
 

 
 סמסטר ראשון –טתשע"חשמונאים  מפגשי קתדרהתוכנית 

 
  

 

 מרצה -נושא  מיקום תאריך 

1 17/10/18 

 ח' בחשוון

אוריאל פיינרמן –כיצד נוצר תור הזהב של יהדות ספרד  – מעשה בארבע שבויים חשמונאים   
 אחדות תוך שונות,  פרופ' גולן להט – החברה הישראלית

2 31/10/18 
 כב חשוון

 __________________________________________________________________________________________ויכוח הרמב"ן בברצלונה – כשמלך, נזיר ורב נפגשו מונאים חש
 הילכו יחד?   פרופ' גולן להט – מדינה יהודית דמוקרטית

3 7/11/18 
 כט בחשוון

 תרבות הישראלית היוצרים בקיבוץ משמרות וה–עופר רגב  סיור

4 21/11/18 
 יג' כסליו

 _____________ם חדשים יהודים, נוצרים ונוצרי –אדם בצאתו ויהודי באוהלו  חשמונאים 
 _ ברזיליהישראלי היפה של ימינו? עינתהוא הלך בשדות ועד המשגיחים,מ –ארץ הצבר

5 12/12/18 
 ד' בטבת

 ים של האינקוויזיציהבחדרי חדר –"האם בישלת אוכל יהודי?"  חשמונאים 

 עינת ברזיל –בית משותף ומולדת כפולה, ספרות מגויסת" -דירה להשכיר"

6 
 

26/12/18 
 יח טבת

 אוריאל פיינרמן  סיור 

7 9/1/19 
 ג' בשבט

 סופה של "גלות ירושלים אשר בספרד" – גירוש יהודי ספרד_______________________________________ חשמונאים 

 עינת ברזילי –אני והחבר"  –בורה הישראלית "קסם הח

8 23/1/19 
 יז' שבט

 חזקי בצלאל סיור 

9 6/2/19 

 א' באדר

 מן הפח אל הפחת – גורלם של מגורשי ספרד בפורטוגל__________________________________________ חשמונאים 

ק בודה עם רחלי מל –"בין הכיפות" הציונות הדתית במרחב הציבורי ובתקשורת 
 אשת תקשורת 

 
  

 



 

 טתשע"חשמונאים קתדרה  –סמסטר שני 
" 
 
 

 מרצה ונושא מיקום תאריך 
1 20/2/19 

 טו' אדר
 חנה בנדובסקי –קהילות נוצריות בישראל  חשמונאים 

ורצות דרך שעלו מאתיופיה ופועלות בתוך הקהילה פנשים אמיצות  3- שמגולץ
 האתיופית והישראלית

2 6/3/19 
 כט אדר

                       יהדות, ד"ר שמעון גת___________הדת הקרובה ביותר ל –האיסלם  חשמונאים
                                  ראלית שקונפליקטים והתמודדויות בין הורים וילדים בוגרים בחברה י -" בנים 4"

3 27/3/19 
 בכ' אדר 

 .   ד"ר ירון עובדיה21 -ות באיסלם במאה ההאם דע"ש זה איסלם ? תמור חשמונאים 

 אחיות בפרו הנאבקות על  חלומן להתגייר 3ל שסיפורן   -האחיות ולדמה 

 
4 3/4/19 

 כז אדר ב
ד"ר ירון עובדיה –בעקבות שבט הג'יהלין בצפון ים המלח  סיור  

5 1/5/19 
 כו ניסן

___________________________________________________________________________________________________________________ חשמונאים  דתות ומיעוטים בחיפה – דני אייזנקוט_____
 "הכח לספר" –עדים האחרונים ממשפט אייכמן פוגשים נוער ישראלי  שאינו יודע 

6 22/5/19 
 יז' באייר

 חזקי בצלאל סיור 

7 5/6/19 
 ב' סיון 

 אריאל פילבר –ן שומרונים ויהודים , סלע המחלוקת בדת במסורת ובתרבות. בי חשמונאים 
 –ילדי כפר עציון שהפכו ביום אחד  49 ,הסיפור שלא סופר-חבורת היתומים" 

 ד' באייר ליתומים 
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19/6/19 
 טז סיון 

  _____________________________________________________אברג'יל ________________________"סיפורים ומסורות בבקעת יריחו" עם חיליק  חשמונאים
, על צעירים שהגיעו מגבעות הטרשים של יו"ש ודרום הר חברון  -מאמינים במשטרה 

 .מתגיסים והופכים באחת לאנשי חוק
9 26/6/19 

 כג' סיון
 אות עפרה וגוש אדומים מפגש סיום עם קתדר 



 

 


