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תוכנית מכללת יום ראשון 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).

שולמית גורצקי פדרמן " -המוטיב החוזר באמנות"  -מארצ'ימבולדו ועד קדישמן
 22/9/19צייר לי כבשה שוב ושוב  -חלק א'
 29/12/19צייר לי כבשה שוב ושוב  -חלק ב'

דן הלפרין  -מוסיקה ,פסיכולוגיה ומה שביניהן

 29/12/19סודות המטבח המוסיקלי  -גוון וטונאליות .על צבעים ,תבלינים ,כוחות משיכה ועוד
סודות המטבח המוסיקלי  -קצב ומלודיה .מדופק הקיום למנגינת החיים
5/4/20

אורלי אלדובי  -ערים ללא הפסקה

 8/12/19לונדון  -אספנות ועולם המחר
 16/1/20ניו יורק  -המיתוס ,הדימוי והמותג

צביה חממי  -אורח חיים בריא

1/3/20

הטעויות הנפוצות ביותר לירידה במשקל

אלון קליבנוב

 15/12/19משפט הקופים  -הכרות מול קידמה

עומר שומרוני  -היצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית
 15/9/19הכנרים הוירטואוזים הגדולים
 9/2/20באך  -קנטטה מספר 82
 14/6/20דבוז'אק  -קטעים נבחרים מהאופרה "רוסלקה"
 5/7/20מוצרט והפסנתר

ד"ר דן רונן  -תיאטרון ישראלי במיטבו

" 8/9/19רומיאו ואמא"  /התיאטרון הקאמרי
" 1/12/19לילה אחד מרקוביץ'"  /תיאטרון בית לסין
" 29/3/20סיבת המוות אינה ידועה"  /תיאטרון הבימה

ד"ר שיבולת זית  -קוראים בספרים  -מפגשים ספרותיים
" 24/11/19הוי ,ארצי מולדתי"  -משוררים במולדת חדשה
 2/2/20יונה וולך  -דיוקן אפל
 28/6/20ריקוד בשניים  -הדיאלוג בין טקסט ואיור בספרות ילדים

ד"ר רז צימט  -פוליטיקה וחברה באיראן

 24/11/19הפוליטיקה האיראנית לקראת הבחירות לפרלמנט
 15/3/20נשים ,צעירים ואנשי דת  -החברה האיראנית המשתנה

גרי פאל  -הודו המעצמה הרביעית

 26/4/20הודו המעצמה הרביעית  -תמונת מצב עכשווית
" 7/6/20החוש השישי"  -הודו -דת  ,אמונה ופילוסופיה

יניב שטרייפלר  -תיאטרונסיפור

6/10/19

יידיש קייט " -החיפוש" מאת שלום עליכם" ,מדוע צווחו האווזים" מאת יצחק בשביס זינגר

ד"ר רקפת רוזנפלד  -בחזית המחקר הביו רפואי
1/9/19

רפואה ,אמונה ומה שביניהם

3/11/19
19/4/20
21/6/20

ביוטוכנולוגיה  -כיצד מחוללי מחלה הופכים להיות מבשרי הריפוי?
המוח המלאכותי  -האם אנחנו במו ידינו יוצרים את הזן הבא של החיים?
זיכרון ולמידה ועוד בעידן הטכנולוגי  -כיצד ניתן לטפל ולשדרג יכולות אלו?

ד"ר רועי תירוש  -גילויים חדשים במחקר ובמוח
ד"ר עודד ציון  -ישעיהו ליבוביץ'
 5/1/20תפיסת האל
 9/2/20על האדם המוסר
 5/4/20מיהו יהודי ומהי יהדות?
 10/5/20על דת ומדינה

דוד איבגי  -פריז  -השנים היפות

 10/11/19מולין רוז'  -מבט על פריז דרך עיניו של טולוז לוטראק
 19/1/20אסכולת פריז  -אמני מונפרנס ומונמרטר בפריז התוססת
מרק שגאל  -שפתו הייחודית של היהודי הקטן מויטבסק בפריז
8/3/20

ד"ר ענת גואטה -מעגל החיים במקרא
 17/5/20מעגל החיים במקרא  -לידה
 14/6/20מעגל החיים במקרא -ילדות

ד"ר מוטי קידר  -מבט עומק למזרח התיכון
19/3/20 ,8/9/19

ד"ר דן ביילסקי  -תקשורת ואקטואליה

16/2/20
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ד"ר אלון גן  -תהליכים בעיצוב הזהות הישראלית  -אנטומיה של חלומות ושברים
 19/1/20יהדות כתרבות  -כזה ראה וחדש
 29/3/20יהדות כתרבות  -הגדות פסח אלטרנטיביות
 24/5/20יהדות כתרבות  -חג השבועות מזווית מבט דיאלקטית

תמר סופר  -אמנות כאן ועכשיו

 16/2/20הזירה החדשה  -אמנות עכשווית מפולין

גליה פסח  -קונפליקטים בינלאומיים והאתגרים לפתרונם בהווה ובעתיד
 22/12/19קפריסין  -אי המריבה

ד"ר גוסטב מייסלס  -גדולים מן החיים  -ביוגרפיות
 22/3/20המלכה ויקטוריה והעידן הויקטוריאני
 31/5/20פידל קסטרו  -אל קומנדנטה

יונית קמחי  -תרבויות עולם באולם

 3/11/19איי אורקניי  -סקוטלנד
 26/1/20מלגה  -עיר האמנויות

אשר גניס  -תנ"ך בעיניים אחרות

 15/9/10אבשלום  -האח המגונן על אחותו ,האח הרוצח את אחיו ,הבן המורד באביו ושואף לכתר
 23/2/20איזבל  -סיפורה של האישה המושמצת במקרא

עמית אברון  -מח ,נפש והתנהגות אנושית

5/1/20
23/2/20

לחשוב במילים ,לחשוב במספרים  -על היכולות השכליות של המוח האנושי  -שפה ,תקשורת ומתמטיקה
גמישות מוחית  -כיצד המקצוע שלך משנה לך את המוח?

ד"ר שמעון אזולאי  -מחשבות על החיים ומה שבתוכם

27/10/19
8/12/19

אלוהים הוא התשובה  -על הדיאלוג הבלתי פוסק בין אלוהים לאדם
צדק  -מעבר למסך הבערות  -מחשבות על הפוליטיקה בימינו

זיו אלכסנדרוני  -קולנוע עולמי

 27/10/19צ'פלין הגדול מכולן
 22/12/10פריפריה ומרכז בקולנוע הישראלי

גיא באום  -נפלאות עולם הבלט
17/11/19

הדואטים הגדולים בעולם הבלט

ד"ר אופיר יעקובסון
1/9/19

גואטמלה  -ארץ הקשת בענן

רחל שיין ארגמן  -אנחנו העולם  -קולנוע ישראלי
 26/4/20קולנוע ישראלי פוליטי
" 19/7/20רואה לך בעיניים"  -קלוז אפ ישראלי

שאול מנהיים  -היכרות עם עולם המשפט

 22/9/19המשפט  -מה זה ובשביל מה זה טוב?
 1/12/19פלילי  -מה פירוש? ואיך זה עובד?

אלה שופמן  -אדריכלות מן העולם

 28/6/20אדריכלות אמסטרדם
 12/7/20אדריכלות ניו יורק

ד"ר אדולפו רויטמן " -בין אור לחושך" על האמונה במלאכים ושדים ביהדות העתיקה
 26/1/20האמונה במלאכים במקרא וביהדות הבית השני
 5/7/20האמונה בשטן ובשדים במקרא וביהדות הבית השני

ד"ר רז יצחקי  -ג'אז ,פס הקול של המאה העשרים
 6/10/19פירוק התזמורות הגדולות ועלייתו של סגנון על

