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   Office of the Vice Rector–לשכת סגן הרקטור 
 Ilanot" Fellowship" –תכנית "אילנות" 

 

                                                                                                                                                                                                                          

כ"א שבט תשפ"אבס"ד,    

 2021פברואר  03

 לכבוד

 תלמידי סמינר "אילנות"

 פ"א', תשבסמסטר  –מערכת ההרצאות הנדון: 

 שלום רב,

על מנת לגוון ולשלב  ,רבה מחשבה בבחירת ההרצאות הושקעה פ"א.' לשנה"ל תשבלפניכם, מערכת ההרצאות של סמינר "אילנות" לסמסטר 

 בסמינר תחומי עניין רבים.

 .18:00-16:00בימי ראשון בשעות )עד שנחזור לשיגרה(, הסמינר יתקיים בזום 

הלסמינר קיימת  א ל מ ת  ו ח כ ו נ ת  ב ו ר ח ו ע י ש י  ד י מ ק  ד ב י ת ת ו ש ב ו תח ו ח ו ת פ ת  ו מ ל צ   .עובר/נכשל. הציון בסמינר מ

 ה!יבברכת שנת לימודים פורי

 

 תאיר גבע

 נושא ההרצאה המחלקה המרצה תאריך ההרצאה

סמסטר 
 1ב' 

 כ"ג אדר, תשפ"א

7.3.2021 

פרופ' אריה רייך )רבע 
 שעה( וד"ר סטאס בורוב

 פיסיקה
אנטרופיה, חץ הזמן והאובססיה 

 לארוחות חינם

 א' ניסן, תשפ"א 2
14.3.2021 

 לימודי יסוד ביהדות ד"ר שרון זאודה שלום
 הקהילה האתיופית בין זיהוי לזהות.

 ח' ניסן, תשפ"א  
21.3.2021 

 -הקהילה האתיופית בין זיהוי לזהות  לימודי יסוד ביהדות ד"ר שרון זאודה שלום
 המשך.

 כ"ט ניסן, תשפ"א 3
11.4.2021 

 –מבט לטכנולוגיות העתיד  הנדסה מר אריאל אשכנזי
 ננוטכנולוגיה וטכנולוגיה קוונטית.

 ו' אייר, תשפ"א  

18.4.2021 

 הנדסה מר אריאל אשכנזי
 –מבט לטכנולוגיות העתיד 

 -ננוטכנולוגיה וטכנולוגיה קוונטית 
 המשך.

 החברה בישראל במבט מגדרי. סוציולוגיה לוי-פרופ' אורנה ששון 25.4.2021 י"ג אייר, תשפ"א 4

 כ' אייר, תשפ"א  
2.5.2021 

 -החברה בישראל במבט מגדרי  סוציולוגיה לוי-פרופ' אורנה ששון
 המשך.

 אייר, תשפ"אכ"ז  5

9.5.2021 

חברתיים בהתמודדות -היבטים פסיכו עבודה סוציאלית אלטמן-ד"ר שירי שנאן
 עם מצבי חולי.

 י"ב סיוון, תשפ"א 6
23.5.2021 

עבר ועתיד בהיסטוריה הגנטית של  דיקן רפואה פרופ' קרל סקורצקי
 העם היהודי

 י"ט סיוון, תשפ"א 7
30.5.2021 

 פרופ' מרים פאוסט
פרו רקטור 

 האוניברסיטה
 המח היצירתי

 כ"ו סיוון, תשפ"א 8
6.6.2021 

 מוזיקה ד"ר רז יצחקי
 דייב ברובק.

 ג' תמוז, תשפ"א 9
13.6.2021 

המאפיה היהודית בסימטת מחבתות  מוזיקה ד"ר רז יצחקי
 הפח.

 י' תמוז, תשפ"א 10
 סיכום ומשוב סגן הרקטור פרופ' אריה רייך    20.6.2021

 ההצפנהסודות  מתמטיקה פרופ' נתן קלר      
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