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תוכנית מכללות  -מרץ 2020
מכללת יום ראשון מתקיימת באודיטוריום של בית יד לבנים
תאריך

שעת
ההרצאה
9:00
10:30
9:00
10:30

15.3.20

9:00

22.3.20

10:30
9:00
10:30

29.3.20

9:00
10:30

1.3.20
8.3.20

שם המרצה ונושא ההרצאה
איציק כוכבי  -פרטיות ועתיד הסייבר
צביה חממי  -הטעויות הנפוצות ביותר לירידה במשקל
דוד איבגי  -מארק שאגאל  -שפתו הייחודית של היהודי הקטן מויטבסק בפריז
ד"ר נירית קרקובר  -הזדמנות שנייה ל"רושם ראשוני"  -על עיצוב הנוכחות
ועיצוב "הנראות המקצועית"
אורלי אלדובי  -ניו יורק  -המיתוס ,הדימוי והמותג  -איך ממתגים את המיתוס
ומה הופך עיר למיתולוגית?
ד"ר רז צימט  -נשים ,צעירים ואנשי דת  -החברה האיראנית המשתנה
ד"ר גוסטב מייסלס  -המלכה ויקטוריה והעידן הויקטוריאני
ד"ר רוביק רוזנטל  -העולם מצחיק אז צוחקים  -מסע בתולדות ההומור
הלשוני הישראלי  -מאפרים קישון דרך שייקה אופיר ,הגששים ועוד
ד"ר אלון גן  -יהדות כתרבות  -הגדות פסח אלטרנטיבות
ד"ר דן רונן  -על ההצגה "סיבת המוות אינה ידועה"  /תיאטרון הבימה

מכללה באנגלית  -יום שני מתקיימת במשכן העירוני למוסיקה
LECTURER
Prof. Meir Litvak
Ron Fogel
Dr. Raz Yitzaki
David Nissan
Dr. Dan Bielski
Galia Dor
Dr. Anat Gueta
Dr. Rakefet Rosenfeld

TIME
SUBJECT
Election - no lectures
09:00-10:00
Origins and Development of the Arab - Zionist
Conflict
10:30-11:30
Meryl Streep - Queen of the Silver Screen
09:00-10:00
Harlem Renaissance
10:30-11:30
The Future is Here - Part 2
Artificial Intelligence and Us
09:00-10:00
Communications & Current Affairs
10:30-11:30
The Chinese Language - A Glimpse into Ancient
Chinese Thought- A Philosophical Journey
09:00-10:00
How the Cities of the Sharon Were Built - Herzliya
10:30-11:30
Gene Editing - A Miracle Cure or a Threat to
?Civilization

DATE
2 Mar
9 Mar
16 Mar

23 Mar

30 Mar

מכללת יום שלישי מתקיימת באולם הגדול של בית יד לבנים
תאריך
3.3.20
10.3.20
17.3.20
24.3.20
31.3.20

שעת
ההרצאה
9:00
10:30
פורים
9:00
10:30
9:00
10:30
9:00
10:30

שם המרצה ונושא ההרצאה
רועי עלוני  -הפסנתרן הקנדי גלן גולד
שלמה טחן  -בין אדר להדרה  -פורים ויום האישה בראי הספרות וההיסטוריה
המועדון סגור
ד"ר דפנה כצנלסון בנק  -לוגותרפיה  -ריפוי בעזרת משמעות
אביבית ברוקשטיין  -מה בין שואה לאמנות? ארמניה וארץ ישראל
יוסי נינוה  -שושלת בית יהוא  -ממלכת ישראל בשיא פריחתה
פרופ' ידידיה גפני  -שימוש בהנדסה גנטית ברפואה המודרנית
שמוליק צבי  -חיים טופול  -נחלאי על הגג
שרה אוסטרוב  -אינטימיות על במה " -סוס אחד נכנס לבר"  /דויד גרוסמן
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מכללת יום רביעי מתקיימת באולם הגדול של בית יד לבנים
תאריך שעת
ההרצאה
9:00 4.3.20
10:30
9:00 11.3.20
10:30
9:00 18.3.20
10:30
9:00 25.3.20
10:30

שם המרצה ונושא ההרצאה
רועי עלוני  -האופרה ריגולטו מאת ורדי
אירית כינור  -מה משפיע יותר  -גנים או סביבה?
ד"ר דינה אייזן  -בריאות ושמחת חיים  -על הדרך להיות בריאים ומאושרים
בלי תרופות ובאופן חוקי .על כוחן המרפא של האהבה ,הנתינה והכרת התודה
הנריקה צימרמן  -הנשים המהפכניות שמשנות את המציאות  -ליסה מיארה
שמצילה נשים וילדים בצפון עיראק ,ארין אחמד שהפכה לפעילת שלום ועוד
מתן חודורוב " -הסינים באים"  -על ההתעצמות הכלכלית של סין בעשור
האחרון ומשמעות מגיפת השפעת שבה על המדינות המפותחות וישראל ביניהן
דני ינאי  -פסטיבלי מסיכות בבהוטן  -ממלכת הדרקון הלא מעשן
פרופ' עוזי רבי  -ישראל והמרחב הערבי
ד"ר אפי זיו  -המוזיאונים המרתקים של העיר ונציה

מכללת יום חמישי מתקיימת באודיטוריום של בית יד לבנים
תאריך שעת
ההרצאה
9:00 5.3.20
10:30
9:00 12.3.20
10:30
9:00 19.3.20
10:30
9:00 26.3.20
10:30

שם המרצה ונושא ההרצאה
ד"ר עודד ציון  -הרמב"ם  -על המשיח ,הגאולה וההשגחה
אראלה קינן  -עלייתו והצלחתו של הסיפור היהודי בברודווי
ד"ר עמית דגן  -נזירות וקדושה במדב יהודה  -מסע בעקבות אבטימיוס
יונתן גת  -שייקה אופיר  -על מסלול חייו של הקומיקאי והשחקן האגדי
משכונת מאה שערים בירושלים ועד הבמות הגדולות בהוליווד
ד"ר מוטי קידר  -מבט עומק למזרח התיכון
נפתלי הילגר  -תימן עכשיו  -מסע בין תבלינים לנשק
ענת זפרני  -על ויסות רגשי של כעס ורגשות שליליים שנלווים אליו
סער קדמון  -הכוח הנשי בעולם החשאי

