
קוקטייל ארץ ישראלי
עמק חפר - תש"פ | חוויה של לימודים, סיורים ואנשים
7 הרצאות: ימי ראשון | 19:30-18:00 | מועדון לחבר קיבוץ מעברות
7 סיורים: ימי רביעי | יציאה בשעה 07:00 מ'אלונית' משמר השרון

 יתכנו שינויים בתכניות הלימודים
לבני זוג 5% הנחה | לקורס שני 5% הנחה | אין החזרים בגין אי הגעה לפעילות | פתיחת כל קורס 

 מותנית במינימום משתתפים | תידרש תוספת תשלום בגין הקמפוס עבור לינה, מנהלה וכלכלה
oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | לפרטים: אושרית מסורי 

www.hefer.org.il :הרשמה אינטרנטית באתר המועצה האזורית עמק חפר

מרצה/מדריךתכנית הפעילותסוג פעילותתאריך

פרופ’ אסף יסעור לנדאוהתרבות הפיניקית - פיניקים - יורדי היםהרצאה 10.11.191

בין פיניקים, כנענים וישראלים בדור הקדומה סיור 11.12.191
פרופ’ אסף יסעור לנדאו- חוף דור, תל דור, המזגגה

יותם יעקבסוןזוכרים משנה לשנה ומצפים... מעגל החגיםהרצאה 15.12.192

יותם יעקבסוןנצרת בתקופת החגיםסיור 8.1.202

ד”ר אהרלה כהןחלוצים בעל כורחםהרצאה 26.1.203

רמי אהרוניבעקבות עיירות הפיתוחסיור 5.2.203

“אשת חיל מי ימצא” | סיפורן של הנשים הרצאה 23.2.204
חזי פוזננסקיבונות האומה בבולים ובשירים

קמפוס 4-5.3.20
)סיורים 4-5(

ירושלים: נשים בירושלים, מוסדות השלטון
יואב אבניאוןגן הורדים, עמק הצבאים

ד”ר יניב לויתןלוחמת סייברהרצאה 22.3.205

אורן פוקסהמאבק על המים בצפון )גבולות הצפון(סיור 1.4.206

ד”ר דניאל זלדסחידת הנוצההרצאה 26.4.206

חנן אזולאיבעקבות הציפורים )בית שאן(סיור 13.5.207

רועי הורוביץחנוך לויןהרצאה 7.6.207



ממלכת הצלבנים הראשונה
עמק חפר - תש״פ | קורס נושאי עם המרצה והמדריכה ד״ר ענת פלד

 הרצאות: ימי ראשון | 19:30-18:00 | פרטי המיקום ימסרו בהמשך
סיור: ימי רביעי | יציאה בשעה 07:00 מ'אלונית' משמר השרון

סוג תאריך
נושאהפעילות

תולדות התקופה הצלבניתהרצאה 24.11.191

אירופה ערב מסעות הצלבהרצאה 8.12.192

מסע הצלב הראשוןהרצאה 5.1.203

מבצרים צלבניים בגליל המערביסיור19.2.20

כיבוש ירושלים והקמת הממלכה הצלבניתהרצאה 15.3.204

גוטפריד מבויון ובלדווין הראשוןהרצאה 29.3.205

המלכה מליסנדההרצאה 3.5.206

המלך המצורע ועלייתו של צלח א - דיןהרצאה 17.5.207

סופה של הממלכה הצלבנית הראשונההרצאה 31.5.208

מחיר קורס קוקטייל מלא: 1,820 ₪ | עד 6 תשלומים
מחיר קורס "ממלכת הצלבנים הראשונה״ מלא: 850 ₪ | עד 3 תשלומים.

ניתן להרשם להרצאות בלבד 


