
 

 

 קתדרה גוש אדומים
 סדרה בנושא "אנשים ומסעות בארץ ישראל"

 עם אוריאל פיינרמן, מרצה ומורה דרך בכיר ומבוקש מאוד בנושאי הסטוריה, א"י, ציונות ושואה.

 ועם עופר רגב – סופר מרצה וחוקר תולדות ארץ ישראל .

 סדרה בנושא" סיפורי מסע מקצה העולם "

 בשיתוף חברת איילה גיאוגרפית, מועברת ע"י מדריכים בכירים המשתפים ברישומי מסעות מיוחדים 

 אל מקומות, חוויות ואנשים מיוחדים.

 תאריך  שעה נושא מרצה
בעיניו יעזוב כל טוב ספרד" ר"יק אוריאל פיינרמן   

של ר' יהודה הלוי לארץ הקודשועלייתו  מסעו   

19:30-18:00  23/10/18 

 יד' בחשוון 

  אקולוג מדריך –ערן חת 

 וחוקר תרבויות 

פים מרהיביםועל שבטים וטכסים נידחים , נ –אתיופיה   

 ומסורות יהודיות עתיקות ונשכחות  

21:15-19:45   

חרב יותר מחברו" –"כל המקודש מחברו  אוריאל פיינרמן  

 הרמב"ן בארץ ישראל 

19:30-18:00  20/11/18 

 יב' כסליו

מדריכה  –תמי פורטיס 

 בכירה וחוקרת יהדות 

מסע בעקבות היהודים שיצאו מהארון ועדיין מסתתרים  –טוגל פו

 ,נשמע על ה"נוצרים החדשים" שחזרו ליהדות או התגיירו ועלו לארץ

21:15-19:45   

 "מסע תענוגות בארץ הקודש" בעקבות מארק טווין  אוריאל פיינרמן 

של טרום ציונות  בשבילי ארץ ישראל  

19:30-18:00  25/12/18 

 יז' בטבת

מדריך בכיר  –ארד  יובל

 ומרצה איילה גיאוגרפי

ת ענק, מרחבים אדירים יהקטר שמוביל את העולם . אוכלוסי –סין 

 וטכנולוגיה מפותחת, ושלטון הנשען על מסורות ותרבות עתיקה.

21:15-19:45   

בעקבות הרצל בארץ האלטנוילנד " אם תרצו אין זו אגדה"  אוריאל פיינרמן   19:30-18:00  22/1/19 

ז' שבטט  

אשחר יופה מרצה ומדריך 

 בכיר באילה גיאוגרפי

פנינת הטבע של דרום אמריקה.  קצוות בלתי אפשריים  –פטגוניה 

, והסיפור היהודישל מראות נוף מופלאים , חוות גאוצו'ס ומהגרים   

21:15-19:45   

בעקבות מסע הרבנים ובראשם הרב קוק –" וייסעו ויחנו "  אוריאל  פיינרמן   

למושבות הגליל     

19:30-18:00  26/2/19 

 כא' אדר א

יובלארד, מומחה למזרח 

 אסיה ומדריך בכיר 

, תרבות שמודרנה כמעט ולא הגיע אליה ארץ מקדשי הזהב –בורמה 

 ערים אוטנטיות ורכבים של פעם , ו"אומנות ההקשבה לפעימות הלב"

21:15-19:45   

על ביקוריו של  יאנוש קורצ'ק המלך מתיא בעמק חרוד"    אוריאל פיינרמן   

בארץ ישראל     

19:30-18:00  26/3/19 

 יט' אדר ב

נועם בן משה, אקולוג 

 ומדריך בכיר 

כור ההיתוך של ההימלאיה, עושר תרבותי וילדה קטנה מכבר  –נפאל 

 קטן...ולמה ליל הסדר הגדול בעולם נערך בקטמנדו ? 

21:15-19:45   

הודית מונטיפיורי בארץ ישראל  כרונות ממסעות  ייז  עופר רגב  19:30-18:00  14/5/19 

 ט' באייר 

נועם בן משה, אקולוג 

 ומדריך בכיר 

גיאורגיה ותרבות יהודית עתיקה. מסע אל כפרים  –הקווקז הפראי 

רים ושפתם המוזרה, והנורות השרופות ואו, סועתיקים מימי הביניים  

21:15-19:45   

קשתה מה ארכה הדרך..."" התזכור מה יפתה מה  עופר רגב  

 הדרכים בשירת לאה גולדברג

19:30-18:00  11/6/19 

 ח' בסיוון 

אקולוג מדריך   –ערן חת 

 וחוקר תרבויות

ארץ הסיפורים הבלתי אפשריים , על נקמת דם ונשים  –אלבניה 

של הצלת היהודים בשואה אשהופכות לגברים , והסיפור המופל  

21:15-19:45   

תפי  קתדרה עפרה וחשמונאים מפגש סיום עם משת    26/6/19 

 כג' סיוון 



 

 

    

 

 


