הצטרפו אלינו למסע מרתק של ידע ,חוויה ומפגש אנושי

בקורסי ההרצאות והסיורים
לשנת תשע”ז
לפרטים ולהרשמה:
had@ybz.org.il | 02-5398855

)אלא אם צוין אחרת בצמוד למיקום)

תל חי

עמק הירדן

עמותת ותיקי הגליל:
04-6959934

04-6653750

NogaS@galil-elion.org.il

האיש ותקופתו
דמויות מפתח שהטביעו
חותמן מן העת העתיקה
ועד ימי הביניים
ימי ג' אחה"צ | סמסטר סתיו
האיש ותקופתו
אישים שהטביעו חותמם
בהיסטוריה של העת
החדשה
ימי ג' אחה"צ | סמסטר אביב
קורס סיורים
ארץ חמדת
ימי ב' | מדי חודש

teuda@kinneret.ac.il

 1967-1917בין מנדט
למדינה
 50שנה של פוליטיקה,
חברה וצבא
ימי ב' אחה"צ

משגב
04-9990269

ההרהחלה
שמה!

חיפה
השנים המעצבות
ארץ ישראל מן המנדט ועד
1977
ימי ה' בבוקר
קורס סיורים
פה ושם בארץ ישראל
סיורים ברחבי הארץ
ימי ד' | מדי חודש

Adva_mer@netvision.net.il

קיסריה

האסלאם ועולמות
השזורים בו
לידתו של האסלאם
והתפשטותו מחוץ לחצי
האי ערב
ימי ד' אחה"צ | מדי שבועיים

מרכז קיסריה 04-6109503
ortals@caesarea.com

תנ"ך עכשיו
מבט אחר על המקרא:
פרשנות ,היסטוריה ואמנות
ימי ו' בבוקר | מדי  3שבועות

רעננה

ירושלים

מזרח תיכון חדש?
מדינת ישראל
והגאופוליטיקה האזורית
ימי א' בבוקר

הכרת ירושלים  -בין בניין
לחורבן
תולדות העיר מראשיתה
ועד סוף תקופת בית שני
ימי א' אחה"צ
זמן קדוש ,מקום קדוש
ופולחן
בנתיבי דתות ואמונות
בישראל ובעמים
ימי ב' בבוקר
עומדים על הפרק...
לימוד פרקי תנ"ך במסגרת
מיזם  ,929הרב ד"ר בני לאו
ומרצים נוספים
ימי ב' בערב | מדי שבועיים
חוג התנ"ך בצריף הנשיא
ממשיכים ללמוד תנ"ך,
והשנה – תהילים וחמש
מגילות
ימי ג' בערב | מדי שבועיים
יוסף בן-מתתיהו  -מחצרות
ירושלים ועד ארמונות רומא
מבט על האיש ,כתביו
ותקופתו
ימי ג' בערב | מדי חודש

תל אביב
היסטוריה ,מקרא
ומה שקרה
על מיתוס ומציאות
בתקופת המקרא בארץ
ישראל ובמזרח הקדום
ימי ג' בבוקר
היא-סטוריה
על נשים ומגדר בהיסטוריה
ימי ה’ בבוקר
קורסי סיורים
נופים לאוהבי לכת
טבע ומורשת ברחבי הארץ
ימי ד' | מדי חודש
בארץ אהבתי
מטוב הארץ
ימי ו' | מדי חודש
בכל זאת יש בה משהו
 8סיורים בין יפו לתל אביב
ימי ו' | מדי חודש

מודיעין
חוג התנ"ך
ממשיכים ללמוד תנ"ך,
והשנה ספר מלכים
ימי ב' בערב | מדי שבועיים
'מסע תענוגות
בארץ הקודש'
הרצאות וסיורים בעקבות
מסעות יחודיים בארץ ישראל
ימי ה' בבוקר | מדי שבועיים
חדש!

המזרח התיכון המשתנה
חברה ,תרבות וגאופוליטיקה
ממסע נפוליאון ועד ימינו
ימי ד' בבוקר
קורסי סיורים
חוצה ישראל
מכל טוב הארץ
ימי ג' | מדי חודש
לטייל עם התנ"ך
בשבילי הארץ בעקבות
סיפורי המקרא
ימי ד' | מדי חודש

'כל ההתחלות'
סיורים בעקבות פרשיות
מימי המדינה שבדרך
ימי ד' | מדי חודש
'שבילייט' ישראל
חדש!
מבחר מסלולים מתוך
'שביל ישראל' | למיטיבי לכת
ימי ה' | מדי חודש
'בנוף הבתים הישנים'
מסע בשכונותיה הנעלמות של
ירושלים
ימי ה' אחה"צ | מדי  3שבועות
אנשים
סיורים ומפגשים ירושלמיים עם
אנשים המחוללים שינוי בקהילתם
ימי ה' אחה"צ | מדי שבועיים
'כטוב ליבם ביין'
חמישה סיורים וטעימות
בעקבות היין ,מן העת העתיקה
ועד העידן המודרני
ימי ו' בבוקר | מדי  3שבועות
ירושלים :תקציר הפרקים הקודמים
 3,000שנה ב 20-סיורים
מימי התנ"ך ועד לתקופה המוסלמית
ימי ו' | מדי שבועיים | סמסטר סתיו
מימי הצלבנים ועד ימינו
ימי ו' | מדי שבועיים | סמסטר אביב
'דאון טאון'
סיורים ארכאולוגיים בנבכי
ירושלים התת-קרקעית
ימי ו' | מדי חודש
'מעיין ידעתי בין עשבי הבר'
מעיינות ,מערות ופריחה
בירושלים ובסביבותיה
ימי ו' | מדי חודש

באר שבע
אורחים לרגע
ביקורים היסטוריים בארץ ישראל
יום ג' ערב

