מכללת הגימלאים  -תוכנית הרצאות לשנת תשע"ט 2019-2020
ימי חמישי בין השעות  09:00-11:00בבוקר  -אולם עין החורש
מעודכן 18.7.19
מס' תאריך שם המרצה
5.9.19 1
דר' אלבג רוחמה

נושא ההרצאה
אהבה וחושך ,מוקדם ומאוחר  -עמוס עוז

12.9.19 2

רועי עלוני

גלן גולד ,המטורף הזה הוא גאון

19.9.19 3
26.9.19 4

אילן מנוליס

האדם בחלל  -מדוע לא נגיע בקרוב למאדים

דר' דורון לוריא

פיטר ברויגל האב -צייר פלמי בן המאה ה16-

3.10.19 5

דר' אלבג רוחמה

ימים לבנים כמו בקיץ  -לאה גולדברג

(ראש השנה ) 1.10

(יום כיפור ) 9.10

 10.10.19 6ד"ר יצחק נוי

מלחמת יום כיפור -הגלויים החדשים

 24.10.19 7פרופ' עוזי רבי

המיקרו  -קוסמוס הסורי

 31.10.19 8פרופ' גפני ידידיה
 7.11.19 9ד"ר יצחק נוי

השימוש בהנדסה הגנטית לטיפול במחלות תורשתיות

 14.11.19 10דר' דורון לוריא

מסמך קלוד פלי

 21.11.19 11פרופ' גפני ידידיה

מיכלאנג'לו  -צייר ,פסל ,אדריכל ומשורר איטלקי ,איש הרנסאנס.
זיהוי פלילי והיסטורי בעידן הדנ"א

 28.11.19 12פרופ' יבלונקה חנה

ניצולי השואה -לא מה שחשבתם

רותי שמעוני

תמונות פריסאיות 2019

5.12.19 13
 12.12.19 14אירית כינור

תובנות על גנטיקה וריח

 19.12.19 15אוריאל פיינרמן

ממשה עד משה-לא קם כמשה  -סיפורו של הרמב"ם

 26.12.19 16עמית אברון

חנוכה יום בריאות

2.1.20 17
9.1.20 18

פרופ' גפני ידידיה

עולם החיידקים בבריאות ובחולי

דר' דורון לוריא

ורמר" -נערה עם עגיל" ותמונות אחרות

16.1.20 19

עמית אברון

מח של רקדנית  -מערכת התנועה במח

23.1.20 20
30.1.20 21

פרופ' יבלונקה חנה

משפט שואה וזיכרון

רועי עלוני

פוצ'יני ,לה בוהם

6.2.20 22

דר' אלבג רוחמה

ציפור רבת יופי  -נתן זך

13.2.20 23

דר' דורון לוריא

פרנסיסקו גויא -צייר ספרדי

20.2.20 24
27.2.20 25

אוריאל פיינרמן

מיין שטעטעלע בעלז  -גלגולו של שיר שהפך לסמל העיירה היהודית לשעבר

דר' אלבג רוחמה

גינת בר  -מאיר שלו סופר וגנן (יום השואה הבינלאומי)

5.3.20 26

פרופ' עוזי רבי

סעודיה  -אל המאה ה21 -

12.3.20 27

אורי לשמן

קונצ'רטו דה לה קומדי

19.3.20 28
26.3.20 29

אירית כינור

דווקא החלשים שורדים

אוריאל פיינרמן

שלח את עמי  -הפעילות החשאית של מדינת ישראל בברית המועצות

2.4.20 30

אילן מנוליס

הכחדות המוניות וסכנת האסטרואידים

23.4.20 31
30.4.20 32

פרופ' יבלונקה חנה

הילדים בסדר גמור  -ספר

ד"ר יצחק נוי

7.5.20 33

רועי עלוני

מפגש בין דוד בין גוריון לבין אייזנהואר
מוסיקה מהסרטים

14.5.20 34

עמית אברון

21.5.20 35
4.6.20 36

אוריאל פיינרמן

לחשוב במספרים ,לחשוב במילים
הדרך אל הבירה"  -המאבק על קביעת ירושלים כבירת המדינה ן(יום ירושלים 22.5

מרצה אורח
רותי שמעוני

פריז  -לאורך הסיין

רועי עלוני
סיום שנה

מהקלאסי לג'אז ,ג'ורג' גרשווין
יאיר ורמוט מארח את רוני סומק

11.6.20 37
18.6.20 38
25.6.20 39

(טו בשבט ) 10.2

(יום השואה 21.4

יום עצמאות )29.4

(ל"ג בעומר ) 11.5
ערב שבועות )28.5

** התוכנית נתונה לשינויים **
** הכרטיס אינו ניתן להעברה פרט לבן משפחה מקרבה ראשונה בלבד **

משרד ראשי :ליד מדרשת רופין  ,מיקוד 40250

טל'09-8981635/28 :

מחלקת ותיקים8973321 , 09-8981634 :
מוקד  *9875לשרותך!!

פקס09-8948929 :

