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 ד"בס 
 

 חשמונאים -ב"תאריכי מפגשי קתדרה תשע
 

 סמסטר ראשון
ל"בהקשר ההסטורי ודרך מקורות חז -ידידיה לאו -עולמם של חכמים בתקופת בית שני ולאחריה  

ר גבי ברזילאי"ד -תרבות ישראל בזמר העברי -על שירים וערכים  
עם נחשון אפיק -סיורים מזמרים  

 

 הערות מרצים מיקום תאריך 

 תענית אסתר- ידידיה לאו חשמונאים 0.11.11 1

 היחס למדינה ולציונות -החלום ושברו -ר גבי ברזילאי"ד

 - ידידיה לאו חשמונאים 11.11.11 0

, פריחת הפיוט, שירי מסורת -1בחזרה אל השורשים  -ר גבי ברזילאי"ד
 שירי אמונה חדשים

, סיור בבנימינה וזיכרון יעקב" של בנימינהאל הימים היחפים " -נחשון אפיק סיור 32.11.11 3
השמש " אל מחוזות ילדותו של אהוד מנור עם שירי געגועים ל ימים בהם 

 ... "חבר היה חבר, אנשים אמרו שלום , לא מיהר

 שעות הסיור
 0022-11022 

 - ידידיה לאו חשמונאים 17.10.11 7

 שיר על עץ יהודי -ר גבי ברזילאי"ד

 - ידידיה לאו ונאיםחשמ 7.1.10 9

 ריטינג וקניונים -תרבות המערב ואנחנו -ר גבי ברזילאי"ד

נבקר בסמטאותיה  -סיור מזמר ליפו ונווה צדק -מיונה הנביא לזרח ברנט סיור 10.1.10 1
 חדשה ונצא מן החומות אל העיר הצומחת בחולות-הצרות של יפו העתיקה

 שעות הסיור
 0022-11022 

 - ידידיה לאו נאיםחשמו 1.0.10 4

שפה יהודית אצל יוצרים חילונים  -0בחזרה אל השורשים  -ר גבי ברזילאי"ד
 (עלמה זוהר, יענקלה רוטבליט, מאיר אריאל, נעמי שמר)

 - ידידיה לאו חשמונאים 19.0.10 0

 ?עיר מחברת או מפרידה -מסעות לירושלים -ר גבי ברזילאי"ד

טיול ושיר אל . בעקבות נעמי שמר -אל חורשת האיקליפטוס -יקנחשון אפ סיור 02.0.10 2
 מקורות ההשראה של המשוררת הלאומית -הירדן והכנרת

 שעות הסיור
 0022-02022 
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 שניסמסטר 
 הסטוריון צבאי –ר אורי מילשטיין "ד -על מנהיגים ומצביאים במלחמות ישראל

 ר אורי מילשטיין"ד -סיורים בעקבות מלחמות ישראל
 צפיה מונחת בקטעי סרטים הנוגעים בסוגיות משפחתיות -עינת קאפח -ורה במשפחות הכי טובותזה ק

 

 הערות מרצים מיקום תאריך 

  דוד בן גוריון ויגאל ידין במלחמת העצמאות -לשטייןר אורי מי"ד חשמונאים 17.3.10 1

 מבנה המשפחה הקלאסית והתפרקותה לאורך השנים -עינת קאפח

0 
 

  דוד בן גוריון ומשה דיין במבצע קדש -ר אורי מילשטיין"ד חשמונאים 00.3.10

 המתבגר בקולנוע -עינת קאפח

  חופשת פסח  11.7.10 

קרב שיירת חולדה ליד אנדרטת 0 מרחב לטרון במלחמת העצמאות -ר אורי מילשטיין"ד סיור 09.7.10 3
מרדף יהושע בן נון , קניםקרבות לטרון מתחת למנזר השת, חיל הנדסה בצומת חולדה

קרב אמאוס של יהודה המכבי וקרב רכס התותחים במלחמת , אחרי מלכי האמורי
 ה סמוך למושב זנוח"פרשת הל, העצמאות בתצפית יאלו בפארק קנדה

 שעות הסיור
 0022-11022 

 
 ל"יום הזכרון לחללי צה

  חק רבין במלחת ששת הימיםמשה דיין ויצ, לוי אשכול -ר אורי מילשטיין"ד חשמונאים 2.9.10 7

 מסורת וסמכות מול חרות -עינת קאפח

  כ"משה דיין ודוד אלעזר במלחמת יוה, גולדה מאיר -ר אורי מילשטיין"ד חשמונאים 03.9.10 9

 השגרה המכרסמת -עינת קאפח

לאפריל  02קרב שיירת 0 הדרך לירושלים במלחמת יום העצמאות -ר אורי מילשטיין"ד סיור 1.1.10 1
קרב נבי , קרב הקסטל, קרב מוצב המסרק במוצב המסרק ליד בית מאיר, בשער הגאי

 סמואל

 שעות הסיור
 0022-11022 

  אריאל שרון ורפאל איתן במלחמת לבנון הראשונה, מנחם בגין -ר אורי מילשטיין"ד חשמונאים 02.1.10 4

 לדיהםההורים המבוגרים בעיני י -"לגדל הורים" -עינת קאפח

  אמיר פרץ ודן חלוץ במלחמת לבנון השניה, אהוד אולמרט -ר אורי מילשטיין"ד חשמונאים 7.4.10 0

 נשארים לבד עם פטירת בן הזוג -עינת קאפח

0 צפון הארץ ורמת הגולן במלחמת העצמאות ובמלחמת יום הכיפורים -ר אורי מילשטיין"ד סיור 10.4.10 2
 קרבות החרמון, הבכהקרב עמק , קרב משמר העמק

 שעות הסיור
8:00-20:00 

מפגש  09.4.10 12
סיכום בתל 

 שילה

מודרך באתר הארכיאולוגי  סיורו "הירושות שלי" עינת קאפחצפיה ושיחה על סרטה של 
 של מקום משכן שילה

 

 


