מכללת הגימלאים  -תוכנית הרצאות לשנת תשע"ז 2017-2018
ימי חמישי בין השעות  09:00-11:00בבוקר  -אולם עין החורש

מס' תאריך

שם המרצה
מוקי צור והזמרת רונית אופיר

14/9/17 2

ג'אדה בולוס  -מדריכת טיולים

7/9/17 1

ד"ר רוחמה אלבג  -ספרות

28/9/17 3
 19/10/17 4ד"ר רוחמה אלבג  -ספרות
 26/10/17 5רועי עלוני  -מוסיקה
2/11/17 6

אורן נהרי  -עורך חדשות חוץ
ד"ר דורון לוריא  -אמנות

9/11/17 7
 16/11/17 8ד"ר ענת גואטה  -היסטוריונית
 23/11/17 9רועי עלוני  -מוסיקה

 30/11/17 10ג'אדה בולוס  -מדריכת טיולים
 7/12/17 11ד"ר דורון לוריא  -אמנות
יום בריאות בשיתוף מחלקת בריאות
14/12/17 12
והכללית
 21/12/17 13עו'ד גרי פאל

 28/12/17 14פרופ' מיכאל בר זהר  -היסטוריון
רועי עלוני  -מוסיקה

4/1/18 15
11/1/18 16

ד"ר הנרי אונגר  -פילוסוף

18/1/18 17

ג'אדה בולוס  -מדריכת טיולים

25/1/18 18

ד"ר ענת גואטה  -היסטוריונית
פרופ' יוסי לשם  -צפר

1/2/18 19
8/2/18 20

ד"ר דורון לוריא  -אמנות

15/2/18 21

מתן חודורוב  -כתב לעינייני כלכלה

22/2/18 22

פרופ' מיכאל בר זהר  -היסטוריון

8/3/18 23
15/3/18 24

פורים  -אופרה בתחפושת
אירית כינור  -גנטיקה

22/3/18 25

נינו אבסדזה  -עיתונאית ופרשנית

26/4/18 26

מסיבת עצמאות -אנסמבל גלעד אפרת

3/5/18 27
10/5/18 28

אירית כינור  -גנטיקה
ד"ר עידן אשר  -עתידן

17/5/18 29

פרופ' מיכאל בר זהר  -היסטוריון

24/5/18 30

ד"ר ענת גואטה  -היסטוריונית

31/5/18 31

מתן חודורוב  -כתב לעינייני כלכלה

7/6/18 32

ד"ר הנרי אונגר  -פילוסוף

14/6/18 33

עו"ד גרי פאל

21/6/18 34

מרצה אורח

28/6/18 35

רועי עלוני  -מוסיקה

**התוכנית נתונה לשינויים*
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ם  -תוכנית הרצאות לשנת תשע"ז 2017-2018

השעות  09:00-11:00בבוקר  -אולם עין החורש

מעודכן 14.2.18

נושא ההרצאה
מופע פתיחה "בוא אלי פרפר נחמד" -שיריהם של פניה ברגשטיין ויצחק כצנלסון
עדות בנצרות  -סקירה רחבה לכנסיות וקהילות הנוצריות בארץ
לאה גולדברג " -בארץ אהבתי"
רחל המשוררת" -אל ארצי"
צ'ייקובסקי  -הקונצ'רטו הראשון לפסנתר ולתזמורת
מלחמת התרבויות  -המערב האיסלאם סין ורוסיה  -מי ינצח במאבק על העולם?
קרוואג'ו -אומנות הברוק
אהרון אהרונסון  -מדען בינלאומי
ארתור רובינשטיין  -מגדולי הפסנתרנים של המאה ה20-
חפצי פולחן בנצרות -השימוש בהם והטקסים של הליטורגיה
רמברנדט  -האיש ,חייו ויצירתו
אירית כינור -המיקרוביום-אני והחיידקים שלי .פרופ' חוה טבנקין  -רפואה מיגדרית.
הדקל המלכותי -קובה ,סמלים ,חברה ואמונה

המוסד -המבצעים הגדולים
המלחין אראם חצ'טוריאן
על פילוסופיה אסתטיקה ואומנויות
נזירות  -על תשוקה ושתיקה
ילדותי במלחמה -זכרונותיו של פרופ' פוקס (פרקי הצלה מופלאים)
הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות .היבט רב תחומי של הצפרות.
מי רצח את ואן גוך?
תספורת ,תגלחת ,תסרוקת-חובות הטייקונים לציבור ומחדל הגופים הפיננסים
חיסול ממוקד-השב"כ המבצעים הגדולים
מופע זמרי האופרה הישראלית בבוקר היתולי
האם אפשר להצעיר את המוח?
גאורגיה  -מסטלין ועד לאוליגרכים
"חלומות שמורים"  -הרכב מוסיקאים וירטואוזים במחווה לגדולי מבצעי ויוצרי הקלאסיקות הישראליות
גנאולוגיה (אילן יוחסין) ע"פ הדנ"א
השפעות מהפכת הרשתות והסמרטפונים על החיים בעתיד :קריירה ,תרבות ,תקשורת ,כלכלה ועוד.
שמעון פרס -חייו ומאבקיו של נשיא המדינה התשיעי
עדה מימון פיטמן  -מנהיגת הפועלים שנשכחה
מגיפת ההפרטה של הבריאות הצבורית וכיצד רפואה פרטית מחליפה את שירותי הבריאות הציבוריים?
על פילוסופיה אסתטיקה ואומנויות

דיקטטורה ואידיאולוגיה המהפכה הקובנית וסופה
פרטים יגיעו קרוב למועד
מסיבת סיום  -עם רועי אלוני והכנר אייזיק שטרן "יידל מיט די פידל"
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