מכללת ארץ ישראל

טופס הרשמה לסמסטר א' 1027 - 1026

סמסטר א'  1027 – 1026ימי רביעי
בבית יד לבנים ברחוב המחתרת רמה"ש
תאריך

הרצאה ראשונה 20:21 - 00:00

"תסרוקת" "תגלחת"
"תספורת" –
חובות העתק של התייקונים

ד"ר
אשר עידן

הנפט הסעודי – ברכה או
קללה

ד"ר
אלון ליאל

המהפכה בתורכיה –
מכמאליזם לארדואניזם

1122126

26122126

ד"ר
מיכל יערי

00122126

יואב אבניאון

מכתבים מן המדבר

2:121126

מתן חודרוב

שערורית הנדל"ן בישראל

:12127

ד"ר
מיכל יערי

השפעת האיום האיראני על
הקירבה בין ישראל וסעודיה

2112127

יואב לימור

תמונת מצב ביטחונית

211127

יואב אבניאון

אתרים מסתוריים בישראל

2111127

מנחם טילמן

למה התאבד יעקב לוינסון ?

בבית יד לבנים

הרצאה שניה 21:00 - 20::1

המזרח התיכון וישראל בעידן
הרשת הגלובלית – דאעש,
שד' רוטשילד וככר תחריר

מתן חודרוב

מכללת ארץ ישראל

שם משפחה
שם פרטי
תעודת זהות
כתובת

משה חרמץ

בן גוריון – אבי העליה הגדולה

ד"ר
אשר עידן

כלכלת הרשת בעשור הקרוב –
מטלוויזיה,עיתונים וטלפון חינם
לחשמל ומזון חינם

טלפון

טלפון נייד

תאריך לידה :שנה

פרופ'
ידידיה גפני
ד"ר
אלון ליאל

מדארווין הספן למנדל הגנן –
הבסיס לגנטיקה המודרנית

יחסי תורכיה – ישראל

חודש

יום

דוא"ל
שם בן1בת זוג אם נרשם בשם משפחה זהה
שם
טלפון נייד

טלפון

חודש

תאריך לידה:שנה

יום

תעודת זהות
פרטי תשלום

משה חרמץ

הקליטה לא נגמרת על הרציף
– המעברה כסמל

מזומן __________ש"ח
שיק ___________ש"ח מס' שיק ____________



שמורה הזכות לשינויים או ביטולים

פרופ'
ידידיה גפני

מהפכת ההנדסה הגנטית
ושימושיה ברפואה המודרנית

מס' חשבון ________ בנק וסניף____________
לשימוש המשרד

"ביתנו" המרכז לגמלאי רמה"ש (ע"ר)

בית מלינוב
רח' ביאליק  12רמת-השרון :7106
טלפון 0331445
beyteno@012.net.il

מכללת ארץ ישראל
בהנהלת אילנה ירדני
תכנית הרצאות סמסטר א' 1027 - 1026
ההרצאות תתקיימנה בימי רביעי
בבית יד לבנים
רחוב המחתרת  2רמת השרון

הרשמה
החל מתאריך  2751526עד גמר המקומות
בבית יד לבנים בימי ההרצאות
או
ב"ביתנו" בית מלינוב
בימים א' – ה'
בשעות 12:55 – 53:45


מחיר למשתתף ₪ 100
יש למלא את ספח ההרשמה בצרוף תשלום
במזומן או בשיק



לפקודת ביתנו לתאריך 1522526

*  ₪ 05דמי רישום יגבו על כל ביטול
* אין החזר כספי או פיצוי לאחר מחצית הקורס
* לא ינתן החזר /פיצוי בגין העדרות מהרצאות

