
 . ףתש" 2020  מרץ הרצאות מכללת גמלאים חודש

 יום רביעי יום שני
 

 1הרצאה  תאריך
8:30-9:45 

 2הרצאה 
10:15-11:30 

 1הרצאה  תאריך
8:30-9:45 

 2הרצאה 
10:15-11:30 

2.3.20  
 

 אין הרצאות -יום בחירות

 ד"ר מירי קרימולובסקי 4.3
"אמנים יהודים בעידן 

 המודרני"
 הדאדאיסטים -שוויץ 

  היהודים
 
 
 
 
 
 
 

 דבורה רוטברט
טיולים בעולם בעקבות 

 ספרים
בכל זאת יש בה  –תל אביב 

 משהו

 אין פעילות –פורים  9.3
 
 

 רן רובין 11.3
 - עוצר אינו האנושי המוח

 וחידושים המצאות על
 רפואית בטכנולוגיה

 המצאות על -"לבן כחול "
 דרך פורצות ישראליות

 בטכנולוגיה רפואית 
 
 
 
 

 אברון עמית
"המוח וההתנהגות 

   האנושית"
 : ומערכת החושיםהמוח 

 

 ד"ר יריב פלד 16.3

אקטואליה על סדר 
 היום המדיני ביטחוני

 

 יניב שטרייפלר
שחקן, מספר 

 סיפורים
"בתחפושת" מאת 
 יצחק בשביס זינגר

 חנה ארבל 18.3
"האדם החושב"  -רודן

והחשיבה האמנותית: 
מפסלי אוהבים ועד שערי 

 הגיהינום
 
 
 
 
 

 מוטי בר לב
 "כתות ופלגים ביהדות"

ח איש יהיאך הצל -שבתאים
משיחית, האחד לחולל תנוע 

 והאם היא נעלמה?

 טחן שלמה 23.3
 לא מה שחשבתם:

מבט אחר על אישים 
 ואירועים

 דן הלפרין 
״סודות המטבח 

 המוסיקלי״
אני שומע משמע אני 

כיצד אנו חשים  -קיים
ותופסים מושגים כמו 

 צליל, זמן ושקט

 אשר גניס 25.3
מי  –מפגשים עם התנ"ך  

 מפחד ממרים?
 מנהיגות נשית במבחן

 
 
 

 

 נינו אבסדזה
 גוונים של אופל 50 -רוסיה 

מה  -גוונים של פוטין  50
יהיו היחסים בין הקרמלין 
 לבית הלבן בעידן החדש
ואיך הרוסים השפיעו על 

 הבחירות בארה"ב
 

 חנן נוהד"ר  30.3
תקשורת  -ישראל

 הסברה ופוליטיקה
שיקולי בטחון חייבים 

לגבור על חופש 
 -הביטוי)יחסי צבא

 תקשורת(

 אביב אמיתד"ר 
 "מועדון השנסון"

מסע מוזיקלי לעולם 
 האדריכלות בצרפת

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 . ףתש" 2020  אפריל הרצאות מכללת גמלאים חודש

 יום רביעי יום שני
 

 1הרצאה  תאריך
8:30-9:45 

 2הרצאה 
10:15-11:30 

 1הרצאה  תאריך
8:30-9:45 

 2הרצאה 
10:15-11:30 

 דן הלפרין 1.4   
 ״סודות המטבח המוסיקלי״

על ששון,  -בכפיים, בכפיים
 -שמחה וקולות אחרים
הומור ומצב רוח טוב 

 במטבח
 
 
 

 עמית אברון
"המוח וההתנהגות 

 האנושית"  
 : חוש השמיעה

 
 

 רועי עלוני 6.4
 על צלילים ואנשים

סדרת הרצאות 
 מוסיקלאית 

 פוצ'יני, טוסקה
 

 אביב אמיתד"ר 
 "מועדון השנסון"
תולדות הריקוד 

בצרפת של המאה 
 העשרים

 פסח 8.4
 
 
 
 

 אין פעילות –פסח  15.4 אין פעילות -פסח 13.4
 
 
 
 

 טחן שלמה 20.4
 לא מה שחשבתם:

מבט אחר על אישים 
 ואירועים

 רותי מרשסנקי
פרשיות הצלה 

 בתקופת השואה

 ד"ר יריב פלד 22.4
אקטואליה על סדר היום 

 המדיני ביטחוני
 
 
 
 

 

 דבורה רוטברט
טיולים בעולם בעקבות 

 ספרים
למצוא אהבה  -איטליה 

 גנואה והאזור                                                                                              –בפורטופינו 

 אלכסנדרוניזיו  27.4
עולם קסום בראי 

 הקולנוע
"הקולנוע של אפרים 

קישון" לכבוד יום 
 העצמאות

 חזי פוזננסקי
סיפורי ארץ ועם 
ישראל ב"ראי" 

השירים, הבולים 
 ושטרי הכסף שלנו"

שירי  -מזמור לזכרם 
נופלים וסיפורי 

 הקרבות.
 

 אין פעילות –יום העצמאות  29.4
 
 
 
 
 

 

 

 . הזכות לשינויים שמורה*

 לחודש.₪  220 –לחודש .   יחיד )פעמיים בשבוע ( ₪  140 –יחיד )פעם בשבוע (          

 לחודש.  ₪  360 –לחודש.     זוג )פעמיים בשבוע ( ₪  225  -זוג  )פעם בשבוע (          

 ₪                     35 –הרצאות ביום (  2כניסה חד פעמית )       

 09-7759933טל:   33וספים מרכז אומנויות כפר הדר לפרטים נ                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


