המכללה הרב תחומית "ביתנו " בבית יד לבנים ,רמת השרון
תכנית הלימודים  -סמסטר א'  1027-1026בימי שלישי
הרצאה ראשונה

תאריך
ד"ר
21.00.26
דורון רביד
עו"ד
10.00.26
גרי פאל

שיבולת זית

20:21 – 00:00

מוח ,נפש ,והגנות המוח
ישראל וארה"ב בעידן הנשיא טרומן

21:00 – 20:01
הרצאה שניה
רחמנינוב – הקונצ'רטו השלישי
רועי עלוני
לפסנתר ולתזמורת
יאיר
אסירי ציון
אסיסקוביץ

טופס הרשמה סמסטר א' 1027-1026
המכללה הרב תחומית "ביתנו"
שם
תעודת זהות

"המערב הכחול" – דליה רביקוביץ'

מיכל לסר

תל אביב – דימויה של עיר

סוגיות בנושא צבא ,בטחון ומדיניות
ישראלית
שני חצאי המוח – סגנונות חשיבה
שונים
העולם התת-ימי המופלא בשוניות
אנילאו ,פיליפינים

ד"ר
אורי לשמן

התמודדות עם הגורל – הסימפוניה
החמישית של בטהובן

יואל שתרוג

בואנוס איירס בקצב הטנגו

חיה היינברג

ירושלים בעקבות שלוש הדתות –
יהדות נצרות ואסלאם

תאריך לידה :שנה

מעילות מועילות

רועי עלוני

מוסיקה מערבית בניחוח מזרחי

דוא"ל

10.22.26

שיבולת זית

"היה או לא היה" – אלכסנדר פן

עידן צ'רני

בודהיזם כדרך חיים

06.21.26

יריב פלד

17.00.26

 02.22.26יריב פלד
פרופ'
 08.22.26אלי וקיל
 21.22.26רמי קליין
ליאור
11.22.26
גולניק

סוגיות בנושא צבא ,בטחון ומדיניות
ישראלית

רועי עלוני

המאבק על המחצבים בחלל

ד"ר
עמוס סימון

המקצבים המופלאים של עולם
המוסיקה
אימונותרפיה בסרטן – האם הריפוי
כבר כאן ?

אירן

נפתלי הילגר

אירן (המשך ההרצאה)

המהפכה הקומוניסטית בקובה

רועי עלוני

האוברטורות הגדולות

 20.02.27עוזי טאובר

לאורך הגנגס – נהר האמונה והקדושה
בהודו

גדעון
27.02.27
מיטשניק

מבצעים מודיעינים נועזים

עו"ד
גרי פאל
ד"ר
אורי לשמן

"האולטימאטום הנשיאותי" –
ישראל וארה"ב בעידן אייזנהאואר

דגנית
21.21.26
פיקובסקי
נפתלי
10.21.26
הילגר
סימה
01.02.27
שמואלי

10.02.27

שלמה טחן

 12.02.27יואל שתרוג

הליצן העצוב – היינריך היינה ,היהודי
המומר
"השביל הזה מתחיל כאן" – דרכים
בעולם

* שמורה הזכות לשינויים ולביטולים

שרה אוסטרוב
שרה אוסטרוב

"קצת אחרת"
המשפחה ,מקור הכאב והיצירה ,ע"פ
"סיפור על אהבה וחושך " עמוס עוז
על הגבול הדק שבין שפיות ושיגעון
ע"פ "סיפור פשוט" ש"י עגנון

כתובת
טלפון
טלפון נייד
חודש

יום

משתתף נוסף (בן/ת זוג) עם שם משפחה זהה
שם
טלפון נייד
תעודת זהות
חודש
תאריך לידה :שנה
פרטי תשלום
שיק __________ש"ח

יום

מזומן _________₪

מס' שיק____________
בנק וסניף__________ מס' חשבון__________
--------------------------------------------------------לשימוש המשרד
קבלה מס'

"ביתנו" המרכז לגמלאי רמה"ש (ע"ר)
בית מלינוב
רח' ביאליק  12רמת-השרון 07106
טלפון 0331445
beyteno@012.net.il

המכללה הרב תחומית
בהנהלת שולה פסקין

תכנית הרצאות סמסטר א' 1027 -1026
ההרצאות תתקיימנה בימי שלישי
בבית יד לבנים
רחוב המחתרת  2רמה"ש
הרשמה החל מ  13/0/1/עד גמר המקומות
בבית יד לבנים בימי ההרצאות
או
בביתנו בית מלינוב
בימים א' – ה' בשעות 12:55 – 53:45
מקומות שמורים למשתתפים משנה קודמת
עד 1266626


מחיר למשתתף ₪ 600

יש למלא את ספח ההרשמה בצרוף מזומן או שיק


לפקודת ביתנו לתאריך 2160626

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

