
 

 

                

 

 מכללת גמלאי הרצליה
 

 בפ"תש – 'גימי בכנית ההרצאות ות
 

       
 

 תאריך ושעה
 

 מרצה
 

 נושא

1 5.10.21 9:00 
10:30 

 ד"ר איתן אור נוי
 מתן חודורוב

 

 סיפור הפרברים מאת ברנשטיין  מחזמר מהסרטים:
בעידן שאחרי  חברתית-כלכלית: תמונת מצב 2021-2022ישראל 
 קורונה.מגפת ה

2 12.10.21 9:00  
10:30 

 זיו אלכסנדרוני
 יריב פלד

 הגדול מכולם -צ'רלי צ'פלין 
 אקטואליה

3 19.10.21 9:00  
10:30 

 רועי עלוני
 אורן נהרי

 התחלות חדשות
 עלייתו ודעיכתו של האיחוד האירופי

4 26.10.21 9:00  
10:30 

 חנה ארבל
 פרופ' ידידיה גפני

 תחומי המכונה "לאונרדו של הצפון"גאון רב  -אלברכט דירר 
 תאי גזע עובריים ושימושם ברפואה המודרנית

5 2.11.21 9:00  
10:30 

 ד"ר עודד ציון
 פרופ' אבשלום אליצור

 אדם ואמונה  פרופ' ישעיהו ליבוביץ: על אלוהים,
 הסיפור הפשוט של תורת היחסות

6 9.11.21 9:00  
10:30 

 ד"ר רוחמה אלבג
 וןד"ר אופיר יעקובס

 )חתן פרס ישראל לספרות(ציפור בין יבשות  - ארז ביטון
 השלכות עולמיות של גילוי אמריקה - 1492

7 16.11.21 9:00  
10:30 

 ד"ר ענת גואטה
 אירית כינור

 האם מה שדמיינו? -מרד החשמונאים 
 פרוביוטיקה בעד ונגד - המיקרוביום

8 23.11.21 9:00  
 
 

10:30 

 מתן חודורוב
 
 

 בתיה דביר

עיתון : כיצד משולש הכוחות בין הטייקונים, כלי  - שלטון -הון 
 והמדינה, תרם לפרשיות השחיתות בישראל?  התקשורת

 ועד כמה הוא מסכן את הדמוקרטיה?
 צרפת  ההיסטוריה של יהדות

 )חנוכה( חופשה         

9 7.12.21 9:00   
10:30 

 יונתן הירשפלד
 פרופ' ידידיה גפני

 ואמנות אקזיסטנציאליזם
 הטוב, הרע והמכוער -כולסטרול 

10 14.12.21 9:00  
10:30 

 יואל שתרוג
 עו"ד ד"ר שמואל ברקוביץ

  בין עובדה לאגדה -פראג: בין הגלוי לנסתר 
 מלחמת הדתות על ירושלים בין היהדות, הנצרות והאסלאם

11 21.12.21 9:00  
10:30 

 צביקי לוין
 אורן נהרי

 קברט פלשתינה
 קרטיותקריסת הדמו

12 28.12.21 9:00  
10:30 

 ייקבע בהמשך
 עו"ד ד"ר שמואל ברקוביץ

 
 המאבק על הר הבית והכותל המערבי

13 4.1.22 9:00  
10:30 

 ענת זפרני
 אביבית ברוקשטיין

 חשיבה חיובית כדרך חיים
 ארמונו של הורדוס וקברו בהרודיון -חידת הקבר המפואר 

14 11.1.22 9:00  
10:30 

 מייסלס ד"ר גוסטב
 עופר ניסים

 

 קליידוסקופ תרבות ים תיכונית - מלטה
מפעלים, רכבת, שדות  -יקטים לאורך הערבה ואילת ופיתוח פר

 אופוליטית והסביבתיתיהג והשפעתם -תעופה 

15 18.1.22 9:00  
10:30 

 אירית כינור
 אבשלום קאפח

 מבט אל מזון העתיד
 המלך דוד -חוכמת המנהיגות 

16 25.1.22 9:00  
10:30 

  רועי עלוני
 אבשלום אליצורפרופ' 

 מים הם חיים, גם בעולם הצלילים
 מבוא לתורת הקוונטים

17 1.2.22 
 

9:00  
10:30 

 דני ינאי
 בתיה דביר

 21-מקומה של האמונה במאה ה - מקודש
 יהדות תוניס ) כמקרה מבחן( - יהדות צפון אפריקה

18 8.2.22 
 

9:00  
10:30 

  ד"ר רוחמה אלבג
 איילת אידלברג

 אישה בתוך אבטיח )כלת פרס ישראל לספרות( -נורית זרחי 
 מסע בין אדם, טבע ונוף בארץ שהזמן עמד בה מלכת -בורמה 



 )המשך(  שלישייום   -הרצאות תש"ף  

 

19 15.2.22 
 

9:00  
10:30 

 יואב יוכפז
 מיכל אורןד"ר 

 סוד האינטיליגנציה הרגשית
 ?אביב-אביב ליפו: האם וכיצד סופחה יפו לתל-"המקף" בין תל

20 22.2.22 9:00  
 

10:30 

 יוסי נינוה
 

 יריב פלד

מאמין גדול, בונה המקדש הראשון,  -גדול המלכים  -שלמה 
 מלך על אימפריה -שופט צדק 
 אקטואליה

21 1.3.22 9:00  
10:30 

 זיו אלכסנדרוני
 ד"ר עודד ציון

 גורלנו בידנו ולכן סופנו מר -סטנלי קובריק 
 ביהדות פרופ' ישעיהו ליבוביץ: על מוסר ומצוות

22 8.3.22 9:00  
 

10:30 

 יוסי נינוה
 

 עופר ניסים

 שבעטיו נתפלגה הממלכה.  -החוטא הגדול  - שלמה המלך
 שתי דמויות לאותו אדם, הכיצד?

 שינויי האקלים ופלישת מינים ביולוגיים לישראל

23 15.3.22 9:00 
10:30 

 זאב רילסקי
 בתיה דביר

 מילידים לעם ומתרבות לזהות - טיוואן
 ההיסטוריה של יהדות רומניה

24 22.3.22 9:00  
10:30 

 יואל שתרוג 
 פרופ' ידידיה גפני

 האישה בזהב -וינה 
 הניצור אדם בצלמו? -ביולוגיה סינתטית 

25 29.3.22 9:00  
10:30 

 ד"ר דניאל זלדס 
 חנה ארבל

 המותחן של הטבע -הטורף והנטרף 
 פופ ארט מהו? - אנדי וורהול

26 5.4.22 9:00 
10:30 

 ייקבע בהמשך
 יונתן הירשפלד

 
 מודרניזם-אמנות ופוסט

 חופשה )פסח(          

27 10.5.22 9:00  
10:30 

 אבשלום קפאח
 איילת אידלברג

 בין כהנים לנביאים בתנ"ך - פטריקים ופלבים
פרק ההיסטוריה שהיפנים היו  -הירושימה בחרה בחיים 

 מעדיפים לשכוח

28 17.5.22 9:00  
10:30 

 "ר ענת גואטהד
 צביקי לוין

 נביאי הסוציאליזם - ופרדיננד לסל קרל מרכס
 ז'אק ברל

29 24.5.22 9:00  
10:30 

  יואב יוכפז
 אורן נהרי

 

 הנוירולוגיה של המוזיקה
למשפחת המלוכה  מדוע אנו, בעולם כולו, חשים קירבה - הכתר

  הבריטית?

30 31.5.22 9:00  
10:30 

 ד"ר גוסטב מייסלס
 בשלום אליצורפרופ' א

 השתקפות תרבות ערב בתרבות מערב
 האבולוציה מדארווין ועד ימינו

31 7.6.22 9:00  
10:30 

 זיו אלכסנדרוני
 אופיר יעקובסוןד"ר 

 ניו יורק בקולנוע -"מנהטן כמשל" 
 יותר מהגלוי לעין -מקסיקו 

32 14.6.22 9:00  
10:30 

 ד"ר איתן אור נוי
 מתן חודורוב

 

 : ממיטב יצירות המוזיקה הקאמריתמפגש בין חברים
הבריאות בשעת מבחן: חוזקות לשימור, נקודות חולשה  מערכת

 הקורונה. ולקחים ראשונים מתפקודה במשבר

33 21.6.22 9:00 
10:30 

 רועי עלוני
 ענת זפרני

 הפסנתרן הקנדי גלן גולד
 גבר ואישה זה לא אותו דבר

 
 
 

 1.25.71:  תאריך עדכון                                                                 כניתולתשומת לבכם:  ייתכנו שינויים בת


