מכללת ארץ ישראל

טופס הרשמה
סמסטר ב' 2020

סמסטר ב'  2020בימי רביעי
בבית יד לבנים ברחוב המחתרת ברמת השרון
תאריך

הרצאה ראשונה 10:15 - 09:00

19/2/20

דוד ויצטום

4/3/20

פרופ'
ידידייה גפני

25/3/20

יסכה הרני

22/4/20

פרופ'
ידידייה גפני

מכללת ארץ ישראל

הרצאה שניה 12:00 - 10:45

ישראל וגרמניה היום  -האמנם
"ידידות מופלאה" ויחסים
"נורמאליים"?

נינו אבסדזה

נפילת האימפריה הסובייטית

מימשק מוח – מכונה

ד"ר אלון גן

שלילת הגולה בשיח הציוני

פאולוס – התיאולוג שיהודים
נוטים להאשים

יואב אבניאון

באר שבע – סיפורה של עיר
מרתקת

בבית יד לבנים
שם משפחה
שם פרטי
תעודת זהות
כתובת

הריבוזום – בית החרושת
של החלבונים

פרופ'
אייל נווה

שנות העשרים "העליזות"

טלפון

טלפון נייד

תאריך לידה :שנה

חודש

יום

דוא"ל
פרטי תשלום /יש לסמן את אופן התשלום
סכום –  ₪ 400לסדרה

13/5/20

יסכה הרני

מריה מגדלנה – האשה
שנגעה ולא נגעה בישוע

נינו אבסדזה

 50גוונים של פוטין

27/5/20

פרופ'
ידיידה גפני

שמים לב לסמים

מנחם טילמן

סוד עלייתם של האוליגרכים
הרוסים

10/6/20

פרופ'
אייל נווה

המשבר הגדול
ו"המערך החדש"
1929-1939

סער קדמון

שיתופי פעולה בינ"ל בעולם
הביון

24/6/20

פרופ'
ידיידה גפני

אאוגניקה – כשהגנטיקה
פוגשת את הרוע

ד"ר אלון גן

אבות ובנים – המהפכה הציונית
מנקודת מבט דורית

מזומן
שק – לפקודת ביתנו לתאריך 19/2/20
כ .אשראי
מס-

שמורה הזכות לשינויים או ביטולים

_______________________________________________

תוקף______________
לשימוש המשרד
שם מקבלת הטופס __________________
קבלה מס_________________________
שם הרושמת במחשב ________________

"ביתנו" המרכז לגמלאי רמה"ש (ע"ר)

בית מלינוב
רח' ביאליק  21רמת-השרון 47206
טלפון 5471330
beyteno@012.net.il

מכללת ארץ ישראל
בהנהלת אילנה ירדני
תכנית הרצאות סמסטר ב' 2020
ההרצאות תתקיימנה בימי רביעי
בבית יד לבנים
רחוב המחתרת  2רמת השרון

הרשמה
החל מתאריך  18/12/19עד 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 ₪ 400
ניתן לשלם בכרטיס אשראי/מזומן או בשיק

•

לפקודת ביתנו לתאריך 19/2/20

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

