
על פני האדמה -
ההתיישבות 

מאין ולאן?

לפרטים ניתן לפנות ל:
מיכה בן הלל: 050-7206510
ומירלה קלדר: 050-5757825

המכללה האקדמית ספיר: 077-9802770

סדרת הרצאות במכללה האקדמית ספיר
תש”ף - 2019-20



משתתפים :

מוקי צור                                ל' בתשרי תש"פ  29.10.2019

כשהרצל פגש את א.ד. גורדון-אהבת ציון בין אוטופיה 

חקלאית לבין אוטופיה עירונית מדעית

בנימין יסעור )בנג'ילה(            י"ד בחשון תש"פ  12.11.2019

ההתיישבות בארץ ישראל -אוטופיה ומציאות 

ד"ר צבי צמרת                    כ"ח בחשון תש"פ  26.11.2019

דוד בן גוריון ויישוב הנגב

שרה רגב                          י"ב בכסלו תש"פ  10.12.2019

המודעות ההיסטורית של המתיישבים-עיון ספרותי )אלתרמן, ברנר(

ד"ר אבנר דינור                 י"ט בכסלו תש"פ 17.12.2019

נגד ההתיישבות-חיוב הגלות אצל רוזנצוויג, שטיינר ואחרים

פרופ' אביגדור שנאן            ג' בטבת תש"פ  31.12.2019

"ישובים מעורבים" בארץ ישראל הקדומה

פרופ' גדעון ביגר               י"ז בטבת תש"פ  14.1.2020

האם ההתיישבות קבעה את גבולות המדינה?

אהרל'ה רוטשטיין            ב' בשבט תש"פ  28.1.2020

חינוך-שיתוף בהכרח, מניסיונו של מנהל בית ספר התיישבותי

ערן צדקיהו                   ט"ז בשבט  11.2.2020

ההתיישבות בפרספקטיבה ערבית-פלסטינית

ד"ר נורית הירשפלד        ל' בשבט תש"פ  25.2.2020

התיישבות וחלוציות-בין התנ"ך לפלמ"ח, ומה מכאן ואילך? 

עינת קאפח                 ז' באדר תש"פ  3.3.2020

המתיישבים בקולנוע הישראלי 

אברהם כץ עוז )כצל'ה(    כ"א באדר תש"פ  17.3.2020

התנועה הקיבוצית וההתיישבות אחרי מלחמת ששת הימים

תמר אסרף                ו' בניסן תש"פ  31.3.2020

ההתיישבות ביהודה ושומרון-על מה באמת אנו מתווכחים?

אליישיב רייכנר          י"א באייר תש"פ  5.5.2020

"לנפץ את הבועה"-תופעת ההתיישבות החברתית הדתית בערים

ד"ר נחומי הר ציון       כ"ה באייר תש"פ  19.5.2020

"הראשונים בין הבונים"-שירי ההתיישבות בארץ ישראל

ההרצאות תתקיימנה בימי שלישי, בדר"כ אחת לשבועיים,
באודיטוריום של התיכון
בין השעות 16:00 - 18:00

עלות ההשתתפות בקורס-250 ₪ בלבד.
לחברי מועדון קהילה תומכת של שער הנגב יינתן סבסוד מלא

)בסה"כ 250 שח(.
להצטרפות לקהילה תומכת ניתן לפנות אל

שלומית קרת-פעמי 054-2268030
בסיום הסדרה יתקיים יום סיור המותאם לנושא הכללי.

יהודה נוימן ז"ל – מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות 
מיכה בן הלל ומירלה קלדר – המכללה האקדמית ספיר

ההתיישבות היהודית בארץ ישראל 
החל מסוף המאה ה–19 עמדה 
בלב ליבה של הגשמת הציונות. 

המתיישבים פילסו דרכם בארץ על 
גלי רעיונות חדשים ומגוונים ומול 

אתגרים לא קלים. הם הלבישו 
את הארץ ב"שלמת בטון ומלט" 
ו"פרשו לה מרבדי גנים". אף לנו, 
בחבל זה של הארץ, חלק חשוב 

בסיפור. הפעם נכיר גם זוויות 
נוספות של המעשה ההתיישבותי. 


