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תוכנית מכללת יום חמישי 2019-2020

נהלי המכללה ופרטי הרישום נמצאים במשרדי המועדון.
להלן תוכנית ההרצאות השנתית .ייתכנו שינויים בתאריכים ובנושאי ההרצאות .במהלך השנה ישובצו הרצאות
נוספות בנושאים מגוונים .הינכם מתבקשים לעקוב אחר התוכנית שמתפרסמת מדי חודש (במועדון ובאינטרנט).

שמוליק צבי  -איך שיר נולד? תולדות הזמר העברי

9/1/20

יהורם גאון  -אני עושה לי מנגינות

רועי עלוני  -על צלילים ואנשים

 2/1/20בטהובן ,סימפוניה מס'  ,6פסטוראלית
 2/4/20לאונרד ברנשטיין ,איש הרנסאנס של המאה ה 20 -
 21/5/20פוצ'יני ,טוסקה

אביבית ברוקשטיין  -מסיפורי ארץ אהבתי

" 24/10/19שולחנו של דיקטטור"  -רומא והקיסרים
 27/2/20הכיבוש המוסלמי הראשון בארץ ישראל

זיו אלכסנדרוני  -קולנוע עולמי

7/5/20
2/7/20

אהבה בקולנוע הישראלי
אלמודובר

אורלי אלדובי  -ערים ללא הפסקה
 15/3/20סלבדור דאלי  -שגעון מפוכח

ד"ר רז צימט  -פוליטיקה וחברה באיראן
 16/1/20איראן בפתח  - 2020תמונת מצב
 18/6/20איראן במרחב הערבי

רוני ינובסקי  -מסע אל תרבויות נעלמות
 19/9/19מדגסקר  -האי שהזמן עצר בו מלכת
 2/1/20סיישל  -גן העדן באוקינוס ההודי

עומר שומרוני  -היצירות הגדולות של המוסיקה הקלאסית
 20/2/20היידן  -קונצ'רטו לצ'לו מס' 1
 25/6/20צ'ייקובסקי " -העונות"

ענת זפרני  -מסע אל נפש האדם

 21/11/19החלום בראי הפסיכולוגיה
 26/3/20על ויסות רגשי של כעס ורגשות שליליים

תמר סופר  -נושאים נבחרים באמנות

 24/10/19קדישה וקדושה  -בין חוה למריה בתולדות האמנות

רחל שיין ארגמן  -אנחנו העולם  -קולנוע ישראלי

7/11/19
23/1/20

הקיבוץ רק בישראל בקולנוע
איך צומח צבר בקולנוע

עמית אברון  -מוח ,נפש והתנהגות אנושית

 23/4/20הזיכרון והמוח  -כיצד נוצר זיכרון חדש והאם ניתן להשתיל זיכרון?
 4/6/20מיתוס ואמת במוח האנושי  -על צד ימין וצד שמאל ושיפור האינטיליגנציה באמצעות מוסיקה

ד"ר מוטי קידר  -מבט עומק למזרח התיכון
19/3/20 ,19/12/19

יניב שטרייפלר  -תיאטרונסיפור

" 21/11/19מרת ביקסבי ומעיל הקולונל" מאת רואלד דאל

ד"ר גוסטב מייסלס  -עמים ואזורים

 28/11/19הצוענים  -עם ללא ארץ
 9/1/20עמק הלואר ומוסד הפילגשים  -מערך טירות הלואר מהמצודות הגותיות ל"ארט נובו"

צביה חממי  -אורח חיים בריא

 26/9/19מיטב הטיפים ,העקרונות ,התובנות והכלים לאורח חיים בריא

ד"ר דן רונן  -תיאטרון ישראלי במיטבו

" 3/10/19מי מפחד מוירג'ינה וולף"?  /תיאטרון הבימה
" 13/2/20האם"  /תיאטרון גשר

ד"ר אבשלום קאפח  -מקרא -קריאות חדשות בתנ"ך
 5/9/19יעקב אבינו  -מעשה אבות סימן לבנים
 30/7/20חורבן ממלכת יהודה וגלות בבל

יונית קמחי  -תרבויות עולם באולם

 12/12/19קרנבל בסרדיניה
 19/3/20פלמה דה מיורקה  -האיים הבלאריים

יואל שתרוג  -מסע עולמי מהכורסה

 10/10/19בלגיה  -אהבה בת עשרים
 6/2/20הזמן האבוד  -מסע בעקבות הזמן  -לוחות שנה וזמנים שונים בעולם ,מתקני מדידת ימים וחודשים
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ד"ר דן ביילסקי  -תקשורת ואקטואליה

19/9/19

אייל אופנבך  -על כסף גדול  -חוקי וחוקי פחות

 31/10/19מגטו פרנקפורט לעושר אגדי  -תחילתה של שושלת רוטשילד
 21/5/20ג'ון די .רוקפלר  -סיפורו של האיש העשיר בהיסטוריה
עלייתו ונפילתו של אל קאפונה " -פני צלקת" ומלך הפשע של שיקאגו
2/7/20

גיא באום  -נפלאות עולם הבלט
5/9/19

"זוג יונים"  -יצירת מופת אלגורית בביצוע הבלט המלכותי בלונדון

ד"ר אופיר יעקובסון

 26/12/19חנוכה ומקורותיו ,המסורות הקדומות וגלגוליו השונים

יריב פלד  -סוגיות בנושא צבא ,בטחון ומדיניות ישראלית
7/5/20 ,3/10/19

אראלה קינן  -תרומת היהודים מברודווי ועד הוליווד

 12/12/19הביטוי התרבותי לאתגרים החברתיים של מהגרי כור ההיתוך
עלייתו והצלחתו של הסיפור היהודי בברודווי
5/3/20

אלון קליבנוב

2/4/20

שארל דה גול  -מהצלת כבודה של צרפת לעיצוב פניה המודרניים

דבורה רוטברט  -מסעות חובקי עולם
 28/11/19רומא  -עיר הנצח
 23/4/20ריו דה ז'נירו  -עיר הסמבה והקרנבל

רועי הורוביץ  -לאה גולדברג והתיאטרון
 12/9/19שירת האהבה המיוסרת של לאה גולדברג
 5/12/19לאה גולדברג מבקרת בתיאטרון הישראלי
יוסי נינוה  -ממלכת ישראל  -ימים של עוצמה וחורבן
 13/2/20ספר יהושע  -הכיבוש וההתנחלות ממבט מחקרי וארכיאולוגי
 25/6/20משלי וקוהלת  -ספרות החוכמה בתנ"ך ובעולם הקדום שסביבנו
ד"ר עודד ציון  -הרמב"ם

 7/11/19לעבוד את אלוהים ולא את זולתו
 5/12/19האדם ,המצוות והמוסר
 5/3/20על המשיח ,הגאולה וההשגחה

גרי פאל  -הכרעות גורליות  -בן גוריון והתקומה
 30/1/20הכרעות גורליות  -בן גוריון ושאלת בינאום ירושלים
 14/5/20מגש הכסף  -הדרמה מאחורי ההכרזה על מגילת העצמאות
ד"ר אפי זיו  -טעימות של אמנות
 26/12/19רנואר והולדת האימפרסיוניזם
 11/6/20האמן ואהובתו בציור ובפיסול

סער קדמון  -עולם הצללים החשאי  -מבט מבפנים
 14/11/19הג'וב האיטלקי  -דרמה למרגלות הרי האלפים
 26/3/20הכוח הנשי בעולם החשאי

אילן מנוליס -נפלאות היקום

 30/1/2020הכחדות המוניות וסכנת האסטרואידים
 16/4/2020החיפוש אחר חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ

ד"ר רז יצחקי  -ג'אז ,פס הקול של המאה העשרים
 14/11/19בי בופ  -צ'ארלי פארק ודיזי גילספי

