
                  

 

 מכללת גמלאי הרצליה 
 

 ב פ"תש – 'דימי  ב כנית ההרצאות ות
 

        
 

 תאריך ושעה
 

 מרצה 
 

 נושא 

1 6.10.21 9:00 
10:30 

 רועי עלוני 
 יריב פלד

 תחלות חדשותה
 אקטואליה

2 13.10.21 9:00  
10:30 

 ענת זפרני
 בשלום אליצור א רופ'פ

 שיבה חיובית כדרך חייםח
 ותתורת היחס  לשסיפור הפשוט ה

3 20.10.21 9:00  
10:30 

 זיו אלכסנדרוני
 מתן חודורוב

 

 הגדול מכולם  -'רלי צ'פלין  צ
בעידן שאחרי  חברתית-יתכלכל: תמונת מצב 2021-2022אל ישר

 . קורונהמגפת ה

4 27.10.21 9:00  
10:30 

 רוחמה אלבג ד"ר 
 וןאופיר יעקובס"ר ד

 (ל לספרותראשי)חתן פרס ציפור בין יבשות  - ביטוןרז א
 קהלוי אמריות של גי יעולמהשלכות  - 1492

5 3.11.21 9:00  
10:30 

 ד"ר יעל הלפמן כהן
 ורן נהריא

 נות בהשראת הטבעחדש –ביומימיקרי 
 י ד האירופלייתו ודעיכתו של האיחוע

6 10.11.21 9:00  
 

10:30 

 סי נינוה יו
 
 רופ' ידידיה גפני פ

  ,קדש הראשוןונה המדול, במאמין ג -גדול המלכים  -למה ש
 על אימפריה מלך  - קשופט צד

 שם ברפואה המודרניתאי גזע עובריים ושימות

7 17.11.21 9:00  
10:30 

 ון גור אריהלא
 יגאל נגב 

 יםצאשלחמו בנת וקומדי -הומור ומלחמה 
 מעולם לא היו היסטוריה  -"  "הפרוטוקולים של זקני ציון

8 24.11.21 9:00  
10:30 

 זיואב יוכפ
 בלאר חנה

 גשית גנציה הר ליינטוד האס
 המכונה "לאונרדו של הצפון"  י מותחרב גאון  -ט דירר רכלבא

 חנוכה( ) חופשה         

9 8.12.21 9:00   
10:30 

 ד"ר ענת גואטה
 אבשלום אליצור רופ' פ

 ?מיינומה שדהאם  -רד החשמונאים מ
 ורת הקוונטים לת בואמ

10 15.12.21 9:00  
10:30 

 יואל שתרוג 
 י לוין יקצב

  בין עובדה לאגדה - ראג: בין הגלוי לנסתרפ
 שתינהברט פלק

11 22.12.21 9:00  
 
 

10:30 

 מתן חודורוב
 
 
 

כלי , קוניםעיתון : כיצד משולש הכוחות בין הטיי - ןושלט -ון ה
 ? תות בישראלוהמדינה, תרם לפרשיות השחי התקשורת

 ?ועד כמה הוא מסכן את הדמוקרטיה
 

12 29.12.21 9:00  
10:30 

 ד"ר עודד ציון 
 דיה גפני דיפרופ' י

 ונהאדם ואמ  רופ' ישעיהו ליבוביץ: על אלוהים,פ
 הרע והמכוער ב,הטו -ולסטרול כ

13 5.1.22 9:00  
10:30 

 אביבית ברוקשטיין 
 רית כינור יא

 ארמונו של הורדוס וקברו בהרודיון -ידת הקבר המפואר ח
 יוטיקה בעד ונגדפרוב - מיקרוביוםה

14 12.1.22 9:00  
10:30 

 נת זפרניע
  גרויואל שת

 דבר ותו ה לא אישה זבר ואג
 בזהב האישה  -וינה 

15 19.1.22 9:00  
10:30 

 אבשלום אליצור פרופ' 
 מיכל אורן"ר ד

 ועד ימינו אבולוציה מדארווין ה
 ?באבי-אביב ליפו: האם וכיצד סופחה יפו לתל -ף" בין תלמקה"

16 26.1.22 9:00  
10:30 

   ניעלו רועי
 ד"ר גוסטב מייסלס 

 ילים הצללם בעו , גם םייח ים הםמ
 יתונות ים תיכרבקליידוסקופ ת - מלטה

17 2.2.22 
 

9:00  
10:30 

 זיו אלכסנדרוני
 עופר ניסים 

 

 הארי המזוהם לומד לבכות -קלינט איסטווד
רכבת, שדות  פעלים,  מ  -ת  ואיל  יקטים לאורך הערבהופריתוח  פ

 יבתית בת והסאופוליטייהג והשפעתם -תעופה 

18 9.2.22 
 

9:00  
 

10:30 

 סי נינוה יו
 

 רן שוהם

 גה הממלכה.  שבעטיו נתפל  -גדול החוטא ה - שלמה המלך
 שתי דמויות לאותו אדם, הכיצד?
 כיצד בניינים משפיעים על חיינו?



 המשך()  רביעי יום   -ף   הרצאות תש"

19 16.2.22 
 

9:00  
10:30 

 לד יונתן הירשפ
 אבשלום קאפח

 ואמנות  םקזיסטנציאליזא
 דודהמלך  -היגות המנ תוכמח

20 23.2.22 9:00  
10:30 

 ייקבע בהמשך
 ורן נהריא

 
 וקרטיות יסת הדמרק

21 2.3.22 9:00  
10:30 

 ד"ר גוסטב מייסלס 
  לדס"ר דניאל זד

 שתקפות תרבות ערב בתרבות מערבה
 של הטבעהמותחן  -טורף והנטרף ה

22 9.3.22 9:00  
10:30 

 לסקי זאב רי
 דלברגאי איילת

 לעם ומתרבות לזהות םילידמי - טיוואן
 הזמן עמד בה מלכת דם, טבע ונוף בארץ שבין אמסע  -בורמה 

 חופשה  )פורים(         

23 23.3.22 9:00 
10:30 

 יריב פלד
 אירית כינור 

 קטואליהא
 אל מזון העתיד  מבט

24 30.3.22 9:00  
10:30 

  חמה אלבגד"ר רו
 עופר ניסים 

 שראל לספרות(י ספר ה בתוך אבטיח )כלתאיש -ורית זרחי נ
 אל שרינים ביולוגיים ליים ופלישת מינויי האקלש

25 6.4.22 9:00  
10:30 

 אבשלום קפאח
 פני ידידיה ג ופ'רפ

 בין כהנים לנביאים בתנ"ך - טריקים ופלביםפ
 ?ם בצלמוהניצור אד -יולוגיה סינתטית ב

 ון( ויום הזכר ה, ערב יום השוא)פסח ופשה ח        

26 11.5.22 9:00 
10:30 

 ביקי לוין צ
 עודד ציון "ר ד

 רל 'אק בז
 יץ: על מוסר ומצוות ביהדותוביברופ' ישעיהו לפ

27 18.5.22 9:00  
10:30 

 ועי עלוני ר
 אביבית ברוקשטיין 

 נתרן הקנדי גלן גולד פסה
 של הר הצופים סיפורו  -מההר הבודד  שלום

28 25.5.22 9:00  
10:30 

 ונתן הירשפלד י
 קוביץואל בר"ר שמו"ד דע

 מודרניזם-וסטופ תומנא
 ות והאסלאםצרים בין היהדות, הנרושלי על ותהדתלחמת מ

29 1.6.22 9:00  
 

10:30 

 מתן חודורוב
 

  וןיעקובסיר פאור ד"

הבריאות בשעת מבחן: חוזקות לשימור, נקודות חולשה  ערכתמ
 .הקורונה ה במשברקחים ראשונים מתפקודול
 לעין  לוימהגיותר   -קסיקו מ

30 8.6.22 9:00  
10:30 

 ני ינאיד
 יץאל ברקובועו"ד ד"ר שמ

 21-של האמונה במאה המקומה  - מקודש 
 ל הר הבית והכותל המערביהמאבק ע

31 15.6.22 9:00  
10:30 

 גואטה ד"ר ענת
 רגאידלב איילת

 ם נביאי הסוציאליז - ופרדיננד לסל קרל מרכס
ו  שהיפנים הי ריהההיסטופרק   -בחרה בחיים הירושימה 

 כוח של מעדיפים

32 22.6.22 9:00  
10:30 

 לנה ארבח
 אורן נהרי

 

 פופ ארט מהו? - ורהולנדי וא
למשפחת המלוכה  ו, בעולם כולו, חשים קירבהמדוע אנ - כתרה

  ?הבריטית

33 29.6.22 9:00 
10:30 

 יו אלכסנדרוניז
 יוכפזיואב 

 לנוע יורק בקוניו  -משל" "מנהטן כ
 ל המוזיקה יה שהנוירולוג

 
 
 

 1.222.:  אריך עדכוןת                                                                           כניתוים בתינונו שיכם:  ייתכבל לתשומת


