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לדעת ארץ - קצת עלינו
ימי רביעי אחה"צ והערב

קורסים סמסטריאליים בני 12 מפגשים, בימי רביעי בשעות אחה"צ והערב,
בנושאים נבחרים מתחומי ארץ ישראל, העשרה כללית ותרבויות. 

ניתן להשתתף בקורס אחד או יותר בין השעות: 16:15 – 17:45; 18:00– 19:30; 20:00 – 21:30.

שכר לימוד: כמפורט בגוף החוברת.

מועדי המפגשים

26/6 ,19/6 ,12/6 ,5/6 ,29/5 ,22/5 ,15/5 ,10/4 ,3/4 ,27/3 ,13/3 ,6/3

הנחות*: 

מחיר מיוחד בהרשמה מוקדמת – 712 ₪ )עד לתאריך ה-10/2/19(
5% הנחה לחברי ההסתדרות הכללית החדשה
10% הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר 

12.5% הנחה לכל אחד מבני זוג, הלומדים לפחות 2 קורסים בסמסטר )כל אחד( 
25% הנחה לנכי צה"ל

50% הנחה לצעירים עד גיל 40
לנרשמים ל-3 קורסים באותו סמסטר, תינתן הטבה מיוחדת – קורס שלישי ב-50%   

* אין כפל הנחות

* מחיר מיוחד לתלמידי המכון )הלומדים בהיקף של 112 שעות ומעלה( במגמות אחרות  
580 ₪ לקורס בן 12 מפגשים. 

נוהל רישום 

ההרשמה באמצעות משלוח טופס הרשמה  בדואר אלקטרוני, בפקס או בטלפון, כמפורט 
בגב הידיעון. טופס הרשמה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המכון.

נוהל ביטול לימודים

תלמיד רשאי להפסיק את לימודיו בכל עת ע"י הודעה בכתב/בפקס למזכירות המכון. 
למבטל לימודיו עד תחילת הסמסטר – 6/3/19, יוחזר התשלום, למעט דמי ביטול בסך 50 ₪.
למבטל לימודיו עד 3 שבועות לאחר תחילת הלימודים יוחזר החלק היחסי של התשלום, 

בהתאם למספר המפגשים בהם השתתף ובתוספת של 50 ₪ דמי ביטול. 
למבטל לימודיו מעבר למפגש שלישי לא יוחזר תשלום כלשהו.

 הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים,
או מכל סיבה אחרת. במקרים אלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.



3

פתח דבר
שלום רב,  

אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית הלימודים לסמסטר ב' לשנה"ל תשע"ט, במגמת
לדעת ארץ.

בידיעון שלפניכם מוצעים נושאים ייחודיים ומרתקים בארץ ובעולם מפי מיטב המרצים.

תכנית ההרצאות המוצגת בכל אחד מן הקורסים מהווה רשימה חלקית של הנושאים    
אשר ידונו במהלך הקורס. אנו מזמינים אתכם לעיין בתכניות, להתרשם ולהצטרף

אל משפחת מכון אבשלום.

בנוסף תמצאו בידיעון מידע אודות אירועים שונים שאנו מקיימים מעת לעת, כגון ערב עיון
בנושא חידושים בארכיאולוגיה לזכרו של ד"ר צבי אילן, יום המכון ובמות פתוחות.

אנו מאמינים ומקווים כי כל אחד ואחת מכם יוכל למצוא בידיעון נושאים הקרובים לליבו.
נשמח לראותכם בין תלמידינו. 

שלכם,

פיני שומר
מנכ"ל

איילה מזרחי
מנהלת תכניות הלימוד

תח דבר
ת ארץ - פ

לדע



 ערב עיון בנושא:
חידושים בחקר תקופת הברזל בארץ ישראל

לזכרו של ד"ר צבי אילן
)עמ' 20(

20.2.19

19.3.19

יום פתוח
להכרת מגמת לדעת ארץ

)גב החוברת(

6.2.19
אירועים במכון

ו-110 שנים לתל אביבלציון 66 שנה לייסוד מכון אבשלוםיום המכון תשע"ט
)עמ' 21(

במות פתוחות
28.1.19
 "ארץ זרה" 

סרטו של שלומי 
אלדר

11.3.19
פאנל בנושא 
בחירות 2019

8.4.19
מופע בעקבות 
הספר "הדיירת 

מעליית הגג"

1.5.19
ערב יום השואה 
הקרנת הסרט 

"להתאגרף על החיים"

)עמ' 22-23(

מכון
ם ב

אירועי
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תוכן העניינים

קורסים בין השעות 16:15 – 17:45

6 הקבלה במאה העשרים - ד"ר אוריאל ברק

7 מיתוס, דת ופולחן – סוגיות נבחרות - ד"ר אופיר יעקבסון

קורסים בין השעות 18:00 – 19:30

8 איך נכתבו ספרי המקרא: סופרים, מועדים ומגמות - ד"ר יגאל בן נון

9 המיסתורין של הספרים החיצוניים - ד"ר אדולפו רויטמן

10 פרידריך ניטשה: פילוסופיה בפטיש - ד"ר אריה דון

11 אסיה היום, עלייתה של יבשת - זאב רילסקי

12 פסיפס החיים - לקט הרצאות במדעי החיים - ד"ר דניאל זלדס

13 קולנוע חברתי - סרטים ששינו את העולם - אלון גור אריה

קורסים בין השעות 20:00 – 21:30

14 מבחר דמויות מרתקות במהלך 2000 שנות נצרות - יסכה הרני

15 מסע לעולם האסלאם - נפתלי הילגר

16 "צלילי המוזיקה" - מרב ברק, רועי עלוני

17 סוגיות נבחרות ברפואה המודרנית - ד"ר אסף מרום

18 פרשיות שהסעירו את המדינה - עו"ד דוד יהב, עו"ד קובי סגל

אירועים במכון

20 הזמנה לערב עיון לזכרו של ד"ר צבי אילן

21 יום המכון תשע"ט

22-23 במות פתוחות

5

ם
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מחיר: 12₪750 מפגשים17:45-16:15ימי רביעי

הקורס יעסוק באפיון זרמים עיקריים בקבלת המאה העשרים ובבדיקת זיקתם לזרמים 
של היצירה היהודית הקודמת להם. הדיון יהיה בחתכי רוחב היסטוריים ותמטיים. חלקו 
הראשון יוקדש לסקירה פנורמית של הזרמים הקבליים שהתהוו בארץ ישראל ובחו"ל 
במאה העשרים )חסידים, ליטאים, ציונים-דתיים, מזרחים ואחרים( ושל שלוחותיהם. 
בחלקו השני יוצג דיון רחב ומעמיק בכמה דמויות יסוד בקבלה של מאה זו שהציבו 

משנה סדורה, שהובעה בה התמודדות עם אתגרי המודרנה.

בין הנושאים
הקבלה במאה העשרים ומאפייניה; ייחודו של האדם; ההרמוניה הקוסמית; האדם ומעמדו 
בהוויה; ייחודו של עם ישראל; ארץ ישראל: מעמדה ומעלותיה; על הציונות ועל משבריה; 

סוגי נשמות; על משבר האמונה בעת החדשה.  

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס. 

ד"ר אוריאל ברקמרצה

ל"א/201

הקבלה במאה העשרים
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מרצה

סדרה זו תעסוק במספר תופעות מן התחום המיתי-דתי-פולחני. במהלך סקירתן לא 
נסתפק ב'הצגת' התופעות, אלא ננסה לבאר אותן תוך התייחסות לתיאוריות כלליות מתחום 
מדעי הדתות, להתחקות אחר שורשיהן ולבחון את השפעתן על תולדות האדם ותרבותו. 

בין הנושאים
מקורותיה של הקדושה; כוחם של סמלים; מיתוסים, סיפורים ומספרי סיפורים; הגורו 
והמורה הרוחני; בין הר הבית לגבעת הגולגלתא; "ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָּני" – 
מתי והיכן התרחשה המהפכה המונותאיסטית? מיתוס ומגדר - המהפכה הפטריארכלית; 
לפלרטט עם המוות; הבודהא ותורתו; 'בן האלוהים או בנו המאומץ' - ישוע בראי המזרח 
הקדום; הטבילה כאקט פולחני במיתוס האוניברסאלי; מסע השמש ו'מסע הנשמה' 

במצרים העתיקה. 

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס. 

ד"ר אופיר יעקבסון  |  מרצה אורח: יותם יעקבסון

ל"א/202

מחיר: 12₪750 מפגשים17:45-16:15ימי רביעי
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מיתוס, דת ופולחן - סוגיות נבחרות



מחיר: 12₪750 מפגשים19:30-18:00ימי רביעי

ד"ר יגאל בן נוןמרצה

התנ״ך הוא לא ספר, אלא ספריה וארכיון של טקסטים שנכתבו בתקופות שונות, במשך 
כשמונה מאות שנה, בידי מחברים ועורכים שונים שחיו בממלכת ישראל או בממלכת 
יהודה. לכותבים אלה היו מגמות שונות על פי מוצאם או עסקיהם כסופרי חצר המלך, 
ככוהנים או כנביאים. ספרי המקרא מורכבים מסוגות ספרותיות שונות וכוללים כרוניקות 
היסטוריות, אגדות לאומיות, מיתוסים, שירות פולחניות, פתגמים, ספרי הגות וחוכמה, קבצי 
חוקים ועוד. סדרה זו תעסוק בפולמוסים ובסתירות בטקסט המקראי ותבחין בין הבטים 
דיאכרוניים וסינכרוניים. כמו כן, נבחין בין טקסטים שנכללו בקנון המקראי דרך מסורות 

בעל פה לעומת טקסטים שנכתבו מלכתחילה בידי סופרים ונביאים.

בין הנושאים
מי גילה את ספר התורה בימי המלך יאשיהו?; לשם מה יצרו את תרמית רציפותה של שושלת 
בית דוד?; איך יהוה הדיח את אל שדי מן הפולחן הישראלי?; מי יזם את הרפורמה של יהוה אחד 
שהשפיעה על היווצרות היהדות?; האם היו פסלי אלים בבית המקדש בירושלים?; ההתנגדות 
 של סופרי המקרא לתורת הגזע של עזרא ונחמיה; האם יצאנו ממצרים או תמיד היינו כאן?;

למה מסתירים מאיתנו את דמותם של יהוה ושל אשרה?; חיתוך העורלה כמנהג דמוני 
וסיפור חתן דמים; האם יהדות חז״ל יצרה דת חדשה מנוגדת לחוקי המקרא?; תרומתם 

של הפרסים וההלנים להיווצרות המונותאיזם; מי כתב את הסיפורים על דוד ושלמה?

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס. 

ל"א/203

איך נכתבו ספרי המקרא: סופרים, מועדים ומגמות
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מרצה

מחיר: 12₪750 מפגשים19:30-18:00ימי רביעי

ד"ר אדולפו רויטמן

מאז שהספרים החיצוניים התפרסמו במערב בתקופת הרנסנס, ועם חשיפתם של כתבי יד 
חדשים של אותם הספרים במנזרים ובמערות, נפתחו בפני חוקרי העולם היהודי בתקופה 
העתיקה עולמות אינטלקטואלים חדשים. במקביל לספרות הקנונית היהודית של אותם 
הימים )תנ"ך וספרות חז"ל(, הלך ונחשף עושר ספרותי והגות בלתי נתפס ששפך אור על 

צדדים בלתי מוכרים של היהדות בתקופת הבית השני וראשית תקופת חז"ל. 
מטרת הקורס היא להכניס את המשתתפים ברזי ספרות זו, תוך כדי קריאה של קטעים 
נבחרים מספרות זו )ספרות אפוקליפטית; ספרות שכתוב המקרא ועוד(, שתהיה מלווה 
בעיון בסוגיות הגותיות נבחרות )כגון: שאלת הגאולה או מקור הרע(. במקרים מסוימים 

)ספר שושנה וספר יהודית( ייבחנו מקומם של ספרים אלה בתולדות האמנות.

בין הנושאים
שאלת התקדשותם של כתבי הקודש; מנבואה לחזון: ההתפתחות של הספרות 
האפוקליפטית; המקרה של "ספר חנוך"; ספר היובלים )חלק א'+ב'(; מגילה חיצונית 
לבראשית; תוספות למגילת אסתר; ספר שושנה; ספר יהודית; ספר המקבים )א'+ב'(; 

צוואת איוב; חזון עזרא. 

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס. 

ל"א/204
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מרצה

מחיר: 12₪750 מפגשים19:30-18:00ימי רביעי

ד"ר אריה דון

כשפטיש כבד משקל )כנראה חמישה קילו, או מוטב "חמש קילו" בלשון זמננו( ניצב ניטשה 
לנוכח שני פסלים; מחד גיסא, פסלו רב הפאר והרושם ועצום המידות של האלוהים, 
ומאידך גיסא, פסלו הננסי והנלעג, לא יותר מעפר ואפר, של האדם. את שניהם, זה של 
האלוהים ואף זה של האדם, מבקש ניטשה לנתץ לרסיסים ולטחון עד דק. לאחר זאת, 
את פסל האלוהים מתכוון ניטשה להותיר בהריסותיו, אך את זה של האדם הוא מבקש 
להקים מחדש, אך הפעם לא פסל ננסי ונלעג אלא רב מידות, רב הדר ורושם אין קץ: של 
ה"על אדם". לאחר שנתבונן במסלולו של הפטיש שבידי ניטשה לא נתעלם כמובן מדיון 
בשאלה, עד כמה עלה בידי ניטשה למוטט ולבנות. לשון אחרת, עד כמה ניכרת הגותו 
של ניטשה, זו שנלמדה כל כך. כמובן, גם שאלת יחסו של ניטשה ליהדות וליהודים לא 
תימלט. מבין חיבוריו של ניטשה נתבונן ב"כה אמר זרטוסטרה", "הרצון לעצמה", "מעבר 

לטוב ולרע", "המדע העליז" ו"שקיעת האלים".

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס. 

ל"א/205

פרידריך ניטשה: פילוסופיה בפטיש
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מרצה

מחיר: 12₪750 מפגשים19:30-18:00ימי רביעי

זאב רילסקי  |  מרצה אורח: ד"ר עדיאל פורטוגלי

מה עושה את מזרח אסיה לכה מרתקת ואקזוטית? כיצד חוזרת היבשת למקום מרכזי 
בכלכלה העולמית? מהו הביטוי לדרך המשי בעידן הגלובאלי? והאם מתפשט האסלאם 
הקיצוני באינדונזיה?  הקורס עוסק בצמתים מרכזיים בגיבוש דמותה ותרבותה של מזרח 
אסיה היום ומנסה לפצח את סוד השינוי. בסדרה משתתפים קונפוציוס ומאו, נשיאי סין 
והקיסר היפני, ממלכות עבר, לאומיות וקולוניאליזם, גיבורים ואנשי צבא שהותירו רישומם 

על היבשת הגדולה.

בין הנושאים
סין ואירופה; צ'יינטאון והפזורה הסינית - טאיוון, הונג קונג וקהילות סיניות מעבר לים 
והשפעתם; יפן כדיפלומט כושל וכלכלן מצליח - כיצד כובשת ומשפיעה יפן על בירות 
אסיה; סין בעיני הסינים - תפיסה היסטורית מרחבית; "חגורה אחת מסילה אחת" - 
ממורשת דנג שיאופינג לדרך המשי החדישה. אדמירל פרי וגנרל מקארתור - מפתיחות 
למלחמה ולהצלחה - שני האמריקאים ששינו את יפן לעד; 70 שנה ליחסי ישראל וסין; 
איסלאם מודרני או איסלאם קיצוני - האם אינדונזיה מקצינה או מנסה לגבש אסלאם 
פלורליסטי?; מחאה, אינטלקטואלים ואמנות - אמנים, סופרים ופועלים. האם יש ניצני 
דמוקרטיה בסין?; "משא האדם הלבן" באוקיינוס השקט - וניל, אגוז מוסקט וקולוניאליזם; 

קוריאה בין צפון לדרום - מלחמות קוריאה וויטנאם. 

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס. 

ל"א/206
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מחיר: 12₪750 מפגשים19:30-18:00ימי רביעי

ד"ר דניאל זלדס  |  מרצים אורחים: ד"ר דני סימון, ד"ר רמי קליין

* לא נדרשת השכלה מוקדמת במדעים וכל הרצאה עומדת בפני עצמה.

בקורס זה יוצגו מספר נושאים בתחום מדעי החיים. נסקור תהליכים לרוחב עולם החי, 
אינטליגנציה ורגשות בקבוצות בעלי חיים שונות. נבחן את נושא יחסי הורות בטבע – באילו 
דרכים הירואיות מנסים הורים להביא לשרידת צאצאיהם. נאיר נקודות ציון בהתפתחות 
החיים על כדור הארץ, ולבסוף נעסוק בהתפתחות האדם. כל הרצאה תסקור מחד גיסא את 
הידע המדעי בתחומה ומאידך גיסא תביא את סיפוריהם האישיים של החוקרים והמדענים 

שבדרכם המיוחדת תרמו ליצירת הידע האנושי אודות פסיפס החיים.

בין הנושאים
הורים וצאצאים בראי האבולוציה; מלחמת המינים )על ניגודי האינטרסים בין זכרים ונקבות 
בבע"ח(; לחיות ביחד - חיי שיתוף )סימביוזה( בעולם התת ימי; מתא עצב להתנהגות; 
זכר ונקבה ברא אותם )על אסטרטגיות הרבייה בתרבויות האדם(; למען הדורות הבאים 
- אסטרטגיות רבייה בחסרי חוליות ימיים; מקוף זקוף לשליט גלובלי )על שרשרת מיני 
האדם שקדמו לאדם החושב(; ילדי פרא )על ילדים ששרדו בג'ונגלים לבדם או בעזרת 
חיות(; המגוון הביולוגי בעידן של משבר סביבתי; הדבורים וחכמת הכוורת; כיצד הושמדו 

הדינוזאורים?; קוגניציה בעולם בעלי החיים )על רגשות ואינטליגנציה בבעלי חיים(. 

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס. 

ל"א/207
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מחיר: 12₪750 מפגשים19:30-18:00ימי רביעי

אלון גור אריה

עד כמה יכולה יצירה קולנועית לשנות את חיי הצופים בה? בסדרת הרצאות יספר במאי 
הקולנוע אלון גור אריה על קולנוענים שהצליחו דרך סרטים עלילתיים ומבדרים להשפיע 
על החברה. מדמות הנווד של צ'רלי צ'פלין דרך סרטי הצוענים של אמיר קוסטוריצה 

ועד הנצחת ההומור היהודי בשוברי קופות הוליוודים עכשוויים.

בין הנושאים
צ'רלי צ'פלין: הקולנוען החברתי הראשון; רוברטו בניני: הנער מטוסקנה שכבש את הוליווד; 
הומור יהודי: מהשטעטל לניו יורק; המנגינה של קוסטוריצה: צוענים וקולנוע בלקני; הקולנוע 
שנלחם בנאצים: חזית הקולנוע במלחמות העולם; אדי מרפי וההומור האפרו-אמריקאי; 
הקולנוע המקומונטרי: היה או לא היה; סאטירה פוליטית – מה ההבדל בין קומיקאי 
לפוליטיקאי; סיפורים ירושלמים ויוסי בנאי - מסע בסמטאות ההומור של עיר הקודש; 
הקולנוענים שחזו את העתיד: מז'ול וורן ועד לוודי אלן; סרטי פולחן ישראלים - כנגד כל 

הסיכויים; נשים בקומדיה - סיפורן של הנשים ששינו את עולם הבידור. 

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס. 

ל"א/208
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מחיר: 12₪750 מפגשים21:30-20:00ימי רביעי

יסכה הרני  |  מרצה אורחת: איילת אורפז מרצה

באלפיים שנותיה, ראתה הנצרות דמויות בולטות רבות: נזירים, אנשי רוח, מיסטיקנים, 
מטיפים ומהפכנים שהשאירו רושם בל יימחה והשפיעו על המחשבה הנוצרית )פאולוס(, 
ואחרים נזכרים בהתפעלות – אך כקוריוז ...)ז'אן דארק(. קורס זה מתמקד במספר "כוכבי 
על" של הציוויליזציה הנוצרית, מציג את אישיותם ופועלם, ומנתח מדוע זכו לתהילת עולם. 
לשומע הישראלי הדמויות הן בחלקן עלומות, אולם לאחר ההיכרות עימן – יגלה השומע 
את קיומן באמנות, בספרות ובהיסטוריה, אשר בחלקה משפיעה על המציאות בת ימינו. 

בין הנושאים
פאולוס השליח; הירונימוס מרומא ומבית לחם: מתרגם התנ"ך מעברית ללטינית; אוגוסטינוס 
הגדול: המלומד הגדול בתולדות הכנסייה; אנטוניוס הגדול: הנזיר הראשון וכיצד הפך לפטרון 
מגדלי החזירים; פרנציסקוס וקלרה הקדושים מאסיזי: אידאליסטים מול מציאות של עושר 
וכוח; איגנסציוס מלויולה: חייל של ישוע בעולם של מהפיכה ונוכח אתגרי הזמן; תרזה 
מאבילה ויוחנן של הצלב: זוג יוצא דופן; לותר, מלנכתון, קלוין וצבינגלי: מחוללי המהפכה 
הגדולה בתולדות הנצרות המערבית; קרל ברט ודיטריך בונהופר הגות נוצרית לנוכח השואה. 

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס. 

ל"א/209
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מרצה

מחיר: 12₪750 מפגשים21:30-20:00ימי רביעי

נפתלי הילגר

מסע למקומות האסורים: במסגרת הקורס נצא למסעות כורסה מצולמים במדינות 
שבינתיים אי אפשר לבקר בהן עם דרכון ישראלי, נשוחח עם אנשי חיזבאללה ובליינים 
בביירות, ננסה להבין את הפרדוקס האיראני והמהפכה הסעודית, נבקר את הקהילה 
היהודית בתימן ונחגוג את ליל הסדר עם היהודים האחרונים בביירות, נחשף ל"אסלאם 
אחר" במערב אפריקה ובאינדונזיה, נפגוש נשים לוחמניות בעולם האסלאם שאינן 

משלימות עם מעמדן הנחות... ועוד.

בין הנושאים
 תימן - מסע אישי; לבנון - השכנים מזווית אחרת; סוריה - מה שהיה ומה שנשאר; איראן
 )חלק א'( - הפרדוקס האיראני; איראן )חלק ב'( - אלף גוונים של שחור; סעודיה: המהפכה הסעודית; 
 לוב ודובאי; אינדונזיה - בין גן עדן לגיהנום; מזרח אחר: אפגניסטן, פקיסטן וקשמיר; 
כוח נשי - נשים פורצות דרך בעולם האסלאם; התבלין היהודי: קהילות יהודיות נעלמות; 

יהודי תימן.

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס. 

ל"א/210

מסע לעולם האסלאם
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מחיר: 12₪750 מפגשים21:30-20:00ימי רביעי

מרב ברק, רועי עלוני

בקורס זה נציג חשיפה מרתקת ומגוונת לעולמה של המוזיקה הקלאסית בדגש על יצירה 
נרטיבית )אופרה, בלט, מוזיקה תכניתית, מחזות זמר ועוד(. נעסוק בסיפורים מעניינים, 
בהקשרים מפתיעים ובכל הסודות שמאחורי הצלילים. ההרצאות הן בגובה האוזניים, בליווי 

קטעי סרטים, השמעת ביצועים מעולים והדגמות חיות בפסנתר.

בין הנושאים
אופרה מהסרטים; אופרה, פוליטיקה ואקטואליה; הנשים, גיבורות האופרה; אופרה וספרות; 
סיפור הפרברים; המלחין הארמני אראם חצ'טוריאן; שערוריית כרמן; רומיאו ויוליה במוסיקה 
הקלאסית; מוריס ראוול; בטהובן, הסימפוניה התשיעית; תזמורת בחולות - סיפור ההקמה 

של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. 
 

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס. 

ל"א/211

"צלילי המוזיקה"
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מחיר: 12₪750 מפגשים21:30-20:00ימי רביעי

ד"ר אסף מרום

סדרה זו עוסקת בהיבטים הנוגעים לרפואה ומהווים תוצר של האינטראקציה בין הרופא, 
המטופל והידע המדעי. נפתח בשאלות המעסיקות כל אדם - מהם החיים, ומהי תודעת 
החיים ומה מקומה של תופעה זאת בעולם החי. נמשיך דרך ראשית החיים וההתפתחות 
העוברית, אל דוגמאות למחלות של מערכות הגוף השונות ודרכי הטיפול בהן, ונסיים 
בהתייחסות מיוחדת לאינטראקציה של האדם והמכונה. בקורס משולבים אספקטים 
רפואיים, היסטוריים ופילוסופיים של מדעי הרפואה וכן קטעים מסרטים שבהם מוצגים 

היחסים רופא-חולה-מדע הרפואה.

בין הנושאים
תופעת החיים והגדרת המוות; "רפואה דארווינית"; רפואה ויחסי רופא - חולה בפתח האלף: 
עידן הסימולקרום או: המעבר מ"מה מפריע לך" ל"איפה כואב לך"?; שאלת הגוף והנפש 
ברפואה המודרנית; ההתפתחות העוברית של האדם והחוק הביוגנטי; הדוגמה של הלב, 
כלי דם ולחץ הדם; הדוגמה של חקר המוח; סוגיות בחקר מחלת הסרטן; יציבה, הליכה, 
ריצה וכאבי גב; הגיל השלישי, הרביעי והחמישי - האם תיתכן הארכת חיי אדם?; רפואה 

אלטרנטיבית או אלטרנטיבה לרפואה?; האדם והמכונה. 

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס. 

ל"א/212
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מחיר: 12₪750 מפגשים21:30-20:00ימי רביעי

עו"ד דוד יהב, עו"ד קובי סגל

70 שנותיה של מדינת ישראל )וגם השנים שבסמוך להקמתה(, עמדו בסימן גיבוש לאומי, 
עלייה מאסיבית ויצירת מדינת היהודים יש מאין. מאבקים פוליטיים, חברתיים, משפטיים 
ודתיים "קרעו" את המדינה הצעירה מבפנים, והובילו לא פעם אל סיפה של מלחמת אחים. 
מאבקים אלו היו בפועל נקודות חיכוך בין הקבוצות והשבטים שייסדו את מדינת ישראל, 
ובין השקפות העולם, והאמונות בהם האמינו, כמו גם החלום על חברה אותה רצו לכונן. 
כמה מאותם עימותים, נשכחו זה לא מכבר, ואחרים כוסו באבק הדרכים של ההיסטוריה, 
המעוות ממרחק השנים את אשר קרה שם באמת. בסדרה זאת נביא את סיפורם הנשכח 
של כמה מאותם עימותים, בראי השנים שחלפו, הפרות הקדושות שנשחטו, תוך ניסיון 
)מוגבל מראש בסיכוייו( להבין מה בדיוק התרחש שם מבעד לסיסמאות, ההפגנות והמאבק 

נגד הצד שכנגד. 

בין הנושאים
פרשת קסטנר – העכבר שהוליד הר; "הצנחנים שלא שבו"; דיר יאסין – טרגדיה של 
טעויות; פרשת כפר קאסם – הדגל השחור המתנוסס; "עסק הביש" - למי אכפת מי 
בדיוק נתן את ההוראה?; מלחמת יום הכיפורים - מי אשם בהפתעה שלא הייתה?; 
פרשת השב"כ – קו 300; בין נשק טהור ובין פשעי מלחמה: המאבק על אופייה היהודי 
של מדינת היהודים; פרשת זדורוב – סיפור הירצחה של הנערה מקצרין; בג"צ ומשפט 

בינלאומי; אנרגיה וגז טבעי.

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס.

ל"א/213

פרשיות שהסעירו את המדינה
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הזמנה לערב עיון 
לזכרו של ד"ר צבי אילן 

)1990 – 1936(

בתכנית:

דברי פתיחה - מר פיני שומר, מנכ"ל המכון   17:45-17:30
דברים לזכרו של ד"ר צבי אילן - שלומי אילן   

    
18:15-17:45  אישה חכמה וגבר מזוקן: ממצאים מתקופת הברזל בתל אבל מעכה

   ד"ר נעמה יהלום-מאק, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית 
בירושלים

 
האם מצאנו נמל מבוצר מתקופת הברזל באשדוד-ים?  19:00-18:15

ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין, המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת ת"א     
                         

הפסקה  19:30-19:00
             

 20:15-19:30   סוסים, מחסנים ומערכות אספקת מים מימי מלכי ישראל ויהודה,
 גילויים חדשים מתל בית שמש 

ד"ר צבי לדרמן, המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת ת"א   

יום רביעי | ט"ו באדר א', 20.2.19
אודיטוריום מכללת לוינסקי

חידושים בחקר תקופת הברזל בארץ ישראל

של צבי אילן
ערב לזכרו 

20

הכניסה חופשית,
אך מותנית בהרשמה מראש במשרדי המכון. 

טלפון: 03-6990735
מספר המקומות מוגבל!



מכון אבשלום מזמין אתכם לקחת חלק ולחגוג עמנו ביום סיורים
אשר יתמקד בתל אביב, במגוון מסלולים ואתרים.

בסיומו של היום נתכנס לאירוע סיום ומופע.

פרטים נוספים בהמשך

נשמח לראותכם עמנו ביום חגנו

יום שלישי | י"ב באדר ב' | 19.3.19

לציון 66 שנה לייסוד מכון אבשלום
ו-110 שנים לתל אביב

ט
שע"

ת
המכון 

ם 
יו
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יום המכון תשע"ט



"ארץ זרה"
 סרטו של שלומי אלדר, 

זוכה פרס אופיר לסרט התעודה 
הטוב ביותר 

יום שני, 28.1.19, שעה 19:00
הסרט מתאר את התהליך העובר על 
החברה הישראלית בשנים האחרונות, על 
גילויי הקיצוניות והגזענות מנקודת מבט של 
אנשים ממגזרים שונים: רסאן עבאס כוכב 
הטלוויזיה  מסדרת "המסעדה הגדולה", 
שלומי אלדר כתב הטלוויזיה שכיסה כשני 
עשורים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני 
והרופא העזתי אבו אל עייש. לאחר הקרנת 

הסרט יתקיים פאנל בנושא.

משתתפים:
יואב זאב - מפיק הסרט

ריאד עלי – עיתונאי ערוץ 1 

פאנל בנושא: מה יהיה 
במוקד בחירות 2019? 

ביטחון, שלום, שחיתות ומנהיגות
יום שני, 11.3.19, שעה 19:00

מפגש עם מועמדים מובילים בבחירות 
הקרובות.

מנחה:
העיתונאי אמיר אורן

במות פתוחות
מפגשי תרבות והנאה

ת
תוחו

ת פ
מו

ב
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הזמנת כרטיסים מראש בטלפון: 03-6990735
 ניתן למצוא טפסים גם באתר האינטרנט של מכון אבשלום

www.avshalom-inst.co.il :בכתובת
אודיטוריום מכללת לוינסקי לחינוך, רח' שושנה פרסיץ 15, ת"א

הדיירת מעליית הגג – 
 סיפור חייה

של רחל המשוררת
מופע בעקבות הספר "יד אחות" 

מאת נאוה מקמל עתיר
יום שני, 8.4.19, שעה 19:00

מופע מרגש, שנון ומפתיע בו תתאפשר 
הצצה אל אחורי הקלעים של כתיבת הספר 
"יד אחות",  בשילוב שירים וקטעי משחק 
המוסיפים דוק של הומור לסיפור שהכול 

חושבים שרק אפשר לבכות בו... 

משתתפים:
הסופרת נאוה מקמל עתיר

המוסיקאי עופר כץ
השחקן נבו קמחי

ערב יום השואה 
 הקרנת הסרט

"להתאגרף על החיים" 
לזכרו של נוח קליגר

יום רביעי, 1.5.19, שעה 19:00
סיפורו של העיתונאי נוח קליגר ז"ל,  מקבוצת 
האגרוף של מחנה אושוויץ. נוח קליגר נכח 
באירועים דרמטיים במאה ה-20, היה איש 
 צוות על אניית המעפילים "אקסודוס",

יו"ר מכבי ת"א בכדור סל ועיתונאי ותיק 
ומוערך. לאחר הקרנת הסרט תתקיים שיחה 

עם אורי ברודה, במאי הסרט ואורחים. 

ת
תוחו

ת פ
מו

ב

23



ב-  אותנו  חפשו 
של מיסודה  רשומה  עמותה 
החדשה הכללית  ההסתדרות 
avshalom-inst.co.ilמס' עמותה: 58-027-569-1

03-6990735 טל': 
פקס: 03-7411389

תל אביב
tel aviv
p.p. שולם

6654

הזמנה 
ליום פתוח

בואו להכיר את המרצים שלנו

בין השעות 17:30-17:00 יתקיים ייעוץ למתעניינים

בתוכנית:
המיסתורין של הספרים החיצוניים - ד"ר אדולפו רויטמן	 
עולמן המופלא של חברות הנמלים - ד"ר דניאל זלדס	 
הפסקה	 
אסיה, לא מה שחשבתם - זאב רילסקי	 
 "מחלות הילדות" של קהיליית המודיעין הישראלי - 	 

עו"ד קובי סגל

יום רביעי 6.2.19 | 20:00-17:00
לוינסקי, אודיטוריום מכללת 
15, תל אביב שושנה פרסיץ 

הכניסה חופשית, אך מותנית
בהרשמה מראש במשרדי המכון בטל': 03-6990735
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