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מרצה ומדריכה: גב' הדס ניב
הקורס יתקיים: בימי ג' בין השעות: 11:30-10:00. עלות הקורס: 1100 ₪ לסמסטר )בכל סמסטר

12 מפגשים מתוכם תשעה שיעורים פרונטליים ושלושה סיורים(. תוענק הנחה של 100 ₪ לנרשמים
לשני הסמסטרים עד לתאריך 15.10.20 )ההנחה תינתן עבור סמסטר ב'(

במה יעסוק הקורס?
"קּום הְִתהַּלֵךְ ּבָָארֶץ, לְָארְּכָּה ּולְרָחְּבָה..." )בראשית י"ג, יז( בארץ ישראל התרחשו מרבית סיפורי המקרא. התנ"ך מתאר 
מראות ונופים, מספר על מלחמות, מלכים, תככים, הפיכות, ערים, מבצרים, עונות חקלאיות... בקורס זה נעקוב בעזרת

סיפורי המקרא אחרי דמויות מרכזיות וקרבות ומהלכים מכריעים, נבין את האירועים מזוויות שונות– גיאוגרפית, פוליטית,
אופיו של הגיבור ועוד... נבקר באתרים ארכיאולוגיים המוזכרים בתנ"ך וגם באתרים מודרניים ובאתרי טבע באותו אזור. 

מנושאי הקורס:
סמסטר א'     מספר הקורס: l    25-112-01   שימו לב! בקורס זה מספר המשתתפים מוגבל!

00   בעקבות אברהם לבית אל, מערת המכפלה       00   בעקבות יצחק לנגב
00   מלחמות יהושע - הקרב על העי, מול הגבעונים, מול מלכי הדרום ועוד       00   שילה הבירה הראשונה

00   סיפורי שמשון הגיבור – בין צרעה לאשתאול       00   מסעות ארון הברית
00   תל ערד – תקופת הברונזה ותקופת הברזל )הרפורמות של חזקיהו?(       00   ועוד אירועים ואתרים בעקבות נביאים ומלכים

סיורים:
3.11.20 המאבק על הדרך לירושלים, עמק אילון – אנדרטת השבעה באזור, ביקור בשרות המטאורולוגי בבית דגן, מנזר בית 

שלום בעמק איילון, אתרי עמק איילון )פארק קנדה, יד לשריון ועוד(   
1.12.20 שילה העתיקה וצוואר הבקבוק של דרך הים - מבצר אנטיפטרוס, תצפית עזבת סרטה, שילה המקראית וחבל בנימין.

29.12.20 צפון הנגב בעבר ובהווה - תל ערד – העיר התחתונה, המצודות, המזבח והמקדש, ביקור במאפיית ילדודס
בקריית גת או אינטל בקריית גת.

מועדי המפגשים: סמסטר א'- 20.10.20  ו  27.10.20  ו  3.11.20  ו  10.11.20  ו  17.11.20  ו  24.11.20  ו  
1.12.20  ו  8.12.20  ו  15.12.20  ו  22.12.20  ו  29.12.20  ו  5.1.21 

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות
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לימודים וסיורים בארץ ישראל
מרצה ומדריכה: גב' הדס ניב

מנושאי הקורס:

סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-212-01

00   בעקבות הנביא ירמיהו לענתות ונחל פרת. 
00   בעקבות אליהו לכרמל.  יקנעם – עיר לווים בנחלת שבט זבולון

00   בין הר יונה להר דבורה, מה קורה כשנשים לוחמות ואפילו מנהלות  מערכה צבאית?
00   ארץ נפתלי – אבל ובית מעכה, תל חצור - בעקבות מרידות מאבקים וחורבן.

00   ארץ נפתלי - המתח בין בית דוד לבית שאול, בין אנשי יהודה לישראל, בין יואב בן צוריה לאחיינו של דוד
00   תל חי וכפר גלעדי – המתח בין החלוצים לערבים ולצרפתים, בין אנשי השומר לאנשי המושבות, התיישבות קובעת גבולות

סיורים:
16.3.21  צפון מדבר יהודה – תצפית על נחל פרת )ואדי קלט(, קומראן, קאסר אל יהוד.

27.4.21 גליל תחתון – אתר הקרב של דבורה וברק, נסיעה למרגלות התבור, ביקור בכפר הנוער החקלאי כדורי, ביקור באגמי  
                 אשכול – מקורות.

1.6.21    גליל עליון – ארץ נפתלי – חצר תל חי, אנדרטת האריה השואג, בית קברות "השומר" בכפר גלעדי.

מועדי המפגשים: סמסטר ב'- 9.3.21  ו   16.3.21  ו   6.4.21  ו   13.4.21  ו  20.4.21  ו   27.4.21  ו   4.5.21  ו     
11.5.21  ו   25.5.21  ו   1.6.21  ו   8.6.21  ו   15.6.21

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות
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קורס
שיתקיים בזום 

יוזל ל - 550 ש"ח 

לסמסטר א׳

במידה 

והקורס יועבר בזום, 

הסיורים יבוטלו ובמקומם יהיו 

מפגשים בזום, והמחיר יתעדכן 

בהתאם. במידה ותהיה אפשרות 

לסיורים קצרים - המחיר

יתעדכן בהתאם 


