המכללה הרב תחומית "ביתנו " בבית יד לבנים ,רמת השרון
תכנית הלימודים  -סמסטר א'  2019-2018בימי שלישי
הרצאה ראשונה

תאריך

 04.09.18זאב ריילסקי

הרצאה שניה

10:15 – 09:00

12:00 – 10:45

דרום מזרח אסיה – מתרבות לקדמה

רועי עלוני

בטהובן – "הקיסר"

חקר המוח במאה ה21 -

ד"ר
סימה שמואלי

יפן במאה העשרים

מגנטיקה של אפונים לגנטיקה של בני
אדם

רועי עלוני

איתני הטבע

23.10.18

שיבולת זית

עמוס עוז – סיפור על אהבה וחושך

גיגי נבון

להיות שתול

30.10.18

שלמה בלישה

חפרפרות בתוך המשטרה

פרופ'
אלי וקיל
אביבית
ברוקשטיין

"מותר האדם מן הבהמה" – האונות
המצחיות

ד"ר
09.10.18
דורון רביד
ד"ר אורלב
16.10.18
לוי ניסנבוים

 06.11.18נפתלי הילגר

קהילות יהודיות נעלמות

המרד החשמונאי

 13.11.18יוסי נינווה

התנ"ך :הסטוריה או מיתוס – מחקר
מעל אמונה

גרי פאל

הסיפורים והדרמה מאחורי ההחלטה
באו"ם נוב' 1947

 20.11.18זאב ריילסקי

 70ליחסי ישראל-סין – תפניות
ומהפכים בעולם גלובאלי

ד"ר
אורי לשמן

לודוויג ואן בטהובן – "ארואיקה"

רוסיני – מיסה חגיגית קטנה

שלמה טחן

ש"י עגנון – קווים לדמותו של גאון
אכזר

 11.12.18יריב פלד

סוגיות בנושא צבא ,בטחון ומדיניות

זהבית כהן

'מדינת דרום תל אביב'

 18.12.18תמר סופר

התכשיט החדש – אמנות ואספנות
בקטאר היום

יואל שתרוג

בודפשט – הדנובה הכחולה

מישהו לרוץ עם דוד גרוסמן

שלמה טחן

 01.01.19יריב פלד

סוגיות בנושא צבא ,בטחון ומדיניות

עו"ד גרי פאל

 08.01.19טל ענבר

אקטואליה מהחלל

אביבית
ברוקשטיין

ד"ר אורלב
15.01.19
לוי ניסנבוים

יוצאים מהכלל בעולם התורשה

רועי עלוני

 22.01.19טניה רמניק

הפלגה מסביב לעולם בסירת מפרש

ד"ר
אורי לשמן

29.01.19

חן כץ

התנ"ך בעין העדשה – היה או לא היה

חן כץ

בוצואנה –פילים הולכים למות בה

05.02.19

ד"ר
דורון רביד

טיפול צמחי בחרדה

יואל שתרוג

נשים כובשות עולם

81.11.72

25.12.18

רועי עלוני

שיבולת זית

*שמורה הזכות לשינויים ואו ביטולים

הגאון הנעלם – מי היה זלמן
שניאור ,ולמה שכחנו אותו ?
איראן מול העולם הערבי – מאבק
קיומי וזהותי
בית לחם – מקום הולדת המשיח
של העולם הנוצרי
באך – הקונצ'רטי לפסנתר
ולתזמורת
"עכשיו אולי אפשר" – יצירתה של
המשוררת והסופרת לאה גולדברג

טופס הרשמה סמסטר א' 2019 - 2018
המכללה הרב תחומית "ביתנו"
שם
תעודת זהות
כתובת
טלפון
טלפון נייד
תאריך לידה :שנה

חודש

יום

דוא"ל
משתתף נוסף (בן/ת זוג) עם שם משפחה זהה
שם
טלפון נייד
תעודת זהות
תאריך לידה :שנה

חודש

יום____

פרטי תשלום
שיק __________ש"ח

מזומן _________₪

מס' שיק____________
בנק וסניף__________ מס' חשבון__________
----------------------------------------------------לשימוש המשרד
קבלה מס'

"ביתנו" המרכז לגמלאי רמה"ש (ע"ר)
בית מלינוב
רח' ביאליק  21רמת-השרון 47206
טלפון 5471330
beyteno@012.net.il

המכללה הרב תחומית
בהנהלת שולה פסקין

תכנית הרצאות סמסטר א' 2019 -2018
ההרצאות תתקיימנה בימי שלישי
בבית יד לבנים
רחוב המחתרת  2רמה"ש
הרשמה החל מ  5.6.18עד גמר המקומות
בבית יד לבנים בימי ההרצאות
או
בביתנו בית מלינוב
בימים א' – ה' בשעות 12:00 – 08:30
מקומות שמורים למשתתפים משנה קודמת
עד 27/6/18


מחיר למשתתף ₪ 600

יש למלא את ספח ההרשמה בצרוף מזומן או שיק


לפקודת ביתנו לתאריך 4/9/18

*  ₪ 50דמי רישום יגבו על כל ביטול
* אין החזר כספי או פיצוי לאחר מחצית הקורס
* לא ינתן החזר /פיצוי בגין העדרות מהרצאות

