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כ"ה שבט תשפ"ב בס"ד,    

 2022ינואר  27

 לכבוד 

 "אילנות" תלמידי 

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

 שלום רב, 

"חלום ירושלים: סרט היוקרן  (22.5.2022) כ"א סיון תשפ"ב ביום ראשון,  :  ב  ל   ו   מ  י  ש . ב פ"' לשנה"ל תשב לפניכם, מערכת ההרצאות של סמינר "אילנות" לסמסטר 

 .  דיון  םחריו יתקייולא   מסעם של יהודי אתיופיה לארץ"

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

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

 סמסטר פורה ומוצלח! בברכת 

 רמות  תאיר גבע 

 "אילנות" מרכזת תכנית 

 
 ההרצאה נושא המחלקה  המרצה  תאריך ההרצאה -סמסטר ב' 

סמסטר  
 1ב' 

פרופ' אריה רייך )רבע  6.3.2022 ג' אדר ב' תשפ"ב
 שעה( וד"ר אבי פרץ

 סוף עידן האנטיביוטיקה ? !  הפקולטה לרפואה 

המחלקה ללא"י  ד"ר אבנר אקר  13.3.2021 י' אדר ב' תשפ"ב 2
 וארכיאולוגיה 

תהליכי  -"להשאר יהודי ולהיות רומי" 
אקולטורציה בראי הארכיאולוגיה של 

 ארץ ישראל בתקופה הרומית 

המחלקה ללא"י  ד"ר אבנר אקר  20.3.2021 י"ז אדר ב' תשפ"ב   
 וארכיאולוגיה 

תהליכי  -"להשאר יהודי ולהיות רומי" 
אקולטורציה בראי הארכיאולוגיה של 

 -ארץ ישראל בתקופה הרומית  
 המשך 

הִחַג'אּבּ ונשות הנביא: עיון במקורות  המחלקה לערבית פרופ' ליבנת הולצמן  27.3.2021 כ"ד אדר ב' תשפ"ב  3
  קדומים

: קריאה 21-הִחַג'אּבּ במאה ה המחלקה לערבית פרופ' ליבנת הולצמן  3.4.2021 ב' ניסן תשפ"ב   
 מתקדמת במקורות קדומים 

 פרדוקסים וטכנולוגיות קוונטיות  הפקולטה להנדסה  מר אריאל אשכנזי  10.4.2022 ט' ניסן תשפ"ב 5

ביה"ס לעבודה  ד"ר שירה סובול  24.4.2022 כ"ג ניסן תשפ"ב 6
 סוציאלית 

 התמכרויות 

ביה"ס לעבודה  ד"ר שירה סובול  1.5.2022 ל' ניסן תשפ"ב   
 סוציאלית 

 המשך  -התמכרויות 

רב תחומי במדעי   ר מיכל זלצר לבידד" 8.5.2022 ז' סיון תשפ"ב 7
 הרוח 

העידן החדש של סין: חזון, כלכלה  
החזון הפוליטי של הנשיא   -וחברה" 

 הנוכחי 

רב תחומי במדעי   ד"ר מיכל זלצר לביד 15.5.2022 י"ד סיון תשפ"ב  
 הרוח 

העידן החדש של סין: חזון, כלכלה  
החזון הפוליטי של הנשיא   -וחברה" 
 המשך  -הנוכחי 

"חלום ירושלים: מסעם סרט ודיון:  דיקן סטודנטים  טזתה גרמאי  22.5.2022 א סיון תשפ"בכ" 8
 של יהודי אתיופיה לארץ".  

רקטור, המחלקה  -פרו פרופ' מרים פאוסט  12.6.2022 י"ג תמוז תשפ"ב 9
 לפסיכולוגיה 

 המח היצירתי 

פרופ' אריה רייך  ופרופ'   19.6.2022 כ' תמוז תשפ"ב 10
 ארויה -בןשי 

סגן הרקטור: סיכום,  
משוב והרצאה במדעי  

 החיים 

התמודדות עם מחלות גנטיות ע״י  
 עריכת הגנום 
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