
 

 

 כללת "שלישי אקדמי"מ

 מיטב המרצים מהרצאות מרתקות בנושאים שונים ומגוונים  32

 

 מופע נוסטלגי "שרים עם הפרברים" עם כל הלהיטים -"הפרברים" מופע פתיחה   9.10  1
 

6.101  21 -הפרדוקס של המאה ה -"הפילוסופיה של האושר"  אירי ריקין 
 מאבק בין דת למדינה –"מצרים"  פרופ' עוזי רבי 23.10 3

 יום שבתון בחירות  30.10 -

תהליכי הזדקנות האדם וסקירת הממצאים והדרכים המומלצות כדי  -"סוד מעיין הנעורים"  יואב יוכפז 6.11 4

 להיראות טוב ולהרגיש טוב בכל גיל

 סודות העולם הקולנוע הישראלי ותהליך הפקת ובימוי סרטים הבמאי אבי נשר 13.11 5

 קובה תמונת מצב עדכנית -"הדקל המלכותי"  גרי פאל 20.11 6

"רפואה מותאמת אישית": מודל טיפול חדשני להתאמת הטיפול הרפואי לחולה על סמך  פרופ' איתן פרידמן  27.11 7

 הפרופיל הגנטי האישי שלו

 חופשת חנוכה 4.12 -
 

 וזכרון ושכחת לשאול"זכרון": כל מה שרצית לדעת על מח  פרופ' דניאל לוי 11.12 8

 ?בברזיל יכול לגרום לסופת טורנדו בטקסס "אפקט הפרפר" : איך משק כנפי הפרפר פרופ' עילם גרוס 18.12 9

 המהפכה הקובנית והשלכותיה -"גן העדן המורעל"  גרי פאל 25.12 10

 "יוצאים מן הכלל": על השונה בקולנוע ובחיים ענת שפרן אור 1.1 11

 ?שערוריית "כרמן": מה הפך אותה לאופרה האהובה והפופולרית בכל הזמנים ברקמירב  8.1 12

 "דרך השביל הזה מתחיל כאן":  דרכים בעולם  יואל שתרוג 15.1 13

 תקשורת ואקטואליה  ד"ר דן ביילסקי 22.1 14

 פליכס מנדלסון:  "מוצרט הגרמני" רועי עלוני 29.1 15

 אהבה": אהבות וזוגות השזורים בצמתי חייה של המדינה היהודית"מה זאת  חזי פוזננסקי 5.2 16

 האופרה "נישואי פיגרו" -נוסח מוצרט  מירב ברק 12.2 17

 "על סדר היום המדיני והבטחוני"  -אקטואליה ומזרחנות  יריב פלד 19.2 18

 החילוני הראשון -"ברוך שפינוזה"  ד"ר עודד ציון 26.2 19

 מוסיקה על פני המים -"ונציה"  הלן פסחוב 5.3 20

 "עולם חדש ומופלא" : העתיד כבר כאן דיויד ניסן 12.3 21

 "שורשי האנטישמיות": למה שונאים אותנו בעצם? ד"ר פרלה שלמה 19.3 22

 סוד האותיות במקרא ומשמעותם חיים נתנאל  26.3 23

 מספר סיפורים מן האגדות ומן החיים יניב שטרייפלר 2.4 24

 "רומיאו ויוליה": במוזיקה הקלאסית רועי עלוני  9.4 25

 חופשת פסח 16.4 -
 

 חופשת פסח 23.4 -
 

 תקשורת ואקטואליה ד"ר דן ביילסקי 30.4 26

 חופשת יום הזיכרון  7.5 -
 

 "הקולנוע האיראני": פשטות ותחכום ענת שפרן אור 14.5 27

 אקטואליה ומזרחנות: "על סדר היום המדיני והבטחוני" יריב פלד 21.5 28

 "בואנוס איירס" וקצב הטנגו יואל שתרוג 28.5 29



 מכללת "שלישי אקדמי" מרכז אופק גדרה
 הרצאות ומפגשים בנושאים שונים עם מיטב המרצים 32

 9:00-11:00ימי ג' ₪.  700העלות:  3.10 -למנוי. ברישום מוקדם עד ה₪  790עלות: 

  קפה ומאפהבלווי  9:00 – 11:00המפגשים מתקיימים בימי שלישי בין השעות 

 ₪ 790עלות מנוי שנתי: 

 ₪ 40: תכניסה חד פעמיעלות 

 * התכנית ניתנת לשינויים.

 

 מחלקת גיל הזהב ואזרחים בוגרים
 פייסבוק:  זהב גדרה

Zahav.gedera@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 "רנואר" ולידת האימפרסיוניזם ד"ר אפי זיו 4.6 30

 21האתגרים הגדולים של המאה ה דייוויד ניסן 11.6 31

 אפרים שמיר במופע "הלהיטים הגדולים" מופע סיום  18.6 32
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