מכללת הגימלאים  -תוכנית הרצאות לשנת תשע"ט 2018-2019
ימי חמישי בין השעות  09:00-11:00בבוקר  -אולם עין החורש
מס' תאריך שם המרצה
6.9.18 1
הגדוד העיוורי

נושא ההרצאה
"כטוב בעיניהם"  -עוזי רוזנבלט ,גילה חסיד ,מרגלית טובי

13.9.18 2

ד"ר רוחמה אלבג

הכניסני  -אומרים אהבה יש  ....מבחר משירי אהבה

20.9.18 3
4.10.18 4

יריב פלד

אקטואליה  -על סדר היום המדיני בטחוני

רועי עלוני

פליקס מנדלסון

 11.10.18 5ד"ר רוחמה אלבג

יעקב אורלנד  -אני נושא עמי

 18.10.18 6אירית כינור

האם החיסון לשפעת משפיע?

 25.10.18 7אורן נהרי

הרציחות הפוליטיות ששינו את ההיסטוריה

1.11.18 8
8.11.18 9

דר' דורון לוריא
אדריכל רן שהם

(יום השנה ליצחק רבין)

דיוקן באמנות
הודו  -התרבות העתיקה ביותר במזרח  -מהתקופה הפרהיסטורית ועד ימינו

 15.11.18 10נפתלי הילגר

סעודיה

 22.11.18 11דר' ענת גואטה

הציונות והשפה העברית  -מנדלי מוכר ספרים  -חוג אודסה

 29.11.18 12אוריאל פיינרמן

מאחורי הקלעים של החלטת כ"ט בנובמבר

6.12.18 13

אירית כינור

האדם הביוני  -מסע אל העתיד

 13.12.18 14פרופ' עוזי רבי

טורקיה  -שחזורה של הסולטנות העות'מנית

 20.12.18 15אייל ברטוב

תיבת נח המודרנית

 27.12.18 16אורן נהרי

עלייתה ונפילתה של המאפיה היהודית באמריקה

3.1.19 17

אוריאל פיינרמן

מפעל הבריחה מאירופה  -בין הרים ,בין גבולות ,ללא דרך

10.1.19 18
17.1.19 19
24.1.19 20

אדריכל רן שהם
פרופ' ידידה גפני

הודו סין וסין  -השפעת הרעיונות הדתיים והאמנות על האדריכלות והתרבות הייחודיים במזרח
מזון מהונדס  -למה ומדוע?

ד"ר רוחמה אלבג

הרצאה ליום השואה הבינלאומי  -עלה קיבלתי  -המשורר מגטו וילנה-אברהם סוצקבר

31.1.19 21

רועי עלוני

מוריס ראוול

7.2.19 22

אירית כינור

התאמת תרופות ומזון ע"פ גנים

אדריכל רן שהם

יפן עקרונות התרבות היפנית דרך האדריכלות והאמנות (יום המשפחה)

(טו בשבט )21.1

14.2.19 23
21.2.19 24

אייל ברטוב

שבטי דרום אתיופיה

28.2.19 25

פרופ' עוזי רבי

האיום האירני  -צרכים פוליטיים או איום ממשי?

7.3.19 26

אורן נהרי

נשים ששינו את העולם

14.3.19 27
28.3.19 28

דר' דורון לוריא

מגילת אסתר באומנות (פורים )

נפתלי הילגר

מסע בין קהילות יהודיות נעלמות

4.4.19 29

רועי עלוני

אודוורד גריג

11.4.19 30
16.5.19 31

אירית כינור
פרופ' עוזי רבי

מעיין הנעורים  -היכן הוא?

23.5.19 32

רועי עלוני

30.5.19 33

אדריכל רן שהם

6.6.19 34
13.6.19 35

דר' דורון לוריא

התנך ,זה לא מה שחשבתם

דר' ענת גואטה

הציונות והשפה העברית  -ביאליק וחברים כותבים מאודסה

20.6.19 36

ד"ר רוחמה אלבג

תרצה אתר  -השירים והחיים " -שיר לערב חג"

27.6.19 37

סיום מכללה

יפורסם בהמשך

(יום האשה הבינלאומי)

ישראל ומדינות ערב
ציפור האש והבלטים המוקדמים של סטרווינסקי
(יום ירושלים ) 2.6
אדריכלות ובתים בירושלים
(ערב שבועות ) 8.6

** התוכנית נתונה לשינויים **
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