
 
 

 * 2021 מרץחודש  -סניף השרון שבועיות הרצאות  

 מתי? 
 

 על מה נדבר?  מרצה  שם ההרצאה 

3/3/2021 
 
 
 

 קישור 
 כניסה 
 להרצאה 

 ד
 
 
 
 

17:00 
 
 
 
 

 עיצוב פנים מונגש 

 
 

 מרי בצון 
. בוגרת המסלול לעיצוב פנים של  

 .האוניברסיטה הפתוחה.
 

 

 .עיצוב מונגש כדרך חיים
הנגשה לא נדרשת רק כשמדובר בצרכים  

  מיוחדים
הנגשה היא איכות חיים, התאמת  

 .הצרכים הבסיסיים למקום בו אנו גרים
עיצוב פנים נכון ישרת את הדיירים בו 

בנוחות מירבית ומבלי שנאלץ לוותר על 
 .נראות עדכנית ובית שנראה נפלא 

 

10/3/2021 
 
 
 
 

 קישור 
 כניסה 
 להרצאה 

 ד
 
 
 
 

17:00 
 
 
 
 

 האמת מאחורי הפייק ניוז 

 

 אופיר בראל 
חוקר   הוא  בראל  יובל אופיר  בסדנת 

ובטחון   טכנולוגיה  למדע,  נאמן 
באוניברסיטת תל אביב. אופיר פרסם  
הפייק   תופעת  על  ומאמרים  טורים 
ניוז באמצעי תקשורת שונים בישראל 
אופיר   כן,  כמו  הברית.  ובארצות 
מחקר   בתפקידי  בעברו  שימש 

ה המאה  של  הדיפלומטיה  -בתחום 
שונים    21 אקדמיה  במוסדות 

 .ובמשרד החוץ

 חורי הפייק ניוז האמת מא
הוא  צורות  ובאילו  ניוז  פייק  בכלל  מהו 

 ?יכול להגיע
יותר  -  פגיעים  מבוגרים  אנשים  מדוע 

 ?בפני פייק ניוז
כיצד בני הגיל השלישי יכולים לנצל את - 

כדי   הדיגיטלי,  בעידן  שלהם  היתרון 
 ?להתמודד בהצלחה עם פייק ניוז

שהם  לאנשים  הן  מתאימה  ההרצאה 
שיותר  יותר   לכאלו  והן  "טכנופובים" 

שולטים ברשתות החברתיות, אבל רוצים  
 .מעבר למה שידוע להם היום לדעת

 

17/3/2021 
 
 
 

 קישור 
 כניסה 
 להרצאה 

 

 ד
 
 
 
 

17:00 
 
 
 
 

 

 

 רונית כץ 
וכיום גם   שמיניית ווקאלממייסדי 

מנהלת ההרכב, בעלת תואר שני  
   .MEDבחינוך מוזיקלי 

רכזת מגמת המוזיקה של תיכון  
סבא ומנהלת את -כצנלסון בכפר 

המחלקה הווקאלית של  
 קונסרבטוריון כפר סבא.  

מוזיקלית ומנצחת של   מנהלת
ובעברה   מקהלות נוער ומבוגרים

עסקה שנים רבות בתרגום, ליהוק, 
 סרטים מצוירים. בימוי ודיבוב 

מפגש שני בסדרת המפגשים  
המוסיקליים המרתקים ומרגשים עם 

 רונית כץ. 

24/3/2021 
 
 
 
 
 

 קישור 
 כניסה 
 להרצאה 

 ד
 
 
 
 

17:00 
 
 
 
 

 מסע האשה 

 

 רות נצר 
רות נצר הינה פסיכולוגית קלינית,  
אנליטיקאית יונגיאנית ומדריכה  

בכירה, משוררת, אמנית וחוקרת  
 ספרות וקולנוע.  

עשר  דפרסמה שמונה ספרי עיון, אח
ספרי שירה וספר אוטוביוגרפי.  

מלמדת בבית ספר לפסיכותרפיה  

 .יונגיאנית במכללת סמינר הקבוצים 

 : של רות נצרבעקבות ספרה 

מסע האשה אל  –מסע הגיבורה  "

 " עצמיותה

את האופן בו התרבות לדורותיה   נסקור
מתארת ומעצבת את מהלך חיי האישה,  

   משימותיה, איכויותיה, ויעדיה. 

במבט בקורתי את המיתוסים, נבחן 
האגדות והתאוריות של התרבות, ומראה  

כיצד כל אלה מבטאים את הדימויים 
הגברים, הבעייתיים של הנשים בעיני 

 ואת הפחדים של הנשים והגברים אלה
 מאלה

 *  יתכנו שינויים 
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