תפוח-פיס להב"ה קדומים

מפגשים מהסוג האינטלקטואלי  -מרכז לימודים חווייתי למבוגרים
שנת הלימודים תשע"ב – 2012–2011
אתם מוזמנים להצטרף לסדרת הרצאות מרתקות בנושאים מגוונים.
הלימודים יתקיימו אי"ה בימי ג' בין השעות  12:30–09:00החל מ-ד' בחשוון תשע"ב1.11.11 ,
להלן תוכנית ההרצאות והסיורים:
סס’

תאריך

1

ד' בחשוון 1.11

2

י"א בחשוון 8.11
י"ח בחשוון
15.11
כ"ה בחשוון
ג' בכסלו 29.11

6

י' בכסלו 6.12

7

י"ז בכסלו 13.12

8

ח' בטבת 3.1

9

ט"ו בטבת 10.1

10

כ"ב בטבת 17.1

11

כ"ט בטבת 24.1

12

ז' בשבט 31.1

13

י"ד בשבט 7.2

14

כ"א בשבט 14.2

15

כ"ח בשבט 21.2

16

ה' באדר 28.2

17

י"ב באדר 6.3

18

י"ט באדר 13.3

19
20

כ"ו באדר 20.3
ד' בניסן 27.3

21

כ"ה בניסן 17.4

22

ט' באייר 1.5

3
4
5

נושא/מרצה

נושא/מרצה

12:30–11:00
תקשורת ועיתונאות – דן ביאלסקי

10:30–09:00
ישראל והמזרח התיכון – ד"ר מרדכי קידר
ישראל והמזרח התיכון –
ישראל והמזרח התיכון – ד"ר מרדכי קידר

תקשורת ועיתונאות –
כיצד לקרוא/לשמוע תקשורת
בצורה נכונה – אורלי גולדקלנג
תקשורת ועיתונאות – אמנון לורד
תקשורת ועיתונאות – אורלי גולדקלנג
דן ביאלסקי

ד"ר מרדכי קידר

ישראל והמזרח התיכון –
ישראל והמזרח התיכון – ד"ר מרדכי קידר
מגפת ההשמנה העולמית :גנטיקה או
מטאורולוגיה – מנוע האקלים צחי וקסמן
סביבה? ד"ר טובית רוזנצויג
התסמונת המטבולית ,האויב מס'  1של
מטאורולוגיה – ממלכת העננים צחי וקסמן
בריאות האדם המערבי :מהי ,וכיצד
אתה? ד"ר טובית רוזנצויג
מתמודדים ִ
סיור – אלידע בר שאול
ממלכת יהודה וממלכת ישראל  -ממצאים
סיפורי מסע בעולם מרתק – ד"ר גילי חסקין
ארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים
ד"ר מרדכי קידר

ד"ר אריה בורשטיין

ממלכת יהודה וממלכת ישראל  -ממצאים
ארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים

צמחי מרפא בא"י –

ניסים קריספיל

ד"ר אריה בורשטיין

על גדלים זעירים ומרחקים קצרים ועל
אפיקים חדשים בטכנולוגיית הננו

בישול מולקולרי –

סרחיו ברוידו

ד"ר עמוס ברדע

ממלכת יהודה וממלכת ישראל – ממצאים
ארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים

בישול מולקולרי –

סרחיו ברוידו

ד"ר אריה בורשטיין

ממלכת יהודה וממלכת ישראל – ממצאים
ארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים

סיפורי מסע בעולם מרתק –

ד"ר גילי חסקין

ד"ר אריה בורשטיין

מתמטיקה ,אמנות ומה שביניהם

מערכת השמש

פרופ' עמוס אלטשולר

סיור -
חמדה בן-יהודה כותבת ביוגרפיית ראי
)הסיפור של משפחת בן-יהודה( – ד"ר ענת

– ד"ר מאירה זוננשיין

ד"ר אריה בורשטיין

הדברה ביולוגית –

אלכס פרוטסוב

גואטה

ממלכת יהודה וממלכת ישראל  -ממצאים
ארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים
ד"ר אריה בורשטיין

ט"ז באייר 8.5

נשים ,אישים ומפגשים בתנ"ך
רוחל'ה סימינובסקי

נשים ,אישים ומפגשים בתנ"ך
רוחל'ה סימינובסקי

סיור -
נשים ,אישים ומפגשים בתנ"ך
רוחל'ה סימינובסקי

נשים ,אישים ומפגשים בתנ"ך
רוחל'ה סימינובסקי

נשים ,אישים ומפגשים בתנ"ך

דרכים להעמקה ולהעשרה של החוויה
המוזיקלית – אמירה ארליך
ממחקר לתרופה –

ד"ר ליאת המר-אדליס

קוצבי לב – ד"ר ישראל שטבון
)מנהל יחידת קוצבי הלב בבי"ח מאיר כפ"ס(
ד"ר אריה בורשטיין

הפרעות שינה –

ד"ר אבי בלונדר

הפרעות קשב וריכוז –
אמונה אילון

23
סיום
כ"ג באייר 15.5
24
מחירים :תכנית שנתית ,כולל  3סיורים.₪ 2000 ,
מחיר כניסה להרצאה בודדת ) 10:30–9:00או  ,₪ 50 (12:30–11:00מחיר השתתפות בסיור בודד .₪ 140
הנחה של  10%בהרשמה לתוכנית המלאה לנרשם השני מאותה המשפחה.
בהפסקה ,בין השעות  ,11:00–10:30תוגש ארוחת בוקר קלה.
הרשמה :ימים א' ,ב' ,ג' ,ה' באולפנת להב"ה אצל גב' מרים ברומקיש  ,09-7928128פנימי .101
רוחל'ה סימינובסקי

ד"ר אבי בלונדר

