
 יקרים חברים

   .ומאתגרים מעניינים בזמנים חיים אנחנו

   .הזדמנויות גם נולדו האחרונה בתקופה שנולדו הקשיים לצד

  התנועה בהם ימים חווינו ,השתנה המרחק מושג ,הפיזי למרחב קרה משהו

   .מושגים בלתי הפכו הרחוב במורד ומשפחה חברים שאפילו כך הוגבלה שלנו

  ישבו ואפילו לקרובים הפכו רחוקים אהובים בהם ,מרגשים רגעים גם והיו

   .החג לשולחן איתנו

 - (בחיבוק הצורך על לא אבל) החברתי הריחוק על להתגבר שלמדנו אחרי אז

 .להתחבר חדשות דרכים ומצאנו יותר טכנולוגים להיות למדנו

  בארץ מקום מכל ,ורחוקים קרובים ,כולם את להזמין יכולים אנחנו עכשיו

   .(...עליכם הקפה) בבית אצלכם השראה ומעוררי מעשירים למפגשים ,ובעולם

  מפגשים 6 של סדרות 4 - עלינו האהובים המרצים עם מדהימה תכנית הכנו

  למי ומודים בפניכם אותה להציג ומתרגשים שמחים ואנחנו (המצורף בקובץ)

   .מכריו בין אותה שישתף

 ,יותר משעממים בזמנים ,להיפגש שנוכל עד

 שלכם

 והצוות ל'פניזחגית 
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 2020אוקטובר 



 מסעות
 מסעות ייחודיים בעולם הולך ונעלם

 חוויותיהם .ונעלם שהולך בעולם ייחודיים מסעות על הרצאות סדרת

 תמונות בליווי ,מסע רשמי  .נודע הלא אל שיצאו מסעות מובילי של

  ונופי קסומים מקומות ,רחוקים מחוזות אל אתכם שייקחו מרהיבות

 .בראשית

 :הקורסנושאי 

 .וריקודיםפסטיבלים , כשפים וכישופיםעל  -מלאווי      - 4/11/20

 .גיל-פלראושיק : מרצה                    

 .  העם שעולה מן האפר  - ארמניה   - 11/11/20

   .מייסלסגוסטב : מרצה                     

 הבודהיסטיים אל כפרים   באגאןממקדשי   - בורמה  - 18/11/20

 .אידלברגאיילת : מרצה. אינלהצפים באגם                    

 .  מסע מרתק בין עבר הווה ועתיד  - מצרים  - 25/11/20

 .איריס בר: מרצה                   

 .  מרכז אמריקה הססגונית -ריקה וגואטמלה קוסטה    - 2/12/20

 .נועם בן משה: מרצה                  

 .וגאולוגיתאנושית  מעבדה   -איסלנד   - 9/12/20

 .גליה פסח: מרצה. גדול                 

 

 מייסלסגוסטב : צילום

ם
צילו

 :
ת 

אייל
רג

ב
דל

אי
 

 .11:00-12:30ימי רביעי בשעה 

 :  בפייבוקסקישור להרשמה ותשלום 

https://payboxapp.page.link/NiD

8LJiCDrxCE3MnZ 
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 נועם בן משה: צילום

https://payboxapp.page.link/NiDMnZ3LJiCDrxCE8
https://payboxapp.page.link/NiDMnZ3LJiCDrxCE8
https://payboxapp.page.link/NiDMnZ3LJiCDrxCE8
https://payboxapp.page.link/NiDMnZ3LJiCDrxCE8
https://payboxapp.page.link/NiDMnZ3LJiCDrxCE8


 טעימות מדע

 :הקורס נושאי

  הגדול הקליני האתגר ,האנושי המוח - והמצאות חידושים המוח מדעי  - 8/11/20

-הנוירו עתיד מהו .גזע ותאי גנטית הנדסה ,היפרברית רפואה ,מוחים קוצבים .מכולם
   .יפת שרון :מרצה .לשינוי בדרך שהכרנו והנוירולוגיה הרפואה עולם ?קליניקה

  העמידים החיידקים של התפתחותם - העל בחיידקי המלחמה  - 15/11/20

 .רוזנפלד רקפת ר"ד :מרצה .על לחיידקי על תרופות ופיתוח לאנטיביוטיקה

  קרובים אנו האם   - מכולן הגדולה המהפכה של ראשיתה - גנטית הנדסה - 22/11/20

  את להחזיר ביכולתנו האם ?תשתנה שלנו החיים תוחלת כיצד ?אדם בני לשיבוט

  ניצור והאם אישית ורפואה גנטיות זהות תעודות מהן ? "חיים"ל והניאדרטליים הממותות

 .יפת שרון :מרצה...מכולן הגדולה למהפכה הבאים ברוכים -  ?במעבדה תינוקות

29/11/20 - CRISPR : הטכנולוגיה על נלמד  - ?קיומנו על איום או פלא תרופת  

  מאפשרת ,מחלות ולרפא קשות למחלות הגורמות גנטיות טעויות לתקן המאפשרת

  להשמדה כנשק עת באותה לשמש עשויה גם אך מלריה כמו מחלות העולם מן להעביר

 .רוזנפלד רקפת ר"ד :מרצה .המונית

  בממצאים נתעדכן ,הפלאצבו באפקט נעסוק  - שביניהם ומה אמונה ,רפואה - 6/12/20

  .המודרנית ברפואה ומקומו פעילותו אופן על העדכנית המדעית ובהבנה ,כה עד שפורסמו

   .רוזנפלד רקפת ר"ד :מרצה

  המרתקות התופעות את וננתח נכיר - אדם בבני מרתקים ומקרים תופעות - 13/12/20

 המשלבת הרצאה -ייחודיים ביולוגים תהליכים מוחית פעילות ,גנטיקה .בעולם והחריגות

   .יפת שרון :מרצה  האדם בני של והפיזיולוגיה האנטומיה והבנת מרתקים סיפורים

 .11:00-12:30ימי ראשון בשעה 

:  בפייבוקסקישור להרשמה ותשלום 

7Mp2Zs6kLXfuU5https://payboxapp.page.link/nua 

 

3 

 

  המוח במחקר ביותר החמים בתחומים תעסוק זו הרצאות סדרת

 הרב העניין את המעוררים ,ועוד רפואי הביו מחקר ,גנטיקה ,האנושי

  המוחות מיטב את ומעסיקים ,המדעית הקהילה בקרב ביותר

 מרחיקות יישום אפשרויות אלו דרך לפריצות .העולם ברחבי המדעיים

  .היכר ללא חיינו את לשנות העשויות לכת

https://payboxapp.page.link/nua5kLXfuU6Zs2Mp7
https://payboxapp.page.link/nua5kLXfuU6Zs2Mp7
https://payboxapp.page.link/nua5kLXfuU6Zs2Mp7
https://payboxapp.page.link/nua5kLXfuU6Zs2Mp7
https://payboxapp.page.link/nua5kLXfuU6Zs2Mp7
https://payboxapp.page.link/nua5kLXfuU6Zs2Mp7
https://payboxapp.page.link/nua5kLXfuU6Zs2Mp7
https://payboxapp.page.link/nua5kLXfuU6Zs2Mp7


 המזרח התיכון במשבר זהות

 המזרח בזירה דרמטיים שינויים מתחוללים האחרונות בשנים

  לתוך שוקעות עשירות מדינות ,זכויות למען נאבקות נשים :תיכונית

  עולמיות ומעצמות ,קורסים ותיקים משטרים ,כלכליים משברים

 רבות שנים במשך ששלט הישן הסדר .באזור אחיזתן את מחזקות

 חדשה ,מורכבת מציאות עבר אל צועד התיכון והמזרח ,טלטלה עבר

  המשתנות בפנים תעסוק זו הרצאות סדרת .העבר מן מהותית ושונה

  אלו תהליכים שבו האופן על התבוננות תוך ,התיכון המזרח של

   .ישראל על משפיעים

 :נושאי הקורס

 מדינה במשבר זהות -סעודיה   -   8/11/20

  .ערבהפנים האמתיות של הנשים במדינות   - 15/11/20

 ?סיפור אהבה, שונאים: ישראל ומדינות המפרץ  - 22/11/20

 .החלום ושברו -״האביב הערבי״  - 29/11/20

 ופוליטיקהספורט  -? צודק יותר, חזק יותר, ״מהיר יותר -   6/12/20

  .במזרח התיכון״                  

 התיכוןואומנות במזרח תרבות   - 13/12/20
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 .18:00-19:30ימי ראשון בשעה 

 :בפייבוקסקישור להרשמה ותשלום 

89vjmUa3https://payboxapp.page.link/rYwQysNKg 

אוני׳ בן גוריון  , מומחית למדינות המפרץ, ר מיכל יערי"ד: מרצה

 הפתוחה' והאוני

https://payboxapp.page.link/rYwQysNKg3vjmUa89
https://payboxapp.page.link/rYwQysNKg3vjmUa89
https://payboxapp.page.link/rYwQysNKg3vjmUa89
https://payboxapp.page.link/rYwQysNKg3vjmUa89


 שיאי המוסיקה הקלאסית

 :נושאי הקורס

  "  ברנדנבורגיים"ה רטי'הקונצ -באך    -   9/11/20

   !אז מדהימים'כולל דוגמאות מעיבודי ג)                   

 .לפסנתרהיצירות הגדולות  –שופן    - 16/11/20

 "(.הגדולה)"דו מינור -המיסה ב -מוצרט   - 23/11/20

 .הגדולים הוירטואוזיים הכנרים   - 30/11/20

 .4רטו לפסנתר מספר 'קונצ -בטהובן    -   7/12/20

 ,חגיגת מוזיקה כלית וקולית מאיטליה -חגיגה לטינית   - 14/12/20

 ספרד ודרום אמריקה                     
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 .18:00-19:30בשעה שני ימי 

 :בפייבוקסקישור להרשמה ותשלום 

7tiAN6SoK3G5payboxapp.page.link/TcGdThttps:// 

 

 .הקלאסית המוזיקה של הגדולות מהיצירות מבחר עם חוויתי מפגש

  להיחשף במטרה ,וסגנונות צורות ,תקופות מבחר בין נעות היצירות

 את נכיר המפגשים במהלך .מוזיקלי לביטוי דרכים של רחב למגוון

 .וצורה תוכן ,מבנה מבחינת אותן וננתח ,לעומקן היצירות

 מרהיבות הקלטות מתוך בדוגמאות מודרכת בצפייה מלווים המפגשים

 .נבחרים לביצועים ובהאזנה ,והמנצחים התזמורות ,הסולנים גדולי של

 .מוקדם מוזיקלי בידע צורך אין

"  אופוס"מבקר המוזיקה הקלאסית של , עומר שומרוני :מרצה

 א"ת' ומרצה למוזיקה באונ

https://payboxapp.page.link/TcGdT5G3SoK6tiAN7
https://payboxapp.page.link/TcGdT5G3SoK6tiAN7
https://payboxapp.page.link/TcGdT5G3SoK6tiAN7
https://payboxapp.page.link/TcGdT5G3SoK6tiAN7
https://payboxapp.page.link/TcGdT5G3SoK6tiAN7
https://payboxapp.page.link/TcGdT5G3SoK6tiAN7
https://payboxapp.page.link/TcGdT5G3SoK6tiAN7
https://payboxapp.page.link/TcGdT5G3SoK6tiAN7
https://payboxapp.page.link/TcGdT5G3SoK6tiAN7


 המשפטים הגדולים בהיסטוריה

 :נושאי הקורס

מלכת  : סטיוארטמרי  -   3/11/20

 .הנאשמיםהסקוטים על כס 

ציד : סיילםמשפטי  - 10/11/20

 .הגדולהמכשפות 

עלילת  : בייליסמשפט  - 17/11/20

 .20 -דם במאה ה

חפים : וואנצטי סאקו - 1/12/20

 .הגרדוםמפשע בצל 

ששה : אייכמןמשפט    -   8/12/20

 .הזכוכיתקטגורים מול תא  מליון
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 .11:00-12:30בשעה שלישי ימי 

 !מפגשים 5הקורס כולל 

 .₪ 190: מחיר

 :בפייבוקסקישור להרשמה ותשלום 

6SYJ68fgaRSJom8payboxapp.page.link/sBhttps:// 

 

 בעלי היו מהם כמה .לאינספור משפטים התקיימו ההיסטוריה לאורך

 ..רבה היסטורית משמעות

 ראש המרכז ללימודי תרבות המערב, היסטוריון, קליבנובאלון  :מרצה

https://payboxapp.page.link/sB8fgaRSJom68SYJ6
https://payboxapp.page.link/sB8fgaRSJom68SYJ6
https://payboxapp.page.link/sB8fgaRSJom68SYJ6
https://payboxapp.page.link/sB8fgaRSJom68SYJ6
https://payboxapp.page.link/sB8fgaRSJom68SYJ6
https://payboxapp.page.link/sB8fgaRSJom68SYJ6
https://payboxapp.page.link/sB8fgaRSJom68SYJ6
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המשפטים קורס) .ח"ש 240 :מפגשים 6 בת לסדרה מחיר 

 .(₪ 190 של בעלות מפגשים 5 :בהסטוריה הגדולים

 

בודדים למפגשים להצטרף ניתן לא. 

 

משתתפים במינימום מותנית מהסדרות אחת כל פתיחת. 

 

בקישורים הפייבוקס באמצעות להעביר ניתן התשלום את 

 .מהסדרות אחת בכל הרשומים

 

בווטסאפ לפנות ניתן נוספות תשלום ואופציות לשאלות     

 .בהקדם אליכם ונחזור הודעה השאירו .050-6453372 :לנייד

 

   ולקבל   הודעות  בדבר    ווטסאפניתן   להצטרף   לקבוצת

: הרצאות ואירועים נוספים בקישור הבא

IZStcOO8IVvgerAye2chat.whatsapp.com/KADQhttps:// 

 

 

 פרטים והרשמה

בעלות יחוייב בסדרה השתתפותו לבטל המבקש משתתף  

   .₪ 50 בסך ביטול דמי עלות בתוספת נכח בהם המפגשים

 

שינויים ייתכנו 

 

https://chat.whatsapp.com/KADQ2IVvgerAye8IZStcOO
https://chat.whatsapp.com/KADQ2IVvgerAye8IZStcOO
https://chat.whatsapp.com/KADQ2IVvgerAye8IZStcOO
https://chat.whatsapp.com/KADQ2IVvgerAye8IZStcOO
https://chat.whatsapp.com/KADQ2IVvgerAye8IZStcOO
https://chat.whatsapp.com/KADQ2IVvgerAye8IZStcOO

