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  חשמונאים –סמסטר ראשון קתדרה תשע"ז 
  

  אוריאל פיינרמן -פולמוסים בתולדות הציונות  

  פשע , חוק ומשטרה בישראל = ד"ר אבי זלבה.
 

  מרצה ונושא    מיקום  תאריך  
1  14/9/16 

  יא' אלול
  פועלו של אליעזר בן יהודה במבחן הזמן–" מילים מילים "  –אוריאל פינרמן   חשמונאים

  האדם מאחורי המדים.. סיפורו של קצין משטרה בדימוס – אבי זלבה

2  21/9/16 
  יח' אלול

  ארץ לעם ולא עם לארץ... מדינות לינודים שלא בארץ ישראל  -אוריאל פיינרמן   חשמונאים

  קרימינולוגיה מהיא? מושגי יסוד ומיהו עברין. –אבי זלבה 

3  2/11/16  
  א' חשון

  האם הרצל רצה התיישבות במזרח אפריקה? -פולמוס אוגנדה"  "  –אוריאל פיינרמן   חשמונאים

  עבריינות נשים ,   תוצר הפמיניזם? –אבי זלבה 

4  16/11/16  
  טו' חשון

,  מבית "יהודים מצילים יהודים –"כנגד כל הסיכויים- אוריאל פיינרמן   סיור 
  ....העלמין טרומפלדור , כיכר ארלוזרוב וקסטנר,  בית העדות בניר גלים

5  30/11/16  
  כט' חשון

  -------------------------- שראלהוותיקן ומדינת י –אתם אחינו הבכורים  –אוריאל פיינרמן   חשמונאים

  הסיפור האישי שהסעיר את המדינה –ד"ר יוסי שוכמכר 

  

6  14/12/16  
  יד' כסליו

  לים____________חלקת גדולי האומה בירוש –" הדרך אל הפינתאון"   -אוריאל פיינרמן   חשמונאים

  הסכנות ברשת האינטרנט,  נוער, התחזות ומעשים פליליים שונים –אבי זלבה 

7  21/12/16  
  כח' כסליו

  זוהי ארצי ושדותיה" בעקבות ההתישבות ושירת העמק -ענת הופמן   סיור

8  11/1/17  
  יג' טבת

  _________________מדינה מחפשת המנון _ –היש תקווה ל" התקווה"  –אוריאל פיינרמן   חשמונאים

  מה קורה מאחורי הסורגים.. –בתי סוהר בישראל  –אבי זלבה 

9  25/1/17  
  כז' טבת

תל צפית, גן לאומי אשקלון, מוזיאון  -בעקבות הפלשתים  -חזקי בצלאל   סיור
                      הפלישתים באשדוד. 
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  חשמונאיםקתדרה  –סמסטר שני 
  

  מרצים  מיקום  תאריך  
1  8/2/17  

  יב' בשבט
  מי הדומיננטי? –מוסדות ים , יחסים בין העדות , נישואים/סוף ימי הביני  –טל חניה   חשמונאים

  ניגונים  ומקורות  מאז ועד היום  -"גילגולו של ניגון,"   -אמירה ארליך 
2  
  

22/2/17  
  כו' בשבט

  בשים, האשכנזים חוזרים ויהודי המזרח מתג18-המאה ה -טל חניה    חשמונאים
  שירים עכשויים על בסיס מקורות יהודיים –אמירה ארליך 

3  1/3/17  
  ג' אדר

  הספרדית?..........הבוכרים עולים, הפרסים נקלטים, ומה קורה לעדה –טל  חניה   חשמונאים
  " כי סערת עלי, לנצח אנגנך" נתן אלתרמן ויצירתו –ענת הופמן 

4  15/3/17  
  יז' אדר

"הרגמים" תעלומה  -ושלים הקדומה והלא מוכרת יר - חזקי בצלאל  סיור
  ארכאולוגית ברחבי ירושלים, מוזיאון רוקפלר והחומה השלישית

5  19/4/17  
  כג' ניסן

  1 -ם לאחר מלחה"ע ה -חכם באשי והתנועה הציונית, אופיה העדתי של י-טל חניה   חשמונאים

  ה של נעמי שמר" שירת העשבים" המקורות היהודיים בשירת   -רועי רימשון 

6  3/5/17  
  ז' באייר

  בות עולי תימן בכפר השילוחהתיש" אעלה בתמר" סיפור ה –שרה ברנע   חשמונאים

  " שירת העשבים" המקורות היהודיים בשירתה של נעמי שמר   -רועי רימשון 

7  17/5/17  
  כא' אייר

  " בעקבות העדה הפרסית בירושלים"  - טל חניה   סיור

8  7/6/17  
  יווןיג' ס

ישיבת פורת יוסף, עליית היקים  והשפעת האוניברסיטה על האופי  –טל חניה   איםונחשמ
  עדתי....

  שירי העלייה הראשונה והשניה.  -בראשית ימי  –ענת הופמן 

9  28/6/17  
  ד' תמוז

  מפגש סיום משותף עם קתדרה עפרה  

  


