מועדון חדוות הדעת
אוקטובר  ,2013תשע"ד

מועדון חדוות הדעת הינו מועדון פילוסופי הפועל מזה עשר שנים במכללה האקדמית
גליל מערבי .המועדון פתוח לקהל הרחב בהרצאות וקטעי סרטים במגוון נושאים:
טיולים בעולם ,שוק ההון ,פילוסופיה ,הומור ,ספרות וקולנוע ,מדע ורפואה ועוד.
חברי המועדון נפגשים כאחת לחודש .המפגשים כוללים כיבוד קל ונמשכים כשעתיים.

19/02/14

21/05/14

23/10/13
הקסם האירי

יום אסל ,יום אסד

נשים גדולות בהיסטוריה  -קליאופטרה

טבע וציפורים

מופע חי של מוסיקה אירית

סוריה במציאות משתנה

הרצאה מוסיקלית המשלבת מרצה ,גיטריסט
וכנרית .המופע ייקח אתכם למסע מרתק במחוזות
ובנופים הירוקים של אירלנד ,עם המיתוסים
והאגדות המסתוריות.
מרצה :אלכס רזניקוביץ ,מלחין ,אמן גיטרה ,מפיק
ומעבד מוסיקלי.

הזירה הסורית חשובה בשגרה ובתקופה זו עוד
יותר.
המתרחש בה מעלה שאלות רבות הקשורות לגבולות
המדינה ,העדות המרכיבות אותה והקורה בזירה
זו מול ישראל.
הרצאה זו תעסוק בשאלות אלו תוך התמקדות
באישים מובילים ובמאפייניה של סוריה החדשה.
מרצה :אסף רגב ,בעל  MAבאיסלאם ומומחה
למשפט מוסלמי ,מומחה לענייני ערבים ומדינות
ערב.

פיתוי מין ועוצמה בעולם משתנה ,הפאם פאטל
של כל הזמנים .על המלכה שהשתמשה בקסמיה
בצורה היעילה ביותר.
מרצה :אלון קליבנוב ,ראש המרכז ללימודי תרבות
המערב.

20/11/13
דוד בן גוריון

18/12/13

הסיפור הפחות ידוע

לא רבים יודעים שדוד בן גוריון היה אחד מתוך
חמישה אחים ,מה היו הקשרים ביניהם?
בשנת  1912כתב לאחותו בפלונסק" :מתוך שאני
אוהב אותך ורוצה בטובתך ,איני יכול להציע לך
לבוא בעקבותי ,כי אינני רוצה שתעברי את יסורי
הגוף והנפש שהיו מנת חלקי".
בשפה עשירה וקולחת מגוללת הסופרת רזיה
בן גוריון את מסכת קשריו של דוד בן גוריון עם
אשתו ,אחותו ,אחיניתו ועם האישה הלא מושגת
 רחל ,בת עיירתו.ההרצאה מלווה במצגת מרתקת עם חומרים לא
ידועים על האיש ,שיותר מכל אדם אחר השפיע
על דמותה של מדינת ישראל.
מרצה :רזיה בן גוריון ,סופרת ,עורכת ,מנחת
סדנאות כתיבה ובת משפחה.

22/01/14
מאחורי הקלעים של הפרשות
הרפואיות שהסעירו את המדינה
פרשת מנתח הלב הבכיר שיצא באמצע הניתוחים
והפקיר את חוליו לאחר שגם העז וקיבל שוחד
ועוד...
מאחורי הקלעים גם של התקשורת וגם של
המערכת הרפואית; כמה מהפרשות הרפואיות
החמורות והמהדהדות שנחשפו בשנים האחרונות
במערכת הבריאות בישראל.
ההרצאה כוללת סיפורים מהעבודה העיתונאית
המסובכת שהובילה לחשיפת הפרשות.
מרצה :העיתונאי רן רזניק.

26/03/14
"פריז עלי שלכת"

“להיות פריזאי ,זה לא להיוולד בפריז ,אלא להיוולד
בה בכל פעם מחדש”.
מסע לפריז דרך אנשים ומקומות .ערב שיוביל
אתכם בדרכו של איב מונטאן ,מהגיעו לפריז ועד
לפריצת דרכו אל התהילה יחד עם אדית פיאף ,על
ילדותה הקשה של אדית פיאף ברחובות פריז.
מרצה :יואל שתרוג עיתונאי ,חוקר וצלם
גיאוגרפי מזמין אתכם למסע מרתק ,לפריז שלא
היכרתם.

30/4/14
“אהבות בצל השואה”

אהבות חטופות ואהבות שבנפש ,אהבות שהיו חלק
ממערכת ההישרדות בניסיון לשמור על שפיות
הדעת בתקופה הנוראה מכל.
מרצה :שמחה שטיין ,חוקר היסטוריה ומחנך .כהן
שנים רבות כמנכ”ל מוזיאון בית לוחמי הגטאות.
חבר קיבוץ לוחמי הגטאות.

פפראצ'י נשרים

קן לקוקייה  -טפילות בעולם העופות ,מערכת היחסים
בין הקוקייה המצויצות לבין העורב האפור.
מרצה :יורם שפירר ,צפר וצלם טבע.
יורם ,מצלם טבע מגיל צעיר .צילומיו מתפרסמים
במגזיני טבע בישראל ובחו"ל ,מגזינים מדעים,
בעיתונות היומית ,בספרים ובפרסומים שונים.
החיבור של יורם לטבע החל עוד בגיל צעיר מאד
אז כילד בקיבוץ ניצנים עקב אחר חיות הבר ולמד
על התנהגותן.
בגיל  26החל לימודיו במדעי בעלי חיים בפקולטה
לחקלאות ברחובות ,יורם מומחה בהזנה ובפוריות.
בשנים האחרונות בנוסף לעבודתו כתזונאי ומדריך
רפתות בארץ ובעולם ,יורם פעיל בהתנדבות ברשות
הטבע והגנים.
עיקר פעילותו בשמירה על הנשרים בישראל
שנמצאים בסכנת הכחדה ממשית .במסגרת זאת
יורם מתעד את הפעולות הנעשות לשמירה והצלת
הנשרים ודורסים נוספים בישראל.

25/06/14
האם נעלתי את הדלת???
סדנת שיפור זיכרון בגיל מתקדם

רוב האנשים מודאגים (יותר או פחות) מאובדן זיכרון
עם ההתבגרות ולקראת "אמצע החיים".
הדאגה הזאת יכולה להתפוגג אצל מי שיכיר כיצד
פועל הזיכרון ,וכיצד ניתן ,יחסית בקלות ,לשמר
ואפילו לשפר אותו גם בגילים מתקדמים  .
בהרצאה ייתנתנו כלים ושיטות מעשיים לשמר
ולשפר את הזיכרון.
מרצה :ד"ר שמואליק ויס ,דוקטורנט בחינוך
מאוניברסיטת באר שבע ,אל"מ במיל .חמ"ן.

המועדון מתכנס פעם בחודש בימי ד’
בין השעות .19:00-21:00
מחיר ל  8-הרצאות  ₪ 200כולל כיבוד קל
עלות הרצאה בודדת לאורחים )בתיאום מראש(
 ₪ 45להרצאה.
בשנת הלימודים תשע״ד תרמה המכללה
הרצאה תשיעית לקהילה ללא תשלום.

להרשמה:
היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ,
חיה 04-9015261 ,04-9015273
ענת  ,04-9015263שפרה 04-9015262
דריה 04-9015261
היכנסו לאתר המכללה לעידכונים
מועדי הרצאות ,שינויים ועדכוני המועדון
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המכללה רשאית לבצע שינויים בתוכנית ההרצאות
בשל אילוצים בלתי צפויים.
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