03.3

חגג רבקה

חלום שלמה ומשפט הזונות -קווים למלך האידיאלי

17.3

רמי קליין

"האיים המכושפים  -איי הגלאפגוס"  -אקוודור

24.3

מירי ישראלי

"נשים פורצות דרך "

31.3

ענת שפרן אור

חוויה מהסרטים  -הרצאות קולנוע שנוגעות בחיים גבר
ואישה בעולם משתנה  -עולמות מקבילים ?

07.4

מאור ארמון

"שירים וסיפורים"  -עם השחקנית

21.4

רותי מרשנסקי

רות קליגר עליאב –הגברת הראשונה של המוסד לעליה ב' .

05.5

גיל רביבו

פציעה ,שיקום ,הגשמה

12.5

דניאל וינברגר

בר כוכבא ואדריאנוס -התנגשות בין תרבויות

19.5

צחי וקסמן

נפלאות מזג האוויר

26.5

חזי פוזננסקי

"מי היה צריך את מלחמת ששת הימים?"

02.6

טל ענבר

אקטואליה מחלל

09.6

דורי חן

"חנה רובינא" -מלכת התיאטרון העברי

16.6

חגג רבקה

שלמה ומלכת שבא-אינטרסים משותפים

23.6

אביגיל ברקוביץ

קהילת מבקשי המקלט בארץ

30.6

יניב שטרייפלר

סיפורים אישיים.....

07.7

רמי קליין

"סקוטלנד" -מסע בין טירות ואגמים

14.7

עו"ד ענת גרנית

עוקצים והונאות בינלאומיים .

21.7

יוסי שילוח

איטליה אש ופרחים

והזמרת מאור ארמון .

28.7

מסיבת סיום

"אך איזה יום יפה" ...

03.9

שמוליק צבי

10.9

יניב שטרייפלר

17.9

בחירות

24.9

חזי פוזננסקי

נרים כוסית לחגים" תשרי ..בציונות"

29.10

עו"ד ענת גרנית

פשיעה נשית

05.11

צחי וקסמן

נפלאות מזג האוויר

12.11

סמדר מויסה

אומנויות מסורתיות ביפן

19.11

גיל רביבו

הזעזועים במזרח התיכון

26.11

טל ענבר

אקטואליה מהחלל

03.12

יוסי שילוח

"חגים ,טקסים ומנהגים בעולם "

10.12

שומי שירן

מחווה לתוכנית הטלוויזיה "שרתי לך ארצי"

17.12

צביקה קרוכמל

סודות מחדר החקירות " -האם הרוצח חף מפשע "

24.12

אורנה גורן

"יש חפץ בו" סיפורה של תערוכת אמנות בדואית מחומרי
פסולת בשימוש חוזר.

31.12

אירנה גרייבר

קסם של קסילופון ....

07.01

חגג רבקה

"פילגש בגבעה" -אסון אישי ולאומי

14.1

ענת שפרן אור

חברים מהסרטים -על חברות בקולנוע ובחיים

21.1

טומי פלדינגר

פרשת רצח ראש הממשלה יצחק רבין

28.1

הדה רכניץ

האינדיאנים בארצות הברית

04.2

דורי חן

אלכסנדר פן -המאהב הגדול של המאה ה20

11.2

יניב שטריינפלר

" תפוחים מן המדבר" מאת סביון ליברכט

שלישית גשר הירקון

"פגישה ראשונה" מאת אלי עמיר

ט"ו בשבט
18.2

גלוריה מטוס

"ברבור לבן/ברבור שחור -דמות הברבור באגם הברבורים

25.2

עינת מזרחי

קרובים קרובים -השימפנזים

