
המכללה רשאית לבצע שינויים בתוכנית ההרצאות
בשל אילוצים בלתי צפויים.

המועדון מתכנס אחת לחודש במועדים המפורטים.
המועדון מתכנס בשני מושבים: מושב סתיו ומושב החורף.

הקפד/י בהרשמתך לציין לאיזה מושב נרשמת

ריכוז מועדי ההרצאות 

מועדי מושב 
סתיו

מועדי מושב 
החורף

15.11.20176.12.2017הרצאה מס' 1
13.12.201710.1.2018הרצאה מס' 2
17.1.20187.3.2018הרצאה מס' 3
14.2.20187.2.2018הרצאה מס' 4
יום ג’ 14.3.201810.4.2018הרצאה מס' 5

25.4.20189.5.2018הרצאה מס' 6
16.5.20186.6.2018הרצאה מס' 7
13.6.201811.7.2018הרצאה מס' 8

עלות המנוי : 240 ₪ ל-8 הרצאות 
עלות הרצאה בודדת  45 ₪ בלבד על בסיס מקום פנוי 

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי עד 2 תשלומים שווים.

ההרשמה באמצעות פקס: 9015321 או באמצעות 
ronitmo@wgalil.ac.il - מייל

*מנוי ניתן לביטול על פי חוק העסקאות בלבד.

להרשמה:
היחידה ללימודי חוץ והמשך

המכללה האקדמית גליל מערבי
ניתן לפנות להרשמה לצוות היועצים בטלפונים:
דריה - 9015332, איריס - 9015262, תור - 9015261.

מועדון

חדוות הדעת
תשע”ח 2017-2018

מועדון חדוות הדעת הינו מועדון הרצאות 
הפועל למעלה מעשור באקדמית גליל מערבי. 

המועדון פתוח לקהל הרחב ומגיש למנויים 
הרצאות, קטעים מוסיקליים וסיפורים אישיים 

מרתקים. מועדון לקוחותינו וותיק ומתמיד.

מנויי המועדון נפגשים אחת לחודש 
באודיטוריום המכללה, בניין לימודי הסביבה 
קומה ב’, ונהנים מכיבוד קל ואירוח נעים. 

הפעילות מתחילה בשעה 19:00.
ההרשמה למושב סתיו או למושב חורף על 

בסיס המקדים להירשם.



לראות דרך משקפיים ורודים 
מושב סתיו: 17.1.2018
מושב חורף: 7.3.2018 

בהרצאה מצחיקה ומלאת הומור, משתף דני פוקס 
בסיפורי חיים יוצאי דופן, ומראה דרך המשקפיים 
הוורודים שלו, כיצד ניתן להפוך כל מכשול למדרגה. 
כל מכה לעוצמה: סיפורו של ילד שנולד בטעות, 
גדל עם שגיאות כתיב והצליח כנגד כל הסיכויים, 
ילד טבע שגדל בשדות וחי עם החיות. בגיל שמונה 
הוא הפך את בית הוריו לבית גידול לצבים צפרדעים 
ובגיל 35 הוא הקים חוות תוכים מיוחדת במינה, 
דיסלקט, שהתקשה לקרוא את המילים מהלוח 
וברח מהכיתה, אך ברבות השנים הפך לסופר ומרצה 
מבוקש, נער צעיר עם הפרעות קצב וריקוד שהקים 
להקה מצליחה עוד לפני שידע לכוון מיתרים, כופר 
גמור שחגג את בר המצווה שלו במסעדה סינית 
ושלושים שנה אחר כך הקים בית כנסת במו ידיו, 
אבא לילד מקסים ומיוחד, שמאמין שזו המתנה 

הגדולה ביותר שהוא קיבל.
“לראות דרך משקפיים וורודים” מועברת לקהל 
באמצעות משחק יחיד, סרטונים ומונולוגים שנונים 
ומצחיקים עד דמעות, שמעבירים לקהל את המסר 
החשוב - שאפשר להצליח על אף הקושי, רק צריך 
למצוא את הניצוץ. ובגלל זה, אסור לאבד את 

האמונה.

מרצה: מר דני אור פוקס 

לודוויג ואן בטהובן - האמן כנביא

מושב סתיו: 14.2.2018
מושב חורף: 7.2.2018 

המאה ה - 18, הנאורה וההרמונית, מגיעה לסיום 
צורם, דרמאטי ועקוב מדם עם פרוץ המהפכה 
הגדולה בצרפת על מלחמותיה וכיבושיה. האמנות 
כמשקפת את רוח הזמן על הדרמה האדירה ועל 
הסערה והשינוי, מתבטאת היטב בחייו וביצירותיו גם 
יחד של לודוויג ואן בטהובן )1827 - 1770(. בטהובן, 
המגיע מן הפרובינציה לעיר הגדולה כפסנתרן 
צעיר ונמרץ, הופך בווינה להרבה מעבר למלחין 
מוכשר ופעלתן - לאחת הדמויות הבולטות ביותר 
בתחום , ומבשרת את שינוי מעמדו ומקומו של 

האמן בחברה.

מרצה: מר אלון קליבנוב

הקולנוע והסרטים של אפרים קישון 
מושב סתיו: 15.11.2017
מושב חורף: 6.12.2017

סיפורם המופלא של סרטיו המיתולוגיים של קישון: 
סאלח שבתי, ארבינקא, תעלת בלאומילך, השוטר 
אזולאי. ד”ר קישון, בנו הבכור של אפרים קישון 
שנכח בעת צילומי הסרטים ואף השתתף בהם, 
מספר בכישרון רב על הדרך שעבר אביו מצילום 
סרטי משפחה במצלמת 8 מ”מ ועד הזכייה בגלובוס 
הזהב והמועמדות לאוסקר. בהרצאה יוקרנו קטעים 
משעשעים מסרטיו של קישון, ואף קטעים פרטיים 
מהאוסף הפרטי של קישון שלא פורסמו מעולם.  

מרצה: ד”ר רפי קישון

לקום אל החיים
סיפור חיים ארץ ישראלי

מושב סתיו: 13.12.2017
מושב חורף: 10.1.2018

“אני הפכתי חירשת כשהרופאים אמרו ‘זו, לא תעמוד, 
לא תלך, לא תרקוד ולא תחזור לחיים של ממש’ הם 
היו ספקניים באשר לסיכויים שלי להינשא, לשאת 
הריון, להקים בית – כי איזה גבר ייקח לו לאשה נכה 
על כיסא גלגלים - והנה אני כאן לפניכם, עומדת על 
 רגל וחצי ויודעת לומר לכם שאם רוצים –אפשר”!

“צריך להציב חלום: לתלות כוכב בשמיים ולכוון את 
המבט אל האור גם בימים חשוכים. את הקשיים 
יש לחלק לחלקים קטנים ולהשיג בכל פעם ניצחון 
קטן. כך למדתי במסע הארוך שעברתי מכיסא 
הגלגלים עד גלגלי אופני היד איתם אני רוכבת 

כיום במרתונים”.
על  המספרת  הרצאה  היא  החיים’  אל  ‘לקום 
מעניק  שהגורל  מה  עם  מוצלחת  התמודדות 
ומסבירה כיצד נחישות, אמונה והומור יעניקו לכם 
כוחות לאהוב את החיים ולנצח כל קושי שיזמנו 

לכם.

מרצה: הגב’ ענת יהלום, שנפגעה קשה במהלך קרב 
בסיני והייתה לחיילת היחידה שנפצעה במלחמת 
יום כיפור, מגישה סיפור המתחיל בתהום ומסתיים 

באופן מעורר השראה, אהבה ותקווה.

תקשורת בלתי מילולית ושפת גוף: 
מסרים גלויים ונסתרים במרחב

הפוליטי והמדיני
מושב סתיו: 14.3.2018

מושב חורף: 10.4.2018 )שימו לב חד פעמי יום ג’ 
בגלל ערב יום השואה(  

תקשורת בלתי-מילולית מהווה כ-93% מסך כלל 
המסרים המועברים בתקשורת בינאישית  וכוללת 
כל פרט הקשור לאדם מסוים, העשוי ללמד אותנו 
משהו אודותיו או להעביר לנו מסר ביחס לרגשותיו 
מועברים  אלו  מסרים  האמיתיים.  ומחשבותיו 
בתנועות ובתנוחות הגוף, במבטים, הבעות פנים, 
טון, מנעד וקצב הדיבור, מאפייני המגע, לבוש, 
שימוש באביזרים, גבולות וטריטוריה, עיצוב הסביבה 
ועוד. בהרצאה נכיר את יסודות התקשורת הבלתי 
- מילולית ושפת הגוף ונבין באמצעות דוגמאות 
והמחשות מרתקות את השפעתם הרחבה בעולם 

הפוליטי והדיפלומטי.

מרצה: מר ליאור טל .M.A - קרימינולוג קליני, 
פסיכותרפיסט אינטגרטיבי ומומחה לתקשורת 

בלתי-מילולית ושפת גוף.

מרוקו באורות צללים וצלילים
מסע למרוקו

בעקבות פסטיבל האירוסין והחיזורים
מושב סתיו: 25.4.2018
מושב חורף: 9.5.2018

באימלשיל, כפר קטן שבלב הרי האטלס, נערך 
מדי שנה סמוך לתאריך שבו מסיימים לאסוף את 
התבואה, פסטיבל אירוסין וחיזורים. האיפוק אינו 
מנת חלקם של המאורסים, הקובעים שם את 
עתידם. הם מפגינים בעוצמה רבה את שימחתם, 
והחגיגות נמשכות כשבוע ימים. פנטזיה גדולה 
המדבר,  מקצבי  עזים,  צבעים  פראי  נוף  של 
ונועזות  יפיפיות  ורווקות  ירח  לאור  ריקודים 
וחודר.  ללא רעלה המישירות אליך מבט בוחן 
יואל ייקח אתכם בדרך האטלס ל”מסע כורסה” 
מרתק בליווי סיפורים ושקופיות אל מדבריות הסהרה, 
הרי האטלס, כפרי בוץ, לערים הלבנות והאדומות אל 
 ניחוחות השווקים הססגוניים ולפסטיבל באימלשיל.

מרצה: מר יואל שתרוג: עיתונאי, צלם וחוקר שיצא 
למרוקו וצילם את המדבר הנושק להרי האטלס, 
ערים מודרניות הצופות על כפרים שהתפתחותם 

נעצרה בתקופת התנ”ך ושרידי יהדות.

“א’, חסל אותם”: פרשת השב”כ )קו 300(
מושב סתיו : 16.5.2018
מושב חורף : 6.6.2018

צעירים  ארבעה  השתלטו   ’84 באפריל   12 ב- 
פלסטינים מעזה, על אוטובוס אגד בקו 300 שנסע 
מתל אביב לאשקלון. אירוע הטרור הזה התפתח 
לפרשה קשה ביותר, בה שלושה בכירי שב”כ קמו 
נגד ראש השירות והאשימוהו בהאשמות קשות כמו 
הריגת מחבלים, העלמת מידע וטיוח חקירה ואילצוהו 
בסופו של דבר להתפטר. ההרצאה מתארת שלב 
אחר שלב את השתלשלות העניינים תוך הבאת 
עדויות ממקור ראשון של אנשי שב”כ, פרקליטות 

ומעורבים נוספים. 
מרצה: אל”מ ד”ר משה אלעד

נווה תרצה - “רחם אחורי” -
מבט נוסף אל כלא הנשים  

מושב סתיו : 13.6.2018
מושב חורף : 11.7.2018

רחם, המקום בו נוצרים החיים, התגבשות תאים 
עד להיווצרות פאר היצירה - האדם.

מרגש לדעת כמה דומה כלא הנשים לרחם. בכלא 
הנשים מתרחשים תהליכים של צמיחה, של גדילה, 
של התפתחות, של העצמה אישית והעצמה נשית. 
לכלא הנשים נכנסות נשים כשהן בבחינת “שבר 
כלי” ולא מעט פעמים הן יוצאות משם מחושלות 
ומוכנות להתמודדות מחודשת. עבור חלק מהנשים 
כלא הוא המקום בו לראשונה בחייהן מישהו הושיט 
להן יד, חבל הצלה. שם הן מצליחות לזקוף את 
קומתן, לצעוק את צעקתן, לבקש עזרה, והחשוב 
מכל, לקבל אותה. בד בבד עם התהליכים הללו 
אנו מוצאים בו גם בדידות, כעס, עזובה, שתיקות, 
בכי ועצבות. קרוב לחמש שנים ביצעתי תפקיד 
ראש תחום חינוך בבית הסוהר היחידי לנשים - נווה 
תרצה. ראיתי את הנשים בציפייה ובחרדה, ראיתי 
אותן חולמות, ואת חלקן גם ליוויתי כשהן מגשימות 

את חלומותיהן.
בהרצאה אספר לכם על הנשים בכלא, על בחירות 

הנעשות בכלא, על נשיות, על צער ועל אהבה.
אדבר על פחד ודחייה, על ילדים הגדלים בכלא, על 

נערות המרצות את עונשן לצד נשים בוגרות.
אדבר על שרון ועל ליטל, על פטמה ועל חנהל’ה, 
על אורלי ועל צביה. השמות, כולם בדויים אבל 

הסיפורים, כל מילה אמת.
)בדימוס(,  גונדר  רוני קארו, סגן  מרצה: הגב’ 
לשעבר ראש תחום חינוך בבית הסוהר נווה תרצה, 
מדריכה ראשית של שב”ס, קצינת משאבי אנוש 

מחוז מרכז.


