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שם המרצה הנושא תאריך
השופט אליקים רובינשטיין ירושלים בדיפלומטיה הישראלית – פרקי זכרונות 18.10.20

ד"ר יאיר הלוי  פרשת האח והאחות והרב גורן 25.10.20

פרופ' אמיר גולדשטיין 50 שנה לפנתרים השחורים 01.11.20

גב' נינו אבסדה 30 שנה להתפטרות מיכאיל גורבצ'וב 08.11.20

פרופ' רענן ריין 90 שנה להולדתה של איסבל פרון ו– 101 שנה להולדתה של אווה פרון 15.11.20

מר דני לימור העלאת יהודי אתיופיה 22.11.20

ד"ר נדב קפלן  75 שנה להעלמות ראול ולנברג והנצחתו בישראל 29.11.20

ד"ר ברוך בן נריה 60 שנה לפלישה למפרץ החזירים  6.12.20

ד"ר דני יפה כ"ג יורדי הסירה  20.12.20

ד"ר חנה הכהן 70 שנה להדלקת המשואות ערב יום העצמאות 27.12.20

תא"ל אריה פישביין  30 שנה למלחמת המפרץ  03.01.21

מר נועם סמל 75 שנה לקאמרי 10.01.21

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות

אנשים ואירועים שעשו היסטוריה
 

מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל 
הקורס יתקיים: בימי א' בין השעות: 13:30-12:00. עלות הקורס: 700 ₪ לסמסטר )בכל סמסטר 12 מפגשים(.   

תוענק הנחה של 100 ₪ לנרשמים לשני הסמסטרים עד התאריך 15.10.20 )ההנחה תינתן עבור סמסטר ב'(.
במה יעסוק הקורס? 

נסקור את האירועים והאישים ששינו את פני ההיסטוריה היהודית, הארצית והעולמית. 

סמסטר א'     מספר הקורס: 25-008-01                                                        

שם המרצה הנושא  תאריך
אל"מ דוד יהב פרשת ג׳ונתן פולארד 07.03.21

ד"ר אודי בלנגה בית אסד הסורי 14.03.21

פרופ' ג'ודי באומל 100 שנה להולדת חנה סנש 21.03.21

ד"ר יניב גולדברג 100 שנה להולדת לאה גולדברג 11.04.21

מר דני לימור נדחי ישראל 18.04.21

עו"ד גדיאל בלושטיין  79 שנה להולדת בוב דילן 25.04.21

תא"ל אריה פישביין עשור לכיפת ברזל  02.05.21

ד"ר יאיר הלוי ההתלהבות החרדית בעקבות מלחמת ששת הימים 09.05.21

ד"ר יצחק קונפורטי 100 שנה לפרעות תרפ"א 23.05.21

ד"ר דן טורנר 40 שנה לגילוי מחלת האיידס 30.05.21

פרופ' חיים סעדון 60 שנה לטביעת הספינה אגוז 06.06.21

ד"ר אלעד בן דרור ישראל והלחימה בטרור 1993-1992, טרילוגיה של טעויות? 13.06.21 

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות

אנשים ואירועים שעשו היסטוריה 
 

מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל 

סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-010-01

קורס
שיתקיים בזום 

יוזל ל - 550 ש"ח 

לסמסטר א׳


