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מפגשי ייעוץ, רישום והיכרות

טל: 03-5130230 ©בין השעות: 9:00-17:00(  
מייל: etyy@telhai.ac.il | במקרים דחופים: אתי ידלין 052-2553493

דרך העונג - חגיגת חושים והנאות

בסינמטק תל-אביב  
רח’ שפרינצק 2 ת”א

בימי ראשון, החל מ-30/5/21 ועד סוף יולי

בימי שלישי ב- 1/6/21 | 15.6.21 | 29.6.21 | 6.7.21

 מהשעה 13:00בכל שעה עגולה

etyy@telhai.ac.il :נא אשרו השתתפות במייל

הערות לכלל ההשתלמויות: 
1. השתלמויות מורים קסומות במכללה האקדמית תל-חי אושרו על ידי 

קרנות ההשתלמות ללימודי חובה בשנת ההשתלמות.

2. 1 ש"ש רוחניות דת והעצמה בראי הקולנוע + 1 ש"ש נפלאות המים 

בטבע + 4 ש"ש = 3 השתלמויות )הסבר יינתן במפגש(.

3. המעוניינים להצטרף לחו"ל באופן מסובסד )הסבר יינתן במפגש(. 

4. את טופס ההרשמה יש למלא בדייקנות ולשלוח לכתובת מייל:

etyy@telhai.ac.il

להתראות במפגש הייעוץ

אתי ידלין
מנהלת ההשתלמויות

 הכנו עבורכם הפתעות וחוויות קסומות
לשנת השבתון הבאה עלינו לטובה, תשפ״ב

ההרשמה במעמד הפגישה ולאחריה



בעוצמה של הים לא נלחמים רק משתלבים ואוהבים.
השתלמות שהוויתה אהבה ושלווה לנשמה, במכון לחקר ימים ואגמים 

ובמכון הבינאוניברסיטאי. הסדנאות כוללות התנסויות, הרצאות 
והדגמות בריף הדולפינים.

הנושאים:

 אהבה לסביבה   חוויה תומכת בעזרת דולפינים

 פרוייקט ילדים ודולפינים   שחייה עם דולפינים

 מים: מגע, רגיעה ותקשורת   סדנא של מגע ורגיעה בבריכות 
המיוחדות “סתלבט על המים” 

בנוסף: 4 מפגשי קולנוע בסינמטק תל-אביב, 
בימי ראשון, מחודש פברואר בשעות: 16:30-10:00

 המעוניינים בטיסה הלוך ושוב ולינה במלון מפנק, ל- 4 לילות בינואר-פברואר 
ע”ב חצי פנסיון במחיר 890 ש”ח - יתקשרו בהקדם, מספר המקומות מוגבל, 

כל הקודם זוכה.

* המעונינים לצאת בנובמבר, המחיר 1590 ש"ח.
 המצטרפים יבחרו ב- 6 ש"ש לרבות 1 ש"ש השתלמות: 

רוחניות דת והעצמה בראי הקולנוע.

תוכנית ההשתלמויות

קוד המוסד 2450 | שם המוסד המכללה האקדמית תל חי 

 מחיר הקורס הסכום שייקבע ע”י הקרנות ל- 56 שעות שנתיות

מועדים
לבחירה

6-10/11/21 *

29/1-2/2/22

19-23/2/22

28 ש”ש

28 ש”ש

שני הקורסים 
בלתי ניתנים 

להפרדה

נפלאות המים בטבע

רוחניות, דת והעצמה בראי הקולנוע 

בריף הדולפינים - חוויה משנה תודעה!

כמו
בתוך 
חלום



8 מפגשים בסינמטק תל אביב 
ימי שלישי, אחת לשבועיים בין השעות: 16:30-10:00

סדרה מרגשת המפגישה בין מזרח ומערב 
עם גדולי היוצרים מעולם האמנות והקולנוע

מאז ומתמיד תהינו על הקשר המאגי בין מזרח ומערב, כקלישאה 

איך  ואדונים.  או כמשרתים  תרבויות  ענקים, כמפגש  או כמפגש 

התפתחו תרבויות כה שונות בין אסיה ואירופה. על השונה והדומה 

בין העולמות. על גזענות פרימיטיביות והאדרת האקזוטיקה. היכן 

או  הסמויה  בתחרות  ניצח  מי  בסין?  או  בצרפת  העולם,  מרכז 

הקסם  האוכל,  והתככים,  ההשפעות  והחברה,  האמנות  הגלויה? 

והמיתוס בין תרבויות משני עברי הגלובוס. 

איך “הם” רואים “אותנו” ואנחנו אותם?

מנהר האינדוס לנהר הצהוב, ראשית התרבות והציוויליזציה במזרח.

ה”מזרח” - הומוגניות או רב תרבותיות? חברה, התנהגות ואסטתיקה 

מרפובליקה למאו, סין בעידן המהפכות.

סורנטו
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56 ש”ש

מסע קולינרי בין תל אביב לטוסקנה ו... מתנה למשתתפי הסדרה
מבנדיקטוס הקדוש לאייל שני 

 צמתים בהסטוריה של האוכל 
כתרבות בספרות, באמנות ובקולנוע.

מסע מסביב לעולם

מהכורסה
לטיסה



מלוכה  רכילות  השבעה,  הצרפתית  לתרבות  כבבואה  האמנות 

וחברה מלואי לנפוליאון.

הרנסאנס בעקבות ליאונרדו, מרכזיות האדם והתפיסה המדעית 

של היקום.

קסם ה”מזרח” והאדרת האוריינטלי באמנות המודרנית.

הישן  מהעולם  האוכל  דרך  על  העולם.  את  שכבש  ה”בולבוס” 

ל”פיוז’ן” ולמטבח העכשווי ועוד.

מסע מסביב לעולם לגילוי וחשיפה של תרבויות, הצצה אל מגוון 

תרבויות קרובות ורחוקות.

טוסקנה
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ההשתלמות מדהימה!

והדובדבן שבקצפת הוא 

אפשרות לטיול מופלא 

על פי בחירה בין:

איטליה 

©סיציליה, טוסקנה ורומא דרומה(, 

ויטנאם, מרוקו, פירנאים בסקים 

ספרד, זנזיבר, טנזניה ועוד.
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זנזיבר
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צפון ספרד



8 מפגשים בתיאטרון הקאמרי 
בימי רביעי, אחת לשבועיים 

או אחת לחודש בהתאם לרפרטואר הקאמרי
בין השעות: 19:30-13:00 או: 22:00-16:00

מסע בדגש תיאטרון
56 ש”ש

צפייה בהצגות רפרטואר הקאמרי החדש, 
מפגשים מרתקים עם גדולי 
הבמאים, היוצרים והאומנים. 

ניהול אומנותי: עומרי ניצן.
המפגשים המקדימים כל כך חוויתיים, 

שגם אחרון המתענינים משתוקק להם.

מרגש
מרגש
מרגש



חווית השנה! 

השתלמות בנמל קיסריה הקסום
בימי רביעי אחת לשבועיים בין השעות: 17:00-10:00

7 מפגשים - כל מפגש כולל הרצאות מרתקות, סדנאות וסיורים, 
אפשרות ל- 7 ימים דרומה לרומא.

הדוניזם - בין קיסריה לרומא

דרכי התבלינים בעולם העתיק
תכנון עירוני ומעמדות

אירוטיקה ויצרים
אהבה אפלטונית

התנסויות במיצגים
ארכיטקטורה בעולם העתיק

סדנת שימור ושחזור
תרבות הגוף ברומא
סיור בעקבות המים

56 ש”ש

נושאי המפגשים בקיסריה:

מיתולוגיה

סוד היופי הקלאסי

קטעים מומחזים בתיאטרון הרומי

“הילולי הגפן”

סדנת יינות

משתה רומי - המטבח בעולם העתיק

המוסיקה בעולם העתיק

שחזור והתנסות במשתה

חושניות
אינסופית



נופש למורים מהירי החלטה

לנרשמים להשתלמויות:

 מסע הקסם האופראי

 על רומנטיקה, זוגיות ואהבה

 מוסיקה קלאסית בראי הילדות

זכות לנופש - במלון מצפה הימים או במלון יערות הכרמל

לבחירתכם: 

מלון מצפה הימים

המועדהמלון בשיפולי הר כנען, בין ראש פינה לצפת.

16-18/1/22

גן עדן
זה כאן



נופש למורים מהירי החלטה

לנרשמים להשתלמויות:

 מסע הקסם האופראי

 על רומנטיקה, זוגיות ואהבה

 מוסיקה קלאסית בראי הילדות

זכות לנופש - במלון מצפה הימים או במלון יערות הכרמל

לבחירתכם: 

מלון יערות הכרמל/כרמים

מועדי אירוחאחוזת הספא יערות הכרמל ביערות הכרמל.

5-7/12/21

13-15/2/22

יופי
עוצר 
נשימה



על רומנטיקה, זוגיות ואהבה

השתלמות קסומה 
בסינמטק תל-אביב
החל מחודש ינואר

ימי ראשון אחת לחודש, בין השעות: 16:30-10:00

7 מפגשים חוויתים שיאפשרו להכיר בחשיבותה של אהבה, רומנטיקה, נאמנות, 
אמון באהבה, אהבה ללא בני זוג, נקודת המבט הנשית על אהבה ומיניות, 

מסורת מול קדמה, פוריטניות מול חירות. כל זאת באמצעות הקולנוע.

מזכה בהשתתפות 

בנופש למורים

מהירי החלטה

56 ש”ש הסידרה
שלא נס

ליחה



מסע הקסם האופראי

7 מפגשי חוויה שמימית 
במשכן לאמנויות הבמה

בת”א

ימי רביעי אחת לחודש בין השעות: 13:00-19:30

השתלמות יצרית שתחבב עליכם את האופרה בדרכים 

מגוונות ותציג את עולמה הקסום באמצעות סיורים והדגמות 

מאחורי הקלעים.

סדנאות איפור, תאורה, אביזרים, תלבושות, מוסיקה, בימוי, 

עיצוב אופרה ודרמה.

כל מפגש - חגיגה גדולה והנאה צרופה.

עולם האופרה הוא עולם ומלואו, אמנות מופלאה המשלבת 

מגוון אמנויות - מוסיקה, תיאטרון ומחול.

מזכה בהשתתפות 

בנופש למורים

מהירי החלטה

56 ש”ש הפתעה
של כל
השנה



   מוסיקה קלאסית בראי הילדות

 7 מפגשים חווייתיים וייחודיים 
במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב

 ימי שלישי אחת לחודש בין השעות 13:00-19:00

 השתלמות מרנינה שתחבב עליכם את המוסיקה הקלאסית 
בשילוב יצירות ספרותיות קלאסיות. 

מתאימה למורות וגננות, לגיל הרך עד כיתה ה' ולכל המתגעגע לילד שבו... 

סדנאות חווייתיות תוך כדי צפייה והאזנה לדמויות מעולם הילדים. 
כל מפגש ישלב בין מוסיקה קלאסית, ספרות, תאטרון ותנועה. 

בין היצירות:
בת הים הקטנה, סינדרלה, חליל הקסם, 

תיבת ההפתעות, הנזל וגרטל, 
מה עושות האיילות ועוד ועוד... 

56 ש”ש

מזכה בהשתתפות 

בנופש למורים

מהירי החלטה

חגיגה 
כזאת

עוד לא
הייתה



 7 מפגשים בימי שני אחת לחודש

 שמורות הטבע המרתקות בעולם הנן שמורות טבע אנושיות. 
תפאורת הנוף של הגליל תקשט לנו מפגשים מרגשים. 

סיפורי ההיסטוריה שלובים במפגש מרתק עם אנשי הגליל 
הרואים בו חיבור והמשך להיסטוריה עתיקה. 

ספור חייהן של שתי נשים מובילות וההיסטוריה השזורה בחייהן
 

 1. אטי קוריאט אהרן בת ציפורי, 
ארכיאולוגית, שחשפה את מרצפות 

הפסיפס היפות בציפורי, בה משולב 

סיפור חייה וחיי משפחתה. 

 הבית בציפורי מביט אל העיר ציפורי 

הקדומה "פאר הגליל כולו". 

 הוא חובק סיפור של שלושה דורות 

בגליל, טבול בבוסתן רימונים, לימונים, 

תאנים וזיתים -  בכל מקום בו נטמן 

גרגר רימון, צמח עץ בריא. 

 אטי תלווה אותנו בטיול דרך כרם 

הזיתים ללב אהבתה למקום. 

56 ש”ש

מפגשים קסומים בעקבות אנשי הגליל

ריגושים
בארץ

אהבתי

 2. נצרות בזווית אחרת
מכנסיית חנה ויהויכין, 

הורי מרים, לשבילי 
מרים בנצרת.

 
נכיר את הסמטאות 
הציוריות והצבעוניות 

של העיר -
סיפורו של מקום 

בין מרים, ישו 
והבשורה



    3. מסע בזמן אל תלמידי 
בית חדרו של יהודה הנשיא 

 נטייל בשבילים עתיקים 
אל נימי ההיסטוריה 

ונפצח את מהות האמנות 
שנגלה באתר.  

 לא נוותר על מעגל פריחה מרגש, 
הפותח את הלב. 

   

 4. "אחזור אסתכל בך כנרת כנרת, כי אלף פנים לך מבוקר עד ערב". 
 סיפור אהבה אומץ ומוות שחובק מצוק הארבל, תצפיות מרהיבות ועוד הפתעות. 

   

 5. סיפורי מצור, מים וחיים! 
 שתי ערים תאומות 

אך לא תואמות לדרך! 
 חיים או מוות! 

 ואם חיים - האם לחיות אותם לבד. 
 נבקר במבדד נזירים ברכס יוטבת 

ונחל צלמון עתיר טחנות קמח ציוריות. 
   

 6. סוסיתא 
אוצרות ונוף מרהיב של הכנרת 

ואולי גם טבילה מרעננת. 
   

 7. רוח ימי שאול והפלישתים
נצא להיכרות עם פסגות הר ברקן 

ממרומי הגלבוע ונלך עם התנ"ך ביד. 



ריגושים
בארץ

אהבתי

7 מפגשים

בימי שני

אחת לחודש

סדרת המשך להשתלמות המרגשת 

"מפגשים קסומים בעקבות אנשי הגליל" 

עם אטי קוריאט אהרון 

בחגיגה של סיפורים במחוזות אהבתה.

1. נחל ציפורי - לנוף בוסתני הרימון ומעיינות נחל 

ציפורי חלקות גידולי הירקות וגבעות יער הפארק 

נגלה צפונותיו של נחל ציפורי.

היכרות עם נוף ותרבות הבדואים בגליל, חקלאות 

שלחין על ידי עינות ציפורי, חקלאות בת-קיימא ומבנה 

חובק סיפור של התיישבות נזירים בנחל. הליכה מעין 

יבקע לטחנת הנזירים, סיום בגבעת עליל. 

תבנית גיאוגרפית של נוף גליל תחתון, אגן ניקוז 

נחל קישון יער פארק של אלוני תבור מסלע נארי, 

המאפשר חציבות בתקופות קדומות. לימוד ממשק 

הנחל ופעולות שימור מול פיתוח של רשות הטבע 

והגנים ורשות ניקוז ונחלים קישון )נובמבר(.

2. הר תורען נחל השבעה וגבעות בית קשת - 

"ארץ הרים ובקעות למטר השמיים תשתה מים". 

נוף פסגות הרי הגליל התחתון. נגלה את נופיו 

הקסומים של הגליל התחתון, בקעת בית נטופה 

המוצפת בימים אלו, חקלאות בעל ונופי תרבות 

עתיקים.

תצפיות מרהיבות לגליל וסיפורה של גבעת בזלת 

קרני חיטין נחל השבעה, פריחה בגבעות בית 

קשת וסיפורו של עלי בן צבי בסיפור ההגנה על 

בית קשת. סיור מעגלי וביקור במתקני חקלאות 

עתיקים )דצמבר(.
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מפגשים בעקבות מים נוף והתיישבות בגליל



3. מגידו - 35 שכבות חיים וסיפור מחיי עיר 

הרכב מגידו.

נחלוף על פני שער ישראלי וניכנס במנהרת 

הזמן לעיר רכב מפוארת, החולשת על 

עמק יזרעאל. לנוף הר הגלבוע, הר תבור, 

גבעת המורה וספק התנ"ך ביד, נלמד על 

תקופת השופטים במראות תנ"ך קדומים 

על פני העמק. נבקר במרכז המבקרים 

המחודש, בממגורות, מערכת המים 

ומקדש הבמה )ינואר(.

4. היפה בהרים: הר תבור - מרכז הגליל התחתון 

ונוף פסגות הרכסים והבקעות במסלול מעגלי.

נכיר את השביל המעגלי בפסגתו של הר תבור 

לנוכח תצפיות נוף מרהיבות בגבול שלושה 

שבטים בתקופה המקראית, אירועי תקופת 

השופטים ומלחמת דבורה וברק בן אבינעם. 

נלמד את סיפורה של כנסיית ההשתנות 

והכנסייה היוונית וסיפור ההשתנות של ישוע - 

אירוע שישפיע על הר תבור כהר ההשתנות 

בדת הנוצרית. נבדיל בין יער פארק לחורש ים 

תיכוני ונסיים בעין שרונה, מעיין מים חיים ברמת 

סירין )פברואר(.

5. נחל צבעון/יער ברעם - 

הגליל העליון בערוץ נחל מרהיב.

עם בוא האביב נכיר את הפריחה המרהיבה 

בחורש הים תיכוני. נלמד על אגן ההיקוות של 

נחל דישון, פסגות הרי הגליל העליון, החורש 

הים תיכוני, בוטניקה, זואולוגיה וגיאולוגיה וניכנס 

בתוך "מנהרת החורש" בנחל צבעון )מרץ(.



7. גן השלושה - "אם יש גן עדן בארץ ישראל 

בית שאן פתחו".

בתוך נוף עמק המעיינות נכיר את מעיינות 

מגדל, שוקק וחומה, נלך במים השקטים 

והקרירים של נחל הקיבוצים ונלמד על בית 

גידול לח ונסיים עם סיפור החלוצים האתר 

חומה ומגדל. טיול חווייתי ומרענן )מאי(.

6. הר כמון, נחל כמון - תצפיות מרהיבות 

לרחבי הגליל העליון, התיישבות המצפים 

בגליל, חורש ומפלי מים יבשים בצלו של 

הנחל.

רכס שגור, הרכס הגבוה בהרי הגליל התחתון 

נחל כמון, מהיפים בנחלי הגליל התחתון, ארץ 

מפלים היורדים לאגן ההיקוות של נחל צלמון. 

נכיר תצפיות מרהיבות בגליל התחתון והעליון 

ונלמד על ההתיישבות בכמון במכמנים. 

)אפריל(.
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7 מפגשים
בימי שני אחת לחודש

לנשמההתרוממות

 
 
 ערבסקה

עולמה המרתק של האמנות 
המוסלמית, בית אל אערג’, 

בית הקברות המסתורי של ממילא 
ומלון פאלאס המפואר. 

ביקור בתיבת האוצר של שכונת 
מחנה ישראל “מרכז יהדות צפון 
אפריקה”, בית מרוקאי מופלא- 

מלאכת מחשבת מוגרבית-
מוסלמית וגנו האנדלוסי. 

עושרה של אמנות האסלאם 
באדריכלות, בעיטורי קבורה, 
בקליגרפיה באבן, בקרמיקה 

ובאומנות זעירה.

מועדי ארוח   

במלון בוטיק 

במרכז ירושלים

24-25/10/21

21-23/11/21

27-28/2/22

20/3-22/3/22



 
 נסיכות בלי כתר  מלכות בלי ארמון

סיור בעקבות נשים גדולות  מהחיים - 
“בבוסתן הספרדי” של ירושלים, 

מלכות מזרחיות וספרדיות...

סיור שכולו שיר הלל לאימהות של פעם,
סיור המתגעגע לפשטות, לגבורה ביתית ויומיומית,

לארוחה משפחתית המתבשלת לאט לאט ובאהבה.

לכביסה על חבלים הצוחקת עם השמש ...

לנסיכות-ללא-כתר ולמלכות-בלי-ארמון ...



 
 נסיכות בלי כתר  מלכות בלי ארמון

האתרים: שכונת אוהל משה “הבוסתן הספרדי”, בתי גורל, שכונת התימנים, 
בית הכנסת של משפחת “בנאי“ ובית וינר בשכונה. 

נחמם את ליבנו בסרט תיעודי על הנשים הספרדיות 
של נחלאות ובתה נענע ריחני... 

ב”מחניודה“ נעשה שוק”.

המשך



 
 עיר-מוזיאון ללא קירות

פיסול חוצות מודרני בעיר הקודש...

בעיר עשרות פסלי חוצות שיצרו אמנים מודרניים אשר 
באו מקרוב ומרחוק...  נלך בעקבות פיסול ישראלי צעיר 
ובועט, ונכיר פסלים נוספים הנוגעים בשאלות של שלום 
בין מזרח ומערב בירושלים, זהות וקשר למקום, פמיניזם 
השמים  אל  ומדרגות  ילדותית,  מפלצת  של  בדמותה 

ממשכנות העוני בעיר.

פסל “עמודי הזית” של רן מורין ברמת רחל, “אמונה” של 
“המפלצת/ אוריון,  עזרא  של  “המעלות”  ליברמן,  מקס 

הגולם” של ניקי דה סנט פאל בקריית יובל.

 
 ללכת שבי אחריו

גיא בן הינום, ימין משה, כתף הינום מעלה הר ציון,
קבר דוד המלך ושביל החומה.

אפשרות לסמינר בירושלים ולינה במלון בוטיק במרכז העיר



 
 משוררות של אש בירושלים

זלדה
יונה וולך

לאה גולדברג 
 אלזה לסקר שילר

שירת חייהן, אהבתן, 
תשוקתן, סבלן ומאבקן 

של “אמהות השירה העברית”.

בהרצאה זו נכיר את נבכי דפי שירתן וליבן של: 
זלדה, יונה וולך, לאה גולדברג ואלזה לסקר שילר.



וונציה של אלוהים - 

 
 איטליה בלב ירושלים

בסיורנו נכיר את וונציה של אלהים, איטליה 

בעיר הקדש, בין האתרים נכיר את 

בית החולים האיטלקי היפה בארץ, 

בית הספר הסליזיאני, 

בנין ג'נראלי ועוד.



מוסררה

 
 mon amour 

מוסררה  אהובתי סיור לשכונה ״החיננית״
בערבית מצרארא, מוסררה 

נטייל בין רחובות הזעם וסמטאות הקסם, 
נשמע את סיפורם של  הפנתרים  השחורים 

שזעמו ושאגו בשכונת הגבול, 
נכיר את שטח ההפקר של החברה הישראלית 

ונראה איך כאב ועוול הפכו לזירת אמנות, 
קולנוע וגלריות חברתיות.



טופס הזמנה להעברה לפקס: 03-5156605
etyy@telhai.ac.il :או למייל

שם הקורס:  __________________________________

שם הקורס:  __________________________________

שם הקורס:  __________________________________

שם הקורס:  __________________________________

שם הקורס:  __________________________________

שם הקורס:  __________________________________

שם הקורס:  __________________________________

חבר בהסתדרות המורים / ארגון המורים )הקף בעיגול(

תאריך מבוקש:  __________  האם בשבתון:  _________

שם משפחה:   ___________  שם פרטי:  ____________

שם באותיות לטיניות כמו בדרכון:

שם משפחה:  ___________  שם פרטי:_____________

מס’ ת.ז.  ____________________________________

מעוניין להיות בחדר עם:  _________________________

כתובת מייל:  _________________________________

עיר:  _____________  רחוב:   ___________________

מס’ בית:  __________  מיקוד:  ___________________

טלפון + קידומת:  ______________________________        

פקס:  ______________________________________

נייד:  _______________________________________

סוג כרטיס:  _________________  תוקף:  __________

פרטי כ. אשראי לחיוב:  _________________________

 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     __________________________________________



לפרטים ולהרשמה: 

טל: 03-5130230  ©בין השעות: 9:00-17:00(

etyy@telhai.ac.il

במקרים דחופים: אתי ידלין 052-2553493

מורים יקרים
סוף סוף העונג מתחיל

ובעיקר המסע לחיים הטובים.
מחר תוכלו להלך איתי

בשדות העונג
ולקטוף עינוגים.

בואו ואראה אתכם קוטפים
ובשמחה מתעטפים

מי יתן ומחר כשתתעוררו
תחושו את העונג טוב יותר
לא משום שהעונג לא היה

אלא משום שלא חיפשתם 
אותו ואולי לא האמנתם

שהעונג כולו שלכם
ומיועד במיוחד לכם.

בברכה
אתי ידלין

השתלמויות מורים קסומות
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