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 נושא ההרצאה שם המרצה תאריך

 .ראשיתה של האמונה באל אחד –ספר דברים  יוסי  נינוה  27.10.2019
 .שיתופי פעולה חשאיים בעולם הביון הבינלאומי סער קדמון 3.11
  מנחם טילמן  10.11

 מבט אחר , מה באמת קרה בליל הרצח-רביןרצח 
חברת כנסת לשעבר,  –נינו אבסדזה  17.11

 עיתונאית
 .גוונים של  פוטין 50

מוזיקה קלאסית בגובה -ירון קרשאי 24.11
 העיניים

-כולל  ממארשים וניצחונות מפורסמים )מוזיקה קיצבית(
  ."אאידה"

 הנשי בעולם החשאי.הכוח  סער קדמון 1.12

, נסת לשעברכ חברת –נינו אבסדזה  8.12
 עיתונאית

 הסטוריה, ואקטואליה. –גיורגיה 

 .פסקי דין המהפכניים של  בג"ץ עידן אבוהב  עו"ד  15.12

 - אין הרצאה –חנוכה  22.12
  אין הרצאה –חנוכה  29.12

יועצת ומטפלת אישית -סטניצקי לילי  5.1.2020
 ומשפחתית

  .לחיות מתוך שמחה

 .הפיליפינים –עולם התת ימי הקסום ה ביולוג ימי  וצלם תת ימי –ד"ר רמי  קליין  12.1.2020
 -התיישבות ממבט מחקרי ההכיבוש ו –ספר יהושע  יוסי נינוה 19.1

 .ארכיאולוגי
  .לגברים ולנשים –אורולוגיה ד"ר יוסי אברבנל 26.1

 מה באמת קרה לעמירם ניר ? –פרשת ווטרגייט  מנחם טילמן 2.2
 .מלחינים ושירים רוסיים –מרוסיה באהבה  כנרת ומרצה   –חיה לבני  ט"ו בשבט    9.2

מי כתבו את סיפורי הכיבוש, ומה היו  –ספר יהושע  יוסי נינוה  16.2
 מגמותיהם?

תעשיית האופנה היהודית בגרמניה בין שתי מלחמות העולם  רוזנבלום ו 'איז 23.2
 וגורלה בתקופה הנאצית.

 .וינה: מגרש המשחקים של עולם הריגול סער קדמון 1.3
  .הומור זה דבר רציני ניר מולד  פורים  .8.3

קצין חקירות  –משה טומי פלדינגר  15.3
 במשטרת ישראל )בדימוס(

 .המשטרתית "מאחורי הקלעים"החקירה 

 .לצלול בגני המלכה –קובה  ביולוג ימי וצלם תת ימי  –ד"ר  רמי קליין  22.3
הסדר"? למה ארבעה בנים? למה ארבע  –מהו הסדר שב"ליל  יוסי נינוה   29.3

 קושיות? מהו אפיקומן?
  אין הרצאה -פסח   5.4

  אין הרצאה  -פסח    12.4
יום  - 19.4

הזכרון 
 לשואה

 סיפורה של יהדות איטליה היסטוריונית מומחית ליהדות   –בתיה דביר 

יום  - 26.4
 העצמאות

 .מזיכרון לתקומה עם מלחינים ושירים ישראליים כנרת ומרצה  –חיה לבני 

מה מקומם של  –סיפור רחב מיריחו, וסיפור הגבעונים  יוסי נינוה  3.5
 סיפורים אלה בספר יהושע?

ל"ג  - 10.5
 בעומר

קצין חקירות במשטרת  -משה טומי פלדינגר
 ישראל )בדימוס(

 לאן פנינו מועדות? –השחיתות הציבורית 

 .איראן: מברית גלויה ללחימה חשאית –ישראל  סער קדמון 17.5
 –נספח חיל  האויר המיוחד בוושינגטון -פרשת אל"מ ג'ו אלון מנחם טילמן  24.5

 מה באמת קרה לג'ו אלון?
ידועים בציבור, זכויות סבא וסבתא  –אהבה בראי המשפט  עידן אבוהב עו"ד  שבועות 31.5

 .סוגיות אהבה שונות –בקשר עם הנכדים 
 .האישי בעולם החשאי: החיים בעולם הצללים סער קדמון  7.6

 ?מלכות שמיים או מלכות בשר ודם -ספר שופטים  יוסי נינוה  14.6
  אין הרצאה –סוף שנה  21.6

 


