
 

 "קתדרה של זהב"

 : תשע"ז – פירוט התכנית לסמסטר א

       ( 8.11.16)ז' חשוון  

   הרבנית חוה קופרמן              השבטים 12 –יחד שבטי ישראל          9:20-10:20

 הפסקה וכיבוד קל       10:30-11:00

 האמהּותאמנות       11:00-12:30

 יני ים וחולשת על מרחב מצבים.היא מהות ותפקיד היא רחבה מ אמהּות

 -במתח שבין רעיון האמהּות והציפייה הכרוכה בו, היומיום של האמהּות והרצון של אמניותבמסע מרתק נפגש 

 אמהּות להקדיש עצמן באופן טוטלי לאמנות ולאמהּות.

 אמנית, אוצרת במוזיאון היכל שלמה נורית סירקיס בנק,  

 

 (15.11.16)  י"ד חשון

   הרבנית חוה קופרמן                        השבטים 12 –יחד שבטי ישראל          9:20-10:20

 הפסקה וכיבוד קל       10:30-11:00

  מישר איקה  אמהות ובנות במבט קולנועי                        11:00-12:30

 (22.11.16) כ"א  חשון

   הרבנית חוה קופרמן              השבטים 12 –יחד שבטי ישראל          9:20-10:20

 הפסקה וכיבוד קל       10:30-11:00

  –יידישקייט באמנות       11:00-12:30

  קוים לדמותו של הניגון היהודי במסורת הנשית - אינטואיציה מולידה צלילים                           

 ן, מוסיקאישני חיו  

 (29.11.16)  כ"ח  חשון

   הרבנית חוה קופרמן                    השבטים 12 –יחד שבטי ישראל          9:20-10:20

 הפסקה וכיבוד קל       10:30-11:00

  שינויים ומעברים במעגל החיים       11:00-12:30

החיים שלנו רצופים בשינויים ובמעברים בלתי פוסקים, חלקם שינויים ומעברים טבעיים הנגרמים עקב 

הסוציולוגית, והפסיכולוגית הטבעית שלנו כגון גדילה והזדקנות פיזית, מעברים של גן בית ההתפתחות הפיזית, 

ספר נישואין, הורות ועוד, חלקם שינויים כפויים ובלתי מתוכננים כגון מלחמה, פיגועים, פיטורין, מחלות וחלקם 

. לכל אחד מסוגי השינוי שינויים יזומים כגון מעבר דירה, מעבר לארץ אחרת, הפסקת עישון, לימודים ועוד

מרכיבים פסיכולוגיים דומים ושונים כאחד. מהם המאפיינים של שינוי? מהם הפחדים ליצור שינוי? מהם 

 האתגרים ביצירת שינוי? כיצד מתמודדים עם שינוי נכפה?

    המחלקה לגיל השלישי



ופסיכולוגיים בתהליך היבטים קוגניטיביים, פיזיולוגיים, , שינוימהו שינוי? סוגי  ההרצאה:  נושא

 שינויה

 פר' ירון זיו, פסיכולוג קליני מומחה בגשטאלט  

 (6.12.16) ו' כסליו

   הרבנית חוה קופרמן              בראי חז"ל השבטים שנים עשר         9:20-10:20

 הפסקה וכיבוד קל       10:30-11:00

  שינויים ומעברים במעגל החיים       11:00-12:30

 התמודדות יחיד, זוג , משפחה, חברה -תהליכי אבדן ואבל?  כפוי מהו שינוי                      
 פר' ירון זיו  

 (13.12.16) י"ג  כסליו

   הרבנית חוה קופרמן              השבטים 12 –יחד שבטי ישראל          9:20-10:20

 הפסקה וכיבוד קל       10:30-11:00

  שינויים ומעברים במעגל החיים       11:00-12:30

 פר' ירון זיו                     השלבים ליצירת שינוי יזוםושינוי יזום              

 (20.11.16)  כ'  כסליו

   הרבנית חוה קופרמן              השבטים 12 –יחד שבטי ישראל          9:20-10:20

 הפסקה וכיבוד קל       10:30-11:00

  שינויים ומעברים במעגל החיים       11:00-12:30

 משאבים ליצירת שינוי רצוי ויזום, חסמים ליצירת שינוי, פחדים, חרדות, מעצורים           

 פר' ירון זיו                                                                                                      

 (3.1.17) ה'  טבת

   הרבנית חוה קופרמן                 השבטים 12 –יחד שבטי ישראל          9:20-10:20

 הפסקה וכיבוד קל       10:30-11:00

 שינויים ומעברים במעגל החיים       11:00-12:30

 זה בגלל שאני לא יכול,–"זה לא בגלל שאני לא רוצה -שינוי ומבנה אישיות            

 פר' ירון זיו                                                  מי בנוי ליצירת שינוי ומי לא?                

 (10.1.17) י"ב טבת

   הרבנית חוה קופרמן               השבטים 12 –יחד שבטי ישראל          9:20-10:20

 הפסקה וכיבוד קל       10:30-11:00

 במעגל החיים  שינויים ומעברים      11:00-12:30

    סיכום ?  האפשרי -קושי ואתגר / שינוי בזוגיות–שינוי בארגונים              

 פר' ירון זיו                                                    



 (17.1.17) י"ט טבת

   הרבנית חוה קופרמן                   השבטים 12 –יחד שבטי ישראל          9:20-10:20

 הפסקה וכיבוד קל       10:30-11:00

  –משפט עברי    11:00-12:30

  אל תוך המערכת המשפטית הישראלית המאפשר הצצהט, מפגש מרתק עם עולם המשפ     

   א.ש.שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות' -עו"ד פעיל באחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים, אלי אברך

 (24.1.17) טבת כ"ו

   הרבנית חוה קופרמן                                  השבטים 12 –יחד שבטי ישראל          9:20-10:20

 הפסקה וכיבוד קל        10:30-11:00

 וסיפור אישימרצה מ"רטורנו",                                   מצפן החיים –התמכרות על         11:00-12:30

 

 (31.1.17)ד' שבט 

   הרבנית חוה קופרמן                            השבטים 12 –יחד שבטי ישראל          9:20-10:20

 הפסקה וכיבוד קל        10:30-11:00

 מרצה מ"רטורנו"                              לגלוש בלי לגלוש –התמכרות על        11:00-12:30

 

 


