פעילות חוג סביונים
2022-2023
תאריך

מס
7.9.22 .1

מרצה
קרל ולטר

.2

14.9.22

גיל רביבו

.3

21.9.22

שמעון אזולאי

.4

28.9.22

יואל שתרוג

.5

 19.10.22רועי הורוביץ

.6

 26.10.22אלון קליבנוב

נושא הרצאה
"ואלה שמות" כך מתחיל ספר
שמות.
מהו ניצחון-בראי אתגרים
ביטחוניים של מדינת ישראל
בין בדידות להיות לבד.
ניו יורק עד הקצה – מסע
מוזיקלי משולב לגילוי
אמריקה.
על עבודת השחקן בתיאטרון

 23.11.22 .10זיו אלכסנדרוני

קרנבל ונציה החגיגה
המפורסמת והמרהיבה מכולן.
מפעל ההתיישבות ביהודה
ושומרון
רסטורציה והתקפות על יצירות
אמנות.
אמונתו של הרמב"ם –"אלוהים
אדם ואמונה"
בית המלוכה הבריטי בקולנוע

 30.11.22 .11זיו אלכסנדרוני

הקולנוע של אפרים קישון

.7

2.11.22

גיל רביבו

.8

9.11.22

דורון לוריא

.9

 16.11.22עודד ציון

7.12.22 .12

גלי צימרמן

 14.12.22 .13דורון לוריא
 21.12.22 .14רועי רישמון
 28.12.22 .15ד"ר דני זאבי
4.1.23 .16

עודד ציון

11.1.23 .17

אירי ריקין

18.1.23 .18

אלון קליבנוב

25.1.23 .19

ד"ר דני זאבי

1.2.23 .20

רוחמה אלבג

על הסיפור הקצר ופריחתו
המחודשת
ארוטיקה באמנות
סיפור חייה ויצירתה של נעמי
שמר
צדק במבחנה -על דנ"א ,גנטיקה
ופשע
הרמב"ם :על בריאות ,תזונה,
גוף ונפש
איך הפכה אובסיית האושר
לפרדוקס של ה21 -
הפלמנקו מפולקלור צועני
למחול לאומי
תולדות האנושות גרסת הגנים
נושא :יעקב אורלנד
עץ הרימון ועוד שירים והחיים

8.2.23 .21

רועי אלוני

המקהלה העליזה

15.2.23 .22

רועי אלוני

22.2.23 .23

רועי אלוני

מים הם חיים גם בעולם
הצלילים
הפסנתרן הקנדי גלן גולד

1.3.23 .24

יואב יוכפז

8.3.23 .25

עודד ציון

15.3.23 .26

ידידיה גפני

הנוירולוגיה של המוזיקה
והיסטוריה
רמב"ם :על בריאות ,טבע,
והיסטוריה
מחלות אוטואימוניות

22.3.23 .27

ידידיה גפני

שינה -מי צריך? כמה ולמה ?

29.3.23 .28

ידידיה גפני

19.4.23 .29

משה חרמץ

אאוגניקה – כשהגנטיקה
משמשת את הרוע
מרדכי אנלביץ ומרד גטו ורשה

3.5.23 .30

יעל גורי

לאה גולדברג "אומץ לחולין"

10.5.23 .31

יעל גורי

"פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו"

17.5.23 .32

אפי זיו

הנשים במלחמת טרויה

24.5.23 .33

מיכל יערי

31.5.23 .34

אפי זיו

7.6.23 .35

ינון שבטיאל

14.6.23 .36

ינון שבטיאל

21.6.23 .37

מיכל יערי

28.6.23 .38

גילית איבגי

צבא ותקשורת – יחסים
מורכבים
ארמונות המספרים סיפורי
אהבה
גילוייה בארץ של מערת
הנטיפים הגדולה מסוגה בעולם
חידושים בחקר מרד בר כוכבא
באספקלריה של מערכות
המסתור
הפיקוח על הצבא – הגנה או
פגיעה בביטחון המדינה?
נוי יורק כאמפריית אומנות

5.7.23 .39

גילית איבגי

אי המוזיאונים של אבו דבי

12.7.23 .40

יונתן הירשפלד

19.7.23 .41

יונתן הירשפלד

נמשיך בסיור מוזיאון עולמי
אחרי שהיינו בארמיטאז' נלך
לפראדו במדריד
לאופיצי בפירצי

26.7.23 .42

דניאל זלדס

המשלחת האנטארקטית האבודה של
שקלטון.

