
 

 רמת אשכול ירושלים 03722ד .ת  535508524מספר עמותה ( ר"ע)ותיקי בנימין ובית אל 

   vatikimbakehila@gmail.com :ל"דוא 20-2243709: פקס,  052-7906321: 'טל

 חשמונאים - ה"תאריכי מפגשי קתדרה תשע

 סמסטר ראשון
 :"כשהאומנות והמקרא נפגשים –תרבות ואומנות יהודית , עולם של סמלים וחידות".

ועם יעקב ווידס מנהל השירות הבולאי, ראש החוד לאומנות במכללת אמונה –עם יעל מאלי   

.המלוות את עבודתםמפגשים עם אנשי תקשורת על סוגיות ודילמות  –" אדם נשך כלב"  
  .שי וולדמן, חיים זיסוביץ, אורלי גולדקלנג, חיים זיסוביץ, עם גיל כהן מגן

 י
 

 הערות מרצים מיקום תאריך 

1 1292917 
 אלול ' טו

ספורם המופלא של ציורי הקיר בבית הכנסת  -ך בתמונות "סיפורי התנ -יעל מאלי  חשמונאים

 בדורא אירופוס
 

 ימין ושמאל בתקשורת על –חיים זיסוביץ 

0 00912917 
 תשרי' כח

  כשהאמנות פוגשת את המדרש? האם קין רצח את הבל -יעל מאלי  חשמונאים

 ?אפשרי –אתיקה וטכנולוגיה בצילום העיתונאי  –גיל כהן מגן 

' יב 9911917 3
 חשוון

יחודיים עם חזקי בצלאל למפגש עם אומני עץ ,  אומנות ואומנים באזור אדומים סיור
 .ופסיפסים מקוריים

 

7 12911917 
 חשון' כו

  תהליכי ברירת מידע בתקשורת –אדם נשך כלב "  –שי וולדמן  חשמונאים

 על איך איפה ומתי נולדו בולי ישראל, מנהל השירות הבולאי –יעקב ווידס 

9 3910917  
 כסליו' יא

  ....וםהצילום הדקומנטרי מאז ועד הי – גיל כהן מגן חשמונאים

 תולדות הציונות באמצעות הבולים –יעקב ווידס 

6 14910917 
 כסליו' כה

  .סיור מודרך לתערוכות יחודיות ומקוריות סיור

4 31910917  
 בטבת' ט

  מברכים ומבורכים בספר בראשית -יעל מאלי  חשמונאים

 ...הריאלטי שמאחורי מהדורת החדשות –אורלי גולדקלנג 

8 1791919 
 טבת' כג 

    על נשים גיבורות בספר שמות בראי האמנות -ות את הנולד ארו - יעל מאלי חשמונאים

 .תמונות מספרות ומסקרות, רים'פיצ – גיל כהן מגן

2 0191919 
 שבט' א 

והתחדשות , סחף החולות והסלע הקשה לאורך מישור החוף –" ההר מול הים" סיור
 .היער בכרמל
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 חשמונאים – שנימסטר ס
 ..שיטפונות עטלפים ועוד, מערות, זוחלים , על חיים במדבר ,על תופעות טבע יחודיות בישראל –ארץ אלף החידות "

 .ס שדה עפרה"עם מיטב המומחים ובשיתוף בי
 "על קהילות נידחות ויהודים בחיפוש אחר יהדותם –רואים עולם במבט יהודי 

 ...ספי טובי ועוד, יפתח גץ, עם יצחק כרמלי
  

 

 הערות מרצים מיקום תאריך 

1 1190919 
 בשבט' ח 

מנהל אוסף הזוחלים של )בתוך ומסביב לישוב ...זוחלים מתחת לאף –בועז שחם  חשמונאים
 ('האוני

 

 בעקבות  –עיתונאי ונוסע , יצחק כרמלי

0 
 

0990919  
 באדר' ו

  .מעין פרת לעין פשחא עם חזקי בצלאל –" שםמדבר בצל ג"  סיור 

 

3 1893919  
 אדר' כז

 "קניוני מואב"מחבר הספר .) מערות בישראל מהחרמון ועד לסדום –בעז לנגפורט  חשמונאים
 .רשמי מפגש,  אנוסים שבים ליהדות בפורטוגל –אורי נווה 

 

7 1997919 
 ניסן' כו

  .רשמי מיפגש, הדות בפורטוגלאנוסים שבים לי –אורי נווה  חשמונאים

מנהל מרכז יונקים של החברה להגנת " )עטלפים שומרים במוצבים" –שמוליק יידוב 
 (הטבע

9 699919 
 אייר' יז 

  (ס שדה עין גדי"זואולוג ומנהל בי), "חיים ומהלכים במדבר" –אריאל קדם  חשמונאים

 ....ח הרחוקהתאומה של ישראל במזר, על סינגפור  -ספי טובי 

6 0299919 
 בסיוון' ב 

  ....מהטמפלרים של וילהלמה ועד המים של הירקון –חזקי בצלאל  סיור

4 396919  
 סיוון' טז

  בעקבות יהודי אתיופיה –דניאל ועקנין  חשמונאים 

רמאות בהאבקת פרחים עם ? "האם הפרחים מנצלים את טוב ליבם של החרקים"
 י"וז שאקולוג מח –עמוס סבאח 

8 1496919 
 סיוון ' ל 

  ...גשמים שיטפונות ומה שבניהם....מים בונים וגם הורסים  –טבע  חשמונאים
 ...האיסלם שנולד מתוך היהדות –יפתח גץ   

2 0796919 
 תמוז' ז

  פעילות משותפת עם קתדרה עפרה 



 

 רמת אשכול ירושלים 03722ד .ת  535508524מספר עמותה ( ר"ע)ותיקי בנימין ובית אל 

   vatikimbakehila@gmail.com :ל"דוא 20-2243709: פקס,  052-7906321: 'טל

 


