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 ב' אב תשפ"א בס"ד,                                                                                                                              

 2021יולי  11

 לכבוד 

 תלמידי סמינר "אילנות"

 ב פ"סמסטר א', תש – מערכת ההרצאות הנדון: 

 שלום רב, 

על מנת   ,רבה  מחשבה בבחירת ההרצאות הושקעה  .בפ" לפניכם, מערכת ההרצאות של סמינר "אילנות" לסמסטר א' לשנה"ל תש

 לגוון ולשלב בסמינר תחומי עניין רבים. 

 מיקום ייקבע בהמשך.   .18:00-16:00בימי ראשון בשעות  הסמינר יתקיים 

הלסמינר קיימת  מלא ת  כחו ו נ בת  י   חו ד י מ ק  ד ב י ת ר ש ו ע י    .עובר/נכשל. הציון בסמינר ש

 

 בברכת שנת לימודים פוריה! 

 

 רמות   תאיר גבע

 מרכזת תכנית "אילנות"

 כשרוח וחומר נפגשים      תשפ"ב  -הספקטרום המדעי 

 נושא ההרצאה  המחלקה  המרצה  ההרצאה תאריך   -סמסטר א' 

סגן הרקטור:   פרופ' אריה רייך  10.10.2021 ד' חשון תשפ"ב  1
היכרות והרצאת  

 פתיחה 

 הגלובליזציה ומגיפת הקורונה 

המנגנון הקוגניטיבי "למידה   ביה"ס לחינוך  שרגאי -ד"ר שני קחטה 17.10.2021 י"א חשון תשפ"ב  2
סטטיסטית" והקשר שלו לרכישת  

 ומיומנויות אורייניות שפה 

 טיפול במוזיקה לבעיות נוירולוגיות.   המחלקה למוזיקה  ד"ר אילת דסה  24.10.2021 י"ח חשון תשפב  3

טיפול במוזיקה לבעיות נוירולוגיות   המחלקה למוזיקה  ד"ר אילת דסה  31.10.2021 כ"ה חשון תשפב   
 המשך -

הפקולטה   מר איציק דסה  7.11.2021 ג' כסלו תשפ"ב  4
 למשפטים 

קהילת אתיופיה: קליטה, משפט  
 ומה שביניהם 

הפקולטה   מר איציק דסה  14.11.2021 י' כסלו תשפ"ב   
 למשפטים 

התקשורת ותפקידה האסטרטגי  
 ככלי לשינוי חברתי 

"בין הרים ובין סלעים טסה   המחלקה לפיזיקה  ד"ר סטאס בורוב  21.11.2021 י"ז כסלו תשפ"ב  5
רעיונות משותפים    -הרכבת" 
סטטיסטית, אבולוציה   לפיסיקה

 ולמידת מכונה. 

התכנית למדעי   פרופ' ארי זיבוטפסקי  12.12.2021 ח' טבת תשפ"ב  6
 המוח לתואר ראשון 

 מבט מדעי ותורני  -מוות מוחי 

התכנית למדעי   פרופ' ארי זיבוטפסקי  19.12.2021 ט"ו טבת תשפ"ב   
 המוח לתואר ראשון 

  -מבט מדעי ותורני  -מוות מוחי 
 המשך 

    Office of the Vice Rector– לשכת סגן הרקטור  
 Ilanot" Fellowship"  – תכנית "אילנות"  
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המחלקה   ד"ר פנינה לוי  26.12.2021 כ"ב טבת תשפ"ב  7
 להסטוריה 

הסיבות לעלייתו ונפילתו של הקו 
קלוקס קלן בהיסטוריה  

 האמריקנית 

המחלקה   ד"ר פנינה לוי  2.1.2022 כ"ט טבת תשפ"ב   
 להסטוריה 

הסיבות לעלייתו ונפילתו של הקו 
קלוקס קלן בהיסטוריה  

 המשך  -האמריקנית 

פרופ' אמנון אלבק   9.1.2022 ז' שבט תשפ"ב  8
 ופרופ' אריה רייך 

רקטור וסגן  
הרקטור: סיכום,  

 ומשוב והרצאה 

 תרופות 

      

      

  
 


