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

תאריך

10:15 – 09:00

הרצאה שניה

12:00 – 10:45

12.02.19

ד"ר אפי זיו

יוחנן המטביל

ד"ר
אורי לשמן

"יפים הלילות בכנען"

19.02.19

ד"ר עודד ציון

עולמו של הרמב"ם – מנהיג ופוסק

רועי עלוני

בראהמס – הסימפוניה הרביעית

26.02.19

ד"ר אורלב
לוי ניסנבוים

גנטיקה היא הרבה יותר מתורשה

שלמה טחן

המגילה הסודית – פורים ,בין אסתר
להסתר

05.03.19

זאב ריילסקי

מאדו לטוקיו – עלייתה של הבירה
היפנית

גלי צימרמן

ש"י עגנון – תמול שלשום

12.03.19

יריב פלד

סוגיות בנושא צבא ,בטחון ומדיניות

רועי עלוני

המלחין הגרמני מקס ברוך

19.03.19

גרי פאל

אתוס תל חי בפנתאון הלאומי

26.03.19

אוריאל
פיינרמן

 200ימי החרדה – היישוב העברי
לנוכח פלישת רומל

פרופ'
אלי וקיל
אביבית
ברוקשטיין

02.04.19

שיבולת זית

הדיאלוג בין טקסט ואיור בספרות ילדים

שלמה טחן

התפתחות טכנולוגית ושיקום תפקודים
מוחיים
מפגש שלוש כיפות – סיפורו של הר
הבית
יחסי חרדים חילונים – מהרצל ועד
מלחמת השבת

09.04.19

יוסי נינווה

ספר הדברים – ראשיתו של
המונותאיזם היהודי

16.04.19

יריב פלד

סוגיות בנושא צבא ,בטחון ומדיניות

סימה
שמואלי
ד"ר
אורי לשמן

נלסון מנדלה והתמוטטות משטר
האפרטהייד
היצירות המוזיקליות הגדולות שנכתבו
בהשראת התנ"ך

30.04.19

דבורה
רוטברט

פורטוגל – סיפורים של מגלי ארצות

בתיה דביר

שואת יהדות הולנד

07.05.19

ג'אדה בולוס

יואל שתרוג

איטליה – החיים היפים

14.05.19
21.05.19

ד"ר אורלב
לוי ניסנבוים
נפתלי הילגר

28.05.19

גרי פאל

04.06.19

שיבולת זית

11.06.19

ד"ר עודד ציון

18.06.19

ד"ר
דורון רביד

ספר לי על האדם ,הסיפורים מאחורי
התרבות ההומנית בארץ
הנדסה גנטית – אפילו השמיים הם לא
הגבול
סוריה – מה שהיה ומה שנשאר
מאחורי ההכרעה הגורלית – ארה"ב
וההכרזה בה' באייר תש"ח
מאיר שלו למבוגרים ולילדים שבתוכם
הרמב"ם ותפיסת האל – לעבוד אותו
ולא את זולתו
השפעת סמים על תפקוד המוח

* שמורה הזכות לשינויים ולביטולים

אביבית
ברוקשטיין
רועי עלוני
אוריאל
פיינרמן
מרצה אורח

טופס הרשמה סמסטר ב' 2019
המכללה הרב תחומית "ביתנו"
שם
תעודת זהות
כתובת
טלפון
טלפון נייד
חודש

תאריך לידה :שנה

יום

דוא"ל
משתתף נוסף (בן/ת זוג) עם שם משפחה זהה
שם
טלפון נייד
תעודת זהות
חודש

תאריך לידה :שנה

יום

עיר התמרים יריחו
פוצ'יני – לה בוהם
"הילכו שניהם יחדיו" ? מסע הרבנים
אל מושבות הגליל ב1913 -

פרטי תשלום
שיק __________ש"ח

מזומן _________₪

מס' שיק____________

יואל שתרוג

מוזיקה חובקת עולם

רועי עלוני

אורף – כרמינה בוראנה

בנק וסניף__________ מס' חשבון__________
--------------------------------------------------------מ 9/1/18
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 ב' 2019
ההרצאות תתקיימנה בימי שלישי
בבית יד לבנים
רחוב המחתרת  2רמה"ש
הרשמה החל מ  9/1/18עד גמר המקומות
בבית יד לבנים בימי ההרצאות
או
בביתנו בית מלינוב
בימים א' – ה' בשעות 12:00 – 08:30


מחיר למשתתף ₪ 600

יש למלא את ספח ההרשמה
בצרוף מזומן או שיק לפקודת ביתנו
לתאריך 6/2/18

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

