מכללת ארץ ישראל

טופס הרשמה
סמסטר א' 2019-2018

סמסטר א'  2019 –2018ימי רביעי
בבית יד לבנים ברחוב המחתרת רמה"ש
תאריך

הרצאה ראשונה 10:15 - 09:00

הרצאה שניה 12:00 - 10:45

3.10.18

ד"ר
מיכל יערי

הרשתות החברתיות
כמחוללות שינוי

17.10.18

פרופ'
אייל נווה

ארה"ב במאה ה– 19 -
יציבות פוליטית ,גידול
דמוגרפי וצמיחה כלכלית

פרופ'
ידידיה גפני

31.10.18

מנחם טילמן

פרויקט האטום של מדינת
ישראל

עו"ד
דוד יהב

הסכמי אוסלו

14.11.18

פרופ'
אייל נווה

מלחמת האזרחים בארה"ב

ד"ר
אלון גן

השיח הקורבני בחברה
הישראלית לאורך ציר הזמן

28.11.18

ד"ר
יצחק נוי

קרבות עשרת הימים

19.12.18

נוער חוצה גבולות – הגישה
ד"ר אסף אורן
הרפואית לנוער טרנסג'נדר

מכללת ארץ ישראל

ד"ר
אלון גן

השיח הקורבני כשיח מעצב
זהות
מלחמה בסרטן – לחנוק את
הגידול

בבית יד לבנים
שם משפחה
שם פרטי
תעודת זהות
כתובת

נינו אבסדזה

ד"ר
אלון גן

טלפון

טלפון נייד

תאריך לידה :שנה

רוסיה ,מפטר הגדול עד
ולדימיר פוטין
זהות קורבנית בקרב קבוצות
בחברה הישראלית

חודש

יום

דוא"ל
שם בן/בת זוג אם נרשם בשם משפחה זהה
שם
טלפון נייד

טלפון

חודש

תאריך לידה:שנה

יום

תעודת זהות
פרטי תשלום

2.01.19

פרופ'
אייל נווה

16.01.19

יואב אבניאון

ארה"ב במעבר מהמאה
ה – 19 -תיעוש ,עיור ועוד

פרופ'
ידידיה גפני

מלחמה בסרטן – אימונותרפיה

בר כוכבא– גיבור או
הרפתקן

נינו אבסדזה

עשרת הימים שזיעזעו את
העולם

מזומן __________ש"ח
שיק ___________ש"ח מס' שיק ____________



שמורה הזכות לשינויים או ביטולים

מס' חשבון ________ בנק וסניף____________
לשימוש המשרד

"ביתנו" המרכז לגמלאי רמה"ש (ע"ר)

בית מלינוב
רח' ביאליק  21רמת-השרון 47206
טלפון5471330
beyteno@012.net.il

מכללת ארץ ישראל
בהנהלת אילנה ירדני
תכנית הרצאות סמסטר א' 2019 - 2018
ההרצאות תתקיימנה בימי רביעי
בבית יד לבנים
רחוב המחתרת  2רמת השרון

הרשמה
החל מתאריך  5/6/18עד גמר המקומות
בבית יד לבנים בימי ההרצאות
או
ב"ביתנו" בית מלינוב
בימים א' – ה'
בשעות 12:00 – 08:30
יש למלא את ספח ההרשמה בצרוף תשלום


מחיר למשתתף ₪ 500
במזומן או בשיק



לפקודת ביתנו לתאריך 3/10/18

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

