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ק לימודים וסיורים בארץ ישראל
מרצה ומדריכה: גב’ הדס ניב 

הקורס יתקיים: בימי ג’ בשעות 11:30-10:00
יציאה לסיורים 7:30 - 18:00/17:00 )בהתאם לעונה ולמסלול(.

עלות הקורס: 1100 ₪ לכל סמסטר. )9 הרצאות ו-3 סיורים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר     
בנפרד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב', ההנחה תקפה עד ל- 23.10.

במה יעסוק הקורס: 
הקורס יעסוק בנושאים שונים: כח המגן והיישוב העברי טרום הקמת מדינה, שנים ראשונות של מדינת ישראל, נשים 

בהיסטוריה הישראלית, מיעוטים, ערים  ועוד. 
נדבר על מהלכים ההיסטוריים, על ההתיישבות, על התפתחות הערים, נעסוק בדמויות בולטות שהשאירו את חותמם 

בתקופות השונות ונבקר באתרים נבחרים  - אתרי מורשת, תרבות וטבע.

לימודים וסיורים בארץ ישראל
מרצה ומדריכה: גב’ הדס ניב 

הקורס יתקיים: בימי ג’ בשעות 11:30-10:00
יציאה לסיורים 7:30 - 18:00/17:00 )בהתאם לעונה ולמסלול(.

עלות הקורס: 1100 ₪. )9 הרצאות ו-3 סיורים(. 

במה יעסוק הקורס: 
הקורס יעסוק בנושאים שונים: כח המגן והיישוב העברי טרום הקמת מדינה, שנים ראשונות של מדינת ישראל, נשים 

בהיסטוריה הישראלית, מיעוטים, ערים  ועוד. 
נדבר על מהלכים ההיסטוריים, על ההתיישבות, על התפתחות הערים, נעסוק בדמויות בולטות שהשאירו את חותמם 

בתקופות השונות ונבקר באתרים נבחרים  - אתרי מורשת, תרבות וטבע.

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-112-01
בין הנושאים

•   כח המגן העברי 
•   מלחמת העצמאות והקמת המדינה   

•   מדינת ישראל – שנים ראשונות   
•   נזירות ומנזרים 

מועדי ההרצאות: : 25.10.22   ו  8.11.22  ו  22.11.22  ו  29.11.22  ו  6.12.22  ו  20.12.22  ו  27.12.22  ו  
10.1.23  ו  24.1.23

סיורים:
מישור חוף דרומי - נבקר בנגבה ונשמע את קורותיו של הקיבוץ במלחמת העצמאות, נעלה לגבעת תום      15.11.22

ותומר מחללי אסון המסוקים ונתארח ב "ילדודס", פרוייקט חינוכי ייחודי.   
באר שבע – נבקר מוזיאון אנז"ק ובית הקברות הבריטי, נהנה ממרחבים מירוקים ואגם בפארק נחל באר      13.12.22

שבע , נתארח אצל הבדואיות בשגב שלום ונשמע את סיפורן יוצא הדופן.  
נזירות במדבר יהודה – נבקר במנזר אבתימיוס שליד מעלה אדומים, נמשיך ל"קאסר אל יהוד", אתר      17.1.23

חשוב במורשת היהודית והנוצרית, נסיים בביקור בקומראן )נזירים יהודיים?(  

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

 סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-212-01
בין הנושאים

•   יפו ותל אביב
•   מיעוטים, דתות וכתות בישראל

•   חיפה והכרמל
•   her storey נשים שהשפיעו על ההיסטוריה הישראלית 

מועדי ההרצאות:  14.3.23  ו  21.3.23  ו  18.4.23  ו  2.5.23  ו  9.5.23  ו  23.5.23  ו  30.5.23  ו 
13.6.23  ו  20.6.23

סיורים:
שביל העצמאות בתל אביב – מסלול הליכה בתל אביב המחבר אתרים הקשורים בתולדות העיר ובהקמת       28.3.23

המדינה-  הגימנסיה העברית, מוזיאון ההגנה, בית העצמאות ועוד.  
דתות וכיתות בחיפה  - הכרמל הצרפתי והגרמני, המתחם הרוסי, בית רוטנברג, הטמפלרים, טבע      16.5.23

עירוני  ועוד.  
סיפורי נשים בין דגניה לכנרת– חנה מייזל שוחט, רחל, מרים ברץ ועוד, נספר בחוות כנרת, בבית הקברות      6.6.23

של כנרת, בדגניה וכן נבקר בתחנת הרכבת בצמח .  

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות


