
קתדרה - סדרות מתחלפות ימי רביעי 11:00-13:00

מגוון הרצאות ותוכן בנושאי חברה, אומנות ותרבות 
כאן אצלנו ב"קתדרה לוותיקי הערבה" - במרכז קהילה ערבה

מתוך ויקיפדיה. צילום: טדי בראונר

"לאחוז באלוהים" - עזרא ברום
עזרא, חוקר בעל תואר שני במחשבת ישראל בתחום 
יהדות העת החדשה וההגות הציונית., עורך ומורה 
״מגילת  ישראלית. סגן העורך של הספר  ליהדות 
העצמאות עם תלמוד ישראלי״ של בינ״ה ודב אלבוים.

יעסקו בתפיסת האל בהגות היהודית  המפגשים 
המסורתית ומבוכת הזמן בעת החדשה.

ממשיכים עם "הישראלים המשפיעים"
 מרצים מתחלפים

 תכנית הרצאות בשיתוף
"מדרשת בן-גוריון״

לומדים מוזיקה - ירון קרשאי
סדרה של 6 הרצאות סביב נושא המוזיקה הכוללות 
וקטעי מוזיקה מוכרים, אהובים  מצגות, סרטונים 
ופופולריים אשר פונה לקהל הרחב ב"גובה העיניים". 

אין צורך בידע מוקדם. 

ערבה לומדת קולנוע – זיו אלכסנדרוני
זיו, מרצה ותיק לקולנוע, במאי של קולנוע תיעודי ומרכז 
תכניות לקולנוע ב"סינמה סיטי" ובמרכזי לימוד רבים. 
ברחבי הארץ, יגיע אלינו לסדרה של 6 הרצאות מרתקות 
המביאות את החוויה הקולנועית, הסיפורים והנושאים 
המרכזיים הבאים לידי ביטוי ביצירה הקולנועית, בשילוב 
קטעי סרטים בנושא קולנוע. ההרצאות משלבות עיון, 

למידה, צפייה וחוויה. 



מרצההרצאהתאריך
עפרה גולדברג-עברון נשיאים וראשי ממשלה - פעילות “קווסט” 27.11.19

עזרא ברוםחנוכה – ״על הנסים ועל הנפלאות״4.12.19

“אל המערב הפרוע”  -  ז’אנר המערבון והתפשטות 11.12.19
זיו אלכסנדרוניהמדינה מערבה

ירון קרשאירוח לטינית 18.12.19

איתן דוניץיוסף טרומפלדור1.1.20

עזרא ברוםהרמב״ם – ״לידע שיש שם מצוי ראשון״15.1.20

עזרא ברוםהאם ההוויה היא פרוזה או שירה?22.1.20

זיו אלכסנדרוני"משחק האמת והשקר – על דמותו של הבלש”29.1.20

ד”ר גילי גופררחל המשוררת5.2.20

ירון קרשאיפניני בארוק חלק א’19.2.20

זיו אלכסנדרונילציון יום האישה: “פמיניזם – המהפכה שהצליחה?“26.2.20

עזרא ברוםפורים – סתרים ומלכות – ההאצלה האלהית4.3.20

עזרא ברוםפסח – תפילה לעני בספר הזהר )א(25.3.20

עזרא ברוםפסח – תפילה לעני בספר הזהר )ב(1.4.20

זיו אלכסנדרונינלסון מנדלה: “האיש שידע לסלוח”22.4.20

ירון קרשאיפניני בארוק חלק ב’ 6.5.20

עזרא ברוםהעת החדשה – חורבן הגלות13.5.20

זיו אלכסנדרוני“בין קודש לחול” – ירושלים בראי הקולנוע הישראלי20.5.20

עפרה גולדברג-עברוןאוכל ציוני27.5.20

עזרא ברוםנחמן קרוכמל – ההאצלה ההפוכה3.6.20

ירון קרשאיקומיקאים במוסיקה 10.6.20

עזרא ברוםאחד העם – פנתאיזם לאומי17.6.20

ירון קרשאימוסיקה בסרטים 24.6.20

קתדרה - סדרות מתחלפות ימי רביעי 11:00-13:00

מחיר כרטיסיה ל-11 הרצאות   450 ₪מחיר להרצאה   45 ₪ 


