצגו דרכים מגוונות ויצירתיות שיסייעו ליצור 
בית בריא ושמח יותר דרך פיתוח אג'נדה הורית הנוגעת 

לתזונת הילדים והמשפחה, בשילוב תרגילים, עצות פרקטיות 
ושלל מתכונים.

7 מפגשים בימי חמישי בשעה 20:30

17.11.16 משפחה בריאה בקלות ובפשטות 
פיתוח אג'נדה הורית ודוגמה אישית, ניפוץ מיתוסים ותיקון 

טעויות שגורות.
5.1.17 תפריט משפחתי 

בניית תפריט משפחתי המותאם לצרכים הייחודיים לכל 
משפחה, המנות הנכונות והכללים לאכילה מחוץ לבית.

26.1.17 האם אתם אוכלים מספיק חלבון? 
איך מכינים ארוחת ערב מבלי לקשקש ביצה? כל הדרכים 
להעשרת התזונה המשפחתית בחלבון מן הצומח.

23.2.17 עוד ממתק אחד ודי... 
על הקשר בין ההתמכרות לסוכר למגיפת ההשמנה אצל ילדים 

ואיך לפתח אכילה מאוזנת ודימוי גוף חיובי. 
23.3.17 בישול עם ילדים - זה אפשרי!

יתרונות הבילוי המשותף במטבח - משיפור מיומנויות 
מוטוריות ורגשיות ועד יצירת שגרת אכילה בריאה יותר.

20.4.17 כל מה שחשוב לדעת על שומן
מה ההבדל בין שומן לשמן, איזה שומנים מזיקים ומועילים 
ואיך אכילת שומנים יכולה לסייע להפרעות קשב וריכוז.

25.5.17 למה דיאטות לא עובדות?
עקרונות הדגל לשמירה על אורח חיים בריא של המשפחה 

והימנעות מטרנדים חולפים ומזיקים.

חכמת המזרח ותורת האושר
מרצה: ניסים אמון, סופר, 
מפתח שיטת הטרילותרפיה

ומרצה בינלאומי לחכמת המזרח.

לחיות נכון זו אמנות שלומדים עם הזמן וסוד ההצלחה הוא 
להביא את החכמה אל תוך החיים.

בסדרת ההרצאות נלמד את מיטב השיעורים של חכמת 
המזרח שיסייעו לנו לעצב את התמונה הנכונה לנו, בדרך 

מרתקת, משעשעת ומחכימה.   
6 מפגשים בימי חמישי בשעה 20:30

10.11.16 חמשת מימדי הזמן
היתרונות והחסרונות של עבר רחוק, עבר קרוב, כאן ועכשיו, 

עתיד קרוב ועתיד רחוק.
1.12.16 מעגל עץ התפוח

הבנת מהותו של כל פרק במערכות היחסים בחיינו, גילוי 
העוצמה שבו והלמידה מה חוסם אותנו וכיצד להתנהל נכון.

2.2.17 סולם הסבל
על פרדוקס הסבל והאושר - בחיפוש אחר האושר צריך רק 
להיגמל מההתמכרות לסבל ולגלות שהאושר נמצא כאן כל 

הזמן.
2.3.17 שש הדרכים הרוחניות 

ששה שבילים עולים אל אותה הפסגה – למי מתאימה כל 
דרך ומה יש בפסגת ההר?
27.4.17 משרתים ואדונים

אנשים מפונקים וכאלה שמרצים את כולם – מדוע הפכו 
לכאלה ונמשכים אחד לשני והאם בכלל אנשים משתנים עם 

הזמן ?
11.5.17 מערכת היחסים עם החיים

על מערכת יחסים טובה עם החיים שהינה התרופה הטובה 
ביותר לפחדים וחרדות.

בתוככי המודיעין
עו"ד דב וייסגלס, 

מנהל לשכתו לשעבר של רהמ"ש 
אריאל שרון ז"ל.

שיחה עם בכירים לשעבר בקהילת 
המודיעין, אשר יפתחו צוהר לעולם הסתר של המודיעין 
בישראל בנושאים המעסיקים את המערכת הביטחונית 

ונוגעים לכל אחד מאתנו.
 

בסדרת המפגשים יידונו: סיפורם האישי של המרואיינים, 
מקומה של קהיליית המודיעין במדינה דמוקרטית בכלל

ובמדינת ישראל בפרט, פרשיות מודיעיניות מרתקות וכיו"ב.
6 מפגשים בימי שלישי בשעה 20:30

  
בין המשתתפים:

תת אלוף רון כתרי, מפקד חמ"ן לשעבר.
 

מר שבתי שביט, לשעבר ראש המוסד למודיעין 
ולתפקידים מיוחדים.

 
מר אבי דיכטר, לשעבר ראש שירות ביטחון כללי.

 
אלוף )מיל.( אהרון זאבי )פרקש(, לשעבר ראש אגף 

המודיעין, צבא הגנה לישראל.
 

ניצב )בדימ.( יואב סגלוביץ', לשעבר ראש אגף חקירות 
ומודיעין , משטרת ישראל.

 
מר הארי קני-טל, לשעבר מנהל המחלקה למחקר מדיני, 

משרד החוץ.
 

 | 7.3.17 | 7.2.17 | 17.1.17 | 13.12.16 | 15.11.16
25.4.17

החיים כמשחק
מרצה: ד"ר חיים שפירא, 
פילוסוף, חוקר ספרות, 

ד"ר לתורת המשחקים, פסנתרן 
ומרצה מבוקש בארץ ובחו"ל.

 
בסדרה נתבונן בהיבטים שונים בחיינו כסוג של משחק ונתמקד 
בתובנות מתורת המשחקים, פסיכולוגיה ופילוסופיה, כל זאת 

כדי להפוך את עצמנו לשחקנים טובים יותר.
4 מפגשים בימי שני בשעה 20:30

 
2.1.17 מתמטיקאי קורא עיתון

כיצד להתמודד עם כל האינפורמציה באתרי האינטרנט, 
עיתונים, משדרי חדשות ולהפריד בין הטפל לעיקר, בין שקר 
לאמת: כיצד נהיגה במהירות מופרזת מונעת תאונות דרכים, 

כיצד מחשבים מדדי עוני והאם טוב לחיות בארצנו? 
 

27.2.17 כוכב הצדק
האם אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים כאשר אנחנו מדברים 
על צדק? היבטים פילוסופיים של מושג הצדק, מסך הבערות 

של רולס, אנשים מוצלחים ומפלצות הקנאה, 
פסאודו-מוסריות ואנטישמיות.

6.3.17 משחקי אהבה
מבט מפתיע על אהבה וזוגיות: משחקים אבולוציוניים - בגידה, 

קנאה וטקסי חיזור, האבולוציה של אמנות הנשיקה, 
אסטרטגיות בבחירות בני הזוג ופרסי נובל הקשורים בכך.

3.4.17 על אתיקה, גנטיקה ופוליטיקה
התחקות אחר טבע האדם דרך ספינת הדמוקרטיה של אפלטון, 
הטבעת של גיגס והניסוי של מילגרום, משחק השפן ואמנות 
ההליכה על הסף, דילמת האסיר כמשחק חוזר והאפשרות 

לשיתוף פעולה.
 

הטוב, הרע והבחירה
מרצה: פרופ' יורם יובל, 

פסיכיאטר ומנחה תכנית הראיונות 
"שיחת נפש" בטלוויזיה.

השאלות הגדולות והעתיקות על יצר לב האדם ועל הבחירה 
בין טוב או רע, תוך ניסיון לתת תשובות חדשות מנקודות מבט 
משלימות של הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, ומדעי המוח.

6 מפגשים בימי שלישי בשעה 20:30
 

8.11.16 משחק ילדים: על ילדות ומוסר
האם אנו נולדים טובים או רעים? מתי מופיע המוסר בילדות? 
ומניין באים ההבדלים בהתפתחות המוסרית של בנים ובנות?

20.12.16 פתיל קצר או בדם קר: חיים ללא עכבות ומצפון
ההיבטים הנפשיים והמוחיים של מצפון, כעס ואמפתיה - 

מד"ר חניבעל לקטר ועד לזאב מוול סטריט.

31.1.17 לא ראיתי, לא שמעתי: בין אדישות להכחשה
להיות "ראש קטן" ותפקיד האדישות בחיי היום יום - 
מתעשיית הבשר ועד חוק "לא תעמוד על דם רעך". 

28.2.17 אמרו לי: על ציות, קונפורמיזם וכוחה של הקבוצה
מה גורם לאנשים רגילים לעשות מעשי זוועה? האם אכזריות 
היא משהו שאפשר ללמוד? האם זה יכול לקרות גם לי?

28.3.17 בעונג רב: על סאדו-מאזוכיזם
על משחקים מסוכנים, אכזריות, תכניות ריאליטי ודברים שאנו 

לא אוהבים להודות בהם, אבל מאוד אוהבים לראות.

9.5.17 על אהבה, הקרבה וגבורה
מקידוש השם ועד אהבת אם, מה גורם לבני אדם להקריב הכול 

למען מישהו או משהו והאם הם מאושרים יותר?

מהפכות מוסיקליות 
במאה העשרים

מרצה: יואב קוטנר, עורך ומבקר
מוסיקה ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.

 
סיפוריהם של הלהקות והאמנים הגדולים ביותר במוסיקה 
העברית והלועזית שחוללו מהפכות מוסיקליות בין שנות 
השישים לשמונים. הסדרה מלווה בקליפים נדירים, קטעים 

מארכיון פרטי, סיפורים מאחורי הקלעים ורגעים לא מוסיקליים 
שעיצבו כל עשור.

6 מפגשים בימי שני בשעה 21:00
 

31.10.16 שלישיית גשר הירקון, יפה ירקוני ושושנה 
דמארי, החלונות הגבוהים, אריק איינשטיין ושלום חנוך 
"כי מוכרחים להיות שמח?" - שנות השישים בישראל: גיבורי 

התקופה, ריקודי העם מול המוסיקה הסלונית ועוד. 
12.12.16 אלביס מול קליף, "הביטלס", "הרולינג סטונז", 

"נערי החוף" וג'ימי הנדריקס.
"יה יה יה!!!" - שנות הששים בחו"ל: מרוקנ'רול פשוט וכיפי 

ליצירה מורכבת שאחריה הכל נשמע אחרת.
9.1.17 בין "כוורת", ל"תמוז" ל"קצת אחרת"

"בכל זאת הגענו למרות הכל" - מהפכת הרוק הישראלי בשנות 
השבעים, שירי משוררים, ג'אז, קלאסי ואתני.

13.2.17 - "פינק פלויד", "סגול כהה", "לד זפלין", "ג'נסיס" 
"הצד האפל של הירח" - שנות השבעים בחו"ל: להקות שלא 
הסתפקו ביצירת "פזמוני פופ" והלכו על "יצירות ענק".

20.3.17 שלמה ארצי, יהודית רביץ, "משינה" וזהר ארגוב 
"תנו לי תנו לי רוקנרול" - שנות השמונים הסוערות בישראל 

ויציאת המוסיקה המזרחית מהגטאות.
MTV 15.5.17 משנים את העולם

שנות השמונים בחו"ל - רשת MTV מתחילה לשדר ותוך זמן 
קצר משנה את כל המקובל בשיווק, בהפצת מוסיקה ואת 

המוסיקה עצמה. 
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הרצאות העשרה
מי היו באמת גיבורי המקרא?

מרצה: ד"ר אדולפו רויטמן, 
אוצר ומנהל היכל הספר במוזיאון ישראל.

דמותם של מספר גיבורים מקראיים 
לאור הפרשנות הטקסטואלית והחזותית הנשקפת מבין 

מקורות ספרותיים כדוגמת המקרא, הברית החדשה, ספרות 
חז"ל, המגילות הגנוזות ויצירות אמנות בולטות.
7 מפגשים בימי שלישי בשעה 18:00

1.11.16 מי מסתתר מאחורי נחש גן העדן?
דמות הנחש )בר' ג'( תיבחן לאור הארכיאולוגיה של המזרח 
הקדום ועל רקע הפרשנות היהודית והנוצרית בתקופה 

העתיקה.
6.12.16 האם אברהם המציא את האמונה באל אחד?
התחקות אחר ההצעות השונות שהוצעו לאורך הדורות 

לשאלה: מי היה אברם לפני "לך לך" )בר' יב'(.
10.1.17 מי היה מלכיצדק מלך שלם?

בחינת הדמות המסתורית של מלכיצדק )בר' יד'( אשר קיבלה 
משמעויות שונות ביהדות בית שני ובתקופת חז"ל. 
7.2.17 מי נעקד בהר מוריה: יצחק או ישו? 

הפרשנות היהודית והנוצרית של סיפור עקידת יצחק )בר' כב(, 
אשר דרכן נידרש לפולמוס היהודי-נוצרי על כל היבטיו.
 7.3.17 אסתר המלכה: האם באמת הייתה גיבורה?

קריאה בעין ביקורתית של סיפור מגילת אסתר, תוך התייחסות 
לפרשנויות שהוצעו לדמותה בספרות בית שני ובספרות חז"ל.

18.4.17 יהודית: תשובה פולמוסית לדמות אסתר?
הדמות של יהודית, גיבורת הספר החיצוני, תיבחן על רקע 

דמות אסתר במקרא - לבירור הזיקות ביניהן.
16.5.17 האם יש שטן במקרא?

בירור דמות השטן במקרא על רקע התפתחותה בספרות 
היהודית והנוצרית המאוחרת )המגילות הגנוזות, הברית 

החדשה וחז"ל(.

25.4.17 גרמניה מתבוננת בעברה )מיוחד ליום השואה(
מסע קולנועי מרתק אל התודעה הגרמנית הפגועה שלאחר 
מלחמת העולם השנייה וכיצד הקולנוע הגרמני הפך לחלק 

ממערך ההכחשה הלאומי.  
מרצה: זיו אלכסנדרוני, מורה לקולנוע ובמאי סרטים.

 
9.5.17 סיפור א"י ב"ראי" שטרות הכסף

הסיפור הקסום של ארצנו המצויר על שטרות הכסף -נופים, 
מאורעות, אתרים ואישים בולטים.

מרצה: חזי פוזננסקי, מספר סיפורי א"י, עם ישראל 
ותורת ישראל.

 
23.5.17 אלכסנדר מוקדון - תעלומה בת 2000 שנה

מסע הרפתקאות מקיף עולם בעקבות מסלול חייו, נוודותו 
ומקום מנוחתו האחרון של אלכסנדר מוקדון - תיאוריות, 

קונספירציות וממצאים ארכיאולוגים.
מרצה: כנרת זהר-להב, חוקרת ומרצה רב תחומית 

לארכיאולוגיה, קולנוע ותולדות האומנות.
 

6.6.17 "שירים בנעליים גבוהות" )הרצאה מזמרת(
מבחר שירי להקות צבאיות ממלחמת השחרור ועד בכלל, 
בשילוב סיפורים ואנקדוטות על הלהקות, הזמרים 

והאירועים שמאחורי השירים.
מרצה: ד"ר איתי פלאות, ביולוג, מורה דרך 

ומומחה לזמר עברי.
 

במסגרת מועדון שלישי תרבותי מוצעת תכנית שנתית רב תחומית עם תחומי דעת מגוונים 
כדוגמת תרבות ואמנות, בריאות, מורשת ארץ ישראל, משפט, ארכיאולוגיה ועוד.

* התכנית מיועדת לגמלאים ולאנשים סקרנים במיוחד. התכנית במחירים מיוחדים ובסבסוד מועצה מקומית גני תקווה.

16 מפגשים שנתיים בימי שלישי בין השעות 10:00-11:30 

מועדון שלישי תרבותי

1.11.16 "מסע בין כוכבים" - מופע פתיחה חגיגי
דן שפירא שר ומספר על זמרים אשר את דמותם גילם 

בתיאטרון, כמו: זוהר ארגוב ומייק ברנט ועל זמרים שעליהם 
גדל כמו: אריק לביא ואריס סאן.          

נגנים: ניצן עין הבר, כלי נשיפה ויגאל ברעם, כלי הקשה.

15.11.16 מאטלנטיס ועד משולש ברמודה
מסע לאורך ההיסטוריה האנושית ומה שקדם לה בניסיון לברר 
מה עומד מאחורי התעלומות שקרו במקומות חבויים ומוזרים 

לאורך השנים.
מרצה: טל רשף, יועץ לעסקים וחוקר היסטוריה ופילוסופיה.

 
29.11.16 על זיכרון ושכחה

הרצאה עמוסת טיפים על המנגנון הקרוי זיכרון והטכניקות 
לשיפור יכולת הזכירה - מה מגביר מוטיבציה לזכור? 

מה הקשר בין גיל לזיכרון? 
מרצה: ענת זפרני, מרצה לפסיכולוגיה ומנחת קבוצות.

 
13.12.16 בני ה- 100 + :

מי הם ואיך הגיעו לגיל המופלג?
התמקדות באוכלוסיות מעניינות שמשך החיים שלהם 
ובריאותם חורגות מהנורמה והקשר בין תורשה לסביבה. 
מרצה: פרופ' יובל חלד, חוקר בתחום הפיזיולוגיה ושימש 

כפיזיולוג הראשי של צה"ל.
 

27.12.16 האור הגלוי והאור הנסתר )מיוחד לחנוכה(
מהאור הגנוז ועד אור הפלורסנט - על המשמעויות השונות 
וההיבטים המגוונים של השימוש באור בקרב אמנים - אור 

פנימי ואור חיצוני, אור סמלי ואור רוחני, אור דמיוני ואור אמיתי.
מרצה: דניאלה שלו, מנהלת המחלקה לתכניות תרבות 

והעשרה במוזיאון ישראל.

10.1.17 פרס נובל - סקס, שקרים ופוליטיקה
למה עמוס עוז לא זוכה בפרס נובל לספרות

ומי רצה להעניק לחסן נסראללה את פרס נובל לשלום? 
מאחורי הקלעים של הפרס הכי יוקרתי בעולם.
מרצה: שלמה טחן, היסטוריון ועורך ספרותי.

 
24.1.17 שיבוט בני אדם כדילמות ערכיות ומוסריות
מהו שיבוט? מה צופן העתיד האנושי בסוגיה מורכבת זו? 

האם שיבוט בני אדם הוא מדע או מדע בדיוני? 
האם השיבוט ראוי ומוסרי או פוגע בכבוד האדם וחירותו? 

מרצה: גרי פאל, משפטן והיסטוריון.
 

7.2.17 חמישים גוונים של פוטין
מיהו נשיא רוסיה - דיקטטור כפי שחושבים במערב או פטריוט 
כפי שרואים אותו ברוסיה? על הפופולאריות של פוטין העולה 

וצומחת ועל היכרות אישית עם האיש.
מרצה: נינו אבסדזה, ח"כ לשעבר, עיתונאית ופרשנית לענייני 

רוסיה, אוקראינה ובריה"מ לשעבר.

21.2.17 ארץ הפלאות של העולם התחתון
התגליות החדשות של מערות נטיפים מרהיבות 

שחבויות בבטן האדמה בגליל. ההרצאה מתובלת בפרשיות 
מרתקות כיצד חוקרי המערות מגיעים למידע על מיקומן.
מרצה: ד"ר ינון שבטיאל, חוקר תולדות ארץ ישראל וחוקר 

מערות הגליל.
 

7.3.17 הסיפור האמיתי מאחורי הרעלה 
)מיוחד ליום האישה(

הפנים האחרות של העולם הערבי - הנשים: מדוע הן 
הקורבנות הגדולות ביותר של "האביב הערבי"? בהרצאה 
ישולבו סרטונים, תמונות וקריקטורות, לצד סיפורים אישיים. 
מרצה: ד"ר מיכל יערי, מתמחה במדיניות הסעודית.

 
21.3.17 מסע אברהם אבינו בא"י - פנטסיה היסטורית
היבטים גיאוגרפיים, היסטוריים ומורשת באיזור בו חי ופעל 
אברהם אבינו, על בסיס פירושים והסברים מקוריים וחדשים 

שאינם בנמצא במקורות הקיימים. 
מרצה: ד"ר צבי קרגילה, חוקר א"י באוני' בן גוריון ואוני' ת"א. 

4.4.17 סיפור הפרברים - המיתוס, החלום ושברו
טרגדיה מוסיקלית על מציאות החיים, אהבה בלתי אפשרית 

ואידיאליזם נאיבי בניו יורק של שנות ה- 50.
מרצה: אראלה קינן, מדריכה להיסטוריה של עם ישראל, 

פסנתרנית ובוגרת האקדמיה למוסיקה בת"א.
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יהודים ומוסיקה - 
מברודווי ועד הוליווד

מרצה: אראלה קינן, פסנתרנית 
ובוגרת האקדמיה למוסיקה בת"א.

סיפורה של קבוצת יהודים - סופרים, מלחינים,
במאים ומפיקים שערכי וצלילי המסורת היהודית שלהם חלחלו 
לצורות אמנות רבות עוצמה, המיוזיקל  והסרטים המוסיקליים 

הסדרה מלווה בחומרים ויזואליים נדירים. 
7 מפגשים בימי שלישי בשעה 20:30

 
15.11.16 ביי ביי וינה, הלו ברודווי

סיפורה של קבוצת אנשים מודרת ודחויה שהופכת לחשובה 
ובולטת על הבמה ומסביב לה.
13.12.16 איירה וג'ורג' גרשווין

יוצרי המוסיקה והמילים שהתעלו על זמנם ועיצבו את 
המוסיקה האמריקאית.

17.1.17 המיוזיקל כרמזור פוליטי
אירועים פוליטיים, תוך בקורת או הערכה, כפי שהם שזורים 

במחזמר ברמזים דקים ואף חבויים.
7.2.17 המיוזיקל כמראה חברתית

החברה הפלורליסטית של ארה"ב זוכה לביטוי מעשיר ומבדר 
בברודווי, תוך שמירה על עמודי התווך של השואוביזנס.

14.3.17 יהודי הוליווד - בין חזון ומציאות
"הקולוניאליסטים של הדמיון" שהגיעו מהשטעטל להוליווד 

ונוכח מציאות קשה בנו לעצמם אימפריה משלהם.
4.4.17 ברודווי - צומת של בחירה וסיכוי

העולם האכזר של עסקי השעשועים ומאבק ההישרדות של 
הרקדן האנונימי.

16.5.17 הצלחתו ודעיכתו של המחזמר היהודי 
שורשי ההצלחה וסיבות הדעיכה בברודווי של הנושא היהודי.

 

 הרשמו באתר בצור קשר וקבלו עדכונים לגבי ארועים ומבצעים.
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25  הרשמו באתר בצור קשר וקבלו עדכונים לגבי ארועים ומבצעים.

הרצאות העשרה
אתגר ההורות

מרצה: ד"ר אנאבלה שקד, 
מנחת קבוצות הורים ומייסדת בי"ס 

לפסיכותרפיה במכון אדלר.

סדרה מרתקת ומועילה העוסקת בכל התחומים המרכזיים 
בגידול ילדים, בכל גיל, דרך מענה לשאלות מהותיות 

המעסיקות כל הורה.
 7 מפגשים בימי שלישי בשעה 20:30

                         
22.11.16 הורה אפקטיבי

בחינת האפקטיביות ההורית ומה עושה הורה אפקטיבי כדי 
לאפשר לילדיו לפתח תחושות שייכות וערך.
20.12.16 לגדל ילדים עם ביטחון עצמי

כיצד לגדל ילדים בעלי מסוגלות עצמית גבוהה באווירה של 
שיתוף פעולה, כבוד ושמחה.

24.1.17 אהבה לילדינו לא רק מה שחשבנו
פיתוח בריאות נפשית והאפשרות לאושר והגשמה של ילדינו.

21.2.17 משמעת ללא עונשים
מדוע עונש אינו יעיל ומה לעשות במקום? הצגת כלים 

אפקטיביים להתמודדות עם התנהגות לא הולמת של ילדים.
21.3.17 עיצוב האישיות

הגורמים המשפיעים על עיצוב אישיותו של הילד, מקסום 
האפקט החיובי שלהם והקטנת האפקט השלילי של גישות 

חינוך מוטעות.
25.4.17 יחסים בין אחים

מורכבות המערך המשפחתי: סדר הלידה והיחסים בין אחים.
9.5.17 ילדים והעולם הדיגיטאלי

דרכי התמודדות עם העולם הדיגיטאלי וריבוי המסכים
והשפעתם על ילדינו.

 לבריאות - מהרמב"ם ועד 
ממצאי הרפואה המודרנית 
,)M.D( מרצה: ד"ר גיל יוסף שחר
רופא, מומחה ברפואה תזונתית 

ומקים ומנהל המרכז לרפואת הרמב"ם.
 

בסדרה ייחודית זו נכיר את עולם הרפואה התזונתית 
על פי ממצאי המדע ולאור משנתו הרפואית של הרמב"ם, 
לצד מתן כלים יישומיים למניעת מחלות ושיפור הבריאות.

7 מפגשים בימי רביעי בשעה 20:30

9.11.16 עיכול וספיגה 
חמשת הגורמים המשפיעים על איכות העיכול והספיגה של 

חומרים חיוניים.
14.12.16 המזון של השרירים

התדירות האופטימלית לפעילות גופנית ומנגנוני השפעה של 
סוגי ספורט שונים.
18.1.17 מוצרי חלב

מה באמת גילה המדע על מוצרי חלב ומה יש לרמב"ם להגיד 
על כך.

1.2.17 לא על הלחם לבדו
המאפה העתיק ביותר בעולם, הלחם – סוגיו השונים 

והמלצות מה כדאי או לא לאכול.
1.3.17 ההורמונים הסודיים

מהם ההורמונים הסודיים המשפיעים על משקל גופנו וכיצד 
להביא אותם לאיזון על מנת להגיע ולשמר משקל תקין.

26.4.17 הכולסטרול – הטוב, הרע והמכוער
הכרות מעמיקה עם בעיית הבריאות הנפוצה ביותר בחברה 

המערבית והדרכים הטבעיות לפתרון הבעיה.
24.5.17 מזונות במחלוקת – סויה וביצים

רבים מהללים את הסויה והביצים ולעומתם יש הפוסלים 
אותם מכל וכל – על המחלוקת, המחקרים הרפואיים 

ותפישתו של הרמב"ם את הנושא.

מיסטיקה בתרבויות המזרח - 
מן הדאואיזם עד ימינו

מרצה: פרופ' יעקב רז, החוג ללימודי 
מזרח אסיה, אוניברסיטת ת"א.

מסורות מיסטיות בתרבות האדם מציינות חוויה אנושית-דתית 
עמוקה שהיא לא פחות מאשר הייחוד והאיחוד שבין היחיד 
לבין האל או היקום. הסדרה תסקור את המסורות המיסטיות 

המרכזיות של אסיה וקשריהן עם המערב המודרני.
7 מפגשים בימי שישי בשעה 9:00

18.11.16 מה זו מיסטיקה - איחוד עם האל, תקשור או מה?
מעולם הדת ועד עולם התרבות הפופולארית, "מיסטיקה" היא 

מילה כמעט לכל דבר - אך מהי באמת?
23.12.16 מיסטיקה בדאואיזם הסיני הקדום

הכרות עם אחת התורות הסיניות הקלאסיות החשובות ביותר, 
שהציבה את האין כמקורו של הקיום.

27.1.17 מסורות הודיות שבין מין ומיסטיקה
תורת הטנטרה ההודית בה בוטלו גבולות ומחיצות ובה אוחדו, 

במעשה המין, זכר ונקבה.
24.2.17 פולחן הדבקות של קרישנה

פולחני הדבקות האקסטאטיים בקרישנה המסמלים את 
האיחוד שבין היחיד והאלוהות.

24.3.17 ג'לאל א-דין רומי והמיסטיקה הסופית
ביטויי האהבה בשירה ובפילוסופיה של רומי כאנרגיה המחוללת 

את מיזוגו של היחיד עם הישות האלוהית.
21.4.17 שאמאניזם במזרח

על יכולתם של השאמאנים ליצור קשר עם אלים וישויות 
"אחרות", לבטל את עצמם ולהפוך לחלק מן האלוהות.

26.5.17 מיסטיקה, פילוסופיה ומדע - האם ילכו יחדיו?
המפגש בין עולם המדע בן ימינו לבין המיסטיקה המזרחית 
והשפעותיה על גדולי הפילוסופים והמדענים המערביים.

7.5.17 איראן מבט מבפנים
רשמים אישיים מביקור בפרס העתיקה ואיראן העכשווית 

דרך ביקור בערים קסומות ונופים מרהיבים.
מרצה: נפתלי הילגר

4.6.17 רכיבה בעולם אחר
רכיבה באופניים באזוריו הפחות מטויילים של האי מדגסקר, 

בין כפרים נידחים, חוות זעירות ומקומיים סקרניים.
מרצה: נעם כהן סגן

19.2.17 שבטים נידחים בעמק האומו
ביקור לאורכו של עמק האומו בדרום אתיופיה בו השתמרה 
תרבות עתיקה של טקסי חניכה, מילת נשים והשחלת צלחות 

חרס בשפתיים.
מרצה: אושיק פלר

26.3.17 על גדות המקונג
מסע בשבילים הצדדיים של נהר המקונג בלאוס וקמבודיה, 

בין מפלים ואגמים, הרים אדירים וכפרים ראשוניים.
מרצה: מורן קושניר

20.11.16 בר מצווה? לא רק אצלנו...
טקסי התבגרות וחניכה בתרבויות שונות.

מרצה: דנדן בולוטין

18.12.16 נשות הים בקוריאה הדרומית
הצצה אל עולמן הסגור של נשות האי גג'ו הצוללות ללא ציוד 

צלילה גם מעבר לגיל 80...
מרצה: אושיק פלר

22.1.17 היאנגצה הגועש
מסע במורד גדול נהרות סין בעקבות פרל בק והאדמה הטובה.

מרצה: זאביק רילסקי

עולם הולך ונעלם           
סדרת מסעות מצולמים אל מקומות נידחים ומחוזות קסומים עם טיילים ותיקים, 
עיתונאים בכירים וצלמים גיאוגרפים המשוטטים בעולם ומתעדים רגעים נפלאים.

7 מפגשים בימי ראשון בשעה 18:30

מדגסקר
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27  הרשמו באתר בצור קשר וקבלו עדכונים לגבי ארועים ומבצעים.

הרצאות העשרה
פרספקטיבות על הקיום
מרצה: ד"ר הנרי אונגר, 
אוניברסיטת תל אביב.

הקורס עוקב אחר שבעה מודלים 
באינטלקט המערבי, אשר שינו באורח דרמטי את חשיבת האדם 

על עצמו, אלוהיו, סביבתו, והחברה שבה הוא חי.
7 מפגשים בימי שלישי בשעה 20:30

 
1.11.16 הטוב, הרע ואריסטו

המודל המרהיב ביותר של מוסר מערבי - מהו ה"טוב"? כיצד 
מזהים את ה"רע"? וכיצד קשור הדבר בפעילות שכלית?
6.12.16 היה אלוהים? - מבט מודרני על ימי-הביניים 

כיצד יכול אדם לתפוס את מושג האלוהים והאם ניתן להוכיח 
את קיומו באופן הגיוני.

10.1.17 מי הוא "נאור"? - וולטיר, דידרו ושכלתנות
סקירה של הפילוסופיה, הספרות והאמנויות בעידן הנאורות 
ומהפכת המדע שהניבה הבחנה בין "נאור" ו"נחשל".

31.1.17 אני יודע שאיני יודע )כלום(: יום וספקנות טוטלית 
המוח המערבי יוצא למתקפה על יסודות חשיבתנו עד לאישוש 

המסקנה: לעולם לא ניתן לדעת כלום בוודאות.
7.3.17 קירקגור - האדם כבורא של בוראו

פרשת העקדה משמשת את קירקגור להתנעת מהלך 
ה"אקזיסטנציאליזם" - החירות לברוא לעצמי את האלוהים 

שלי.
18.4.17 יוטיליטריאניזם: להיות צודק וחכם גם יחד

האם מותר להרוג מכוח "שיקולים"? על אמות המוסר של 
האתיקה ה"תועלתנית" אשר הובילה לדעת דוסטויבסקי 

לניהיליזם והתבהמות.
23.5.17 פופר ורציונליות בעידן החדש

פופר, אחרון הרציונליסטים במאה ה- 20, מנסה להצילנו,
בעיצומו של העידן הספקני, מתוצאותיו ההרסניות של 

פלורליזם טוטלי.

שיאי המוסיקה הקלאסית
מרצה: עומר שומרוני, 

מרצה באוניברסיטת תל אביב ומבקר
המוסיקה הקלאסית של "מעריב".

דרך האזנה מודרכת למוסיקה נתוודע ליצירות
המופת של גדולי המלחינים ונכיר מגוון סגנונות הלחנה, 

צורות מוזיקליות ותקופות בתולדות המוסיקה.
7 מפגשים בימי חמישי בשעה 18:30

24.11.2016 בטהובן - קונצ'רטו לפסנתר מספר 4
ניתוח החידושים המבניים שטומן בטהובן ביצירה והשוואה בין 

ביצועים מעולים.
22.12.2016 צ'ייקובסקי - קטעים מבלט "מפצח האגוזים" 
צפייה בדוגמאות נבחרות מהבלט המפורסם של צ'ייקובסקי, 

תוך היכרות עם הסיפור שמאחורי היצירה.
26.1.2017 רוסיני - האופרה "לה צ'נרנטולה" )סינדרלה(- 
מפגש 1 אגדת "ליכלוכית" מקבלת חיים חדשים באופרת 

ה"בל קנטו" של רוסיני. 
23.2.2017 רוסיני- האופרה "לה צ'נרנטולה" )סינדרלה(- 
מפגש 2 המשך ההיכרות עם האופרה הנפלאה של רוסיני.

23.3.2017 מהלר- סימפוניה מספר 1
הקשר ההדוק המתקיים בין מחזורי השירים לבין הסימפוניות 

של המלחין, תוך דגש מיוחד לרקע היהודי של מהלר.
4.5.2017 פורה )Faure( - "רקוויאם"

הגרסה היפהפייה של גבריאל פורה לתפילת האשכבה 
הקתולית, בה מדגיש את ההשלמה והקבלה של העולם הבא.

8.6.2017 "בחזרה אל שלושת הטנורים"
"גראנד פינאלה" חגיגי עם צפייה מודרכת במבחר קטעי 
אופרה, שירים נפוליטניים ועוד - בביצועם של לוצ'יאנו 

פווארוטי ועמיתיו.

קיצור תולדות הזמן
מרצה: פרופ' עילם גרוס, 

המחלקה לפיסיקה מכון ויצמן. 
עמד בראש הקבוצה שגילתה את 

החלקיק האלוהי במעבדת ברן בז'נבה. 

התגליות החשובות בהיסטוריה תוך כדי הצצה לחייהם ופועלם 
של מדענים ש"עשו את זה".

הסדרה תועבר בשפה פופולארית בשילוב סיפורים וסרטים. 
7 מפגשים בימי שישי בשעה 11:00

25.11.16  המפץ הגדול והתפיחה הקוסמית
איך הכל התחיל ולמה אנחנו יודעים שזה נכון? על התצפיות 

של אדווין האבל והמפץ הגדול.
16.12.16 ריצ'רד פינמן - גאון על

סיפורו של הפיסיקאי המקורי ביותר בהיסטוריה - מפרויקט 
מנהטן והתיפוף האינדיאני, דרך המצאת הדיאגראמות ותורת 

האור הקוונטית. 
20.1.17 איינשטיין ומרחב זמן עקום

"גרביטציה אינה כח - היא מרחב זמן עקום" - על גילוי גלי 
הגרביטציה והמהפכה שהביא איתו איינשטיין.
24.2.17 הוקינג - מלך החורים השחורים 

סיפור אנושי מופלא של מאבק הרואי במחלה ארורה משולב 
בהצצות מאלפות לפיסיקה של החורים השחורים.

17.3.17 חץ הזמן ואנטרופיה
למה אין מחשבות של העתיד? מהו זמן?
21.4.17 היגס – החלקיק האלוהי

על הציד, הגילוי של החלקיק האלוהי ופיתרון חידת המסה.
12.5.17 משק כנפי הפרפר 

האם נפנוף כנפי פרפר בברזיל עשוי לגרום לטורנדו בטקסס?

פנים חדשות ביצירת עגנון
מרצה: הסופר חיים באר, 

פרופסור לספרות עברית באונ' בן גוריון.

הסופר חיים באר יידון בדרכו המקורית, 
המעמיקה והרעננה במקורות יניקתו היהודיים 

של עגנון ובמקומם במכלול מפעלו הספרותי רחב היריעה.  
7 מפגשים בימי חמישי בשעה 18:30

 
17.11.16 תהילה

עולמה של הישישה הירושלמית הפלאית - צדקת גמורה או 
אישה שהקסם שהילכה היה אך ורק מקסם שווא?

15.12.16 שני תלמידי חכמים
דרמה כובשת לב על עולמם של שני למדנים יהודיים 

שאופיים ומוצאם החברתי השונה מובילים אותם מידידות 
אמיצה לשנאה תהומית.
19.1.17 המלבוש

המלבוש שחייט זקן התבקש לתפור עבור השר ואינו מגיע 
לידי גמר, נעשה למטפורה לפשר החיים ולתכליתם.

16.2.17 עד הנה
ימי מלחמת העולם הראשונה בגרמניה הם מרחב הזמן 

והמקום שבהם מברר עגנון את יחסו העמוק ל"ספר" העברי.
16.3.17 מעגלי צדק

עמידתו של עגנון מול קסמו המתעתע של ישו ואכזריותה 
ועוינותה של הכנסייה הנוצרית כלפי יהודי אירופה.

20.4.17 הסימן
סיפור קצר ששיאו מפגש מיסטי עם המשורר שלמה אבן 

גבירול, המתרחש בליל חג השבועות.
18.5.17 קשרי קשרים

עולמו הסכיזופרני של הגיבור העגנוני הנקרע בין שני מודלים 
מנוגדים - שמואל ויוסף ור' יונתן אייבשיץ ור' יעקב עמדין.

אמנות בקו הרוחב
מרצה: ד"ר דורון לוריא, אוצר בכיר 

ורסטורטור ראשי במוזיאון ת"א לאמנות.

יושם דגש על נושאי רוחב באמנות, 
המשמשים כמקרי מחקר חוצי תקופות וסגנונות, 

והצגתם מן הצד הפחות מוכר שלהם ומנקודת מבטם של 
אמנים ואנשי מקצוע.

7 מפגשים בימי שישי בשעה 9:00

25.11.16 תיאורי מלחמות באמנות
החל מן הפסיפס הפומפייאני של מלחמת אלכסנדר הגדול 
במלך הפרסי דרוויש ועד המלחמות הגדולות של המאה ה-20.

 16.12.16 פאם פאטאל
מחווה ועד מוניקה לוינסקי - תיאורי האשה הקטלנית או 
ההורסת לאורך תולדות האמנות והסיבות לפחד ממנה. 

13.1.17 חטא התאווה
תיאורי חטא התאווה זכו לביטויים עסיסיים במיוחד - החל מן 

הבכחנאליות הפאגאניות ועד לג'ף קונס וצ'יצ'ולינה. 
17.2.17 אוכל קדימה אוכל

השפעת חילופי הסגנונות על תיאורי מאכלים אשר הופיעו 
בציורי "טבע דומם" רבים לאורך הדורות.

17.3.17 זוג או פרט
תיאורי זוגות - מן המיתולוגיה היוונית, דרך "הכלה היהודיה" 
של רמברנדט, ה"נשיקה" אצל גוסטאב קלימט ועד צילום "ג'ון 

ויוקו" של אני לייבוביץ'.
 28.4.17 שמנים ורזים

האופן בו תורגם נושא מבנה הגוף לשפת האמנות הוא לא 
בהכרח מצחיק, כפי שהופיע בסדרת סרטי "השמן והרזה".

12.5.17 גן-עדן מול גיהנום
מערכת ההפחדה של הכנסייה הנוצרית, בשיטת "המקל 
והגזר" והתרגום שלה לשפת האמנות בתקופות השונות.

האסלאם הרדיקלי
מרצה: פרופ' עוזי רבי, 

ראש מרכז משה דיין לחקר המזה"ת
ואפריקה, אוניברסיטת ת"א.

התחקות אחר השורשים הפוליטיים והתיאולוגיים של תנועות 
האסלאם הרדיקלי שכבשו נתחי שליטה בשנים שלאחר 
"האביב הערבי", מיקומן במערך המזרח תיכוני של המאה 

ה-21 ודפוסי פעולתן.
7 מפגשים בימי שלישי בשעה 18:30

22.11.16 האסלאם והמדינה במזה"ת- תחרות הרסנית 
נקודות הצומת וגורמי החיכוך בין חברות ומדינות לדת 

האסלאם במזה"ת.
20.12.16 האסלאם הקנאי - שורשים והגות

שורשיו של האסלאם הפונדמנטליסטי דרך כתביהם של 
תיאורטיקנים מוסלמים.

24.1.17 חמאס - החליפות העזתית
הקמתו של ארגון חמאס, מבנהו, תכליתו ויעדיו.
21.2.17 חיזבאללה - אדונה של לבנון?

יצירתו של ארגון חיזבאללה בארץ לבנון השסועה - מנהיגיו, 
יסודותיו הרעיוניים ודרכי פעולתו.

21.3.17 ישראל בראי ארגוני האסלאם הקנאי
יחסו של האסלאם הפונדמנטליסטי למדינת ישראל - כיצד 
בעיני רוחם נתפסת המדינה הציונית ומה צפוי לה בחזונם 

האפוקליפטי?
25.4.17 אל קאעידה - רעיונות ונתיבי פעולה

הקמתו של הארגון בארץ אפגניסטן והשפעתו על מאורעות 
המזה"ת ואירועי "ה-11 בספטמבר".

23.5.17 ארגון דאע"ש - אפוקליפסה עכשיו
התנהלותו ומטרותיו של ארגון בן המאה ה-21 שיסודותיו 

ברעיונות קמאיים והווייתו במציאות דיגיטלית.
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29  הרשמו באתר בצור קשר וקבלו עדכונים לגבי ארועים ומבצעים.

הרצאות העשרה
שיטת ימימה - 
חשיבה הכרתית

מרצה: עידית שלו, פסיכותרפיסטית,
תרפיסטית באומנויות, תלמידת ימימה 

ומלמדת קבוצות כ-15 שנה.
7 מפגשים בימי רביעי בשעה 10:00
  21.12.16  | 7.12.16  | 23.11.16

15.2.17  | 1.2.17  | 18.1.17 | 4.1.17
 

בין הנושאים הנלמדים:
• חיבור לשפע גשמי ורוחני 

• נוכחות בתוך העשייה האישית מתוך שקט 
• התמקדות בביטוי הרצון האישי ומימושו 

• נשיות יהודית - הכרת כלים וכוחות רוחניים בתוך הבית 
• זוגיות מציאותית - ניקוי אשליות בקשר הזוגי 
בתאריך 16.11.16 מפגש מבוא למתחילות 

)כרוך בתשלום נוסף( .

רומנטיקה וזוגיות מהסרטים
הרצאה מקדימה וסרט באורך מלא

רחל אסתרקין, 
מרצה לקולנוע ותסריטאית.

מסע קולנועי מרתק אל מקומם ומשמעותם של הרומנטיקה, 
הנישואין והמיניות, מהעולם הפאגאני ועד המאה ה- 21. 

 7 מפגשים בימי חמישי בשעה 19:00
 

10.11.16 אהבה וזוגיות בראי ההיסטוריה
בין פאגניזם למונוטאיזם, בין סקס לנישואין 

ובין רומנטיקה לשוויון. 
"סיפור מלכותי", במאי: ניקולס ארסל, 

דנמרק, 2012 )125 דקות(

8.12.16 ניגודים והתנגשות של רעיונות וערכים
המהפכה התעשייתית והקידמה ומנגד תחיית 

התנועה הרומנטית. 
"גאווה ודעה קדומה", במאי: ג'ו רייט, 
בריטניה / צרפת, 2005 )120 דקות(

12.1.17 קסם הרומנטיקה וקסם הקולנוע
לידתה של תעשיית החלומות - הנסיכה,

 האביר וסוף טוב הכל טוב.
"אמן האשליות", במאי: ניל ברגר 
ארה"ב / צ'כיה, 2006 )104 דקות(

9.2.17 לצאת מהמלחמה ולחזור אל המטבח                                                    
 זוגיות בצל המלחמה הקרה בשנות ה- 50, 
 יוזמה כלכלית ופוריטניות על הדרך. 
"הרחק מגן עדן", במאי: טוד היינס, 

ארה"ב, 2002 )103 דקות(

9.3.17 נקודת המבט הנשית יוצאת לדרך
המהפכה הפמיניסטית - נשים מחפשות חבר לחיים 

ולא עוד גואל ומושיע.
"קח את עיני", במאי: יסייאר בוליין, 

ספרד, 2003 )115 דקות(

27.4.17 יוצאים מהארון בגאווה
לקראת סוף המילניום - סיפורי אהבה מהולים בתסכול, 

החמצה, גבורה ואהבה. 
"הר ברוקבק", במאי: אנג לי, 
ארה"ב, 2005 )120 דקות(

11.5.17 אהבה דיגיטלית                                                                          
אהבה בצל האינטרנט והטלפונים החכמים - 

מחוברים יותר, מנוכרים יותר. 
"היא", במאי: ספייק ג'ונס,
ארה"ב, 2013 )120 דקות(

טרום בכורה בקולנוע
במסגרת הסדרה מוקרנים סרטי איכות טרם יציאתם לבתי 
הקולנוע ובתוספת הרצאת מומחה. מדי חודש נבחר סרט 
חדש בעל ערך ועניין לצפייה מודרכת. הסרטים נבחרים על 

ידי צוות מבקרי הקולנוע המובילים בארץ. 
8 מפגשים בימי חמישי ושישי

 
חמישי בשעה 17:00 ו - 20:30

 | 23.2.17  | 26.1.17  | 22.12.16  | 17.11.16
22.6.17  | 25.5.17  | 20.4.17  | 30.3.17 

שישי  בשעה 10:00
 | 24.2.17  | 27.1.17  | 23.12.16  | 18.11.16
23.6.17  | 26.5.17  | 21.4.17  | 31.3.17 

ערים מרתקות בעולם
מפגשים חווייתיים, המשלבים הרצאה ומופע אמנותי, 
על ערים בולטות ביופיין ובמורשתן ההיסטורית והתרבותית.

7 מפגשים בימי שישי בשעה 9:45
 

3.2.17 סלבדור דה באיה - בירת הקפוארה
מרצה: יונית קמחי

תוכנית אמנותית: הרכב בוסה נובה ברזילאי
שירים בסגנון סמבה רגאי, סמבה אולודום ובוסה נובה.

3.3.17 שטוקהולם - העיר הבנויה על המים
מרצה: רוני ינובסקי

תוכנית אמנותית: מופע שירי להקת אבבא

11.11.16 ג'נובה - בירת מחוז ליגוריה
מרצה: יאיר די קסטרו

"Voce Italiana" תוכנית אמנותית: להקת
מופע מוזיקלי ייחודי בהשראת פסטיבל הזמר סאן רמו.

16.12.16 שיקאגו - עיר הארכיטקטורה, הבלוז והפשע
מרצה: דבורה רוטברט

תוכנית אמנותית: אנסמבל "מונדו"
שירים אמריקאיים פופולאריים מתוך מחזות זמר, בלוז וג'אז.

20.1.17 סידני - העיר שנולדה מקצף הגלים
מרצה: זאב רילסקי

תוכנית אמנותית: "החוויה האבוריג'ינית"
מופע המשלב דברי הסבר על האבוריג'ינים, קטעי ריקוד 

ונגינה על דיג'ירדו.
 

28.4.17 איסטנבול - השער בין שתי יבשות
מרצה: רמי סימסולו

תוכנית אמנותית: הזמר קובי זרקו בליווי נגינת קאנון ועוד
המוסיקה הטורקית מראשית המאה ה- 20 ועד לאגודת 

השומר בארץ, שזורה בשירת הלדינו.

9.6.17 אנטיגואה - היהלום שבכתר
מרצה: נעם כהן סגן

תוכנית אמנותית: הרכב מוסיקלי "אל מריאצ'י"
מופע נגינה ייחודי על מרימבה בשילוב סגנונות מוסיקה לטינית 

מסורתית, פופ וג'אז.
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31  הרשמו באתר בצור קשר וקבלו עדכונים לגבי ארועים ומבצעים.

בקסם הגנטיקה
מרצה: פרופ' ידידיה גפני, 
חוקר בכיר במחלקה לגנטיקה, 

מרכז וולקני. 

צפונותיו של התא ומסתורי החומר הגנטי.
בסדרה נחשף לידע העדכני ביותר שיש בידי החוקרים

ולאפשרויות הגלומות בו לריפוי מחלות, כמו גם ליצירה של 
ביולוגיה חדשה של ממש.

7 מפגשים בימי שישי בשעה 9:00

11.11.16 אימונותרפיה
השיטה שעשויה לנצח את הסרטן באמצעות גיוס המערכת 

החיסונית.
9.12.16 חיי החברה של החיידקים

על היכולת של חיידקים "לשוחח" ביניהם בתוך גופנו ומחוצה 
לו ולשנות תהליכים בגוף - מדיאטות ועד מצב רוח.

6.1.17 עולם החלבונים
מה עושים החלבונים השונים בגופנו, מי אחראי ליצירתם 
ופירוקם ומה הביא את ועדת פרס נובל לכבד את ישראל 

בהבנת כל אלה?
3.2.17 ויטמינים ותוספי מזון

על הקשר בין חוסר ויטמינים ותוספי מזון להתפרצות מחלות 
ופרשת רמדיה ועל פריצות דרך בהנדסה הגנטית בתחום זה.

3.3.17 אפיגנטיקה
האופן שבו הסביבה משנה את התבטאות הגנים גם לדורות 

שאחרי ובירור אם טראומות עוברות בתורשה.
31.3.17 ביולוגיה סינטטית

יצירת חיים מדומם הולכת ונעשית אפשרית - הנבנה אדם 
בצלמו ובדמותו?

5.5.17 תאי הגזע ושימושם ברפואה העתידית
תאי גזע מגויסים כיום להחלפת רקמות פגועות וליצירת אברים 
חדשים ובעתיד, מדפסות תלת ממדיות ייקחו חלק בתהליך.

נפלאות המוח האנושי
בסדרת הרצאות מפי טובי המומחים 
נדון במבנהו המופלא והמרתק של 
המוח, במחקרים החדשניים בתחום 
ובפריצות דרך שהושגו עד כה.

7 מפגשים בימי שישי בשעה 11:00

11.11.16 המוח המאוהב
האהבה דרך מחקרי דימות במוח. מה קורה במוח כשמתאהבים? 

מרצה: ד"ר אילן סמיש
9.12.16 תזונה, אנרגיה ומוח

השפעת מרכיבי המזון והכמות הנצרכת על תפקוד המוח 
והכרות עם האזורים שמווסתים את תחושות הרעב והשובע. 

מרצה: ד"ר עידו מגן
6.1.17 שופכים אור על המוח

המהלך ההיסטורי של הפעלת תאי מוח והשליטה בפעילותם 
באמצעות קרני לייזר והאפשרויות הגלומות בכך. 

מרצה:  ד"ר  עופר יזהר
3.2.17 על אפכם, על חמתכם ועל חמותכם

על ההשפעות המגוונות של חוש הריח על חיינו והצצה לחזית 
המחקר לאופן בו מאובחנות מחלות בעזרת חוש הריח. 

מרצה: עופר פרל
3.3.17 מסלולים מוחיים לקריאה ודיבור

המסלולים המעורבים בעיבוד שפה וקריאה במוח והקשר בין 
הפרעות מוחיות לבין ליקויי קריאה ודיבור. 

מרצה: ד"ר מיכל בן שחר
31.3.17 מוסיקה, מוח, רגש

על האופן שבו המנגנון המוחי מפענח מוסיקה ומגיב אליה 
ועל התפקיד המהותי של המוסיקה ביצירת והעצמת רגשות. 

מרצה: עמית אברון
5.5.17 זיכרון רגשי

איך המוח מגבש זיכרונות של פחד ומוחק זיכרונות טראומטיים? 
מרצה: פרופ' מונא מארון 

החברות ששינו את העולם
מרצה: אורן נהרי, עורך חדשות החוץ 
של ערוץ 1 ועורך ומגיש "גלובוס".

 
כיצד עוצב עולמנו בידי האנשים המרתקים שהקימו חברות 
ויצרו אימפריות כלכליות ששינו - ומשנות - את העולם. 

7 מפגשים בימי שישי בשעה 10:00

4.11.16 חברת הודו המזרחית - תחילת עידן הקפיטליזם
כיצד חברה מסחרית הייתה הבעלים של תת יבשת וכיצד ומדוע 

המהפכה התעשייתית קשורה אליה?
9.12.16 הברונים השודדים - אגדות בחייהם, מיתוסים 

במותם
רוקפלר, קרנגי, מורגן, ונדרבילט - קבוצת העשירים בהיסטוריה 
שהפכו את ארצות הברית למעצמה הכלכלית הגדולה בעולם.

13.1.17 עולם על גלגלים - תעשיית הרכב
מהנרי פורד, שהמציא את המכונית הפופולארית הראשונה 

ועד המכונית החשמלית.
17.2.17 השטן לובשת פראדה - תעשיית האופנה 

הגלובלית
מכורה הזהב שרצה מכנסיים עמידים, דרך חצאית המיני 
שהייתה סמל לשנות השישים ועד קלווין קליין ונייקי.
24.3.17 טעם החיים - תעשיית המזון והמשקאות

על רוקח שהמציא נוסחה למשקה שחור ותוסס ושני אחים 
שיצרו שיטה לזרז מכירה של קציצות בשר בלחמנייה.
19.5.17 )לחם( ושעשועים - תעשיית החלומות

כיצד הטכנולוגיה הפכה את הקול והתמונה נגישים לכולנו - 
מסוכנות הידיעות רויטרס ועד לאולפנים הנוצצים של הוליווד.

16.6.17 זה התחיל בגראז' - עידן ההיי טק
מהמחשב הענק ועד הגאדג'טים של ימינו - מהענק הכחול 

)IBM( לאפל, פייסבוק וגוגל.

הרצאות העשרה

www.habama-center.com  03-7375777 :מנויים וכרטיסים

החלטות שגויות 
שעיצבו את ההיסטוריה
מרצה: ד"ר יצחק נוישטט-נוי,  
היסטוריון, עיתונאי וסופר.

 
הסדרה תעסוק במנהיגי עולם שהחלטות 

שגויות שקיבלו הביאו להתמוטטות כלכלית ומדינית של 
אימפריות ולאבידות רבות בנפש. 
7 מפגשים בימי שני בשעה 18:30

31.10.16 הנכד הטיפש של ויקטוריה
ערב פרוץ מלה"ע ה-1, קיסר גרמניה וילהלם השני, מקבל 
שורה של החלטות נוראות שהוליכו לחורבנה של המדינה.

12.12.16 הגנרל המקסיקני קסטנייטס
שר החוץ של גרמניה, במהלך מלה"ע ה-1, מציע סיוע בנשק 
למקסיקו כדי שתכבוש מחדש שטחים שנגזלו ממנה, ובכך 

פותח חזית מלחמתית עם ארה"ב.
 9.1.17 הנביא שלא הקשיבו לו

המעצמות המנצחות במלה"ע ה- 1 כופות תנאי כניעה 
משפילים על גרמניה אשר הביאו לעלייתו של היטלר לשלטון.

 13.2.17 הביטחון העצמי מטשטש את ההיגיון
ממשלת יפן יוזמת תקיפת פתע של הצי האמריקני בפרל 
הארבור, למרות שמתכנן ההתקפה מזהיר כי המהלך יוביל 

לחורבנה של המדינה.
20.3.17 הדיקטטור הגדול ויד הנפץ

היטלר מכריז מלחמה על ארה"ב ארבעה ימים לאחר 
התקיפה בפרל הארבור ובזאת חותם את גורל גרמניה.

3.4.17 עשו יד אחת?
בריטניה וצרפת מחליטות ב- 1956 לכבוש את איזור תעלת 

סואץ מבלי לגלות לארה"ב ונכשלות כישלון חרוץ.
15.5.17 האשליה הגדולה

גולדה מאיר ומשה דיין לא מקבלים ברצינות את איומי 
סאדאת לפתוח במלחמה ב- 1973והתוצאה ידועה...

יידיש על קצה הלשון
"יידיש אויף דער שפיץ צונג"
מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי, 

מומחה לתרבות, פולקלור ושפת היידיש.

הכרות עם אספקטים שונים של יצירה עממית ויצירות מאת 
גדולי הסופרים ביידיש וחזרה לחיבור המרתק בין שני יסודות 

קיומנו - "יידישקייט" ו-"מענטשלעכקייט".
7 מפגשים בימי חמישי בשעה 20:30

24.11.16 פניני הפולקלור הלשוני ביידיש
הצצה אל אמרות, פתגמים, מטבעות לשון וסיפורי עם 

הומוריסטיים ביצירה העממית.
22.12.16 מונולוגים של גברים ונשים

ההבדלים המנטאליים במונולוגים של נשים וגברים ביצירותיו
 של שלום עליכם.

19.1.17 רומנים בהתכתבות
עיון ברומני מכתבים של שלום עליכם: "מנחם מנדל" ו"מיין 

ערשטער ראמאן" )הרומן הראשון שלי(.
16.2.17 יצחק לייבוש פרץ – המעורר והוגה הדעות
הכרות עם החיים המרתקים והיצירה הנצחית של אחד 

משלושת הקלאסיקנים של הספרות היהודית.
16.3.17 "גימפל תם"

סיפורו הדגול של חתן פרס נובל, י. בשביס - זינגר, אשר מעלה 
דילמות נצחיות כמו היחיד והקהילה, אמת ושקר ועוד.
18.5.17 "בענדיט און דישקע" )בנדיט ודישקה(

לידתו של סיפור מונולוגי מאת בשביס-זינגר והתפתחותו 
האמנותית ממילה כלשהי עד סיומו הלוגי.

1.6.17 "סחר בסחורה חיה"
אחת הבעיות הקשות בחברה היהודית, הסחר בנשים, 

וההתנגדות לתופעה ביצירות של מנדלה מוכר ספרים, שלום 
אש, שלום עליכם ועוד.

הדרום הקסום של איטליה - 
מנאפולי ועד סיציליה
מרצה: ד"ר אפי זיו, 

מרצה לתולדות האמנות.

דרום איטליה אינה רק פיסת נוף מדהימה אלא אוצר בלום של 
אמנות, תרבות והיסטוריה מרתקת. במסגרת הקורס נסייר בין 

כל שכיות החמדה של האזור.
7 מפגשים בימי שלישי בשעה 18:30

15.11.16 מדרום לרומא
ביקור ב"קסטלי רומני", העיירות שעל רכסי הגבעות מדרום 

לרומא, ארמון קזרטה ומנזר מונטה קסינו.
13.12.16 נאפולי - המוזיאון הארכאולוגי

סיור מרתק באחד המוזיאונים החשובים ביותר של האימפריה 
הרומית ובו יצירות הפאר שנלקחו מפומפיי והרקולנאום.

17.1.17 נאפולי
ביקור באתריה המרתקים של העיר - הכנסיות, בית האופרה 

והמוזיאון הנמצא על פסגת הר קאפו די מונטה.
14.2.17 פומפיי

הצצה נדירה אל חיי התושבים בפומפיי לפני אלפיים שנה דרך 
סיור בין הממצאים המרשימים במקום.
14.3.17 קאפרי והחוף האמלפיטני

נסיעה ב"דרך היפה ביותר בעולם" לביקור בעיירות פוזיטנו, 
אמאלפי ורוולו ומעבר לאי הקסום קאפרי, על ההיסטוריה 

המרתקת שלו.
4.4.17 סיציליה חלק א'

ביקור בערים קטנייה וסירקוזה בחוף המזרחי והמשך לווילה 
במרכז האי, בה רצפת פסיפס מהיפות בעולם.

9.5.17 סיציליה חלק ב'
סיור בעיר אגריג'נטו בה עמדו על תילם עשרה מקדשים, 
ביקור באיים הגעשיים מצפון לסיציליה וסיום בפלרמו.

הרצאות העשרה
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התנאים של חשבון הפוך תמיד גונבים את ההצגה...

*ללא עמלות עו”ש באמצעות מנגנון זיכוי • ללא עמלות פקיד - עד 10 פעולות בחודש • ללא עמלות ערוץ ישיר - עד 50 פעולות בחודש )עמלת כספומט בגין משיכה שלא בסניפי בנק תחויב בעמלה( • ללקוחות חדשים מעבירי משכורת מעל 
₪7,000 נטו ליחיד או ₪9,000 נטו לזוג • ההטבות מותנות בביצוע של 8 פעולות חשבון בחודש או חיוב חודשי של ₪2,000 לפחות בכרטיס אשראי של בנק אגוד • ריבית על הפלוס בשיעור שנתי של 3% למשך 3 שנים בלבד ועד גובה המשכורת 
• 0% ריבית על המינוס למשך 3 שנים בלבד ועד גובה המשכורת • ריבית שתשולם על הפלוס חייבת במס כדין • רף מקסימלי לקבלת הטבות ריבית זכות וריבית חובה - משכורת עד סך של 30,000 ₪ • כפוף לתנאי המבצע המלאים המפורטים 

בסניפי הבנק • בתוקף למצטרפים עד 31.12.16 • הבנק רשאי לשנות את תנאי התוכנית בכל עת וללא הודעה מוקדמת מראש.
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