
 

 

 

 

 

  
 

   

 ריקוד זוגי מסביב לעולם מופע פתיחה:  10.10.21 1

 טמי קנאזאווה ויובל אדמוני עם צמד הפסנתרים 
 

מסע ביוגרפי מרתק בעקבות החוקר הרשמי  -  דארווין וההרפתקה על סיפון ה'ביגל'   צ'ארלס  17.10.21 2

 של ספינת הוד מלכותו ה'ביגל' 

 מרצה ומדריך טיולים  , נעם סגן כהן
 

 הדמויות המשפיעות על ההיסטוריה של המזרח התיכון  24.10.21 3

 מדינות המפרץ - עיתונאי זוכה פרסים ונשיא לשכת המסחר ישראל הנריקה צימרמן,
 

   תחיית הלשון ומחדשי המילים, מבן יהודה עד ביאליק  31.10.21 4

 בלשן, מילונאי, עיתונאי וסופר ,דר' רוביק רוזנטל 
 

האופרה המצרית הראשונה שהולחנה על ידי גדול מלחיני  יש אופרות, ויש "אאידה"!   07.11.21 5

 ההיסטורית בקהירשנה לבכורה  150במלאת  האופרה באיטליה.

 מרצה וחוקרת אופרה  מרב ברק,
 

 מדע ומסורת –  מסע אל עולם צמחי המרפא  14.11.21 6

 אתנו בוטנאית וביוכימאית של הצמח, חוקרת צמחי מרפא  פרופ' זוהרה יניב,
 

על שלושה שזכו בפרס נובל לספרות: פבלו נרודה, אוקטביו פאס,  –"נזר מונח על ראשם"   21.11.21 7

 ויסלה שימבורקה

 ומתרגם  משורר פרופ' רפי וייכרט,
 

 נר ראשון של חנוכה   28.11.21 8

  האם היה לו סיכוי לחדש ימי החשמונאים?  אגריפס הראשון  המלך 

 היסטוריונית ,דר' ענת גואטה 
 

  תרומתו של יגאל בשן לזמר הישראלי קטנה בקפה של ברטה יגאל בשן: ציפור   05.12.21 9

 מרצה וחוקרת הזמר הישראלי  ארזואן,- דר' אסנת גולדפרב
 

האם ייתכן שהמדע והמיתולוגיה דומים זה לזה יותר ממה שאנחנו  - המדען כמספר סיפורים   12.12.21 10

 הארץ. אודות האבולוציה של היקום והחיים על פני כדורסיפורים מדעיים  ?מדמיינים

 אילן -ראש התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר פרופ' אורן הרמן,
 

 חמלה ופוליטיקה על גג העולם  טיבט 19.12.21 11

 חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה איילת אידלברג, 
 

 תמונת מצב כלכלית ופוליטית  2022ישראל   26.12.21 12

 לענייני כלכלה  13רשן חדשות פ מתן חודרוב,
 

 פרשת המתיישבים מעולי תימן ברחובות וסביבותיה "פועלים טבעיים" 02.01.22 13

 מומחית בגיאוגרפיה היסטוריה של מקרקעין והתיישבות בא"י דר' מיכל אורן,
 

הייסורים   ,הסיפור הדרמטי של מיכלאנג׳לו, יחסיו עם האפיפיורהקפלה הסיסטינית!  09.01.22 14

 תוכהבהטכניים וגם ניתוח כל הסודות האישיים שהוא טמן 

 צייר, אוצר וכותב אמנות  ,יונתן הירשפלד 
 

 דמותו הסוערת של יצחק שדה והשפעתו על כוח המגן העברי "והוא היה לאגדה"  16.01.22 15

 ומדריך טיולים מרצה אביחי ברג,
 

 אמנית פורצת דרך! מהאמניות המצליחות ביותר בעולם כיום   קוסאמה יאיוי    -   האמנית היפנית  23.01.22 16

 וצרת עצמאית, מבקרת אמנות וחוקרת של אמנות ותרבות עכשווית א , דר' סמדר שפי 
 

 איך מתבצעות הבדיקות הללו ומה הן מגלות?  אילנות יוחסין עפ"י הדנ"א 16.01.22 17

  מדעיתמוסמכת בגנטיקה של האדם ויועצת  אירית כינור,

 2021-22תשפ"ב  



 

 

 

 )אביה גדעון גור. הרצאה ממבט מחקרי ואישי( סיפורם של השבויים הישראליים בשבי המצרי  06.02.22 18

 אביב - תל '  בעלת תואר שני במדעי המדינה ותואר ראשון במזרחנות, אונ  ,לינדנברג - דר' רוית גור
 

 מסע מוזיקלי אל אבן גבירול ושירת ספרד  אלף שנות פיוט 13.02.22 19

 מלחין, כותב, גיטריסט ומרצה  דר' אריאל לזרוס,
 

 פרשת המדענים הנאצים במצרים  20.02.22 20

 מרצה על פרשיות ריגול בארץ ובעולם  משה כץ,
 

 בין אביב לענן: מסע שירי נתן יונתן 27.02.22 21

 חוקרת ספרות עברית ומרצה  דר' רוחמה אלבג,
 

 המהפכה השקטה של הנשים במדינות ערב – יום האישה הבינלאומי   06.03.22 22

 מומחית לדיפלומטיה הסעודית דר' מיכל יערי,
 

מה בעצם חוגגים בחג פורים, מה מקור התחפושות, ומהו –   חג גדול ליהודים?   – חג פורים   13.03.22 23

 הקשר שבין העדלאידע לבין הקרנבלים שנחגגים ברחבי העולם באותה תקופה לערך?

 וקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים, מרצה ומדריך בארץ ובעולם ח  ,אופיר יעקבסון דר'  
 

 מעצמת ג'אז, תיאטרון, בלט, מוסיקה, קולנוע, שירה וציור   - זה לא רק חצ'אפורי    - גיאורגיה  20.03.22 24

 חברת כנסת לשעבר, פרשנית ועיתונאית נינו אבזדסה,
 

 הסאטירקן הגדול בתולדות ישראל  –  אפרים קישון  27.03.22 25

 רדיו וטלוויזיה תוכניות עיתונאי, מגיש  ,יונתן גת 
 

 תיכון אחר בנתיב למזרח  –   מסע לאבו דאבי  03.04.22 26

 ראש החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה, אונ' ת"א , פרופ' עוזי רבי
 

 מאת סופר יהודי מן המאה השנייה לפני הספירה –פסח: המחזה "יציאת מצרים"   06.03.22 27

 העברית ירושלים  ' אונ,  לספרות עברית  החוג חוקר מדרש ואגדה,   פרופ' אביגדור שנאן,
 

, אדולף אייכמן, אתו של אדריכל הפתרון הסופיהבסיפור   –יום השואה: "אל מול תא זכוכית"   24.04.22 28

 לדין בישראל 

 מורה דרך ומרצה בכיר בנושאי שואה ותקומה ,משה חרמץ 
 

ההיסטוריה של גרמניה כפי שבאה לידי ביטוי בקולנוע שצולם בעיר הבירה  – ברלין בקולנוע   08.05.22 29

 ברלין 

 במאי ומרצה לקולנוע  זיו אלכסנדרוני,
 

 רות המואבייה באמנות הציור והפיסול –שבועות: "במבט נשי"   15.05.22 30

 מרצה לתולדות האמנות חנה ארבל,
 

 ביטחוניעל סדר היום המדיני אקטואליה  22.05.22 31

 חוקר ומרצה, מומחה לענייני צבא וביטחון  ,יריב פלד 
 

 תמונת מצב היום!  - יום ירושלים: "ירושלים  29.05.22 32

 מורה דרך בדגש על העולם והאסלאם  ,ד"ר ירון עובדיה 
 

 האיש ויצירתו    – שבוע הספר: המחזאי יהושוע סובול   12.06.22 33

 אילן- , המחלקה לספרות משווה, אונ' בר וירטואוז ובמאי תיאטרוןשחקן   ד"ר רועי הורוביץ,
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