
 

 "קתדרה של זהב"

 פירוט התכנית לסמסטר ב': 

   9.2.16ל' שבט       

 ןהרבנית אסתר פרבשטייעם             תהילים,ספר          9:00-10:30

 הפסקה וכיבוד קל       10:30-11:00

 .ולחוות תרבויות ונופים קסומיםלראות   - מסע כורסא  אל ארץ רחוקה      11:00-12:30

 ארץ השמש העולה - יפן                         

 נערוך נעמיק במעמד האישה ביפן . נראה נופים מדהימים, ו ביפןתרבותי  במסע                         

 היפנית, ונלמד המזוןאל צלחת נעביר מבט מעמיק למחוזות רחוקים, קולינרי  מסע                         

 בארץ השמש העולה.   היבטים תרבותיים המעוצבים בחוויית המטבח על                         

 10מרצה בתכנית קולינריות ותרבות בערוץ ו, מומחה ליפןאנתרופולוג  ,זילעם רז שירב

 (."יפן-אהרוני וגידי עם"המסע המופלא )                                                                                      

 

 (16.2.16ז' אדר א' )

 ןהרבנית אסתר פרבשטייעם             תהילים,ספר         9:00-10:30

 הפסקה וכיבוד קל      10:30-11:00

 .לראות  ולחוות תרבויות ונופים קסומים   - מסע כורסא  אל ארץ רחוקה      11:00-12:30

                   ארץ המעמדות –הודו                        

 (' גיאוגרפית דתיתחב)מדריך בחב' שי בר אילן  , עם אסף סגל                                         

 , נכיר את ארבע המעמדות, קסטות בהודו "ניחשף ל " -במסע תרבותי מרתק בהודו 
 הם.יומה שבינ , (הדחויים  ( un touchableמעמד ה 

"לידתו" הועידה לו ולזרעו  אין רשות לחרוג ממעמדו.   עמדות,לשום יחיד השייך לאחד מארבעת המ "
 אחריו, עד סוף כול הדורות את מקומו הקבוע בחברה הארית הינדית... " )חוקי סמריטי(

 

 (23.2.16י"ד אדר א'         )

 ןהרבנית אסתר פרבשטייעם             תהילים,ספר        9:00-10:30

 ד קלהפסקה וכיבו     10:30-11:00

 .לראות  ולחוות תרבויות ונופים קסומים   - מסע כורסא  אל ארץ רחוקה     11:00-12:30

 ארץ הזוהר הצפוני -לפלנד                        

 (חב' גיאוגרפית דתית)מדריך בחב' שי בר אילן,  מנחם לוי,עם                                                         

אופנועי שלג שועטים על פני  -רף היא ארץ של הרפתקאות וחוויות של פעם בחיים לפלנד בחו
הטונדרות האדירות, דייג בנהרות קפואים, שייט מדהים בשוברת קרח תיירותית, ביקור בארמון קרח 

ביקור במפלי מים שוצפים  –מרהיב הנבנה בכל חורף מחדש, התפעמות מאיתני הטבע המיוחדים 
ף התרשמות מחיות הבר למיניהם, החיים בתנאי מזג אוויר מיוחדים אלה של שקפאו בזרימתם וא

 הצפון הקפוא.

הזוהר הצפוני, במקום  -מפגש עם אחד מחזיונות הטבע המופלאים ביותר  -ומעל לכל ועם קצת מזל 
 ובתקופת הזמן האופטימליים להיווצרות תופעת טבע ייחודית שכזו.

 הרצאה בליווי מצגת עם תמונות מהאזור. בכל אלה ובעוד, "נבקר" ונתרשם דרך

    המחלקה לגיל השלישי



 (1.3.16כ"א אדר א'  )

 ןהרבנית אסתר פרבשטייעם             תהילים,ספר       9:00-10:30

 הפסקה וכיבוד קל    10:30-11:00

 .לראות  ולחוות תרבויות ונופים קסומים   - מסע כורסא  אל ארץ רחוקה    11:00-12:30

 ליטה, לטביה ובלארוס –מדינות הבלטיות ביקור ב                                                         

 ליטא כמשל –יהודי מזרח אירופה 

יהדות ליטא והשפעתה על  ליטא, ונלמד עלב"נטייל"  משולבת בסרטי וידאו ותמונות, הרצאה ב
לנא, חסידים ומתנגדים, מישיבות המוסר, הגאון מוינתרשם בין השאר גם ב"טיול" זה . העולם היהודי

 ...ציונות, פרטיזנים ועוד ועוד

 
 ם-, ומנהל מרכז ליטא ביאילן-חב' שי ברמדריך ב  עקיבא סלה, עם

 (8.3.16כ"ח אדר א' )

 ןהרבנית אסתר פרבשטייעם             תהילים,ספר           9:00-10:30

 הפסקה וכיבוד קל       10:30-11:00

 עם איקה מישר                 תרבויות ופולקלור במבט קולנועי – אל ארץ רחוקה      11:00-12:30

                                                                                                     

 15.3.16ה אדר ב'  

 ןרבשטייהרבנית אסתר פעם             תהילים,ספר               9:00-10:30

 הפסקה וכיבוד קל           10:30-11:00

 לראות  ולחוות תרבויות ונופים קסומים   - מסע כורסא  אל ארץ רחוקה         11:00-12:30

 עולם הולך ונעלםסיפור אישי על  –תימן                              

בין מגורים בניו יורק, בצנעא או קשר אישי של עשרות שנים עם קהילה יהודית קטנה ומאוימת שמתלבטת 

. מלחמת אזרחים, השתלטות איראנית, 8ברחובות. מפגשים עם זוכת פרס נובל לשלום ועם ילדה גרושה בת 

 מה באמת קורה בתימן ?  – הפצצות סעודיות

עוצר  השנים: כפרים ציוריים על פסגות צוקים בנוף 28 -ביקורים ב 7-צילומים נדירים וחוויות אישיות מרגשות מ

  נשימה, אדריכלות מרהיבה, שווקים ססגוניים של תבלינים, רובים ותכשיטים.

 צלם עיתונות ומרצה עם נפתלי הילגר,

 

 10.5.16ב' אייר   

 עם הרבנית חוה קופרמןשבע נביאות,  –נשים בתנ"ך      9:00-10:10

 הפסקה וכיבוד קל  10:10-10:40

 לשמור על גמישות מוחית  -המוח: היהלום שבגיל הזהב    10:40-12:30

)כולל תרגול מעשי(  טיול בנפלאות המוח  

 קונג-רופא קליני ומומחה ברפואה סינית וצ'יעם ד"ר ש. שיש,                          
 

 

 

 



 17.5.16אייר  ט' 

 הרבנית חוה קופרמןעם שבע נביאות,  –נשים בתנ"ך      9:00-10:10

 הפסקה וכיבוד קל  10:10-10:40

 לשמור על גמישות מוחית  -המוח: היהלום שבגיל הזהב  10:40-12:30

   )כולל תרגול מעשי( 20  התפתחות המוח לאחר גיל                           

 קונג-רופא קליני ומומחה ברפואה סינית וצ'י, עם ד"ר ש. שיש                         
 

 24.5.16ט"ז אייר  

 עם הרבנית חוה קופרמןשבע נביאות,  –ך נשים בתנ"     9:00-10:10

 הפסקה וכיבוד קל  10:10-10:40

 לשמור על גמישות מוחית  -המוח: היהלום שבגיל הזהב  10:40-12:30

 (מעשי )כולל תרגול חהזנת המו

 קונג-רופא קליני ומומחה ברפואה סינית וצ'י, עם ד"ר ש. שיש                         

 31.5.16כ"ג אייר  

 עם הרבנית חוה קופרמןשבע נביאות,  –נשים בתנ"ך      9:00-10:10

 הפסקה וכיבוד קל  10:10-10:40

                       לשמור על גמישות מוחית -המוח: היהלום שבגיל הזהב  10:40-12:30

  חימעשים ודרכים לשיפור איכות התפקוד המו - מצבי לחץ וחוסר איזון מוח ימין מוח שמאל

                                 תרגול מעשי( )כולל

 קונג-רופא קליני ומומחה ברפואה סינית וצ'י, עם ד"ר ש. שיש  

 7.6.16א' סיוון   

 עם הרבנית חוה קופרמןשבע נביאות,  –נשים בתנ"ך      9:00-10:10

 הפסקה וכיבוד קל  10:10-10:40

 ל גמישות מוחיתלשמור ע -המוח: היהלום שבגיל הזהב  10:40-12:40

מחקרים מדהימים על הפוטנציאל של גמישות מוחית,  - )כולל תרגול מעשי( המוח האמפתי והמוח העתידני

 מקומה והשלכותיה בהתפתחות האדם בגיל השלישי ובקשר יותר הדוק וקרוב בין הדורות. 

 קונג-וצ'ירופא קליני ומומחה ברפואה סינית , עם ד"ר ש. שיש                           

 

 14.6.16ח' סיוון  

 הרבנית חוה קופרמןשבע נביאות, עם  –נשים בתנ"ך     9:00-10:10

 הפסקה וכיבוד קל  10:10-10:40

 טיפוח וטיפול עצמי ,הוליסטית תפיסה  –  Anti-Aging  סודות ה 10:40-12:30

 בנק-נורית סירקיסעם                          

 


