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תוכנית מכללות – ספטמבר 2019
מכללת יום ראשון מתקיימת באודיטוריום של בית יד לבנים
תאריך
1.9.19
8.9.19
15.9.19

שעת ההרצאה

שם המרצה ונושא ההרצאה
ד"ר רקפת רוזנפלד  -רפואה ,אמונה ומה שביניהם
יעל גורי  -מישהו נלכד בשער!"  -עיון בשירה עברית וימי תשרי
ד"ר מוטי קידר  -מבט עומק למזרח התיכון
ד"ר דן רונן  -על ההצגה "רומיאו ואמא"  /התיאטרון הקאמרי
אשר גניס  -אבשלום  -האח המגונן על אחותו ,האח הרוצח את אחיו,
הבן המורד באביו ושואף לכתר כשכל האמצעים מקדמים את המטרה
עומר שומרוני  -הכנרים הוירטואוזים הגדולים
שאול מנהיים  -המשפט  -מה הוא ובשביל מה הוא טוב?
שולמית גורצקי פדרמן  -צייר לי כבשה שוב ושוב " -המוטיב החוזר"
באמנות מארצ'ימבולדו ועד קדישמן (חלק א')
המועדון סגור

9:00
10:30
9:00
10:30
9:00

22.9.19

10:30
9:00
10:30

29.9.19

ראש השנה

מכללה באנגלית -יום שני מתקיימת במשכן העירוני למוסיקה
Kinneret Zohar Lahav
Prof. Avshalom Elitzur
Dr. Isaac Noy
Dr. Isaac Noy
Shmuel Rosner
Omer Shomroni
Paul Liptz
Ron Fogel

America as Captured by Three Female PhotographersDorothea Lange, Cindy Sherman & Annie Leibovitz
Women in Science
)Herbert Samuel and the Jews of Palestine (Part 1
)Herbert Samuel and the Jews of Palestine (Part 2
What Israeli Jews Have that American Jews Don’t (and vice
)versa
The Great Virtuoso Violinists

Woman Called Golda: 1898-1978
If I Were a Rich Man -The Good Life According to the Silver
Screen

09:00-10:00
2 Sept

10:30-11:30
9 Sept 09:00-10:00
10:30-11:30
16 Sept 09:00-10:00
10:30-11:30
09:00-10:00
10:30-11:30

23 Sept

30 Sept Rosh Hashana - no lectures

מכללת יום שלישי מתקיימת באולם הגדול של בית יד לבנים
תאריך
3.9.19
10.9.19
17.9.19
24.9.19

שעת ההרצאה
9:00
10:30
9:00
10:30
בחירות
9:00
10:30

שם המרצה ונושא ההרצאה
ד"ר דורון לוריא  -מיכלאנג'לו בואונארוטי  -פסל וצייר ,אמן רנסאנס
איטלקי מן המאה ה 16 -ויריבו הגדול של לאונרדו דה וינצ'י
יואב לימור  -איראן ,סוריה וחיזבאללה
ד"ר איתן אור נוי  -כוחה של אהבה  -האופרה "מאדאם בטרפליי"/פוצ'יני
פרופ' אבשלום אליצור  -דארווין  -חייו ופועלו
המועדון סגור
ענת זפרני  -כוחו של תת המודע
פרופ' מאיר ליטבק  -טורקיה  -מאתאטורק לארדואן
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מכללת יום רביעי מתקיימת באולם הגדול של בית יד לבנים
תאריך

שעת ההרצאה שם המרצה ונושא ההרצאה

4.9.19

9:00
10:30

11.9.19

9:00
10:30

18.9.19

9:00
10:30

25.9.19

9:00
10:00
10:30

ד"ר רז יצחקי  -פירוק התזמורות הגדולות ועלייתו של סגנון על
יסכה הרני  -יונה ,ישוע והגויים  -סיפור בברית החדשה חושף את
המתכונת המקראית שבבסיס הברית החדשה
זיו אלכסנדרוני  -רצח קנדי בקולנוע
ד"ר אשר עידן  -גלובליזציה ולוקליזציה  -מדינות לאום מול ענקי הכלכלה
כמו פייסבוק ,עלי באבא וגוגל
יריב פלד  -חיזבאללה  -מארגון גרילה להגמון פוליטי  -אתגרים
ומשמעויות לישראל
איילת אידלברג  -סין  -המהפיכה הקומוניסטית  -החזון וההתפכחות
הכואבת
ד"ר עופר כספי  -הומו ספיינס או הומו מדיקוס? על הריצה המטורפת
אחר התרופות
הרמת כוסית לראש השנה
ד"ר איתן אור נוי  -על גורל וחיים  -הסימפוניה הרביעית מאת צ'ייקובסקי

מכללת יום חמישי מתקיימת באודיטוריום של בית יד לבנים
תאריך

שעת ההרצאה שם המרצה ונושא ההרצאה

5.9.19

9:00

12.9.19

10:30
9:00

19.9.19
26.9.19

10:30
9:00
10:30
9:00
10:30

גיא באום " -זוג יונים"  -יצירת מופת אלגורית בביצוע הבלט המלכותי
בלונדון
ד"ר אבשלום קאפח  -יעקב אבינו  -מעשה אבות סימן לבנים
ד"ר עמית דגן  -הארכיאולוגית הראשונה  -ההרפתקאה של ליידי אסתר
סטנהופ
רועי הורוביץ  -שירת האהבה המיוסרת של לאה גולדברג
ד"ר דן ביילסקי  -תקשורת ואקטואליה
רוני ינובסקי  -מדגסקר  -האי שהזמן עצר בו מלכת
משה שרון  -כשדארווין פגש את הרב קוק  -תורת ההתפתחות,
האבולוציה ,נתפסת בעיני דתיים וחילונים כסותרת את התורה  -האמנם?
צביה חממי  -אורח חיים בריא  -מיטב הטיפים בכפית של זהב -
העקרונות ,התובנות והכלים לאורח חיים בריא בצורה מדויקת ופשוטה

