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תוכנית מכללת יום רביעי 2019-2020

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

יריב פלד  -חברה ,בטחון ומדינה

22/7/20 ,8/1/20 ,18/9/19

ד"ר איתן אור נוי  -יצירות המופת של המוסיקה האמנותית
 25/9/19על גורל וחיים  -הסימפוניה הרביעית מאת צ'ייקובסקי
 5/2/20אהבת אמת  -הבלט "רומאו ויוליה" מאת פרוקופייב
 8/7/20על מלכה ונסיכה  -האופרה "חליל הקסם" מאת מוצארט

יניב שטרייפלר  -תיאטרונסיפור

" 10/6/20אדוארד ואלוהים" מאת מילן קונדרה

אירית כינור  -עוד על גנטיקה

 30/10/19כל הדרך ליצירת לב חי תלת מימד
 4/3/20סופית  -מה משפיע יותר גנים או סביבה?
 22/4/20דווקא החלשים שורדים

רועי עלוני  -על צלילים ואנשים

 23/10/19מוריס ראוול
 4/3/20האופרה "ריגולטו" מאת ורדי
 27/5/20איתני הטבע במוסיקה

זאב ריילסקי  -איסטנבול

 4/12/19איסטנבול בעקבות אורחן פמוק  -מסע בין עוסמניות ותורכיות בין קונסטנטינופול לאיסטנבול

חנה ארבל  -אמנות בהיבט נשי

 30/10/19אמנות נשית ישראלית  -מציונה תג'ר ואנה טיכו ועד סיגלית לנדאו
 22/1/20אמנות נשית  -ג'נטילסקי האיטלקית ,לייסטר ההולנדית ולברון הצרפתית

איילת איידלברג -סין  -מקומוניזם למהפיכות כלכליות וזינוק עוצמתי קדימה

 18/9/19סין  -המהפיכה הקומוניסטית  -החזון וההתפכחות הכואבת
 8/1/20סין  -שינויים כלכליים ותהפוכות דמוגרפיות בסין המודרנית

אלון קליבנוב

 12/2/20מוסקבה  -הבירה העתיקה/חדשה של רוסיה

ד"ר רוחמה אלבג  -החיים והמילים  -מפגש ספרותי
 27/11/19אהרון אפלפלד  -החיים והסיפורים

ד"ר ענת גואטה  -שפתו של העם המתחדש בציון
 19/2/20חיים ברנר ואחד העם "קורעים את לונדון"
 3/6/20נתן אלתרמן סולל מולדת במילים

ד"ר אפי זיו  -טעימות של אמנות

 20/11/19פרנסואה בושה  -צייר הרוקוקו והפטרונות של מאדם פומפדור
 25/3/20המוזיאונים המרתקים של העיר וונציה

ד"ר אבשלום קאפח  -מקרא  -קריאות חדשות בתנ"ך
 6/11/19מהפכנות וחדשנות בעם היהודי  -עזרא ונחמיה
 22/1/20הרמב"ם  -הנשר הגדול מורה ההלכה

יואל שתרוג  -מסע עולמי מהכורסא

 6/11/19מוסקבה  -מזרח פוגש מערב
 1/4/20פולין ארץ המישורים
דני ינאי  -עולם מופלא
 18/3/20פסטיבלי מסיכות בבהוטן  -ממלכת הדרקון הלא מעשן

יואב לימור -אתגרי הביטחון של ישראל

6/5/20

יהודה ,שומרון ועזה

ד"ר אורי לשמן והזמרת מאי ישראלי  -מסע בין הצלילים והמילים בזמר העברי
 29/1/20פגישות לאין קץ  -משירי נתן אלתרמן

משה חרמץ  -מדינה קמה בסערת מלחמה

" 25/12/19וברוך שהביא את עמו עד הלום"  -סיפורו של גשר עד הלום

שמוליק צבי  -איך שיר נולד? תולדות הזמר העברי
26/2/20

יוסי בנאי  -אני וסימון ומואיז הקטן

מתן חודורוב  -בין כלכלת המדינה לכיס שלנו  -על קבלת ההחלטות המשפיעות על חיינו
18/3/20 ,13/11/19

שרה אוסטרוב  -ספרים פוגשים חיים

" 20/5/20שמחה גדולה בשמיים" /אמונה אלון  -החמצה של אהבה

ענת זפרני  -מסע אל נפש האדם

 3/10/19הבחירות שעיצבו את חיינו  -על טיפול נרטיבי ודומיו
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ד"ר דורון לוריא  -מן האמנות

 19/2/20יוהאנס ורמיר  -הצייר ההולנדי המסתורי שצייר את "נערה עם עגיל פנינה"
 22/4/20ז'אק לואי דויד ו-אנגר  -צמד הציירים ממנהיגי התנועה הניאו קלאסית בצרפת שציירו את נפוליאון

פרופ' אבשלום אליצור  -גאוני הדור
 27/11/19גלילאו  -חייו ופועלו
 5/2/20ניוטון  -חייו ופועלו

זיו אלכסנדרוני  -קולנוע עולמי

 11/9/19רצח קנדי בקולנוע
 3/6/20הקולנוע האיראני

אשר גניס  -תנ"ך בעיניים אחרות

 1/4/20אליהו הנביא  -כיצד הפך למבשר הגאולה?
 15/7/20יעקב  -יעקב מסכם את חייו "מעט ורעים היו ימי שני חיי"

צביה חממי  -אורח חיים בריא

 1/1/20אכילה לא מודעת והשלכותיה על הבריאות שלנו

רוני ינובסקי  -מסע אל תרבויות נעלמות

 18/12/19ווייטנאם  -רוחות של פיוס ושלום בין הנהר האדום לדלתת המקונג

פרופ' איל נוה  -הנשיאים הדגולים של ארה"ב

 24/6/20הנשיא רוזבלט  -מדוע נחשב לגדול הנשיאים בתקופה המודרנית?
ד"ר יצחק נוי  -הדרך לעצמאות המדינה
 29/7/20מיינרצהגן הידיד הגדול של חיים וייצמן

פרופ' עוזי רבי  -ישראל והמרחב הערבי
10/6/20 ,25/3/20

ד"ר ינון שבטיאל  -בחשכת המערות ובאור המקורות
 20/11/19גילויה בארץ של מערת המלח הגדולה בעולם

רחל אסתרקין  -מאחורי המסך

 13/11/19ילדים זה לא מה שהיה  -על השפעת תרבות הצריכה והמסכים
 15/1/20ילדים בעולם השלישי  -על השימוש בילדים כמוצר צריכה
ערד ניר  -סדר עולמי
 27/5/20עתידו של האיחוד האירופי
שמואל רוזנר -אליטות חדשות  -אמריקה וישראל
 29/1/20טראמפ  -האם יש הגיון בשגעון?
 20/5/20האם החרדים מתמתנים או מקצינים?

ד"ר עופר כספי  -כל מה שצריך לדעת על תרופות וקנאביס

 25/9/19הומו ספיינס או הומו מדיקוס? על הריצה המטורפת אחר תרופות
 15/1/20קנאביס רפואי  -בין אמת למיתוס

פרופ' אבנר הולצמן  -משוררים וסופרים בזירה הציבורית

 1/1/20מרתיעה להיקסמות  -השירה העברית מתבוננת באמנות הנוצרית

ד"ר אלון ליאל  -האם הדיפלומטיה הציבורית מחליפה את זו הקונבנציונאלית?
 2/10/19האם "הכלה מאיסטנבול" תאושש את יחסי תורכיה  -ישראל?

יסכה הרני  -נצרות  -מהתנ"ך עד ימינו

 4/9/19יונה ,ישוע והגויים  -סיפור בברית החדשה חושף את המתכונת המקראית שבבסיס הברית החדשה
ד"ר דפנה כצנלסון בנק  -פסיכופתולוגיה בג'ינס
 6/5/20נפלאות התבונה  -הספקטרום של החשדנות

מרדכי זעירא  -יוצרים ,שירים וסיפורי חיים
 4/12/19סיפור חייה ויצירתה של נעמי שמר

אורן נהרי  -מסעות שגילו לנו את העולם

 13/5/20מסע הביגל  -דרווין יוצא לאיי הגלפגוס בהפלגה החשובה בהיסטוריה

רועי הורוביץ  -תיאטרון

 2/10/19חנוך לוין  -האיש ויצירתו

ד"ר רקפת רוזנפלד  -בחזית המחקר הביו רפואי

 12/2/20המלחמה בחיידקי העל  -התפתחותם של החיידקים העמידים לאנטיביוטיקה ופיתוח תרופות על לחיידקי על

גרי פאל  -הזכות ליצור חיים  -מהקיסרים הקטנים לשיבוט בני אדם
" 26/2/20קיסרים קטנים"  -אומה במשבר  -השלכות מדיניות הילד האחד בסין
 1/7/20שיבוט בני אדם  -שאלות משפט ,מוסר ואקטואליה

ד"ר אנאבלה שקד  -אתגרים מאוחרים בחיים

 18/12/19יחסינו לאן? על קונפליקטים ותקשורת ,על הקונפליקט הבין אישי במשפחה ,בעבודה ובחברה

ד"ר רז יצחקי  -ג'אז ,פס הקול של המאה העשרים
4/9/19

דיוק אלינגטון וסולטני הסווינג

ד"ר דן ביילסקי  -תקשורת ואקטואליה

5/8/20
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