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תוכנית שנתית מכללת יום שלישי 2019-2020

ייתכנו שינויים בתאריכים ובנושאי ההרצאות .התוכנית החודשית מתפרסמת מדי חודש (במועדון ובאינטרנט).

יוסי נינווה  -ממלכת ישראל  -ימים של עוצמה וחורבן

 26/11/19שושלת בית עומרי  -ימי עוצמתה של ממלכת ישראל
 24/3/20שושלת בית יהוא  -ממלכת ישראל בשיא פריחתה
 12/5/20אליהו ואלישע  -סיפורי אגדות על ניסים ונפלאות
 2/6/20חורבן ממלכת ישראל  -חיסולה של ממלכת מפוארת

רועי עלוני  -על צלילים ואנשים

 5/11/19מים הם חיים ,גם בעולם הצלילים
 17/12/19הסרט "פנטזיה"1940 ,
 3/3/20הפסנתרן הקנדי גלן גולד
 9/6/20מוסיקה מהסרטים
 28/7/20קלוד דביוסי

יניב שטרייפלר  -תיאטרונסיפור

" 21/7/20סיפורים קטנים על אנשים גדולים" אודות ש"י עגנון ,אפרים קישון ,לואי ה , 14-ניל ארמסטרונג ועוד

ד"ר אנאבלה שקד  -אתגרים מאוחרים בחיים
 22/10/19מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים

מתן חודורוב  -בין כלכלת המדינה לכיס שלנו  -על קבלת ההחלטות המשפיעות על חיינו
4/8/20 ,31/12/19

אביבית ברוקשטיין  -מסיפורי ארץ אהבתי

 12/11/19מקדש של הרוח  -סיפורו של הר הצופים
 17/3/20מה בין שואה לאמנות ארמניה וארץ ישראל

חנה ארבל  -זה הכל תמונה אימפרסיוניסטית

 3/9/19אדגר דגה  -תנועה בכל מחיר  -מרקדניות ועד מירוצי סוסים
 18/2/20אוגוסט רנואר  -אהבה ,רוך ושמחת חיים

פרופ' אייל נווה  -הנשיאים הדגולים של ארה"ב

 19/5/20הנשיא לינקולן ומלחמת האזרחים -מדוע הפך לגדול נשיאי ארה"ב?

יואב לימור -אתגרי הביטחון של ישראל
 10/9/19איראן ,סוריה וחיזבאללה

אירית כינור  -עוד על גנטיקה

 4/2/20על גנטיקה ומחקרים ,על ריח ואוטוזים
 12/5/20כשמערכת החיסון טועה
 2/6/20ילד ל 3 -הורים גנטיים
 28/7/20התאמת מזון גנטית

ד"ר אפי זיו  -טעימות של אמנות

" 29/10/19הגיל השלישי" בתולדות האמנות
 28/1/20המוזיקה בציור ובפיסול לאורך הדורות

אורן נהרי  -מסעות שגילו לנו את העולם

 23/6/20מסעות אל הדמיון  -מאטלנטיס והאודיסיאה ,דרך גוליבר וארץ עוץ ועד ארצות שר הטבעות ומשחקי הכס

פרופ' עוזי רבי  -ישראל והמרחב הערבי
7/4/20 ,11/2/20 ,22/10/19

יואל שתרוג  -מסע עולמי מהכורסא

 14/1/20הקסם של ברצלונה
 7/7/20מסע בעקבות האוריינט אקספרס
ערד ניר  -סדר עולמי
 25/2/20הודו בעלת הברית ממזרח

פרופ' ידידיה גפני  -החיים כתופעה יחודית
19/11/19
21/1/20
25/2/20
24/3/20

וירוסים -הדומם משפיע על החי
כלים חדשים למלחמה בסרטן  -לחנוק את הגידול
פרקינסון  -יש חדש!
שימוש בהנדסה גנטית ברפואה המודרנית

שלמה טחן  -לא מה שחשבתם  -מבט אחר על אישים ואירועים

 5/11/19אחרי החגים  -בין אברהם אבינו לאגי משעול
 24/12/19שיר שלכת אדומה  -סתיו וחורף במקורות ,בספרות ובתרבות
 28/1/20איך שיר נולד? על ספרים ,קוראים וחיות אחרות
בין אדר להדרה  -פורים ויום האישה בראי הספרות וההיסטוריה
3/3/20

ד"ר איתן אור נוי  -יצירות המופת של המוסיקה האמנותית
 10/9/19כוחה של אהבה  -האופרה "מאדאם בטרפלי" מאת פוצ'יני
 14/1/20אופרה בתחפושת  -הרקוויאם מאת ורדי
 5/5/20בין ספרד למוסקבה  -הבאלט "דון קישוט" מאת מינקוס
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ד"ר אלון ליאל  -האם הדיפלומטיה הציבורית מחליפה את זו הקונבנציונאלית?

 19/11/19לאן נעלמה הדיפלומטיה הישראלית?

שרה אוסטרוב  -ספרים פוגשים חיים

" 31/3/20סוס אחד נכנס לבר" /דוד גרוסמן -אינטימיות על במה
" 30/6/20הרופא וגרושתו" ו"פנים אחרות" /ש"י עגנון  -החמצה באהבה

מרדכי זעירא  -יוצרים ,שירים וסיפורי חיים
 11/2/20סיפור חייו ויצירתו של אלכסנדר פן

ד"ר ינון שבטיאל  -בחשכת המערות ובאור המקורות

 14/7/20התנ"ך בראי הארכיאולוגיה  -היה או משל היה?
צביה חממי  -אורח חיים בריא
 16/6/20לסוכר טעם מר  -ההשפעות ההרסניות של הסוכר לבריאות

ד"ר אורי לשמן והזמרת מאי ישראלי  -מסע בין הצלילים והמילים בזמר העברי
 14/7/20שנות ה  70-במוסיקה הישראלית

רוני ינובסקי  -מסע אל תרבויות נעלמות

 18/2/20נורמנדי -חופי הפלישה ,כפרי הדייגים והגסטרונומיה של צפון צרפת
ענת זפרני  -מסע אל נפש האדם
 24/9/19כוחו של התת מודע

שמוליק צבי  -איך שיר נולד  -תולדות הזמר העברי
 31/3/20חיים טופול  -נחלאי על הגג

יסכה הרני  -נצרות מהתנ"ך ועד ימינו

 3/12/19תנועת הנזירות  -מהמדבר המצרי לאירופה .הבנת הנזירות כתופעה עולמית

זיו אלכסנדרוני  -קולנוע עולמי

 12/11/19המערבון
גרמניה מתבוננת בעברה
7/1/20

ד"ר דורון לוריא  -מן האמנות

 24/12/19מיכלאנג'לו בואונארוטי  -פסל וצייר ,אמן רנסאנס מהמאה ה  16ויריבו בגדול של דה וינצ'י
 10/3/20פיטר פאול רובנס  -איש אנטוורפן ,הגאון של הבארוק הפלמי

איילת איידלברג  -סקוטלנד -מסע תרבותי בין ההיילנדס לאדינבורו הבירה

 31/12/19סקוטלנד  -השאיפות לעצמאות שנגוזו וסיור בבירה אדינבורו
 16/6/20סקוטלנד  -הכנת ויסקי ,על חמת החלילים ומה לובש הגבר הסקוטי מתחת לחצאית?
ד"ר רוחמה אלבג  -החיים והמילים  -מפגש ספרותי
 29/10/19עמוס עוז  -מוקדם ומאוחר
" 5/5/20גינת בר" /מאיר שלו
דני ינאי  -עולם מופלא
 26/11/19מונגוליה  -לשרוד בארץ הנוודים

ד"ר יצחק נוי  -הדרך לעצמאות המדינה
 4/2/20המצור על ירושלים במלחמת העצמאות

פרופ' אבשלום אליצור -גאוני הדור
 3/9/19דארווין  -חייו ופועלו
 7/1/20איינשטיין  -חייו ופועלו

דפנה בנק כצנלסון  -פסיכופתולוגיה בג'ינס
 17/3/20לוגותרפיה  -ריפוי בעזרת משמעות

פרופ' מאיר ליטבק  -אתגרים מתחדשים במזרח התיכון
 24/9/19טורקיה  -מאתאטורק לארדואן
 17/12/19המשולש הירדני -ישראלי -פלסטיני

זאב ריילסקי  -סין

 21/1/20טאיוואן הסינית  -אוטונומיה ,מדינה או חשש לפלישה סינית
 10/3/20צ'יינטאון והפזורה הסינית  -סינגפור ,הונג קונג וקהילות סיניות מעבר לים

פרופ' אבנר הולצמן  -משוררים וסופרים בזירה הציבורית
 21/4/20הדי החורבן בספרות העברית

משה חרמץ  -מדינה קמה בסערת מלחמה

 28/4/20סיפורו של גוש עציון במלחמת העצמאות
 26/5/20פנים אל פנים  -ישובי הדרום מול הפולש המצרי .סיפור ניצנים ונגבה

רחל אסתרקין  -מאחורי המסך
7/4/20
7/7/20

מאחורי הסיליקון והבוטוקס  -הקשר בין שחרור האישה לבין פרסומת ,תקשורת,קפיטליזם ודימוי גוף
מאחורי הרעלה והחיג'אב  -הקשר בין שחרור האישה הערבייה לבין השחרור מעול הקולוניאליזם המערבי

ד"ר רז יצחקי  -ג'אז ,פס הקול של המאה העשרים
 26/5/20השקט שאחרי הסערה – הג'אז הרגוע

ד"ר דן ביילסקי  -תקשורת ואקטואליה

30/6/20

