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 שעה נמשכותההרצאות  – 10:00בימי שלישי בשבוע בשעה   -באולם מועדון הוותיקים בעשרת 

 

 
 מרצה הרצאה תאריך

 חנן שיף נשים במגזר העברי. 1 17.10.17

 אילן ברק ליצור את עצמך בשנית. 2 24.10.17

, אהבה, שנאה, נקמה -שירתה של טרויה . 3 31.10.17

 בגידה, קורבן וכבוד

 רחל ספיר

 פה זאביי חשיבה חיובית וזיכרון. 4 07.11.17

 יל רביבוג יסודות האסלם. 5 14.11.17

מחול חיי כזאבה מילדות מיוחדת להורות . 6 21.11.17

 מיוחדת

 זאבה סורין

 דניאל לוי סין המודרנית מציאות משתנה. 7 28.11.17

 שלום הררי התיכוןאקטואליה של המזרח . 8 05.12.17

 רחל ספיר ה"סודות" של הפיאצות והמזרקות של רומא. 9 12.12.17

 יורם גולני אקטואליה. 10 19.12.17

 הלן פסחוב ' אארץ של חיוכים / אופרטה וינאית, חלק . 11 26.12.17

 ענת גרנית חוק ומציאות –נעדרים . 12 02.01.18

בחירה  /ח שלילקיחת אחראיות על מצב הרו. 13 09.01.18

 או גזירה משמיים?

 דפנה אורן

 אילן ברק איך שולטים בשפת הגוף?. 14 16.01.18

 גיל רביבו המלחמה הקרה. 15 23.01.18

 הלן פסחוב ' בארץ של חיוכים / אופרטה וינאית, חלק . 16 30.01.18

 דניאל לוי מונגוליה בין עבר להווה. 17 06.02.18

 עמי רוניס סינמה פראדיסו -אדמותגן עדן עלי . 18 13.02.18

 

 מרצה הרצאה תאריך

 אורנה תומר עליה וקליטה באומנות הישראלית. 19 20.02.18

 הלן פסחוב אביר הפסנתר -רחמנינוב . 20 27.02.18

 יפה זאבי פעולות לשמירת הזיכרון לפי שיטת פול דניסון. 21 06.03.18

 רחל ספיר לחם ושעשועים. 22 13.03.18

 דפנה אורן שינויים באבולוציה שבינו לבינה. 23 20.03.18

 גיל רביבו צריכה נבונה של תיקשורת. 24 27.03.18

סדרה מסעות רגשיים עם גיבורי תרבות "הם כן . 25 10.04.18

 מפגש ליום השואה - הרימו את קולם"

 עמי רוניס

 שלום הררי אקטואליה של המזרח התיכון. 26 17.04.18

 דניאל לוי הודו מתעוררת מסורת פוגשת קידמה. 27 24.04.18

 הלן פסחוב בלט -השיק הצרפתי של רולאן פטי . 28 01.05.18

 אילן ברק מנהיגות ישראלית. 29 08.05.18

 אורנה תומר נשים מיתולוגיות באמנות. 30 15.05.18

הזדמנות אדירה בתחפושת של בעיה בלתי פתורה . 31 22.05.18

 יהםכיצד לזהות בינ -

 דפנה אורן

 גיל רביבו העדה החרדית בישראל. 32 29.05.18

סדרה מסעות רגשיים עם גיבורי תרבות: "על . 33 05.06.18

 בצהרי יום"      -נאמנות, אומץ ואהבה

 עמי רוניס

 שלום הררי אקטואליה של המרכז התיכון. 34 12.05.18

 ן פסחובהל זמרי קונטרה טנור -קולות של מלאכים . 35 19.06.18

 דניאל לוי " טורקיה בין מזרח למערב". 36 26.06.18

 
 




