
Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

הצטרפו אלינו:
נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה 

 הכניסה על פי התו הירוק- לבעלי תעודת מתחסן/ מחלים
 מחיר כרטיס בודד: 30 ₪. כרטיסייה: 270 ₪ לעשרה מפגשים. כולל כיבוד קל.

 ניתן להשתמש בכרטיסיות קודמות. יש להזמין כרטיסים מראש - מספר המקומות מוגבל!
לפרטים והרשמה: מחלקת פנאי וקהילה 03-7353510, 03-7353532

נפגשים בקתדרה
הרצאות ומפגשי איכות עם 

המרצים הטובים ביותר
ימי שני בין השעות 10:00-11:30 בהיכל התרבות

חודשים אוקטובר 21 - ינואר 22
נושאשם המרצהתאריךחודש

אוקטובר

חגיגת פתיחה: מסע תרבויות בברזיל הרצאה משולבת דבורה רוטנברג4.10.21
עם זמרת ונגנים

תקשורת: איך נפלה החלטה להקים את מדינת ישראלאורן נהרי11.10.21
אומנות: ארמונות שקושטו בסיפורי אהבהד״ר אפי זיו18.10.21
מדע: המוח האנושישרון יפת25.10.21

נובמבר

קולנוע: עלילות ג'ימס בונדרון פוגל1.11.21
מסע תרבויות בעולם: היהלום האסיאתי משה פויסטרו8.11.21

מדע: חידושים בעולם הרפואהשרון יפת15.11.21
תקשורת: קץ הדמוקרטיה?אורן נהרי22.11.21
אומנות: זוגיות ואהבה / הקפלה הסיסטיניתד״ר אפי זיו29.11.21

דצמבר

מסע תרבויות בעולם: צ'ילה והאי פסחא, מהמדבר היבש נפתלי הילגר6.12.21
בעולם עד לקרחונים של פטגוניה...

שחקן: שתי חתונות וגט - סיפורי גורל מאת יצחק בשביס יניב שטרייפל13.12.21
מדע: תופעות ומקרים מרתקים בבני אדםשרון יפת20.12.21

אישים בהיסטוריה: פלורנס נייטיגייל, סיפורה של אחות עו"ד אייל אופנבך27.12.21
מפורסמת

ינואר

 קולנוע: פרד אסתר וג'ינג'ר רוג'רסרון פוגל3.1.22
הזוג המלכותי של הוליווד

מדע: מיקרוביולוגיה - עולם קטן גדולשרון יפת10.1.22
מוסיקה: מופע בשניים - "מספרד לישראל"באלדי וברק אולייר17.01.22
אומנות: אדם וחווה הזוג הראשוןד״ר אפי זיו24.1.22

תקשורת: "לבריאות"- ההמצאות והתגליות שהביאו אורן נהרי31.1.22
להארכת חיינו
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המרצים הטובים ביותר
ימי שני בין השעות 10:00-11:30 בהיכל התרבות

חודשים פברואר 22 - יוני 22
נושאשם המרצהתאריךחודש

פברואר

מדע: העולם עפ"י בעלי חייםשרון יפת14.2.22
תקשורת: חדשנות במאה ה-21אורן נהרי21.2.22

מסע תרבויות בעולם: אירן, כיצד דמוקרטיה משתלבת עם נפתלי הילגר28.2.22
מהפכה אסלאמית? 

מרץ

אומנות: כתב עיברי ביצירות אמנותד״ר אפי זיו7.3.22
מדע: המוח הנשי והגברי או המוח מחלות וסינדרומיםשרון יפת14.3.22
אומן: עובדות החיים - מאת סמורסט מוהםיניב שטרייפל21.3.22

 מסע תרבויות בעולם: בגיאורגיה ״האל העניק אתמשה פויסטרו28.3.22
גן העדן לגיאורגים״

אפריל
פשעים: עלייתו ונפילתו של אל קאפונה "פני צלקת" ומלך עו"ד אייל אופנבך4.4.22

הפשע של שיקגו
תקשורת: עלייתה של סיןאורן נהרי11.4.22

אומנות: "פאם פאטאל" ביצירות האומנותד״ר אפי זיו25.4.22

מאי

מסע תרבויות בעולם: נורבגיהמשה פויסטרו2.5.22
קולנוע: רציחות פוליטיות בראי הקולנוערון פוגל9.5.22

מופע מוסיקלי: חגיגה לטיניתעינת שמל16.5.22
תקשורת: לאן פני אמריקה?אורן נהרי23.5.22
אישים בהיסטוריה: בנג'מין פרנקלין - אני רק מדפיס ספריםעו"ד אייל אופנבך30.5.22

יוני

קולנוע: סוף העולם שמאלה - מיטב הקולנוע האוסטרלי רון פוגל6.6.22

מסע תרבויות בעולם: אתיופיה האחרת שבטים נידחים, משה פיסטרו13.6.22
טקסים ואמונות בעמק האומו

תקשורת: מזרח תיכון חדשאורן נהרי20.6.22
חגיגת סיום "כחול- לבן" באווירה יווניתדבורה רוטברג27.6.22

nifgashim.org.il


