
 

הרצאתו של עוז אלמוג מועד עקב דרישות המרצים בוצע שינוי ב

 רישאהומועד הרצאתה של לוסי 

 8355-833-04להרשמה טלפונית וברורים      להרשמה לחץ כאן.
 באם לא צוין אחרת₪  65הרצאה בודדת ₪,  390הרצאות  8 מחיר הסדרה

 

 הרצאות( 2)  עוז אלמוג

 Y -: דור ה1נושא הרצאה 
 20:00שעה  14/11/16תאריך: שני 

 

  הישראלית : החברה2נושא הרצאה 
 20:00שעה   5/12/16תאריך: שני 

. לשעבר הים חיל מפקד, אלמוג זאב ושל, הילדים ספרות וחוקרת לילדים כותבת, אלמוג גאולה ר"ד של בנם הוא אלמוג

 את וכן, ואנתרופולוגיה ובסוציולוגיה בפילוסופיה, שלו הראשונים התארים את. בחיפה הריאלי הספר בית בוגר הוא

 .חיפה באוניברסיטת קיבל בסוציולוגיה הדוקטורט את. אביב תל באוניברסיטת עשה, בסוציולוגיה השני התואר

 נאמן במוסד בכיר מחקר ועמית 2004 משנת חיפה באוניברסיטת ישראל ארץ ללימודי בחוג פרופסור הוא אלמוג

 .2007 משנת בטכניון ציבורית למדיניות

 

 

 רישאהלוסי 
 "לא מתנצלת"נושא ההרצאה: 

 20:00שעה  12/12/16שני תאריך: 
 של היומיומית המציאות על ופתוח כנה למפגש אתכם מזמינה תקשורת ואשת עיתונאית, אהריש לוסי

 .כולנו

. בירושלים העברית מהאוניברסיטה ולתיאטרון סוציאלית לעבודה בחוגים ראשון תואר בעלת אהריש

 .בגרמניה תקשורת בכלי והתמחתה" כותרת" לתקשורת הספר בבית עיתונאות למדה

 

 

 

 

 עמית סגל
 נושא ההרצאה

 "הגדולים הפוליטיקאים מאחורי הקטנים הסיפורים"
 20:00, שעה 19/12/16תאריך: שני 

 צבר ומאז 2000 בשנת בטלויזיה דרכו את החל, הכנסת וכתב 2 ערוץ בחדשות מגיש, סגל עמית

 מהפרשיות רבות חשף סגל. האקדמאי בתחום והן המקצוית בתחום הן, רב וידע נסיון לעצמו

 וסיקר, באירופה חוץ ככתב שימש הוא. בארץ שהתרחשו ביותר והמרעישות במחלוקת השנויות

 הבחירות, דמיאניוק משפט, במומבאי המוסד של החיסול פרשת דוגמת, ביותר הגדולים מהאירועים

 . ועוד בבריטניה

 .להפליא ומסקרנות ברהיטות מנוסחות, ונסיון מידע עשירות הרצאותיו

 

http://lp.vp4.me/r8dw


 

 נסים דיין
 הקולנוע הישראלי והערבינושא ההרצאה: 

 20:00שעה  2/1/17תאריך: שני 
 בשנת נולד. בישראל בתחום הבולטים והמרצים המבקרים ואחד, ישראלי קולנוע במאי הוא דיין נסים

 והופיע נתיב ניסן למשחק בסטודיו ותיאטרון אביב בתל" חדש תיכון" הספר בבית למד, אביב בתל 1946

 ".הבימה"ב מחזות בכמה כשחקן

 הספר בבית קולנוע מלמד הוא: הקולנוע ולימוד ביקורת בתחום הענפה פעולתו בשל יותר מוכר דיין נסים

 ביקורותיו, שונים לארגונים בקולנוע העשרה הרצאות מעביר, בארץ רבים לימוד ובמוסדות שפיגל סם

 כגון) פנורמיים נושאים על להרצות מרבה הוא. בקרנות כלקטור מכהן והוא, וברדיו בעיתונות מתפרסמות

" איכותי" קולנוע להעדיף לא בנטייתו ידוע הוא(. קולנוע כגיבור הצייר, ך"ותנ קולנוע, האוסטרלי הקולנוע

 ".פופולרי" קולנוע פני על

 

 

 דוד ויצטום
 מהגהינום וחזרה לברלין –ישראלים וגרמניה 

 20:00שעה  6/2/17תאריך: שני 
 היחידים היו, ויצטום דוד של דודו, ואחיו הוא. גרמניה, מברלין ישראל לארץ עלה, ויצטום יעקב, אביו

 .אביב בתל נישאו הוריו. לישראל עלתה ומשם שבאוקראינה

 המילואים שירות את. האוויר בחיל כמטאורולוג ל"בצה חובה שירות ויצטום שירת 1969–1966 בשנים

 .בטלוויזיה ושדר מרצה, סרטים כבמאי עשה

 

 

 

 ירין קימור
 אפשרי!  –הרצאה: הבלתי אפשרי 

 20:00שעה  20/2/17תאריך: שני 
 .ופרזנטציה יצירתית חשיבה בפיתוח מוביל מרצה

 חברות ביניהם, מגוונים בתחומים ועובדים ופיתוח מחקר אנשי, למנהלים סדנאות ומעביר מרצה, מייעץ

 .ומודיעיניים ביטחוניים, חינוכיים, רפואיים, ממשלתיים גופים וכן מסחריות חברות, מובילות טק היי

 .ב"ובארה באירופה, ברוסיה, הרחוק במזרח מובילות לחברות,  ל"בחו גם סדנאות מעביר ירין

 

 

 קובי אריאלי
 הגדולה בעיר הדוס עלילות

 .  מצחוק וקורע מתוחכם, סוחף אפ-סטנד מופע

 20:00שעה   3/4/17תאריך: שני 
 אריאלי. מודרני חרדי תקשורת ואיש פובליציסט, וסטיריקן עיתונאי הינו 1972 יליד אריאלי עקבי

 .אריאלי יצחק הרב הינו אריאלי של סבו אבי. ליטאיות החרדיות בישיבות ולמד בירושלים נולד

 הבמה על עומד'(, הרצועה'ו' בחיים פעם,' 'מכור משחק, 'האוכל ערוץ, ל"צה גלי) אריאלי קובי

, שמאלנים, חילוניים, דתיים עם חשבונות סוגר הוא בדרך. שעשה הפתלתל המסלול את ופורס

, אינסטלטורים, רופאים, תינוקות, טייסים, בנקאים, סלולריים נשים, טלפונים, גברים, מתנחלים

 .ותלמידים רבנים


