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 הרצאה שניה  הרצאה ראשונה  תאריך      

 " הקרקס"   סרט לצפייה:  10.15 חייו וסודותיו   , :  צ'רלי צ'פלין: סרטיו   9.00 אלון גור אריה  26.10.22

 :  סיפור אהבה ארץ ישראלי   10.45 מורן גלאון  שלא הכרתם   2כביש  -: כביש החוף    9.00 יואב אבניאון  9.11.22

 מיכל סדן ד"ר  23.11.22
חיפה כסיפור מקרה של תקומה    - "לעזרת הימאים" :    9.00

 ומחאה בעיר מעורבת 
 רות מרשנסקי 

החודש הגורלי של   - : נובמבר   10.45
 משפחת וייצמן 

 וודי אלן(  :  "חצות בפריז"  )בימוי   לצפייה:   סרט 10.15 הוא והיא בקולנוע  - : מ "אורות הכרך" ל "אשה יפה"   9.00 אלון גור אריה  7.12.22

 מיכל סדן ד"ר  28.12.22
שמות מקומות כביטוי לזהות   - שמות ומקומות :    9.00

 והישראלית ושייכות באומנות ובתרבות היהודית 
 גיל פז 

"הזמרת   -  : חווה אלברשטיין   10.45
 הלאומית?" 

 ד"ר יהודה דגן  ם א: מעמד ירושלים באסל   9.00 ד"ר שמעון גת  11.1.23
  -: שפלת יהודה בתקופת המקרא    10.45

 ארץ הדגן של       ממלכת יהודה  

 גיל פז  הבנאי המלך האדומי שהפך למלך  -: הורדוס    9.00 ד"ר יהודה דגן  25.1.23
"עוד לא תמו כל   -  : יורם טהר לב   10.45

 פלאייך" 

 "מה הוא קופץ?" : אריק איינשטיין וחבורת "לול " :    9.00 אלון גור אריה  8.2.23
צבי שיסל עם א. איינשטיין     :סרט לצפייה: כבלים )בימוי  10.15

 ומ. מושונוב( 

 : ברוכים הבאים לצפון   סרט לצפייה 10.15 מז'ק טאטי  ללואי דה פינס : הקולנוע הצרפתי:   9.00 אלון גור אריה  22.2.23

8.3.23 
אביבית  

 ברוקשטיין 
סיפורה של התזמורת    -: בקור התזמורת    9.00

 הפילהרמונית 
 : סודות הכנרת   10.45 מורן גלאון 

 אלון גור אריה  22.3.23
: ברודווי מצטלמת: הסרטים המוזיקליים הטובים    9.00

 בעולם 
 : קווארטט )בימוי:  דסטין הופמן( סרט לצפייה 10.15

19.4.23 
פרופ' משה  

 פלורנטין 
כמה   - : הלשון העברית והאקדמיה ללשון עברית   9.00

 הרהורים 

  - תמר טוכלר
ית  ל"סמנכ

קשרי חוץ  
במועצה  

 לשימור אתרים 

הסיפור הלא ידוע על   -: שרונה    10.45
המושבה הטמפלרית ועל המאבק הציבורי  

 לשימורה 

 : לחשוב כמו דני קיי: שחקן עם לב זהב   9.00 אלון גור אריה  3.5.23
: המפקח הכללי )על פי המחזה רביזור,    היסרט לצפי  10.15

 זוכה גלובוס הזהב( 

17.5.23 
אביבית  

 ברוקשטיין 
 רות מרשנסקי  זרים אנחנו : לא אחים   9.00

מי גר ברח'    - : דמויות ירושלמיות   10.45
 החבשים 

 3מס'  

 אלון גור אריה  31.5.23
סטירה פוליטית    -"כן אדוני השר"  : רייגן, טראמפ  ו   9.00

 בקולנוע 
ה:  לכשכש בכלב )רוברט דה נירו, דסטין  יסרט לצפי  10.15
 הופמן( 

 מיתוס ועובדות  - : קרבות לטרון   10.45 ד"ר שמעון גת  ישובים עבריים שננטשו  -גרה כאן יותר  : א"י  לא   9.00 יואב אבניאון  14.6.23
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