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בס"ד ,א' חשון תשע"ט
 10אוקטובר 2018
לכבוד
תלמידי סמינר "אילנות"
הנדון :מערכת ההרצאות – סמסטר א' ,תשע"ט
שלום רב,
לפניכם ,מערכת ההרצאות של סמינר "אילנות" לסמסטר א' לשנה"ל תשע"ט .בבחירת ההרצאות הושקעה מחשבה רבה ורצון לגוון
ולשלב בסמינר תחומי עניין רבים.
לסמינר קיימת חובת נוכחות בלבד והיא תיבדק מידי שיעור (הציון בו הוא :עובר/נכשל).
הסמינר יתקיים בבניין  604חדר .13
בברכת שנת לימודים פוריה!
תאיר גבע
מרכזת תכנית "אילנות"
הספקטרום המדעי :כשרוח וחומר נפגשים (בנין  604חדר )13
תאריך ההרצאה
סמסטר א'
1

ה' חשוון תשע"ט

14.10.2018

2

י"ב חשוון תשע"ט

3

י"ט חשוון תשע"ט

28.10.2018

כ"ו חשוון תשע"ט

4.11.2018

*

כ"ו חשוון תשע"ט

4

ג' כסלו ,תשע"ט

21.10.2018

4.11.2018

11.11.2018

י' כסלו תשע"ט

המרצה

המחלקה

פרופ' אמנון אלבק

סגן הרקטור :הרצאת פתיחה

ד"ר ליאור לקס

בלשנות אנגלית

ד"ר רז יצחקי

מוסיקה

פורטרטים בג'ז

ד"ר רז יצחקי

מוסיקה

פורטרטים בג'ז  -המשך

5

ד"ר בני מוטרו

מדעי החיים

ד"ר בני מוטרו

מדעי החיים

מדעי המדינה

25.11.2018
ד"ר מירב מישאלי-רם

מדעי המדינה

16.12.2018
6

ט"ו טבת תשע"ט

7

כ"ב טבת תשע"ט

30.12.2018

8

כ"ט טבת תשע"ט

6.1.2019

סיכום

ז' שבט תשע"ט

23.12.2018

13.1.2019

הלשון

מניפולציות גנטיות ביונקים ובבני אדם:
פחדים ותקוות גדולות

מניפולציות גנטיות ביונקים ובבני אדם:
פחדים ותקוות גדולות  -המשך

ד"ר מירב מישאלי-רם

ח' טבת תשע"ט

בין הגאים ,מילים ומשפטים :אשנה לחקר

 17:45סדנת כישורי חיים (סדנת רשות המוגבלת ל 12-משתתפות ומשתתפים)

18.11.2018
י"ז כסלו תשע"ט

נושא ההרצאה

גישות פוסט-מודרניסטיות ושסעים
תרבותיים בישראל
גישות פוסט-מודרניסטיות ושסעים
תרבותיים בישראל-המשך
שיפוט דתי במדינה ליברלית :בין הפרטי

ד"ר אורי אהרונסון

משפטים

ד"ר יוסי מן

מז"ת

מה השתבש במזרח התיכון?

פרופ' מרים פאוסט

רקטור האוניברסיטה

המח היצירתי

פרופ' אמנון אלבק

והציבורי.

סגן הרקטור :סיכום ומשוב
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