הקמפוס –  28שנות מצוינות
"הקמפוס"  -המרכז לתרבות ,אמנות ודעת ,נוסד בשנת  1993תחת השם "קמפוס לגיאוגרפיה בינלאומית" וצבר מאז
מוניטין רב כמוביל בתחום פעילויות התרבות ,האמנות והדעת.
"הקמפוס" מציע מגוון פעילויות :קורסים שנתיים ,סדרות ,סמינרים ,וטיולים איכותיים.
להלן מידע ופרטים על פעילויות הקמפוס:
סמינרים
כל סמינר הוא טיול בן  5ימים ו 4-לילות (ראשון בבוקר עד חמישי בערב) בו נכיר לעומק אזור גיאגרפי אחר:

סמינר תל אביב ,סמינר ירושלים ,סמינר ים המלח ,סמינר אילת ,סמינר רמת הגולן-אצבע גליל.
מדריכי הסמינרים הינם מהשורה הראשונה של המדריכים בישראל ,ונבחרים עפ"י התמחותם באזור הספציפי.
הסמינרים של הקמפוס ידועים כשילוב מושלם של העמקת ידע ,חוויה חברתית והנאה צרופה!
סדרות טיולים
 קום והתהלך בארץ  7 -ימי סיור וטיול מעניינים ויחודיים ,בישראל שלא הכרתם.
מסע בעקבות נופים ,אתרים ,תרבויות ואנשים.
" בכל זאת יש בה משהו" –תרבות יצירה ואמנות בתל-אביב  7 -מפגשי סיור מרתקים ומרגשים בעיר ללא הפסקה.
נחשף למגוון העצום של תרבות ,יצירה ואמנות הפורח בעיר ללא הפסקה  -תל אביב.
סדרות המשלבות תרבות ,לימוד והנאה
 תרבויות בראי הקולנוע  -מפגשים עם תרבויות עולם מבעד לעדשת המצלמה .כל מפגש כולל סרט קולנוע עלילתי
באורך מלא והרצאה המבהירה את הרקע ההיסטורי ,תרבותי וחברתי של הסרט.
 יצירות המופת המוסיקאליות בקולנוע  -סדרה הרצאות-קונצרטים העוסקת בקשר בין יצירות מופת מוסיקאליות
מהקלאסיקה ,ובין אמנות הקולנוע .בכל מפגש ,מאסטרו גיל שוחט יציג וינתח יצירה מוסיקאלית ,ויראה אותה
בגירסה הקולנועית ,ובהקשרה האומנותי .המפגשים יעניקו חווית התבוננות תרבותית ואומנותית חדשה ,הן על
היצירות המוסיקאליות והן על היצירות הקולנועיות .בנוסף ,יבוצעו יצירות של המלחינים הנדונים בסדרה,
בקונצרטים חיים.

לפרטים והרשמה צלצלו  24( 09-7-740-740שעות ביממה)
או גלשו לאתר האינטרנט שלנו www.campus-il.org

תוכנית תשפ"ב ()2021-2022
לפרטים נוספים ,הקליקו על שם ההשתלמות ותועברו אוטומטית לעמוד הרלבנטי
שם ההשתלמות

מקום

ימים

שעות

פתיחה

סמינר תל אביב
סמינר ירושלים
סמינר אילת – מחזור א'
סמינר אילת – מחזור ב'
סמינר ים המלח
סמינר גולן ואצבע הגליל
קום והתהלך בארץ
בכל זאת יש בה משהו
תרבויות בראי הקולנוע
יצירות המופת המוסיקאליות בקולנוע

טיולים באזור ת"א
טיולים בירושלים והסביבה
טיולים באילת וסביבתה
טיולים באילת וסביבתה
טיולים באזור ים המלח
טיולים בגולן ובאצבע הגליל
טיולים בכל הארץ
סיורי תרבות ואמנות בת"א
סינמטק תל אביב
סינמטק תל אביב

א'-ה'
א'-ה'
א'-ה'
א'-ה'
א'-ה'
א'-ה'
רביעי
חמישי
שני
רביעי

ימים שלמים
ימים שלמים
ימים שלמים
ימים שלמים
ימים שלמים
ימים שלמים
ימים שלמים
ימים שלמים
18:00-21:15
10:00-13:15

 ,07-11/11/21ויום טיול נוסף
 ,15-19/05/22ויום טיול נוסף
 ,19-23/12/21ויום טיול נוסף
 ,13-17/02/22ויום טיול נוסף
 ,16-20/01/22ויום טיול נוסף
 ,27-31/03/22ויום טיול נוסף
12/05/22
06/10/21
26/05/22
21/10/21
02/05/22
04/10/21
טרם נקבע
טרם נקבע

מידע על ההשתלמויות בהקשר של שנת השבתון
שם ההשתלמות
סמינר תל אביב
סמינר ירושלים
סמינר אילת – מחזור א'
סמינר אילת – מחזור ב'
סמינר ים המלח
סמינר גולן ואצבע הגליל
קום והתהלך בארץ
בכל זאת יש בה משהו
תרבויות בראי הקולנוע – ת"א
יצירות המופת המוסיקאליות בקולנוע

ש"ש/
נקודות

שעות
שנתיות

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

56
56
56
56
56
56
56
56
56
28

חובה /ציון
רשות
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה

לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא

* יתכנו שינויים
* פתיחת כל אחת מההשתלמויות מותנית ברישום מינימום משתתפים/ות.

סיום

סמינר תל-אביב – 'יש יפות ממנה ,אך אין יפה כמוה'
סמינר עומק בן  5ימים (ראשון בבוקר עד חמישי לפנות ערב)
 2ש"ש =  56שעות שנתיות ,קורס חובה ללא ציון

מועד 07-11 :לנובמבר ( 2021ויום טיול נוסף)
מדריכה :עדינה רינת
מלון :גרנד ביץ' (לינה וארוחת בוקר)

נטייל בעיר תל אביב ונכירה על אתריה ,מייסדיה וראשיה.
יום ראשון -יפו ,שער העלייה לארץ ישראל :יפו שבתוך החומות .העיר הערבית ,הקהילה היהודית והנמל .התיישבות
נוצרים ביפו .מתחם תחנת הרכבת במנשייה ,ביקור בבית השנטי.
יום שני -שכונות עבריות מחוץ לחומות :המושבה האמריקאית-גרמנית ביפו ,נווה צדק ,אחוזת בית .ראשית תל-אביב
במגדל שלום ,ביקור בהיכל העצמאות ,סיור בדגש ארכיטקטורה בשדרות רוטשילד – הסגנון הבין-לאומי ,הבאוהאוס,
העיר הלבנה.
יום שלישי -יוצרים ויצירות בתל אביב :סיור בבית הקברות טרומפלדור .ביקור בבית ביאליק וסיור לאורכו של רחוב
ביאליק .סיור מרתק במתחם שרונה.
יום רביעי -טיול לאורך הירקון :ביקור במוזיאון הפלמ"ח .גן הסלעים ,הגן הטרופי ,חצי האי הירקוני.
סיור היסטורי  /תרבותי בגני התערוכה הישנים ובנמל תל אביב.
יום חמישי -טעמים וניחוחות :ביקור במוזיאון הלח"י  -בית 'יאיר' אברהם שטרן .סיור גרפיטי ואמנות רחוב בשכונת
פלורנטין המתחדשת .סיור טעימות בשוק לוינסקי.
יום טיול נוסף – טיול לבחירה מתוך שבעת ימי הטיול בסדרה "קום והתהלך בארץ" ,או בסדרה "בכל זאת יש בה משהו"

* יתכנו שינויים

סמינר ירושלים – 'ירושלים  70פנים לה'
סמינר עומק בן  5ימים (ראשון בבוקר עד חמישי לפנות ערב)
 2ש"ש =  56שעות שנתיות ,קורס חובה ללא ציון
מועד 15-19 :למאי ( 2022ויום טיול נוסף)
מדריך :עקיבא גלר
מלון :אייל  /קיסר (לינה וארוחת בוקר)
יום ראשון :פורצי הדרך לירושלים :נתחיל יום זה בלטרון ,נבקר בדרך בורמה ,בחאן שער הגיא ,בקסטל ובקרית ענבים.
נערוך היכרות עם האירועים העיקריים במאמץ לפתיחת הדרך לירושלים במלחמת העצמאות .נטייל ונסייר באתרים
השונים בהם התרחשו האירועים.
יום שני :ירושלים בימי בית ראשון ושני :נתחיל את היום בעיר דוד ,המקום בו הכל התחיל .נבקר באתר הארכיאולוגי
במקום ,נרד לפיר וורן ,נלך בתוך נקבת חזקיהו – מבצע הנדסי מדהים שנחצב לפני כ 2700שנה ועדיין פועל .נלך בתעלת
הניקוז של הרחוב ההרודיאני אל חפירות הכותל הדרומי ,נטייל ברובע ההרודיאני מימי בית שני ונצפה בחיזיון ב"בית
השרוף" המתאר את מלחמת האחים בין אנשי ירושלים שקדמה לחורבן בית המקדש השני.
יום שלישי – הסיפור הנוצרי של ירושלים :נתחיל את היום בתצפית מרהיבה מפסגת הר הזיתים .משם נרד ברגל לעבר
העיר העתיקה ,ובדרך נבקר בשני אתרים נוצריים רבי חשיבות :כנסיית דומינוס פלוויט ,וכנסיית גת שמנים .ניכנס לעיר
העתיקה דרך שער האריות ,נצעד לאורך  14התחנות של "דרך הייסורים" (הויה דולורוזה) ,ונסיים בסיור מרתק בכנסיית
הקבר .אחה"צ נבקר בבית כנסת "החורבה" ,בבית כנסת הרמב"ן ובתפארת ישראל .נחתום את היום בכיכר בתי מחסה
ובאנדרטת הרובע.
יום רביעי – מוסדות ומוזיאונים :ביום זה נבקר במוסדות שלטון ומוזיאונים מרכזיים בעיר .נבקר במוזיאון ישראל ובהיכל
הספר ,נבקר בבית המשפט העליון ,ובכנסת ישראל .נחתום את היום בביקור בהר הרצל ומוזיאון הרצל.
יום חמישי  -שכונות יהודיות מחוץ לחומות :היכרות עם השכונות הראשונות שניבנו מחוץ לחומות העיר העתיקה ,החל
במחצית השנייה של המאה ה .19-נבקר במשכנות שאננים ,בשכונת מחנה ישראל ,ובנחלת שבעה .נקנח בשוק מחנה יהודה,
בו כבר מתחילות הקניות לקראת שבת .בדרכנו חזרה מירושלים נעצור למפגש מרתק ומרגש עם הנזיר אוליבייה ,במנזר
הצלבני באבו גוש.
יום טיול נוסף – טיול לבחירה מתוך שבעת ימי הטיול בסדרה "קום והתהלך בארץ" ,או בסדרה "בכל זאת יש בה משהו"

* יתכנו שינויים

סמינר אילת – 'לי את'

סמינר עומק בן  5ימים (ראשון בבוקר עד חמישי לפנות ערב)
 2ש"ש =  56שעות שנתיות ,קורס חובה ללא ציון
מועד א' 19-23 :לדצמבר ( 2021ויום טיול נוסף)
מועד ב' 13-17 :לפברואר ( 2022ויום טיול נוסף)
מדריך :יענקלה מזרה
מלון :ויסטה (חצי פנסיון)

בסמינר על חוף הים האדום ,ניפגש עם נופי מדבר ,הרים וים.
נטייל באילת וסביבתה ונכירה על נופיה ,אתריה ואנשיה.
יום ראשון  -חקלאות בערבה :נסיעה לאילת דרך כביש הערבה .נעבור בדרך השלום שהוא "גן הירק" של מדינת ישראל.
נתארח במושב עין יהב ובחוות האנטילופות במושב צופר.
יום שני :נחל שני דרומי ,הקניון האדום .תצפית "ואוו" .אחרי ארוחת הערב ,מפגש עם פלמחניק באום רשרש.
יום שלישי  -קניון שחורת" ,פוגרות" (מערכות השקייה) בחווה חקלאית עתיקה .אחה"צ " -שייט לאור השקיעה".
יום רביעי  -סיור ג'יפים .אחר הצהריים  -סיור מקיף בפארק תמנע.
יום חמישי :הר שחמון ,תצפית טאבה ,חוף המגדלור (אפשרות לצלילת שנורקלים).
יום טיול נוסף – טיול לבחירה מתוך שבעת ימי הטיול בסדרה "קום והתהלך בארץ" ,או בסדרה "בכל זאת יש בה משהו"

* יתכנו שינויים.

סמינר ים המלח – 'החיים בים המוות'
סמינר עומק בן  5ימים (ראשון בבוקר עד חמישי לפנות ערב)
 2ש"ש =  56שעות שנתיות ,קורס חובה ללא ציון
מועד 16-20 :לינואר ( 2022ויום טיול נוסף)
מדריך :יענקלה מזרה
מלון :ליאונרדו אין  /פרימה אואזיס (חצי פנסיון)

נפגש עם אתרים ומתיישבים באזור ים המלח.
יום ראשון  -מדבר יהודה -מדבר בצל הגשם :ירידה לים המלח דרך ירושלים ומעלה אדומים ,תצפית על ואדי קלט וביקור
במוזיאון הפסיפסים שבאכסנית השומרוני הטוב .ביקור במנזר המדברי דיר חג'לה .ביקור באתר הטבילה קאסר אל יהוד.
סיור רגלי בשמורת הטבע "עינות צוקים".
יום שני  -עין גדי -גן עדן בלב המדבר :ביקור בבית הכנסת הקדום של עין גדי .טיול רגלי בנחל ערוגות ונחל דוד :מתל גורן
דרך מעין עין-גדי ,מערת דודים ,מפל דוד.
יום שלישי – מצדה :ביקור רכוב בערד .עליה ברגל בשביל הסוללה .סיור במצדה :הארמונות ,החומה ,בית הכנסת ,בורות
המים ובית המרחץ .ירידה ברכבל .סיור רגלי בנחל בוקק .בערב :הרצאה בנושא :האם ים המלח נעלם?
יום רביעי  -ים המלח ומפעליו :הר סדום  -ביקור במפעלי ים המלח .סיור רגלי בנחל פרצים ,עליה להר סדום ,תצפית אל
כיכר סדום ומפעלי ים המלח .ירידה מהר סדום בשביל הסולמות.
יום חמישי  -חקלאות במדבר :ביקור במושב נאות הכיכר ,ב"פאטה מורגנה" וסיור רגלי בנחל זוהר.
יום טיול נוסף – טיול לבחירה מתוך שבעת ימי הטיול בסדרה "קום והתהלך בארץ" ,או בסדרה "בכל זאת יש בה משהו"

* יתכנו שינויים.

סמינר רמת הגולן ואצבע הגליל

סמינר עומק בן  5ימים (ראשון בבוקר עד חמישי לפנות ערב)
 2ש"ש =  56שעות שנתיות ,קורס חובה ללא ציון
מועד 27-31 :למרץ ( 2022ויום טיול נוסף)
מדריך :עקיבא גלר
מלון :נופי גונן (חצי פנסיון)

תופעות גיאולוגיות ייחודיות בנופה של הארץ ,סיור ב"ארץ פלגי מים" שלמרגלות החרמון ומקור המים
העיקרי של הכנרת ,התיישבות אנושית ויהודית באזור מאז ימי ההתנחלות ועד לתחילת ההתיישבות
הלאומית היהודית הציונית ,מלחמות ישראל המודרנית ובעיות הביטחון בגבולנו עם לבנון וסוריה,
הדרוזים בגולן ,ועוד.
יום ראשון  -דרום ומרכז רמת הגולן :נפתח בביקור במרכז
המבקרים באתר אשכול ,נבקר באתר רכבת העמק בצמח,
נעלה לדרום רמת הגולן אל "מצפה השלום" ,נמשיך לביקור
בבית הכנסת העתיק באום אל קנאטיר.
יום שני – ממרכז הרמה אל צפונה :נתחיל במסלול טיול
בשמורת גמלא ,נרד אל העיר העתיקה שחרבה בימי המרד
הגדול; נבקר בפארק הוולקאני ,ומשם לתצפית מרהיבה
מראש הר בנטל; נסיים את היום בביקור ובטעימות ב"יקב
אלפאסי" במושב אודם.
יום שלישי " -ארץ פלגי מים" :נתחיל את היום בסיור מרתק
בין כפרי הדרוזים בגולן .נמשיך אל אנדרטת "עוז  "77וסיפור
קרבות עמק הבכא .נרד אל הבניאס  -ביקור במעיינות והליכה רגלית עד למפל הבניאס ו"השביל התלוי".
יום רביעי  -אצבע הגליל :נתחיל את היום בנסיעה מאתגרת בצפון הגולן על גבי רכבי תום-קאר .ניסע למטולה " /הגדר
הטובה"  +תצפית דדו .משם הליכה בנחל עיון עד למפל התנור .נמשיך לכפר גלעדי ,לאתר הארי השואג וחלקת "השומר"
בבית הקברות של כפר גלעדי.
יום חמישי – שמורות הטבע הגדולות :נפתח את היום בשמורת תל דן הכנענית והמקראית ,ובשפע המים והצמחייה
הייחודית לשמורה; משם נמשיך לביקור בשאר ישוב ,באתר הזיכרון לאסון המסוקים .נסיים את הסמינר בביקור בשמורת
אגם החולה ,נצפה בחזיון ה"עופוריה" ונטייל בשבילי השמורה סביב האגם; חזרה לאזור המרכז בשעות הערב.
יום טיול נוסף – טיול לבחירה מתוך שבעת ימי הטיול בסדרה "קום והתהלך בארץ" ,או בסדרה "בכל זאת יש בה משהו"

* יתכנו שינויים.

קום והתהלך בארץ
סדרה בת  7טיולים
ימי רביעי ,יום שלם

מדריך :עקיבא גלר
 2ש"ש =  56שעות שנתיות ,קורס חובה ללא ציון

 7מפגשים מעניינים וייחודים בישראל שלא הכרתם .מפגשים עם נופים ,אתרים .תרבויות ואנשים.
תאריך

תיאור

06/10/21

חכמי תקופת המשנה בגליל התחתון  -נבקר באתרים מרכזיים של חכמי תקופת המשנה בגליל התחתון.
נתחיל בביתו של רבי יהודה הנשיא ,חותם המשנה ,בבית שערים .משם "נקפוץ" קפיצה קלה במעלה
הגבעה וקפיצה רבתי בזמן ,כ 1700-שנים קדימה ,אל תקופת "השומר" ואל האנדרטה לזכרו של אלכסנדר
זייד המשקיפה על בית הכנסת של יהודה נשיא .נמשיך אל בית שערים  -בית העלמין המפואר של עשירי
היהודים מהמאה השנייה ועד המאה הרביעית לספירה ,ונסיים את הטיול בסיור מאלף בעיר הסנהדרין
ציפורי.
אתרי ראשית ההתיישבות בעמק הירדן – נפגוש את המקומות אליהם הגיעו ראשוני המתיישבים ,אנשי
העלייה השנייה והשלישית בעמק הירדן .נבקר בחצר כינרת – החממה בה צמחה התנועה הקיבוצית
ותנועת המושבים ,נתוודע אל ראשוני המתיישבים הקבורים בבית העלמין של כינרת ,נבקר ב"בית
המוטור" המספר את סיפור התימנים בני העלייה השנייה ,נבקר באתר הטבילה הנוצרי ירדנית ,ונחתום
את היום בביקור באתר נהריים ואי-השלום אשר בממלכת ירדן.
נזירות מדבר יהודה  -מדבר יהודה היה בתקופה הביזנטית ביתם של אלפי נזירים נוצריים .חלקם הקטן
מצוי בו עד ימינו .נרד מירושלים בדרך מעלה אדומים בואכה ים המלח וערבות יריחו .נצפה בשרידיו
המפוארים של מנזר מרטיריוס שבמעלה אדומים ,נעצור באכסניית "השומרוני הטוב" ובמוזיאון
הפסיפסים של רצפות בתי כנסת וכנסיות .נבקר בקאסר אל יהוד ,אתר הטבילה והאפיפניה של הנוצרים
בירדן ונסייר במנזר בדיר חג'לה -הנזירים המבודדים במדבר.
כלניות והתיישבות בנגב המערבי  -הנגב המערבי הוא דוגמא ומופת לכיבוש השממה והפרחתה באמצעות
התיישבות וחשיבה יצירתית לאספקת מים במקום בו אין מים .מראשית שנות הארבעים של המאה
הקודמת נעשו ניסיונות להיאחז בחבל ארץ זה .נעבור דרך כמה אתרים המהווים אבני דרך בתולדות
האזור .נטייל מניר-עם ,ועד שדות הכלניות הפורחות סביב בארי .נסיים בביקור טעים ב"שביל הסלט".
עמק המעיינות  -נתחיל בתל יזרעאל ובעין יזרעאל הנובע למרגלותיו .מכאן נעפיל אל פסגתו של הגלבוע,
אל הר ברקן וכתף שאול .נגלוש מהגלבוע אל עמק בית שאן השופע מעיינות מים .נטייל לאורך נחל
הקיבוצים (ואף נטבול בו) .נסיים את הטיול בשימור המדהים שנעשה בעיר העתיקה של בית שאן על שלל
שכיות החמדה שנותרו בה לפני שחרבה ברעידת אדמה לפני כ 1300-שנה.
עין כרם – כפר בלב העיר  -עין כרם היא שכונה של העיר ירושלים ,אך במשך אלפי שנים היה המקום כפר
ציורי יפהפה בשוליה של העיר ,ואופיו הכפרי נשמר עד היום .מאז התקופה הביזנטית התקבעו מסורות
הקושרות בין עין כרם לבין יוחנן המטביל .לכבוד מסורות אלו הוקמו בכפר כמה וכמה אתרים נוצריים
יפהפיים .נהלך בין סמטאות הכפר ונבקר בכמה מאתרים אלו .נפגוש את תושבי השכונה העכשוויים
ונתארח בבית אחת מהם .נסיים את היום בטיול נינוח באתר הסטף.
צפת – עירם של המקובלים  -את סדרת הטיולים לשנה זאת נחתום בצפת עירם של המקובלים.
נתחיל את טיולנו בתצפית מהר כנען ,ומשם ניסע לצפת ונסייר בין סמטאותיה ואתריה של העיר בה נוצרו
כמה מנכסי צאן הברזל של התרבות והמסורת היהודית.

17/11/21

15/12/21

26/01/22

23/02/22

23/03/22

12/05/22

* יתכנו שינויים.

"בכל זאת יש בה משהו"

תרבות ,יצירה ואמנות בתל-אביב  -סדרה בת  7ימי סיור
ימי חמישי ,יום שלם
מדריכה :מיכל קרק ,ואמנים ,יוצרים ומרצים נוספים.
 2ש"ש =  56שעות שנתיות ,קורס חובה ללא ציון
 7ימי סיור מרתקים בעיר תל-אביב .כל יום יוקדש לאחד מתחומי היצירה ,האמנות והתרבות
ההופכים את העיר תל-אביב ללב הפועם של ישראל ,כפי שהיטיב כל כך לתאר אותה אלתרמן,
מגדולי היוצרים שחיו ויצרו בתל אביב:
בכל זאת יש בה משהו,
כן ,יש בה איזה משהו...
שכלל עוד לא היה שהוא
והוא כולו שלה שהוא.
כי יש בה איזה זיק שהוא,
שכלל הוא לא מזיק שהוא.
ויש בה איזה חן שהוא,
שלאחרת אין שהוא...
כל צר ומעצור שהוא
אותה לא יעצור שהוא,
כי אין כל פחד איכשהו,
אצלה זה כבר ילך שהוא.
לא ,אין בה כל ממש שהוא...
ובכל זאת יש בה משהו ...משהו ,בה יש!

(ראו פירוט המפגשים בהמשך)

תאריך

תיאור

21/10/21

מהסוף להתחלה :מגרפיטי לערש התרבות ,מפלורנטין עד סוזאן דלאל
ונדליזם או קישוט? לכלוך או אמנות? האם גרפיטי זה חוקי? יצירות צבעוניות וגדולות ,כתובות שנונות ,מחאה
חברתית וזעקת הדור הצעיר  -הכל מחכה לנו על הקיר.
נפתח את הסדרה בסיור בנושא אמנות הרחוב בשכונת פלורנטין ,בו ננסה להבין את הכתובת על הקיר ,מי הם אמני
הגרפיטי ,מה הם מבקשים לומר ומה הם מעדיפים להסתיר .חלקו השני של היום יוקדש לערש התרבות העברית
בסמטאות הקסומות ורוויות הסיפורים של שכונת נווה-צדק ,אמה של תל אביב .נסיים את היום בסיור מודרך
במוזיאון נחום גוטמן.

25/11/21

העיר הלבנה? איך זה נראה?  -ארכיטקטורה ואמנות קונספטואלית ברחובות העיר
מבט על האסתטיקה העירונית בלב העיר הלבנה ,העיר העברית הראשונה ,בה גגות רעפים קטנים נחבאים בין
בניינים לבנים ,גורדי שחקים מצלים על חזון "עיר גנים" .מה זה באוהאוס? מה "לובשת" העיר בשדרה הראשית?
נתבונן בארכיטקטורה ובאמנות החוצות מנקודת מבט ביקורתית ונשאל :מה בין חזון למציאות? מה בין יופי
לאמנות? מה נחלם ומה נבנה ומה באמת לבן בעיר הלבנה? נדון גם בנושאי שימור ושחזור ובחלקו השני של היום
ניפגש להרצאה ושיחה עם אדריכל/ית שימור מוביל/ה.

30/12/21

מכאן תצמח תרבות :הסינימטק ומוזיאון תל אביב לאמנות
נפתח בסיור במתחם גולדה ומוזיאון תל אביב לאמנות ,שם ,בין נכסי צאן ברזל של האמנות הישראלית והיהודית,
ננסה לאפיין את התרבות והיצירה המקומית ,ולשאול עד כמה הן מעצבות ומשקפות זו את זו :האמנות את החברה,
המדינה את היצירה .שאלה זו תלווה אותנו בחלקו השני של היום ,נדון ביצירה הקולנועית בארץ מאז ועד היום:
במה היא עוסקת ועד כמה היא מעצבת ו/או משקפת את החברה הישראלית.

03/02/22

החצר האחורית של תל אביב  -צבעוניות והשראה בתחנה המרכזית ובנווה שאנן
לא הייתן מסתובבות כאן בלילה ,לא הייתן מסתובבות כאן לבד ,אבל אם יודעים היכן לחפש ,מוצאים כאן קסם
מיוחד .כי יש שושנים בין החוחים ואמנות בין הפחים ,ופריחה של יצירה בלב התחנה המרכזית .נתחיל מסיור
בתערוכת הגרפיטי הבין-לאומית ,שנפרשת על כל קירות הקומה השביעית ,ועוד כמה פינות מעניינות בתוך מבנה
התחנה המרכזית.

03/03/22

סרנדה תל אביבית – העברית ננעצת בחמסין
מה בין כאב ויצירה? מהי שירה צעירה? מה בין משוררים לטיפה המרה? יום שכולו עברית ,שירה ומקורות השראה
בין מילות המשוררים הגדולים שפעלו בעיר העברית הראשונה .נעלה בעקבותיהם מן הים אל העיר הלבנה ,ונעקוב
גם אחר הקשר שבינם למדינה.

07/04/22

בחלקו השני של היום נקיים מפגש קריאה ושיחה עם סופר-משורר צעיר הפועל היום בזירת השירה העברית
הצעירה.
נסיכי התרבות העברית – על הבמה ומאחורי הקלעים
סיור ב"שכונת השחקנים" בצפון הישן של תל אביב ,יגולל את סיפור התיאטרון העברי ,היווצרותו ומטרותיו ,ולא
פחות חשוב ,הסיפורים האישיים של חלוציו ושחקניו .ואנשיו ,היווצרותו ומטרותיו ,יחסי אהבה ושכנות בעידן
התמימות ,וילד אחד שגדל בשכונה ,והמשיך לגור בה כל חייו ,בסיור נסקור את יצירתו של אריק אינשטיין ונשאל
כיצד הוא השפיע עלינו וכיצד נוף מולדתו השפיע עליו..
בחלקו השני של היום נתארח לסיור מאחורי הקלעים בתיאטרון הבימה

26/05/22

שוק או שיק?  -אמנות בשולי השוק
רחוב נחלת בנימין גובל בכרמל ומקיים יחסי גומלין עם השוק הסואן .נלך לאורך הרחוב ,נרים מבט אל שכיות
החמדה הארכיטקטוניות ונישיר מבט אל אמנות הרחוב הבוטה ,המתריסה .לאחר הפסקת הצהריים בשוק נשוב
אל המקום בו התחילה היצירה העברית בעיר – אל בית ביאליק ,ברחוב ביאליק.
נסכם את הסדרה וניפרד לקראת הקיץ שכבר עוד רגע והוא כאן.

* יתכנו שינויים בסדר המפגשים ובתוכן של כל מפגש.

תרבויות בראי הקולנוע – סינמטק ת"א
 14מפגשים ,בסינמטק תל אביב
ימי שני 18:00-21:15
 2ש"ש =  56שעות שנתיות ,קורס חובה ללא ציון

מפגשים עם תרבויות עולם מבעד לעדשת המצלמה .כל מפגש כולל סרט קולנוע עלילתי באורך מלא
והרצאה המבהירה את הרקע ההיסטורי ,תרבותי וחברתי של הסרט.

* יתכנו שינויים.

יצירות המופת המוסיקאליות בקולנוע
 7מפגשים ,בסינמטק תל אביב
ימי רביעי 10:00-13:15

עורך ,מרצה ומנגן – גיל שוחט
 1ש"ש =  28שעות שנתיות ,קורס חובה
סדרת הרצאות -קונצרטים העוסקת בקשר בין יצירות מופת מוסיקאליות מהקלאסיקה ,ובין אומנות הקולנוע .כל מפגש
יציג וינתח יצירה מוסיקאלית ,ויראה אותה בגירסה הקולנועית ,ובהקשרה האומנותי .המפגשים יעניקו חווית התבוננות
תרבותית ואומנותית חדשה ,גם על היצירות המוסיקאליות וגם על היצירות הקולנועיות .בנוסף ,יבוצעו יצירות של
המלחינים הנדונים בסדרה ,בקונצרטים חיים.
תאריך

* יתכנו שינויים.

תיאור

יצירה מוסיקאלית

יצירה קולנועית

