
 

 

 
 ”ביתנו“ תחומית הרב המכללה

 (2021 באוקטובר תפורסם ב׳ סמסטר תכנית) א׳ סמסטר

 רותם עדנה :מנהלת

 ₪ 600 :לסמסטר מחיר

 (פנוי מקום בסיס על) ₪ 50 בודד מפגש מחיר

 

 השרון רמת ,2 המחתרת ,לבנים יד בבית שלישי ימי

 מהותיים לנושאים החושפת ,ומעשירה עשירה ,רבגונית לתוכנית שנה מדי למכללה מגיעים הידע שוחרי הסקרנים כל

 .המרצים מיטב עם ,לא ומה מוסיקה ,אקטואליה ,מקרא ,פוליטיקה ,ומשוררים סופרים על ,עולם חובקי

 

 

                 12:00-10:45 :שניה הרצאה 10:15-09:00 :ראשונה הרצאה 

  אלבג רוחמה ’דר ענבר טל 5.10.21

 חייו בתחנות מסע ,והסיפור הציור - גוטמן נחום מהחלל אקטואליה 

                    

  ינאי דני  עברון עמית 12.10.21

 הנוודים בארץ לשרוד - מונגוליה האנושי במוח ואמת מיתוס 

                   

  רבי עוזי ’פרופ  צימרמן גלי 19.10.21

 אברהם הסכמי - בי’ד לאבו המסע פקרובסקי לאוניד - וסיפורים מטאטא על 

                   

 שתרוג יואל רביד דורון ר”ד 26.10.21

  בעולם הגדולה צבע חגיגת - הודו  ודכאון לחרדה חדש טיפול 

                   

 פאל גרי פלד יריב 2.11.21

 הנסתר העם  - המאיה בני ארץ גואטמלה אינטרסים ברית או אסטרטגית ברית - ורוסיה ישראל 

                      

    אלכסנדרוני זיו עלוני רועי 9.11.21

 בקולנוע פנימיזם 1940 פנטזיה 

 

  נבון זוהר  סימון עמוס ר”ד 16.11.21

  מנוקד עדן גן הגנומי בעידן החיים תוחלת והארכת מניעתית רפואה 

 

  ליבר דני וקיל אלי ’פרופ 23.11.21

                    פרוייד עד מבודהה  וחלום שינה ,מוח 

 

 

 

 



 

 

               12:00-10:45 :שניה הרצאה 10:15-09:00 :ראשונה הרצאה 

  אורח מרצה  קינן אראלה 7.12.2

  בהקדם ימסר הנאוה גברתי ועד מפיגמליון - שואו ברנארד 

                   

 אלכסנדרוני זיו הילגר נפתלי 14.12.21

 פאטאל הפאם של דמותה ו”אונסק של מורשת אתרי בעקבות 

                   

   ינאי דני רובין רן 21.12.21

 של האבודים השבטים בעקבות - הפראית אתיופיה  הטבע בהשראת רפואיות טכנולוגיות 

                    האומו עמק

 אורח מרצה אידלברג איילת 28.12.21

                                                             בהקדם ימסר בהודו הקסטות 

                   

 אלבג רוחמה ’דר עלוני רועי 4.01.22

 והחיים השירה ,עצמי על רק - המשוררת רחל גולד גלן הקנדי הפסנתרן 

 

 כץ חן כץ חן 11.01.22

 ותקוות אמונות ,אלוהויות ,וצפונותיה הכנרת סיני הר עם כרכום הר לזיהוי המסע ?בנגב נמצא סיני הר האם 

 שנה20,000  בנות

 

  רבי עוזי ‹פרופ  צימרמן גלי 18.01.22

  המוזר הזיווג - וישראל איראן צ׳כוב אנטון - כלבלב עם גברת 

 

 שתרוג יואל פלד יריב 25.01.22

  נגמר שאינו הסיפור - פריז בטחוני-המדיני היום סדר על אקטואלייה 

 

 פאל גרי  עברון עמית 1.02.22

 עכשוית מצב תמונת - האתגרים ארץ - גואטמלה  התקין והמוח מוחיות פגיעות 

  

 

 

 ביטולים או/ו לשינויים הזכות שמורה
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