תשע״ח 2017-2018

מרכז השכלה ,הכשרה והעשרה

להצלחה יש בית

דבר ראש העיר
תושבים יקרים,
בת-ים מעמידה את החינוך בראש סדר העדיפויות העירוני ,מתוך תפיסתה
ואמונתה כי החינוך הוא המפתח ליצירת עתיד טוב ואופק תעסוקתי איכותי.
בעשייה זו משתלבת מכללת בת-ים ,המהווה את אחד ממוסדות החינוך
החשובים והמרכזיים בעיר .היא מציעה מגוון רחב של מסגרות לימוד ,קורסים
והכשרות להרחבת ההשכלה ,הידע והדעת.
במכללת בת-ים עומד מערך עשיר הכולל לימודים בתיכוניה ,בקתדרה
העממית וכן לימודים לתואר ראשון ושני בשלוחת האוניברסיטה הפתוחה ,וכל
זאת במרחק הליכה מהבית.
אף פעם לא מאוחר מדי ללמוד ולהעשיר את הדעת וכל גיל מתאים לכך.
אני מזמין את כולכם להצטרף לאלפי הלומדים ,וליהנות מהפעילות הענפה,
להשתלב במסגרת איכותית ולגלות עולמות חדשים.
בברכת הצלחה,
יוסי בכר
ראש העיר

דבר מנהלת מכללת בת-ים
שנת הלימודים תשע״ח נפתחת במכללת בת-ים עם הקו המנחה של ״עיר
לומדת״ ,המכיר בחשיבות ״למידה לחיים״ לכל אדם ,בכל שלב בחייו.
בידיעון שלפניכם ,מגוון רחב מאוד של חוויות למידה  -בלימודים אקדמיים,
בקורסים להכשרה מקצועית ,ובלימודי הקתדרה הכוללים לימודי העשרה
ותרבות הפנאי ,וכן טיולים ברחבי ארץ ישראל.
אני מזמינה את כולכם להצטרף לאלפי הלומדים שבחרו ללמוד במכללת בת-
ים ,ולהשתלב בחוויה לימודית מהנה ואיכותית.
בברכת למידה מהנה,
עופרה שמיח
מנהלת מכללת בת-ים

2

מופע פתיחת שנה

 - 2.11.17שיקאגו

עיר הארכיטקטורה ,הפשע והבלוז

דבורה רוטברט תיקח אותנו לשיקאגו ,בה נולדו
גורדי השחקים ובה פרחו הפשע והבלוז.
אנסנבל ״מונדו״ ינעים בשירים מוכרים ואהובים
של נט קינג קול ,פראנק סינטרה ועוד.
האודיטוריום העירוני רח' הדדי  6בת-ים
יום ה' בין השעות 10.00-11.30
עלות כרטיס למופע( ₪ 65 :הנחה לתושב בת-ים)
*כולל שתיה וכיבוד קל
*לרשומים לסדרה ״על ארצות ומקומות קסומים״ מחיר המופע כלול במחיר הסדרה

מופע סיום שנה

 - 28.6.18קרחונים בקצב הטנגו
דבורה רוטברט תיקח אותנו לבואנוס איירס ,פאריס
של דרום אמריקה ,לבארי לוצ'ה ,ולנופים המופלאים
של ארץ האש.
הזמרת סילביה קיגל ורקדני טנגו ילוו את המסע
בשירים פופולרים של האיזור וכמובן ,בריקודי טנגו!
האודיטוריום העירוני רח' הדדי  6בת-ים
יום ה' בין השעות 10.00-11.30
עלות כרטיס למופע( ₪ 65 :הנחה לתושב בת-ים)
*כולל שתיה וכיבוד קל
*לרשומים לסדרה ״על ארצות ומקומות קסומים״ מחיר המופע כלול
במחיר הסדרה

מידע והרשמה :מכללת בת-ים ,רח' רהב  ,7בת-ים
טל'03-5066205 ,03-5081378 ,03-5080981 :
פקס www.byc.co.il 03-5082637 :קבלת קהל ימים א'-ה' בין השעות 8.00-13.00
ימים א'-ד' בין השעות 16.30-18.30
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פותחים שבוע עם סדרת הרצאות מרתקת בנושאים רב תחומיים

 10.12.17מוטיב האור באמנות הציור ,הפיסול
והמיצב .מרצה :חנה ארבל

ימי א' בין השעות 9.30-11.00

סיפור שכזה...

מדע
5.11.17

משרלוק הולמס ועד  - CSIמדע בשרות המשטרה .מרצה :ד"ר סיגל ביצור

קולנוע

 12.11.17אביב של סתיו  -הזדמנויות של
שמחה בכל גיל .כיצד הקולנוע,
הפסיכולוגיה ,הפילוסופיה ,הספרות
הציגו את אפשרות לחיות חיים שיש
בהם שמחה ומשמעות גם בגיל
מבוגר? האם הזמן הוא נטל או נכס?
מרצה :ענת שפרן אור

סיפור חיים אישי

 19.11.17היציאה מארון הקודש והחזרה בתשוקה .סיפור בתו של שליח הרבי מויז'ניץ,
שיצאה באומץ מהחברה החרדית ולימים  -גם מהארון .מרצה :היידי מוזס

דמותו של מנהיג

 50 26.11.17גוונים של פוטין .מיהו נשיא רוסיה? דיקטטור כפי שחושבים במערב ,או
פטריוט כפי שרואים אותו ברוסיה? על הפופולאריות העולה וצומחת של
פוטין ,על אישיותו ועל מעמדו ברוסיה ,וגם על היכרות אישית עם האיש.
מרצה :נינו אבסדזה  -חברת כנסת לשעבר ,עיתונאית ,פרשנית ומרצה

ריגול

 3.12.17יהודים בשרות הביון הסובייטי .פרשות הריגול של ליאפולד טרפר ,ישראל
בר ,קלמנוביץ ופרשת הריגול שהסעירה את העולם  -בני הזוג אתל ויוליוס
רוזנברג .מרצה :משה כץ
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טעימות תרבות ודעת

אמנות

 24.12.17אהבתי הראשונה .סיפורו המשעשע
של גדול סופרי היידיש ,שלום עליכם,
אודות מורה פרטי ,לנער עשיר ומפונק,
המתאהב אהבה אסורה ונואשת בפעם
הראשונה בחייו .אהבה זו עומדת
לערער את כל עולמו...
מגיש :השחקן יניב שטרייפלר

דמות מהעבר

 31.12.17מארי קירי :אישה ,אימא ,פמינסטית ומדענית דגולה .מרצה :אוריה דפנה

תנ״ך

7.1.18

נשות המקרא דורשות צדק חברתי! כיצד הצליחו נשות המקרא ,מתוך
המרחב הביתי והמסוגר ובחברה גברית ,להשפיע ולהיכתב בספר
הספרים? מרצה :ד"ר אביבית שוויקה מתניה

סיפור שכזה...

 14.1.18״פגישה ראשונה״ פרק מתוך הספר ״אהבת
שאול״ מאת אלי עמיר .מפגש בין חברתו
(האשכנזייה) של שאול ,בן למשפחה סטי״ת
שורשית , ,עם הוריו .המפגש הטעון ברגשות
ובחששות ,משעשע ומרגש ו...מעורר תאבון,
מדובר בארוחת ערב ספרדית ,והכל על רקע
ירושלים של שנות השישים...
מגיש :השחקן יניב שטרייפלר
מחיר 10( ₪ 350 :מפגשים)
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רגע לפני החגים

״נכון לעכשיו״

מרצה :ישראל פיבקו ,מרצה בכיר
לפילוסופיה יהודית ותנ״ך

מבט מאחורי ההתרחשויות האקטואליות
שעל סדר היום המדיני והביטחוני

ימי ג' בין השעות 11.00-12.30

ימי ב' בין השעות 9.00-10.30

קין בעל התשובה הראשון  -מה יש לו ללמד אותנו על החיים?
חגי תשרי עוסקים בשאלת חזרה בתשובה .עשרת ימי תשובה מחברים בין ראש השנה
ובין יום כיפור .אך נשאלת השאלה האם תיתכן האפשרות לחזרה בתשובה? איך ניתן
לתקן מעשה שלא ניתן לתיקון? בספר בראשית החוזר בתשובה הראשון היה קין
שהרג את הבל .מדוע אלוהים קיבל אותו בתשובה? איך הבינה הנצרות את קין? ומה
מלמד קין אותנו היום?

מרצה :יריב פלד  -חוקר ומרצה בכיר בענייני צבא ובטחון

תאריכי מפגשים.26.3.18 ,12.3.18 ,19.2.18 ,29.1.18 ,15.1.18 ,1.1.18 ,18.12.17 ,20.11.17 :

תאריכי מפגשים26.9.17 ,5.9.17 :

מחיר 8( ₪ 300 :מפגשים)

בסדרת המפגשים המרתקת ,ננתח מגוון סוגיות אקטואליות העומדות על סדר
היום המדיני ביטחוני של מדינת ישראל ,בדגש על היבטים אסטרטגיים אזוריים
ובילטראליים.

מחיר₪ 80 :

קסם המילה  -אהבה בין השורות
מרצה :דבורה רוטברט ,מרצה בכירה בנושא ספרות ותרבויות
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בחברותא

כשהמדרש פוגש את ההגות המודרנית
מרצה :ישראל פיבקו ,מרצה בכיר לפילוסופיה יהודית ותנ״ך
ימי ב' בין השעות 9.00-10.30

ימי ב' בין השעות 11.15-12.45
 12.11.17דליה רביקוביץ  -האהבה ,החיים והשירה (המפגש מלווה בשירים מולחנים)
 26.11.17״אהבה בצל העוזרד״  -בין ספרות לקולנוע  -סיפור אהבה על רקע מהפיכת
התרבות בסין
 10.12.17אליס מונרו  -אמנית הסיפור הקצר ״מי
את חושבת שאת״? סיפורים קצרים
המאירים רגעי מפנה בחיים
 24.12.17מסע ספרותי בויאטנאם  -מסע מצולם
בעקבות ״המאהב״ של מרגרט דיראס
 7.1.18״גדר חיה״  -דורית רביניאן  -סיפור על
אהבה בלתי אפשרית
 21.1.18אב ובתו  -יעקב אורלנד ושמרית אור -
בין פזמון לשירה ,בין אהבה להערכה

תאריכי מפגשים22.1.18 ,8.1.18 ,25.12.17 ,11.12.17 ,27.11.17 ,13.11.17 ,30.10.17 ,16.10.17 :

מחיר 6( ₪ 230 :מפגשים)

מחיר 8( ₪ 300 :מפגשים)

בסדרת מפגשים יתרחש דיון ולימוד משותף סביב
מדרשי חז״ל והגות מודרנית .אנו נלמד איך ניתן ללמוד
מדרש ,מה ייחוד המדרש מכל טקסט הגותי אחר,
ובמה שונה עולם המדרש מהתורה .נשווה הגות זאת
לדתות אחרות ולזרמים הגותיים שמרחוק באו.
נדון באחת השאלות המרכזיות שאדם שואל את עצמו
ביחס לעולם :האם העולם נברא? אולי העולם נצחי?
מהו המתח היסודי בין המדע והתורה.
ועוד שאלת קיום גן עדן :האם הכוונה למשהו לאחר
מותו של האדם? או מקום הנמצא במציאות .מה הייתה
כוונתו של הבורא ליצור את גן עדן? ועוד שאלות
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מרצה :עומר שומרוני ,מבקר המוזיקה הקלאסית של ״מעריב״ ו״אופוס״ ,מרצה למוזיקה
באוניברסיטת ת״א
ימי ב' בין השעות 11.00-12.30
במהלך הסדרה נתוודע לכמה מיצירות המופת של גדולי המלחינים ,תוך צפייה מודרכת
בדוגמאות מביצועי די.וי.די מעולים של מיטב המבצעים והמנצחים.
תאריכי מפגשים:
 16.10.17הקונצ'רטי הגדולים לכינור ממנדלסון ועד ברהמס
 30.10.17ברליוז  -״הסימפוניה הפנטסטית״
 13.11.17שומאן  -מחזור השירים ״אהבת משורר״ (מפגש )1
 27.11.17שומאן  -מחזור השירים ״אהבת משורר״ (מפגש )2
 18.12.17מוצרט  -הסונטה לשני פסנתרים
 1.1.18יוהאן שטראוס  -״הדנובה הכחולה״  -חגיגת ואלסים ופולקות מווינה עם
גוסטבו דודאמל
 15.1.18הסולנים הגדולים של עולם האופרה  -מפגש חווייתי מרהיב עם אריות
ודואטים אופראיים בביצוע זמרי האופרה הגדולים בעולם (מפגש )1
 29.1.18הסולנים הגדולים של עולם האופרה (מפגש )2
מחיר( ₪ 300 :לסדרה בת  8מפגשים)
* לידיעת תלמידים ממשיכים  -הקורס חדש לחלוטין ,וכל היצירות שיוצגו בו לא הוצגו בשנים קודמות.
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היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית

תנ״ך כאן ועכשיו

מיצחק ועד יעקב  -חלק א'

מיהו יצחק אבינו? ומדוע ברח יעקב מביתו?
מרצה :ישראל פיבקו  -מרצה בכיר לפילוסופיה יהודית ותנ״ך
ימי ג' בין השעות 11.00-12.30
ספר התנ״ך נחשב אחד הספרים
הנפוצים ביותר בעולם .מה מיוחד בו?
מה הקשר בין התנ״ך שנכתב לפני
אלפי שנה להיום? בסדרת הרצאות על
משמעות התנ״ך כאן ועכשיו נתמקד
ברלוונטיות של המחשבה התנכית
לאדם המודרני .הדילמות המרכזיות
שנתמודד בהם הן :היחסים בן אדם
לעצמו .היחס בין אדם לאשתו .בין אדם
לבניו ,יחסי אחים ועוד .הלימוד מבוסס
על פשטו של מקרא ,מדרשים ,והגות
מודרנית.
בין הנושאים בקורס:
• יחסים בין אברהם ליצחק כביטוי
למערכת בין הורים וילדים
• האם רבקה רצתה את העבד במקום
יצחק?
• מה אבימלך ראה מהחלון?
• יצחק הציוני הראשון
• יצחק ורבקה הורים למופת  -אולי לא?
• איך מוכרים בכורה?
• למה יעקב ורבקה רוצים לרמות את יצחק?
תאריכי מפגשים6.2.18 ,23.1.18 ,9.1.18 ,26.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17 ,24.10.17 :
מחיר( ₪ 300 :לסדרה בת  8מפגשים)
* נושאי השעורים תלויים בקצב התקדמות הקבוצה וניתן להצטרף בכל שלב
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מג'ורג' (וושינגטון) ועד דונאלד (טראמפ)
פרקים בהיסטוריה ובתרבות של ארצות הברית

מרצה :ד״ר הילה גבע אבירם Ph.D ,נטורופתית

מרצה :אלון קליבנוב  -הסטוריון צבאי המציג את
ההיסטוריה בראי האמנות והתרבות

ימי ג' בין השעות 9.30-11.00
תאריכי מפגשים:
 7.11.17הקשר בין תזונה ומצב נפשי לפעילות גופנית
 21.11.17הכרת המזונות
 28.11.17צורות בישול  -התאמת תפריטים למצבים
השונים
 5.12.17מערכת הנשימה  -הכנה לחורף
 26.12.17לחץ דם  -בלי לחץ
 9.1.18הכולוסטרול ,הטוב ,הרע והמכוער
 23.1.18החיידקים הטובים
 6.2.18איזון סוכר בגוף ומניעת סוכרת

ימי ג' בין השעות 9.00-10.30
שנתיים אחרי שכריסטופר קולומבוס הגיע ל״הודו״,
כבר מופיעות המלים ״עולם חדש״ במכתביו של
אמריגו וספוצ'י .חיש מהר תתחיל היבשת החדשה,
שהתגלתה בחצי הכדור המערבי להיקרא על
שמו  -״אמריקה״ .העולם החדש מתנער מעולו
של הישן ומנסה לבנות לעצמו מציאות חדשה .מלחמות ,גלי הגירה ,ותהליכים פנימיים
משמעותיים עתידים לעצב את העולם החדש עד שיהפוך למעצמה עולמית.
תאריכי מפגשים6.2.18 ,23.1.18 ,9.1.18 ,26.12.17 ,5.12.17 ,21.11.17 ,7.11.17 ,24.10.17 :

* מיועד ללומדים חדשים

מחיר 8( ₪ 300 :מפגשים)

אמנות קצת אחרת
מרצה :יוסי שילוח  -צייר ,בוגר בצלאל ואקדמיות לאמנות בניו יורק ומקסיקו ,חוקר
ומטייל בעולם
ימי ב' בין השעות 11.00-12.30
בסדרה נעסוק בהיבטים של תחומי האמנות והאדריכלות במקומות שונים ברחבי
העולם .הסדרה מיועדת לקהל הרחב ומדגימה שהאמנות קיימת בכל מקום ולכל אחד.
בין נושאי הקורס:
• אדריכלות נושקת לאמנות  -מבנים מרהיבים ברחבי העולם שנבנו ע״י אדריכלים
נושאי פרסים.
• שילוב של מסורת ופוסטמודרניזם באדריכלות ובאמנות
• פולק ארט  -אמנות עממית בארה״ב  -אדוארד הופר ג'ורג'יה אוקיף ואחרים
• פסטיבלים ,מסורות ,תרבויות ואמנות
• אמנות רב תחומית המשלבת טכניקות שונות ואף מנוגדות
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אורח חיים בריא (חלק א')

תזונה במחשבה  -רפואה מונעת (חלק ג')
ימי ג' בין השעות 11.00-12.30
7.11.17
21.11.17
28.11.17
5.12.17
26.12.17
9.1.18
23.1.18
6.2.18

מזונות על  -מהחי ומהטבע
נשים במעגל החיים  / PMS -פוריות  /גיל מעבר
ניקוי גוף פנימי  -״הכבד״ מעבדה ראשית של הגוף
אי סבילות למזון  -אלרגיה ומערכת חיסון
הפרעת קשב וריכוז
תוספי מזון  -צבעי מאכל וחומרי שימור
תזונה אורטומולקולרית  -ויטמינים ומינרלים
התמודדות בכאב  -הכאב הטוב והרע

* מיועד גם ללומדים ותיקים וגם לחדשים

תאריכי מפגשים5.2.18 ,22.1.18 ,8.1.18 ,11.12.17 ,4.12.17 ,20.11.17 ,6.11.17 ,23.10.17 :
מחיר 8( ₪ 300 :מפגשים)
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מרצה :דפנה אוריה ,מרצה בכירה להיסטוריה

מנחת הסדנה :בלה טוביאנה  -מנחת קבוצות מוסמכת ומורה ומטפלת בצ'י קונג.

ימי ד' בין השעות 11.00-12.30

ימי ה' בין השעות 11.00-12.00

8.11.17
22.11.17
6.12.17
20.12.17
3.1.18
17.1.18
31.1.18
14.2.18

הערבים משתלטים על חצי האי האיברי
ספרד המוסלמית והיהודים  -חסדאי איבן שפרוט
החליפות המוסלמית בחצי האי האיברי מתחילה להתפורר  -שמואל הנגיד ובנו
היצירה הרוחנית ,דתית ,פילוסופית  -ספר הקבלה והזוהר .שלמה אבן גבירול
ויהודה הלוי
גדול הדור  -הרמב״ם
חצי האי האיברי בין נצרות לאיסלאם  -הרמב״ן
בין כיבוש גרנדה לגירוש היהודים
מנהיג דור הגירוש ,דון יצחק אברבנאל

מחיר 8( ₪ 300 :מפגשים)

״רגע חושבים״

תכנית פויירשטיין לקידום ופיתוח
כישורי החשיבה
בהנחיית :מכון פויירשטיין
ימי ד' בין השעות 9.00-10.30
המוח שלנו הינו איבר גמיש ודינמי המסוגל להתחדש
ללא מגבלת גיל .השינוים במוח הינם תולדה של
מחשבות ו/או פעולות שונות שאנו עושים מלידות ועד
זקנה .כלומר ,המוח מגיב להתנסויות ,וככל שמאמנים
ומאתגרים אותו יותר כך ילך וישתפר תפקודו.
בסדנא נכיר את תהליכי החשיבה ,נזהה את סגנון ודפוס החשיבה שלנו ,ועיקר נתאמן
בעזרת מערכת כלים ייחודית לאימון והבנייה של תהליכי הלמידה שלנו  -כל אחד יכול.
תאריכי המפגשים  -שלב ,20.12.17 ,6.12.17 ,29.11.17 ,22.11.17 ,15.11.17 ,8.11.17 ,1.11.17 :1
21.2.18 ,14.2.18 ,7.2.18 ,31.1.18 ,24.1.18 ,17.1.18 ,10.1.18 ,3.1.18 ,27.12.17
מחיר 16( ₪ 600 :מפגשים)
* מיועד ללומדים חדשים
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קורות היהודים בספרד (תור הזהב) מגיאות לגירוש

סדנת צ'י קונג  -אילוף אנרגית החיים
מטרת הצ'י קונג היא להשיג איזון לגוף ולנפש .בסדנה נעשה תרגילים פסיכו
פיזיים אשר יעוררו ויזרימו את האנרגיה בגופנו ויצרו תהליך של ריפוי עצמי,
ורכישת מיומנויות של יציבות ,גמישות ,שיווי משקל וקואורדינציה.
הצ'י קונג מתאים לכל גיל ,נעשה בגוף רפוי ובמינימום מאמץ .ניתן להתאמן
בעמידה או בישיבה על כסאות.
תאריכי מפגשים סדרה א',7.12.17 ,30.11.17 ,23.11.17 ,16.11.17 ,9.11.17 ,2.11.17 ,26.10.17 :
21.12.17
תאריכי מפגשים סדרה ב'15.3.18 ,8.3.18 ,22.2.18 ,15.2.18 ,8.2.18 ,25.1.18 ,18.1.18 ,11.1.18 :
תאריכי מפגשים סדרה ג'21.6.18 ,14.6.18 ,7.6.18 ,31.5.18 ,24.5.18 ,17.5.18 ,10.5.18 ,26.4.18 :
מחיר( ₪ 300 :לסדרה בת  8מפגשים)
* ניתן להצטרף בכל שלב

קורס מחשב לאזרחים ותיקים
מורה :אברהם טוחולוב
קורס מתחילים  -הקורס מיועד לחסרי ידע בתחום המחשבים .הדגש לאורך הקורס
יהיה התמודדות ורכישת מיומנות בשימוש ובתפעול המחשב .הכרות בסיסית עם
מערכת הפעלת חלונות ,מעבד תמלילים וורד ,אינטרנט ודואר אלקטרוני
קורס בינוני  -הקורס מיועד למכירים את תהליך
העבודה במחשב האישי ,המעוניינים להרחיב את הידע
ולשפר מיומנויות עבודה במחשב ,נכיר תוכנות נוספות
כמו אקסל ותוכנה ליצירת מצגות
קורס מתקדמים  -נשפר מיומנויות שלמדנו בקורסים
הקודמים .נלמד שמירת קבצים על אמצעי אחסון
החיצוניים כמו  ,disk on keyצריבת חומר על CD
ו .DVD-צילום ועיבוד תמונות ,גלישה באינטרנט ,דואר
אלקטרוני ,הכרת הרשתות החברתיות פייסבוק וטוויטר
מחיר 10( ₪ 500 :מפגשים)
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ימי ה' בין השעות ( 10.00-11.30באודיטוריום העירוני)
2.11.17

שיקאגו  -עיר הארכיטקטורה ,הפשע
והבלוז מופע
דבורה רוטברט תיקח אותנו לשיקאגו,
בה נולדו גורדי השחקים ובה פרחו
הפשע והבלוז.
אנסנבל ״מונדו״ ינעים בשירים מוכרים
ואהובים של נט קינג קול ,פראנק
סינטרה ועוד

 16.11.17גאנה  -מסע אל ״כוכב לכת״ אחר  -הרפתקאות במרחבי הסוואנה הנידחת.
מרצה :דליה וייס
 30.11.17מרכז אמריקה :על החיים ועל המוות  -מסע מרהיב במרכז אמריקה בעקבות
בני המאיה שלא ממש נעלמו בין דפי ספרי ההיסטוריה .נגלה כיצד תרבויות
עתיקות קובעות את סדר היום בעולם החדש ,גם במאה ה .21-בין סלסה,
סיאסטה וסמים כיצד תפיסות תרבותיות עתיקות משפיעות על  -מלחמת
האזרחים המקסיקנית העכשווית שאוהבים להתעלם ממנה ...וגם :כיצד
המקסיקנים זוכים לחיי נצח? מרצה :נפתלי הילגר
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ארצות ומקומות קסומים

11.1.18

הודו  -הקסם והחידה .מסע בין האתרים המרכזיים והמרהיבים
ביותר בהודו הקלאסית .נבקר בטאג' מהאל ,במקדש הזהב הסיקי
באמריצר ,בעיר הטיבטית
דהרמסלה ובפניני רג'סטאן.
נצא מהמונומנטים המרשימים
אל הרחוב ההודי ,ונדבר על
הניגודים הרבים המרתקים
המאפיינים את המרחב הזה:
קדושה וחולין ,מסורת וקידמה,
עושר ועוני .מרצה :מורן קושניר
צילום :מורן קושניר

 25.1.18קצ'קר ,מיערות הגשם אל המדבר
בצפון מזרח טורקיה ,על גבול גאורגיה ,נמצא רכס הרי הים השחור.
אנשיו היפים הם פסיפס אתני מרתק שהוא ספר ההיסטוריה של האזור.
והם מגדלים תה בחלקו השופע ואורז בחלקו הצחיח וחיים בפיסת גן
עדן .מרצה :זוהר נבון
8.2.18

קולומביה ואקוודור  -מסע מרתק אל שבטי האינדיאנים ,כפרים
מסורתיים ,שווקים סגנוניים ,נופים מרהיבים ,פסטיבלים הזויים ,מוסיקה
קצבית ,קרנבל ועוד .מרצה :דליה וייס

 14.12.17טוקיו  -הבירה המודרנית של יפן .בין מקדשים לאדריכלות עכשווית .בין
מתאבקי סומו לסצנת הלבוש של נערות ארג'וקו .מרצה :דבורה רוטברט
 28.12.17העולם התת ימי הקסום של שוניות האלמוגים באיי הפילפינים
הצלילות באיי הפיליפינים חושפות עולם תת ימי עשיר ומסתורי של שוניות
אלמוגים טרופיות ,שבהן חיים אינספור בע״ח ,היוצרים מארג חיים מורכב.
זה אחד האזורים הימיים העשירים ביותר
בעולם והוא משמר מגוון מינים גבוה.
ההרצאה תציג באמצעות צילומים תת
ימיים מרהיבים וסרטים את עושר הזה ,יחד
עם סודות הקיום של היצורים הימיים ויחסי
הגומלין ביניהם .תהיה התייחסות גם לקשר
בין האדם לבין השוניות והשפעתו עליהן.
מרצה :ד״ר רמי קליין ,ביולוג ימי וצלם תת ימי
14

מחיר הסדרה 8( ₪ 360 :מפגשים)
* רצוי להגיע חצי שעה קודם להתכנסות וכיבוד קל
* הנהלת המכללה שומרת לעצמה הזכות לשנות את נושאי המפגשים בהתאם לנסיבות
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טעימות תרבות ודעת
ימי א' בין השעות 9.30-11.00

נקודה על פני הגלובוס
4.3.18

אמנות
11.3.18

מגיאורגיה באהבה
מה משותף לפרומתיאוס ,גיזת הזהב ,הארגונאוטים ,סטאלין ויין? גיאורגיה-
ארץ קטנה עם היסטוריה גדולה ומרתקת ,טבע מדהים ותרבות עשירה ,בה
מטשטשים הגבולות בין מיתולוגיה למציאות ,בין קולנוע לפוליטיקה.
מרצה :נינו אבסדזה ,ח"כ לשעבר ,עיתונאית ופרשנית לענייני רוסיה

אנטוניו גאודי  -האדריכל ששינה את פני ברצלונה .מרצה :חנה ארבל
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מדע

 22.4.18רפואה מותאמת אישית  -הישגי המדע יכולים להבטיח לנו טיפול רפואי
ומותאם אישית  -לגנטיקה שלנו או של המחלה שלנו .מה כבר קיים ולמה
עדיין צריך לחכות .מרצה :ד"ר סיגל ביצור

סיפורי ריגול
6.5.18

נוכלים בשרותי המודיעין  -מאיש הביון נדרשות תכונות מיוחדות .כאשר
הוא פועל בארץ היעד הוא אמור לשקר במיומנות רבה ,לדעת לפרוץ
במומחיות למקומות שונים .לעיתים אף לחטוף או לחסל אנשים .אך
כאשר הוא חוזר למולדתו ,עליו להפוך ולהיות אזרח הגון .דרישות אלו
גרמו לעיתים לגייס נוכלים לשרותי המודיעין ,נוכלים שגרמו לנזק לא
קטן ...מרצה :משה כץ

סיפור שכזה...

 13.5.18״האוצר״  -ריצ'רד היירנג'ר היה אדם מאושר .חייו היו מושלמים .כמעט.
אלא שאז מצא אוצר בדמות סוכנת בית .האם חייו יכולים להיות
מושלמים יותר? סיפורו של הסופר הבריטי הקלאסי סומרסט מוהם.
מגיש :השחקן יניב שטרייפלר

תנ״ך

3.6.18

מה בין מגילת רות למעשה תמר?
מרצה :ד"ר אביבית שוויקה מתניה

דמות מן העבר

 10.6.18קלאופטרה  -נסיכה ,מלכה המציתה את
הדמיון מזה אלפי שנים .מרצה :אוריה דפנה

סיפור שכזה...

 18.3.18נשים מסביב לעולם  -הולכות נגד הזרם  -ילדות ,נערות ונשים מתרבויות שונות
מסביב לגלובוס מנהלות מאבק במוסכמות החברתיות .מרצה :ענת שפרן אור

 17.6.18״בתחפושת״ מאת יצחק בשביס זינגר  -בעלה של תמר'ל היפהפייה ,נעלם
באישון ליל ולא נראה יותר .מדוע הסתלק ולאן נעלם ,לא ידוע לאיש.
התעלומה לא מרפה מתמר'ל עצמה עד שיום אחד היא מחליטה לקחת את
גורלה בידיה ולא לשוב בחזרה לביתה אלא עם התשובות האמיתיות… סיפור
זה עוסק באמונה הנמצאת במאבק עם ההגשמה האישית והשכל הישר.
מאבק ,שלא נס לחו ,למרבה הצער ,גם בימינו .מגיש :השחקן יניב שטרייפלר

 15.4.18במוח יש שינויים רבים לאורך השנים ,נכיר את מבנהו ונלמד אסטרטגיות
לתחזוקתו .מרצה :אורית אבידר

מחיר 10( ₪ 300 :מפגשים)

קולנוע

תפקודי מוח
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מרצה :ישראל פיבקו ,מרצה בכיר לפילוסופיה יהודית ותנ״ך
ימי ב' בין השעות 9.00-10.30
תאריכי מפגשים18.6.18 ,4.6.18 ,21.5.18 ,7.5.18 ,23.4.18 ,9.4.18 ,19.3.18 ,5.3.18 :
מחיר 8( ₪ 300 :מפגשים)

אמנות קצת אחרת
מרצה :יוסי שילוח  -צייר ,בוגר בצלאל ואקדמיות לאמנות בניו יורק ומקסיקו ,חוקר
ומטייל בעולם
ימי ב' בין השעות 11.00-12.30
תאריכי מפגשים25.6.18 ,11.6.18 ,28.5.18 ,14.5.18 ,30.4.18 ,16.4.18 ,26.3.18 ,12.3.18 :
מחיר 8( ₪ 300 :מפגשים)

היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית
מרצה :עומר שומרוני ,מבקר המוזיקה הקלאסית של ״מעריב״ ו״אופוס״ ,מרצה למוזיקה
באוניברסיטת ת״א
ימי ב' בין השעות 11.00-12.30
תאריכי מפגשים:
 5.3.18מוצרט  -הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 23
 19.3.18פוצ'יני  -האופרה ״מאנון לסקו״ (- )Manon Lescaut
מפגש 1
 9.4.18פוצ'יני  -האופרה ״מאנון לסקו״ (- )Manon Lescaut
מפגש 2
 23.4.18שופן  -ארבעת ה״סקרצי״ ()Scherzi
 7.5.18צ'ייקובסקי  -סימפוניה מספר 6
 21.5.18בטהובן  -הסונטה ״הפאתטית״ וסונטות נבחרות
אחרות לפסנתר
 4.6.18אריאל רמירז  -״מיסה קריאוז'ה״ ()Misa Criolla
 25.6.18באך  -״מגניפיקט״ ()Magnificat
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בחברותא  -כשהמדרש פוגש את ההגות המודרנית

תנ״ך כאן ועכשיו

מיצחק ועד יעקב  -חלק ב'

מרצה :ישראל פיבקו  -מרצה בכיר לפילוסופיה יהודית ותנ״ך
ימי ג' בין השעות 11.00-12.30
תאריכי מפגשים19.6.18 ,5.6.18 ,22.5.18 ,8.5.18 ,24.4.18 ,10.4.18 ,20.3.18 ,6.3.18 :
מחיר( ₪ 300 :לסדרה בת  8מפגשים)
* נושאי השעורים תלויים בקצב התקדמות הקבוצה וניתן להצטרף בכל שלב

תזונה במחשבה  -רפואה מונעת (חלק ב')
ימי ג' בין השעות 9.30-11.00
6.3.18
20.3.18
10.4.18
24.4.18
8.5.18
22.5.18
29.5.18
5.6.18

אור על האור  -העור כראי הנפש
התמודדות עם הפרעות שינה
חוש הריח והטעם
מערכת העיכול כמערכת עצבים שניה
חיזוק ושימור הזכרון
אל תיתן לגיל מעבר  -לקראת זיקנה
מחלת הסרטן בראייה טבעית
תזונה על פי סוג גוף גנטי

מחיר( ₪ 300 :לסדרה בת  8מפגשים)
* מיועד גם ללומדים ותיקים וגם לחדשים

מחיר( ₪ 300 :לסדרה בת  8מפגשים)
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ימי ה' בין השעות ( 10.00-11.30באודיטוריום העירוני)
8.3.18
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ארצות ומקומות קסומים

 10.5.18נפאל וטיבט  -מסע מרתק אל ״גג העולם״ .מרצה :דליה וייס

כח נשי מסע חובק עולם בעקבות נשים פורצות דרך  -מפגשים מרתקים
עם נשים וילדות לוחמניות ומהפכניות בעולם האסלאם ,שמובילות
מאבקים לשינוי החברתי והפוליטי המיוחל .שיחות עם נשים שנאבקות,
בין ייאוש לתקווה ,על הזכות ללמוד קרוא וכתוב ולקבוע עם מי להתחתן
וממי להתגרש .אסלאם הפוך מפגשים מפתיעים עם נשים במזרח הרחוק
ששולטות בצורה  -מוחלט בגברים ועם נשים אפריקאיות מוסלמיות
שרוקדות כל הדרך אל המלחמה ...וגם :איך מוצאים אשת חיל?
מרצה :נפתלי הילגר

 24.5.18ברזיל  -ההבטחה שלא מומשה  -הכרות עם המדינה הטרופית האדירה.
על תרבות שחורה ,טקסים ומאגיה ,קולינריה ייחודית ,בעלי חיים נדירים
וגם חופים ,נערים בביקיני ,מוזיקה וחגיגות כמו שרק הברזילאים חוגגים.
מרצה :שרון קזצ'ינסקי
7.6.18

סין  -מסע אל שבטים נידחים .מרצה :דליה וייס

 22.3.18מזימבבווה הגדולה למפלה הגדולה  -סיפורה של אחת המדינות היפות
באפריקה .שמה נגזר משמה של ממלכה עתיקה ששלטה כנראה על מסחר
ענף ברחבי היבשת .זימבבווה ידעה תקופות ארוכות של כלכלה חזקה גם
בעבר הלא רחוק אך היא קורסת תחת נטל של שלטון עריצות בלתי מתפשר.
מרצה :זוהר נבון

 21.6.18ויוה מקסיקו  -נצא למסע ,דרך צבעיה העזים וטעמיה הדומיננטים של
המלכה הצפונית של היבשת הלטינית .מהתרבויות הפרה היספניות שבנו
פרמידות ענק והקריבו מאות קורבנות ,דרך אמנים מורליסטים שמחו על
עוולות המימסד דרך צביעת קירות ענק .מרצה :שרון קזצ'ינסקי
 26.4.18אוצרותיו של הדרום העמוק  -דרום
הודו .מסע אל התרבויות והנופים
שמסתתרים בדרום העמוק של
תת היבשת ההודית .ג'ונגלים של
תבלינים וקוקוסים ,מטעי תה ,דרכי
מים חבויות וחופים טרופים ,בתוך
כפרים מרוחקים וערים שוקקות.
מרצה :מורן קושניר
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 28.6.18קרחונים בקצב הטנגו מופע  -דבורה רוטברט תיקח אותנו לבואנוס איירס,
פריס של דרום אמריקה ,לבארי לוצ'ה ולנופים המופלאים של ארץ האש.
הזמרת סילביה קיגל ורקדני טנגו ילוו את המסע בשירים פופולרים של
האיזור וכמובן ,בריקודי טנגו!
מחיר הסדרה 8( ₪ 360 :מפגשים)
צילום :מורן קושניר

* הנהלת המכללה שומרת לעצמה הזכות לשנות את נושאי המפגשים או המרצים בהתאם לנסיבות
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ההיסטוריה והתרבות של הארצות הסקנדינביות
מרצה :אלון קליבנוב  -הסטוריון צבאי המציג
את ההיסטוריה בראי האמנות והתרבות
ימי ג' בין השעות 9.00-10.30

אזור צפון אירופה ,בהיותו בשוליה הצפוניים
של היבשת ,נתפס לעתים כשולי ומשני
בהשפעתו על ההיסטוריה והתרבות בעולם.
אין טעות גדולה מזו! אזור זה השפיע באורח
מכריע על ההיסטוריה העולמית ,ובפרט על
ההיסטוריה של אירופה .סקנדינביה ,ערש
העמים הסקנדינבים ,מעבר להיותה אזור
מרהיב ביופיו ,גם ״ייצאה״ את תושביה ,אשר
בספינותיהם המופלאות הגיעו לעולם התרבותי
כולו ,ואף הרבה מעבר לגבולותיו .אירופה ,בתורה ,שלחה לסקנדינביה את הנצרות ואת
התרבות ,והתוצאה  -תמהיל מרתק המכונה ״המדינות הסקנדינביות״.
תאריכי מפגשים26.6.18 ,19.6.18 ,5.6.18 ,22.5.18 ,8.5.18 ,24.4.18 ,10.4.18 ,20.3.18 :
מחיר 8( ₪ 300 :מפגשים)

״רגע חושבים״

תכנית פויירשטיין לקידום ופיתוח כישורי החשיבה
בהנחיית :מכון פויירשטיין
ימי ד' בין השעות 9.00-10.30
תאריכי מפגשים:
שלב  :1ימי ד' בין השעות ( 11.00-12.30מתחילים)
16.5.18 ,9.5.18 ,25.4.18 ,11.4.18 ,28.3.18 ,21.3.18 ,14.3.18 ,1.3.18
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ארצות הצפון  -מולדת הוויקינגים

חוג ידיעת הארץ
טיולי ימי א'  -חדש

 29.10.17ירושלים  -העיר העתיקה וידידי ישראל
נצא לתצפית מטיילת ארמון הנציב,
ונשקיף לנוף מרהיב לעבר העיר
העתיקה .נסייר בעיר העתיקה ,נשמע סיפורים ,נצא לטיול רגלי בהר ציון,
נראה את כנסיית דורמציון ,רחבת בית הכנסת החורבה .נפגוש בסממני
שלוש הדתות ,נחוש את אווירת הקודש ונצא במנהרת הזמן לכל מיני
תקופות בצורה חווייתית וסיפורית .לאחר ארוחת צהריים (עצמית),
נבקר במוזיאון ״ידידי ישראל״ ,שם נצא באופן אינטראקטיבי מיוחד במינו
בעקבות ידידי ישראל לדורותיהם .בהדרכת :עודד שמחי
 25.2.18דרום אדום  -צפון מערב הנגב
ניסע דרומה בכביש החוף ,ונמשיך לטיול
בעוטף עזה שבתקופה זו שופע פריחה
בשלל צבעים .נעלה לתצפית למאגר
ניר עם לצפון הרצועה ומשם נמשיך
לאנדרטת חץ שחור ובית שביתת הנשק .משם למרבדי הכלניות שביער
שוקדה ולאחר הפסקת הצהריים נמשיך לבתרונות בארי .נבקר בנחאביר,
באנדרטת האנז״ק ובמחצבות הגופרית .יש להצטייד בארוחת צהריים.
בהדרכת :רועי גוזז
 29.4.18גליל תחתון
נבקר בחברת מקורות ,באתר אשכול שהוא חלק מהמוביל הארצי,
גדול הפרויקטים של העשור הראשון למדינה .משם נעלה לרכס יודפת,
דרך כפר מנדה ונצא לטיול קסום לאורך טיילת שכנייה שבגוש שגב.
משם נמשיך לביקור בתל יודפת ,שם התנהל אחד הקרבות הקשים
והמשמעותיים בימי המרד הגדול ,שם נפל מנהיג המרד יוסף בן מתיתיהו
בשבי הרומים .מיודפת נמשיך להר אחים ונרד דרך הררית ערבה וסכנין
לסיום הטיול בבית הבד שבכלנית .יש להצטייד בארוחת צהריים.
בהדרכת :רועי גוזז

שלב  :2ימי ד' בין השעות ( 9.00-10.30קבוצה לממשיכים מסמסטר א')
16.5.18 ,9.5.18 ,25.4.18 ,11.4.18 ,28.3.18 ,21.3.18 ,14.3.18 ,1.3.18

יוצאים בשעה  7.00בדיוק! סיום משוער  18.00בערב
מחיר לסדרת טיולים ( 3טיולים)₪ 390 :
עלות טיול בודד (על בסיס מקום פנוי)₪ 160 :

מחיר 8( ₪ 300 :מפגשים)

הטיולים הינם איכותיים ,עם מדריכים מוסמכים ,אוטובוס תיירים מפואר וכניסה לאתרים.
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טיולי ימי ג'

 17.10.17חוויה גלילית
נסייר במושבה היפיפייה בית לחם הגלילית ,אשר נמצאת בעמק יזרעאל,
והוקמה ע״י הטמפלרים בתחילת המאה הקודמת .נבקר בחוות התבלינים
במושבה ,ונשמע במרכז המבקרים על רעיונות אינסופיים לבישול ,בריאות
ואיכות חיים טובה יותר .בכפר הבדואי טבאש נפגוש את שיח'  -מוכתאר
הכפר ,נשב עמו ,ונשמע את הסודות של העמק ,סיפורים מרתקים ״מבית
אבא״ על כוס קפה מהביל .משם נמשיך לפארק אשכול מקורות ונגלה את
הדרך שעושה טיפת המים מהכנרת אל הברז בבית .נסיים ביקב מורד ,אשר
נמצא ביוקנעם למרגלות הכרמל .בהדרכת :עודד שמחי
 14.11.17מדבר יהודה  -עין גדי
ניסע דרך ירושלים לכיוון מעלה אדומים ,נאכל ארוחת
בוקר עצמית בפארק יצחק שמיר .נמשיך למערות
קומראן שם נחשפו מגילות מלפני אלפיים שנה מתקופת
האיסיים והמרד הגדול .מקומראן נמשיך דרומה לאורך
מצוק העתקים לשמורת עין גדי ,את ביקורנו נתחיל
בבית הכנסת העתיק ,עדות ליישוב יהודי משמעותי
וגדול בימי בית שני ובימי החורבן .מבית הכנסת נמשיך
לטיול בשמורת עין גדי שופעת מים כל ימות השנה.
יש להצטייד בארוחת צהריים .בהדרכת :רועי גוזז
 16.1.18צפון השרון  -גבורת הנשים
ניסע צפונה לכיוון זכרון יעקב .נבקר ברמת הנדיב ,שם נעלה על נס את
פועלה וסיפורה של אדליידה ,אשת הברון ,נמשיך ונגולל את סיפורה של
שרה אהרונסון .נתוודע במפעל וחזון של אישה נוצרייה ,אמה ברגר ,שראתה
במדינת ישראל ובעזרה לשיבה מציון שליחות .נמשיך לאיזור קיסריה וחדרה
ונסיים בסיפורן המופלא של חנה סנש שהייתה חלק מיחידת הצנחנים שפעלה
במלחמת העולם השנייה ,ואולגה חנקין ,דמות מרכזית של ימי העלייה
הראשונה .בהדרכת :רועי גוזז
 27.2.18הנגב צבוע באדום הכלניות
נצפה בנוף מקסים של ירוק וכלניות בכל פינה .נראה את ״מינואיס״ -
רצפת פסיפס של בית כנסת עתיק .משם נצא לחוות יענים  -עוד פרנסה
לתושבי הנגב .משם לגשר החבלים מעל נחל הבשור ואתר הנצחה .ארוחת
צהריים בקיבוץ עלומים .ניסע לבארי ונראה את מבני ההקמה הראשוניים.
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חוג ידיעת הארץ

בית הבטחון ,מגדל המים והכלניות .נמשיך לאנז״ק ,אנדרטה בצורת
 Aאוסטרליה ניו-זילנד ,קורפוס לוחמים ,שעליהם נימנו הרבה יהודים
ממלחה״ע הראשונה .נסיים בתופעה ייחודית  -מכרות הגופרית .משם
נמשיך לנחל עוז וניסע לאורך קו המערכת לבארות יצחק הראשונית,
ושם נבקר במגדל המים ובמוזיאון הפתוח .שם אל מול בית העלמין של
נחל עוז ,נקריא את נאומו של משה דיין בהלוויתו של רועי רוטברג איש
הבטחון .בהדרכת :ירדנה מנור
 13.3.18מערב עמק יזרעאל
נבקר בחצר של יענקלס שטאטל ,מוזיאון יהודי
קטן וכפרי ,השוכן בכפר חסידים ,חוויה שתיקח
אותנו אל העבר וזיכרונות ילדות .משם נמשיך
לבית הקברות של השומרים ,שם טמונים
לצידו של אלכסנדר זייד רבים מחבריו שהקימו
ארגון שמירה לאחר התפרקות השומר.
מבית הקברות נצא לסיור קצר באזור .לאחר
הפסקת צהריים עצמית באלונים ,נמשיך לכיוון
נהלל ונסיים בתצפית מתל שימרון הצופה אל
העמק .בהדרכת :רועי גוזז
 15.5.18עמק הירדן  -ערש ההתישבות והתרבות
נבקר במגדלה  -אתר ארכיאולוגי של עיר עתיקה עם כנסיה חדשה
מודרנית ומלון חדש  -שילוב מיוחד ומעניין .נתוודע לתיאטרון רומי
חדש בטבריה ,ונתארח בקיבוץ אשדות יעקב אצל אומן היוצר ויטרז'ים
לבתי כנסת בארץ ובעולם .נפגוש את אורנה שמעוני ,מ״ארבע אימהות״,
והיזמית של אתר הבנות בנהריים ,אשר בנתה בית לזכר בנה שנפל
ולכל הנופלים בלבנון  -בית ספורט
למוגבלויות שונות .ארוחת צהריים
בקיבוץ אפיקים .ניסע לאורך גדר
המערכת  -ישראל ירדן ,בנהריים
נראה את המפל החדש באתר
של אורנה שמעוני .נעלה לתצפית
חדשה על העמק ,ממעוף הציפור,
מעל מנחמיה ע״ש נח כירתי.
בהדרכת :ירדנה מנור
מחיר לסדרת טיולים 6( ₪ 900 :טיולים 2+ארוחות צהריים)
טיול בודד ,על בסיס מקום פנוי( ₪ 170 :טיול בודד עם ארוחת צהריים)₪ 220 ,
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תכנית למורים הגמלאים
סמסטר א'
 2.11.17שיקאגו  -עיר הארכיטקטורה ,הפשע והבלוז מופע

סמסטר ב'
8.3.18

דבורה רוטברט תיקח אותנו לשיקאגו ,בה נולדו גורדי השחקים ובה פרחו
הפשע והבלוז .אנסנבל ״מונדו״ ינעים בשירים מוכרים ואהובים של נט קינג
קול ,פראנק סינטרה ועוד
 30.11.17מרכז אמריקה :על החיים ועל המוות  -מסע מרהיב במרכז אמריקה בעקבות
בני המאיה שלא ממש נעלמו בין דפי ספרי ההיסטוריה .נגלה כיצד תרבויות
עתיקות קובעות את סדר היום בעולם החדש ,גם במאה ה .21-בין סלסה,
סיאסטה וסמים כיצד תפיסות תרבותיות עתיקות משפיעות על  -מלחמת
האזרחים המקסיקנית העכשווית שאוהבים להתעלם ממנה ...וגם :כיצד
המקסיקנים זוכים לחיי נצח? מרצה :נפתלי הילגר
 28.12.17העולם התת ימי הקסום של שוניות האלמוגים באיי הפיליפינים  -הצלילות
באיי הפיליפינים חושפות עולם תת ימי עשיר
ומסתורי של שוניות אלמוגים טרופיות ,שבהן
חיים אינספור בע״ח ,היוצרים מארג חיים מורכב.
זה אחד האזורים הימיים העשירים ביותר בעולם
והוא משמר מגוון מינים גבוה .מרצה :ד״ר רמי
קליין ,ביולוג ימי וצלם תת ימי
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11.1.18

הודו  -הקסם והחידה  -מסע בין האתרים
המרכזיים והמ רהיבים ביותר בהודו הקלאסית.
נבקר בטאג' מהאל ,במקדש הזהב הסיקי
באמריצר ,בעיר הטיבטית דהרמסלה ובפניני
רג'סטאן .נצא מהמונומנטים המרשימים אל
הרחוב ההודי ,ונדבר על הניגודים הרבים
המרתקים המאפיינים את המרחב הזה :קדושה וחולין ,מסורת וקידמה ,עושר
ועוני .מרצה :מורן קושניר

8.2.18

קולומביה ואקוודור  -מסע מרתק אל שבטי האינדיאנים ,כפרים מסורתיים,
שווקים סגנוניים ,נופים מרהיבים ,פסטיבלים הזויים ,מוסיקה קצבית ,קרנבל
ועוד .מרצה :דליה וייס

כח נשי  -מסע חובק עולם בעקבות נשים פורצות דרך  -מפגשים
מרתקים עם נשים וילדות לוחמניות ומהפכניות בעולם האסלאם,
שמובילות מאבקים לשינוי החברתי והפוליטי המיוחל .שיחות עם נשים
שנאבקות ,בין ייאוש לתקווה ,על הזכות ללמוד קרוא וכתוב ולקבוע
עם מי להתחתן וממי להתגרש .אסלאם הפוך מפגשים מפתיעים עם
נשים במזרח הרחוק ששולטות בצורה  -מוחלט בגברים ועם נשים
אפריקאיות מוסלמיות שרוקדות כל הדרך אל המלחמה...וגם :איך
מוצאים אשת חיל? מרצה :נפתלי הילגר

 26.4.18אוצרותיו של הדרום העמוק  -הרצאה על דרום הודו .מסע אל התרבויות
והנופים שמסתתרים בדרום העמוק של תת היבשת ההודית .ג'ונגלים של
תבלינים וקוקוסים ,מטעי תה ,דרכי מים חבויות וחופים טרופים ,בתוך
כפרים מרוחקים וערים שוקקות .מרצה :מורן קושניר
 10.5.18נפאל וטיבט  -מסע מרתק אל ״גג העולם״ .מרצה :דליה וייס
7.6.18
28.6.18

סין  -מסע אל שבטים נידחים .מרצה :דליה וייס
קרחונים בקצב הטנגו מופע  -דבורה
רוטברט תיקח אותנו לבואנוס איירס ,פריס
של דרום אמריקה ,לבארי לוצ'ה ולנופים
המופלאים של ארץ האש .הזמרת סילביה
קיגל ורקדני טנגו ילוו את המסע בשירים
פופולרים של האיזור וכמובן ,בריקודי טנגו!

מחיר 11( 350 :מפגשים)
לומד שהחסיר הרצאה ,יכול להשלים הרצאה חלופית מתוך מגוון ההיצע
שבקתדרה ,על בסיס מקום פנוי ורק באותו סמסטר.
* הנהלת המכללה שומרת לעצמה הזכות לשנות את נושאי המפגשים בהתאם לנסיבות
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קתדרת ערב

חדש! אנגלית מדוברת לתלמידי בית ספר
קתדרת ערב

אנגלית מדוברת

ללמוד אנגלית עם המורים הכי טובים!

לימוד שפות עם מורים בכירים ומנוסים ,דוברי שפת אם.
הלמידה בקבוצות קטנות ,שיטות ייחודיות ובסביבת למידה איכותית.
מטרת הלימוד :שימוש יומיומי ,קידום מקצועי ,תקשורת נאותה בטיולים ובנסיעות
לחו״ל ,כתיבה ,קריאה ושיחה.

לימודי אנגלית  -בוקר

אנגלית רמה  - 1ימי ב' בין השעות  9.00-11.00מורה :אלדד כהן
אנגלית רמה  - 2ימי ב' בין השעות  9.00-11.00מורה :סיימון אסינובסקי
אנגלית רמה  - 3ימי ב' בין השעות  9.00-11.00מורה :מגדה גוזיקביץ
אנגלית רמה  - 4ימי ג' בין השעות  9.00-11.00מורה :לוסט יששכר
אנגלית רמה  - 5ימי ג' בין השעות  9.00-11.00מורה :מגדה גוזיקביץ
מחיר 27( ₪ 1800 :מפגשים)
מחיר לתלמיד ממשיך₪ 1700 :

לימודי אנגלית  -ערב

אנגלית רמה  - 1ימי א' בין השעות  18.00-20.15המורה :אלדד כהן
אנגלית רמה  - 2ימי ב' בין השעות  18.00-20.15המורה :לוסט יששכר
אנגלית רמה  - 3ימי ב' בין השעות  18.00-20.15המורה :סיימון אסינובסקי
אנגלית רמה  - 4ימי א' בין השעות  18.00-20.15המורה :אדי קרטר
אנגלית רמה  - 5ימי ד' בין השעות  18.00-20.15המורה :אדי קרטר

מחיר 25( ₪ 1800 :מפגשים)
מחיר לתלמיד ממשיך₪ 1700 :
* נדרש מבחן מיון לסיווג רמה
* הקורס הינו קורס שנתי וניתן להצטרף בכל שלב
* המחיר אינו כולל חומרי לימוד
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הגישה הייחודית של הקורס ,היא להעשיר את אוצר המילים ,ושימת דגש על
תירגול הדיבור ,לשם ניהול דיאלוג שוטף באנגלית.
הקורס מיועד לתלמידי כתות ד'-ו'.
קבוצת לימוד כיתה ד'  -ימי בי בין השעות 16.00-17.30
קבוצת לימוד כיתה ה'  -ימי ד' בין השעות 17.30-19.30
קבוצת לימוד כיתה ו'  -ימי א' בין השעות 16.00-17.30
מחיר 30( ₪ 1800 :מפגשים)
מחיר לתלמיד ממשיך₪ 1700 :
* מספר המקומות מוגבל  -בכל קבוצת גיל תהיה כיתת לימוד אחת בלבד
* קבוצות קטנות (עד  6לומדים בקבוצה)
* הקורס הינו קורס שנתי
* המחיר אינו כולל חומרי לימוד

ספרדית  -מתחילים/מתקדמים
ימי ג' בין השעות 18.00-20.15
המורה :פרננדה לודיסינסקי
מחיר 25( ₪ 1800 :מפגשים)
מחיר לתלמיד ממשיך₪ 1700 :
* המחיר אינו כולל חומרי לימוד

קורס מחשבים בסיסי
יום ג' בין השעות 18.00-20.15
הכרת המחשב ,ניהול תיקיות וקבצים
במחשב ,היכרות עם מעבד התמלילים
 ,Wordועם תוכנת הגיליונות האלקטרוניים
 ,Excelיצירת מצגות בעזרת ה Power-
 ,pointהיכרות גם עם האינטרנט ,הדואר
האלקטרוני והפייסבוק.
מחיר 10( ₪ 500 :מפגשים)
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ימי א' בין השעות 18.00-20.15

סדנה ייעודית ,להורות יחידנית ,המספקת מענה
לאתגרים ולסוגיות הייחודיות בהורות היחידנית,
בשילוב כלים לפיתוח אישי ,פריצת מחסומים
והעצמת הגישה החיובית.

מרצה :טינה אברהם
לימודי הגרפולוגיה הינם מסע ארוך
להכרת נפש האדם.
האבחון הגרפולוגי המתבסס על ניתוח
כתב יד הינו כלי יעיל בידי כל ארגון
מוסד או מעסיק המעוניין למצוא את
המועמד המתאים ביותר לתפקיד נתון.
כמו כן האבחון יכול לשרת בהרבה
תחומים; החל מבדיקת אמינות למטרה
מסוימת ועד להתאמת בני זוג.
בקורס יסודות הגרפולוגי למתחילים ,המשתתף יוכל להכיר את היסודות של האבחון
הגרפולוגי ולרכוש כלים להעמקת ההיכרות עם העצמי ואת העולם האנושי הסובב אותו.
מחיר 10( ₪ 600 :מפגשים)

המנחים בקורס הינם מומחים בתחומי חינוך ,אימון
אישי וגישור.
ימי ב' בין השעות 18.00-20.00
6.11.17
7.11.17
20.11.17
27.11.17
4.12.17

שיפור התקשורת והיחסים במשפחה.
מנחה :אופיר אהרוני
מימוש התפקיד ההורי .מנחה :טימור כסיף
פיתוח רגשות השייכות במשפחה אחרת מנחה :הילה בלליס
העצמה אישית של האם .מנחה :טימור כסיף
גישור הורה-ילד במצב של קונפליקטים וחוסר תקשורת .מנחה :אופיר
אהרוני
איזון בין קריירה והורות .מנחה :הילה בלליס
שילוב זוגיות והורות יחידנית .מנחה .מנחה :אופיר אהרוני
קבלת החלטות ,הצבת יעדים ומימושם .מנחה :טימור כסיף
סיפורה של אם יחידנית .מרצה :לאה אורינגר

ימי ב' בין השעות 18.00-20.00

11.12.17
18.12.17
25.12.17
1.1.18

מרצה :ליאת יוגב

מחיר 9( ₪ 550 :מפגשים)

השם המלא ותאריך הלידה מראים לנו את עולם הצרכים של האדם ,כישוריו ורצונותיו.
בסדנה נבין את ההתנהלות שלנו בתחומי חיים שונים ,כמו אהבה ,קריירה ,הגשמה
עצמית .נקבל כלים ,אשר יתנו מענה לשאלות כמו  -מי אנחנו? מדוע קורים דברים
בחיינו? ומה צופן לנו העתיד?

נשים לקראת ניהול
בשיתוף מועצת נשים עירונית

מחיר 12( ₪ 850 :מפגשים)

ימי ד' בין השעות ( 18.00-20.15סמסטר ב')

נומרולוגיה

קתדרת ערב

גרפולוגיה

משפחה אחרת

מנחה :רבקה עדן  -עובדת סוציאלית ומנחת קבוצות

קורס אקסל מתחילים/מתקדמים

בסדנה תילמדנה מיומנויות ניהוליות תוך התייחסות
למאפיינים המייחדים נשים מנהלות.

ימי ב' בין השעות 18.00-21.45

מחיר 6( ₪ 600 :מפגשים)

מחיר 4( ₪ 600 :מפגשים)
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מסלול לימודי תעודה

השתלמויות למגזר הציבורי
בפיקוח משרד החינוך

בשיתוף העמותה לקידום מקצועי חברתי
ובשיתוף ועד עובדי עיריית בת-ים

שם הקורס

יום תאריך פתיחה בין השעות

שעות לגמול

בואו ללמוד מקצועות מבוקשים בשוק העבודה

חשיבה וחשיבה יצירתית

ג’

12.9.17

16.15-19.30

40

ניהול זמן

א’

17.9.17

16.15-19.30

40

פענוח ציורי ילדים שלב ב’

ב’

13.11.17

16.15-19.30

40

סדנא להפגת מתחים

ג’

26.12.17

16.15-19.30

40

מחשבים מתקדמים

ד’

20.12.17

16.15-19.30

40

פיתוח קריירה

א’

24.12.17

16.15-19.30

40

שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית

ב’

12.2.18

16.15-19.30

40

מקצוע הנהלת החשבונות הינו מקצוע נדרש ומבוקש .תפקידו של מנהל
החשבונות הינו חשוב ומהותי ,כיון שתוצר עבודתו נותן תמונה מדויקת על
הפעילות הכספית של הארגון.

מחשבים מתחילים

ד’

14.3.18

16.15-19.30

40

כישורי חיים מנצחים

א’

18.3.18

16.15-19.30

40

לימודי ערב:
מחזור  : 1ימי א' ,ג' בין השעות  - 18.00-21.45הפתיחה בספטמבר 2017
מורה :רו״ח סמיח בדיר

אימון בסיסי

ג’

20.3.18

16.15-19.30

40

ניהול פרוייקטים

ב’

14.5.18

16.15-19.30

40

אינטלגנציה רגשית

א’

24.6.18

16.15-19.30

40

מחשבים מתקדמים

ד’

27.6.18

16.15-19.30

40

* ההשתתפות ניתנת גם למי שאינו חבר בעמותה ,על בסיס מקום פנוי.

הנהלת חשבונות סוג 1+2
בפיקוח משרד הכלכלה

ה
מ תנ לנר

ellקורס
Ecx

ש מים

מחשבים מתחילים

ד’

6.9.17

16.15-19.30

40

התכנית ניתנת לשינוי .יש להתעדכן במזכירות המכללה.
ההרשמה לקורס תתבצע במוקד ההזמנות בטלפון  073-2244126שלוחה 2
ו/או דרך אתר העמותה .www.amitnet.co.il
על מנת להשלים הרישום  -יש לבצע תשלום במכללת בת-ים.
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מסלול לימודי תעודה

מחזור  :2ימי ב' ,ד' בין השעות  - 18.00-21.45הפתיחה בפברואר 2018
מורה :מרינה יודפוב
לימודי בוקר:
ימי א' ,ג' בין השעות  - 8.30-12.45הפתיחה בספטמבר 2017
מחיר ₪ 300 + ₪ 5,800 :דמי רישום (לא כולל חומרי למידה ורישום לבחינות)
משך הקורס :שנה ( 320שעות)
תנאי קבלה :תעודת  12שנות לימוד וראיון אישי
(לבעלי תעודת  11שנות לימוד  -מבחן מעבר במתמטיקה)
* לימוד ע"ח הפקדון .מוכר לגמול השתלמות לעובדים במגזר הציבורי .מילגה מעמותת שחר-און לזכאים.
הנחה לתושבי בת-ים ולזכאים.
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e
Ecx

ש מים

בפיקוח משרד הכלכלה

 llקורס

ימי ג' בין השעות 18.00-21.45
קורס זה הינו קורס המשך ומיועד לבעלי תעודת מנהל חשבונות סוג  2מתקדם
מחיר ₪ 300 + ₪ 5,000 :דמי רישום (לא כולל חומרי למידה ורישום לבחינות)
משך הקורס :שנה ( 215שעות)
תנאי קבלה :תעודת גמר של סוג  2מטעם משרד הכלכלה

בפיקוח לשכת רו"ח  /בפיקוח משרד הכלכלה

Ecx

ש מים

חשבי שכר בכירים

ellקורס

הקורס הינו הכנה לבחינות הסמכה לרישיון מדביר
בדירות ,ומיועד למעוניינים לרכוש מקצוע ולעמוק
בתחום הדברת המזיקים במגזר הפרטי והציבורי.
הקורס מקנה ידע תיאורטי ומעשי רחב בנושא ביולוגיה והדברה
של מזיקים ודרכי מניעתם.
בקורס יילמדו מדעי החומרים הרעילים (טוקסוקולוגיה) וחומרי
הדברה ,מכרסמים ביתיים ,חרקים המורשים להדברה ע״י מדביר
דירות.
מחיר ₪ 300 + ₪ 4,700 :דמי רישום ( 20מפגשים)

לחשבי שכר תפקיד חשוב והכרחי במקומות תעסוקה והוא אחראי על דאגה לדיווח
תקין של שכר העובד .במסגרת הקורס נלמדים היבטי המס ,הצד המשפטי והחשבונאי
של רכיבי השכר בשילוב עם לימוד תוכנת שכר.

* המחיר אינו כולל חומרי לימוד ורישום לבחינות במשרד להגנת הסביבה

מחזור  :1אוקטובר ( 2017הבחינה ביוני )2018
מחזור  :2מרץ ( 2018הבחינה בדצמבר )2018

קורס אבטחת מידע  -סייבר

תנאי קבלה 12 :שנות לימוד
מחיר ₪ 300 + ₪ 3,800 :דמי רישום (לא כולל חומרי למידה ורישום לבחינות)
משך הקורס :כ 8-חודשים ( 150שעות)

סייבר הינו אחד התחומים החמים היום בעולם המחשבים ומדינת ישראל היא אחת
המובילות בנושא סייבר .במסגרת הקורס נלמד איך עובדים רשתות ושרתי תוכנה
פופולאריים ואת נושא אבטחת המידע ברשתות אלו.
מחיר ₪ 300 + ₪ 4,600 :דמי רישום ( 100שעות)

* לימוד ע"ח הפקדון .מוכר לגמול השתלמות לעובדים במגזר הציבורי .מילגה מעמותת שחר-און לזכאים .הנחה
לתושבי בת-ים ולזכאים.

ימי עיון לחשבי שכר בכירים
מחזור  :1יום א' בין השעות 18.00-21.45
תאריכי מפגשים3.12.17 ,19.11.17 ,29.10.17 :
מחזור  :2יום א' בין השעות 18.00-21.45
תאריכי מפגשים13.5.18 ,15.4.18 ,25.3.18 :
מחיר לסדרה 15( ₪ 590 :שעות)
מחיר לסדרה לבוגרי מכללת בת-ים₪ 500 :
מחיר למפגש בודד₪ 250 :
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רכז הקורס :ד״ר עבד סיראטי ,מדריך ויועץ סביבתי (לשעבר מרכז
מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה במשך יותר מעשרים שנה)
ימי ד' בין השעות 18.00-21.15

* לימוד ע"ח הפקדון .מוכר לגמול השתלמות לעובדים במגזר הציבורי .מילגה מעמותת שחר-און לזכאים .הנחה
לתושבי בת-ים ולזכאים.

ה
מ תנ לנר

מסלול לימודי תעודה

הנהלת חשבונות סוג  3ראשי

ה
מ תנ לנר

הדברה

קורס פיתוח אפליקציות
במסגרת הקורס ,נלמד באופן מעשי ותיאורטי
את סביבת הפיתוח של סלולר כולל פיתוח
אפליקציות סלולריות .נלמד להמציא ,לתכנת,
ולעצב מגוון של אפליקציות .שיטת הלמידה
משלבת עבודה מעשית מול המחשב ,פיתוח,
תכנות ועיצוב האפליקציה.
מחיר ₪ 300 + ₪ 4,600 :דמי רישום ( 100שעות)
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מסלול לימודי תעודה

קורס ניהול מדיה חברתית

בפיקוח משרד הכלכלה
ימי ב' בין השעות 18.00-21.15

תפקידו של מנהל מדיה חברתית הוא שיווק
ופרסום דיגיטלי באינטרנט.
בקורס יינתנו אסטרטגיות שיווקיות לניהול קהילה
עסקית-חברתית בפייסבוק ,ביוטיוב ובאינסטגרם
בדגש על ניהול קמפיינים אורגנים וממומנים.
בסיום הקורס תוכלו להשתלב במחלקות שיווק בארגונים הגדולים ,לעבוד כעצמאיים,
או לקדם את העסק שלכם.
תנאי קבלה:
 תעודת  12שנות לימוד בעלי רקע/נסיון בשיווק של שנתיים או בוגרי תואר ראשוןבמקצועות של תקשורת ,שיווק/פרסום/ניהול
 מבחן מיון באנגלית ברמה של  12שנות לימוד (קריאה וכתיבה) מבחן מיון באוריינטציה למחשבים ואינטרנטמחיר ₪ 300 + ₪ 4,600 :דמי רישום ( 95שעות)
* הלומדים נדרשים לעבור בחינה עיונית ופרוייקט גמר
** הקורס מוכר לפקדון לחיילים משוחררים ,מוכר לגמול השתלמות עובדים במגזר הציבורי ,מוכר לכל סוגי
הוואוצ'רים ע"י משרד הכלכלה

האוניברסיטה הפתוחה  -לומדים לעתיד טוב יותר
מסלול תואר ראשון  -האוניברסיטה הפתוחה
תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה :כלכלה וניהול ,תקשורת ,מחשבים
מדעי החברה ,מדעי ההתנהגות ,פסיכולוגיה ,חינוך בהדגשת ליקויי למידה,
מדעי המדינה ועוד.

חדש! תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה במדעי החברה והרוח
עם דיפלומה בלימודי שלטון מקומי
• התכנית מכירה בלימודים קודמים ולכן סטודנטים שלמדו את הקורס
״מנהל השלטון המקומי״ יקבלו הכרה בהיקף של  18נקודות זכות
• ההרשמה אינה מותנית בהצגת תעודת בגרות ,במכינה קדם אקדמית,
בעמידה במבחן פסיכומטרי או במספר שנות לימוד
• ללומדי התכנית שהם עובדי רשות מקומית מלגות ייחודיות ביניהן מלגה
של מרכז השלטון המקומי בשיתוף מפעל הפיס בהתאם לתקנון

לפגישת ייעוץ חינם03-5080981 :

קורס שיווק בפייסבוק
בפיקוח משרד הכלכלה

קורס שיווק לעסקים בפייסבוק יתן לכם מגוון כלים ודרכים לשווק לקהל היעד שלכם ,להגיע
אליהם בקלות ובמהירות ותוך חסכון משמעותי בהוצאות לעומת ערוצי שיווק אחרים.
בקורס יילמדו עקרונות השיווק בפייסבוק ,איתור ומיקוד קהלים מותאמים אישית ועוד
תנאי קבלה :מבחן קבלה באנגלית (בחינת יסודות שיווק דיגיטלי)
מחיר ₪ 300 + ₪ 4,600 :דמי רישום ( 90שעות)
* הלומדים נדרשים לבחינה פנימית
** הקורס מוכר לפקדון לחיילים משוחררים ,מוכר לגמול השתלמות עובדים במגזר הציבורי ,מוכר לכל סוגי
הוואוצ'רים ע"י משרד הכלכלה
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מרכז השכלה ,הכשרה והעשרה

מסלול השלמת השכלה  -כי אף פעם לא מאוחר!
מכללת בת-ים מציעה לבני +18
ללמוד במסלול השלמת השכלה תיכונית ( 12שנות לימוד)
הלימודים הם חינם  -במימון מלא של משרד החינוך  -האגף לחינוך מבוגרים
תחילת הלימודים  -ספטמבר 2017

לפגישת ייעוץ חינם03-5080981 :

37

צוות מכללת בת-ים רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח ושביעות רצונו .תקנון
זה נועד למנוע אי הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות טוב והיעיל ביותר.

נהלים וסדרי הרשמה

תקנון מכללת בת-ים

קתדרת בוקר
 .1פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים

השלמת השכלה ,לימודי תעודה ושפות
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8
.9
.10
.11
.12

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים
במידה ויבוטל הרישום ע״י הלומד ,טרם השתתף  -דמי הרישום אינם מוחזרים
דמי הרישום תקפים ללומד שממשיך לימודיו ברצף
ביטול השתתפות בקורסים  -לאחר שהתלמיד נכח  1שעור מקסימום  -יחויב
הלומד בתשלום של  20%מסכום הקורס ,מלבד החיוב בדמי הרישום.
ניתן להקפיא קורס ולא לבטלו ,כאשר מימושו שנית יהיה מותנה בפתיחת
קורס נוסף ,ועד שנה מתאריך ההקפאה .ההקפאה תאושר אך ורק בנסיבות
מיוחדות ,ותוגש בכתב להנהלה.
בקורסים הכרוכים במבחנים  -קורס חינם יינתן למי שנכשל ,וזאת בתנאי
שהלומד נכח  85%לפחות ,ויהיה ניתן למימוש תוך שנה מסיום הקורס ובתנאי
שנפתח קורס.
התשלום לבחינות הינו בנפרד ומוגבל בתאריכי יעד .באחריותו של הלומד
לעקוב אחר הנחיות המכללה בנושא .המכללה לא תישא באחריות כלפי
לומד שפספס את מועד התשלום.
הרישום לבחינות חשבי השכר הינן באחריות הלומד.
חומרי הלימוד אינם כלולים בשכר הלימוד ונרכשים בגבייה נפרדת.
אין המכללה נושאת באחריות לכישלונו של לומד ,אשר לא הגיע עם חומר
לימוד לכיתה ,לא עמד במטלות ,לא הכין שעורי בית ,איחר לשעורים והחסיר.
הנפקת תעודה חוזרת הינה בעלות כספית של ₪ 20
המכללה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תאריכי המפגשים וימי הלימוד
בקורס בהתאם לנסיבות הקורס.

מידע והרשמה :מכללת בת-ים ,רח' רהב  ,7בת-ים
טל'03-5066205 ,03-5081378 ,03-5080981 :
פקסwww.byc.co.il ,03-5082637 :
קבלת קהל ימים א'-ה' בין השעות  8.00-13.00ימים א'-ד' בין השעות 16.30-18.30
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 .2התשלום עבור הרצאה בודדת במתחם המכללה הינה ( ₪ 50לתושב
בת-ים ) ₪ 45
 .3התשלום עבור הרצאה בודדת באודיטוריום הינה ( ₪ 55לתושב בת-ים
)₪ 50
 .4התשלום עבור הרצאה  +מופע באודיטוריום ( ₪ 65לתושבי בת-ים )₪ 60
 .5לומד שהיה בהרצאה בודדת ובחר להירשם לאחר מכן לכל הסדרה,
יקוזז לו מפגש בודד מתוך עלות הסדרה.
 .6בני זוג המשתתפים בקורסים עיוניים  -זכאים ל 5%-הנחה לאחד מבני
הזוג (בצמדי קורסים בלבד)
 .7הקפאת השתתפות בקורס תעשה אך ורק מסיבות רפואיות/אישיות
אשר יוגשו להנהלת המכללה בכתב ויגובו במסמכים מתאימים .ביטול
השתתפות בקורסים לאחר שהתלמיד נכח  1שעור מקסימום  -יחויב
הלומד בתשלום של  25%מסכום הקורס ,מלבד החיוב בדמי הרישום.
 .8מימוש קורס לאחר הקפאה  -ייעשה רק באותה שנת לימודים.
 .9החזר כספי ניתן לעשות רק באותה שנת לימודים.
 .10לא יוחזר שכר הלימוד לאחר המפגש השני בקורס
 .11לומד שהחסיר מקורס יכול להיכנס להרצאות חלופיות בתיאום מראש
(זכות זו ניתנת רק לסמסטר שאליו נרשם) ועל בסיס מקום פנוי.
 .12לומד המצטרף לקורס פעיל  -שכר הלימוד יחושב לפי החלטת
ההנהלה.
 .13בסדרות הטיולים לא יהיה החזר כספי בגין טיול שלא נוצל בשום מקרה.
 .14הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשינויים בתכנים
ובתאריכים של ההרצאות והטיולים ,וכן שינוי מיקום ההרצאות בהתאם
לנסיבות.

39

תנו מתנה מקורית
להורים ולחברים אהובים:

כרטיס הרצאות איכותיות
של הקתדרה העממית

למידה לכל אורך החיים  -בכל שלב ובכל גיל
מידע והרשמה :מכללת בת-ים ,רח' רהב  ,7בת-ים | www.byc.co.il

טל'03-5066205 ,03-5081378 ,03-5080981 :
פקס03-5082637 :
קבלת קהל :ימים א'-ה' בין השעות  8.00-13.00ימים א'-ד'
בין השעות  | 16.30-18.30ט.ל.ח

מרכז השכלה ,הכשרה והעשרה
המשרד לשוויון חברתי

להצלחה יש בית

