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 חשמונאים –תשע"ח מפגשי קתדרהתוכנית 
 אוריאל פיינרמן    -יה" תולדות יהודי פולין מתור הזהב ועד ימי החורבן -לנ-פה"

 "סיפורי מסע של מטיילים לקצה העולם " מרצים ומדריכים בכירים של חברת איילה גיאוגרפית
 

 ה' חשון 1
25/10/2017 

 ם" ראשית הישוב היהודי בפוליןנפל פתק מן השמיי"– אוריאל פיינרמן חשמונאים

 מסע לתוככי הקהילה היהודית, טקסים נופים ומסורות יהודיות נשכחות  -אתיופיה
 עם יריב אברהם מדריך בכיר באיילה גיאוגרפית 

 יב' חשון 2
1/11/17 

 "המלך מתיא בארץ ישראל" בעקבות מסעו של יאנוש קורצ'אק בארץ – אוריאל פיינרמן סיור

 וןכו' חש 3
15/11/17 

 16-"המפה האשכנזית מעל השולחן הספרדי" תור הזהב במאה ה-אוריאל פיינרמן חשמונאים

ת ההיסטוריה,   טים, כובשים ספרדים ועם שגווע ממפפרו ובוליביה מולדת האינקה, מאות שב
 עם עוזי טאובר מרצה בכיר באיילה גיאוגרפית

 יא כסליו 4
29/11/17 

 "רוחות חדשות"  בין חסידות לאמנסיפציה -רמןאוריאל פיינ חשמונאים
וסיפורי הנוצרים בראי האנוסים שיצאו מהארון ועדיין מסתתרים, החיים בהסתר  –פורטוגל 

 החדים.    עם תמי פורטיס מרצה בכירה באיילה גיאוגרפית

 כה' כסליו 5
13/12/17 

 ורשה " תל אביב של פולין" סיפורה של קהילת -אוריאל פיינרמן חשמונאים

שתי מדינות שלא נהרסו תחת גלגלי הקידמה, שראשם בעננים ורגליהם -ויטנאם וקמבודיה
 יובל ארד מדריך בכיר באיילה גיאוגרפית -במים

6 
 
 

 ט' טבת
27/12/17 

 "מנצ'סטר של פולין" סיפורה של קהילת לודז' -אוריאל פיינרמן חשמונאים
רום הירוק והאקזוטי, ותת מדינות שונות תרבויות טבע ומעמדן של נשים, הד-דרום הודו

 להפליא.    עם מורן קושניר מדריכה בכירה באיילה גיאוגרפית

 טז' בטבת 7
3/1/18 

סיור מעל ומתחת לאדמה באי ירוק של הסטוריה,  –"שרונה אהובתי המתחדשת"  סיור
 עם אבי משה סגל מדריך וחוקר    -נוסטלגיה ומרכז בילוי יחודי מסוגו 

 בטא' ש 8
17/1/18 

 " מבצע ריינהרד" חיסולה של יהדות פולין בימי השואה -אוריאל פיינרמן חשמונאים
, נסייר בשמורות טבע פראיות , פרויקטים סביבתיים , שבטים קוסטריקה וגואטמלהמסע אל 

 נכחדים וצאצאי עבדים,  עם נעם בן משה  מדריך בכיר באיילה גיאוגרפית

 טו' בשבט 9
31/1/18 

 גשר אדם המקורי , מרכז מבקרים יחודי,    -ישן ומתחדש" בקעת הירדן  סיור
 עם חזקי בצלאל   .קאסר אל יהוד וחקלאות עכשיות
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 חתשע"קתדרה חשמונאים   –סמסטר שני 

 
 אסנת גולדפרב, אביבה ווינטר. –"תרבות ואומנות בתקומת מדינת ישראל " 

 קוביץעדי מוס  -דע? הצצה אל סודות היקום "  -"מה
 
 

 ו' באדר 1
21/2/18 

 מדוע ולמה לזברה פיז'מה? תורת האבולוציה דת ומדע. -עדי מוסקוביץ  חשמונאים

 החייאת היצירה התרבותי בארץ ישראל –ותחזינה ענינו" "  –אביבה וינטר  
 כז' אדר 2

14/3/18 
 קנטטה לגשש החיור..... –אוסנת גולדפרב  חשמונאים

 הבריאה המדעי לעומת הסיפור היהודי.יפור ס -עדי מוסקוביץ 
 כו' ניסן 3

11/4/18 
סיור מרתק בעקבות "השירים היפואים", בין השעון לנמל ומימי יונה הנביא ועד ימינו.    סיור

 בהדרכת ענת הופמן מדריכת סיורים בעקבות שירים

 י' באייר 4
25/4/18 

                 הישרדות בטבעהזכר המיותר" תורת המשחקים להבנת התנהגות בע"ח ב -עדי  

 , פסיפס של חזיונות ירושלים באומנותירושלים של זהב –אביבה וינטר 
 כד' אייר 5

9/5/18 
 תאוריית זריעת החיים על פני כדור הארץ-כוכב נופל  -עדי מוסקוביץ חשמונאים

 ה.אביבה וינטר "ים השיבולים שמסביב" חקלאות חלוציות ועבודת כפיים ביציר

 ט' סיוון 6
23/5/18 

 "  למי שי יותר כבוד"  -אוסנת גולדפרב  חשמונאים
 "חבר מכוכב אחר" האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ? חייזרים? -עדי מוסקוביץ 

 סיווןכג' 7
6/6/18 

אתר המים  מוזיאון הפרדסנות,, " מדע ואדמה בארץ ישראל" סיור במכון ויצמן סיור
   עם חזקי בצלאל  בחולדה,

 תמוזז'  8
20/6/18 

 פיזיקה של גלים, הדגמות גלי קול ואופטיקה. -עדי מוסקוביץ  חשמונאים

 ר "כמו צמח בר"  צמחים ונופים כסמלים מכוננים בתרבות הישראליתאביבה וינט

 עם קתדרה עפרה מפגש סיכום  20.6.18 9

 


