
  עבר, הווה ועתיד-אנשים ואירועים דיון וניתוח 
  

  מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל  

   במה יעסוק הקורס?

  ארצית והעולמית. יהודית, הששינו את פני ההיסטוריה הוהאישים את האירועים נסקור 

                                                                               25-098-01מספר הקורס                                                      סמסטר א'

 תאריך הנושא שם המרצה

  23.10.22  שנה למשבר הטילים בקובה 60  פרופ' איתן גלבוע

  30.10.22  ראול ולנברג  אל"מ ד"ר נדב קפלן

  6.11.22  רצח ארלוזורוב  סא"ל מיל' גדעון מיצ'ניק

  13.11.22  שנה לעלייתו של בניטו מוסולני 100  טסאד"ר יעקב ל

  ד"ר יצחק פס
"על סף  –מאבקי הימין  –שנה להסכם השילומים  70

  מלחמה"
20.11.22 

  27.11.22  שנה למותו של סטלין "שמש העמים" 70  גב' נינו אבסזדה

  4.12.22  שלטון פרנקל בספרד ויחסו ליהודים  פרופ' משה אורפלי

  ר אפרים זורוףד"
ההצלה של רבני  ת"מי יחיה ומי ימות"? פעולותיה של ועד

 ארה"ב
11.12.22  

  18.12.22  עשרים שנה לחומת מגן רא"ל שאול מופז

  1.1.23  שנה להולדת הרב נריה ז"ל 110  הרב פרופ' בנצי רוזנפלד

  8.1.23  שנה לאביב נעורים 50  מוקי בצר

  15.1.23  שנה לעליית הנאצים לשלטון, מה עלינו ללמוד? 90  איתמר לוין

  

 יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובתאריכי ההרצאות 

מפגשים).     ₪12 לסמסטר (בכל סמסטר  700עלות הקורס: . 13:30-12:00הקורס יתקיים בימי א' בין השעות: 
  (ההנחה תינתן עבור סמסטר ב'). ₪23.10.22 לנרשמים לשני הסמסטרים עד התאריך  100תוענק הנחה של 

  

  
  



  
  

  עבר, הווה ועתיד-דיון וניתוח אנשים ואירועים 

  מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל  

  

  25-099-01מספר הקורס                  סמסטר ב'

 תאריך הנושא שם המרצה

  19.3.23  ההתמכרויות למסכים, האם יש דרך יציאה? ד"ר שירה סובול

  26.3.23  כזה?יש דבר  –זקנה מיטבית   ד"ר אילה אליהו

  16.4.23  תורכיה בעידן ארדואן –יחסי ישראל   ד"ר אפרת אביב

 הרב ד"ר אורן דובדבני
  שנה להולדת הרב סולוביצ'יק 110

 שנה למורשתו 30 –ו 
23.4.23  

 30.4.23  שנה למלחמת יום הכיפורים 50  גדעון מיטשניקסא"ל מיל' 

  7.5.23  בעולם הפיננסיט חברתי קיצירת אימפ –עוגן   רו"ח אוריאל דגן

  14.5.23 שנה למרד גיטו ורשה 80  איתמר לוין

  21.5.23  קסטנר / נויבמסקי אל"מ ד"ר נדב קפלן

  28.5.23  המזרח התיכון לאן? דרד"ר מוטי קי

  4.6.23  ישראל ואתגר החמאס: טעויות העבר ומחירן  פרופ' אלעד בן דרור

  11.6.23  הסייבר כאיום והזדמנות  רמי אפרתי

  18.6.23 האם סין תהפוך למעצמה הגמונית?  פרופ' איתן גלבוע

  

 .ההרצאות  ם, במרצים ובתאריכייתכנו שינויים בנושאי


