תנו רבנן :צדק צדק תרדף ,הלך אחר חכמים לישיבה :אחר רבי אליעזר ללוד ,אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל ,אחר רבי יהושע לפקיעין,
אחר רבן גמליאל ליבנא ,אחר רבי עקיבא לבני ברק ,אחר רבי מתיא לרומי ,אחר רבי חנניה בן תרדיון לסיכני ,אחר רבי יוסי לציפורי ,אחר
רבי יהודה בן בתירה לנציבין ,אחר רבי יהושע לגולה ,אחר רבי לבית שערים ,אחר חכמים ללשכת הגזית (בבלי ,סנהדרין ,ל"ב ע"ב)

"הלך אחר חכמים"
תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ט





1א
1ב

בירוק -סיורים .יציאה מבנייני האומה ב  .07:30לקמפוס יציאה ב06:30 -
בלבן -מפגש עיוני בהיכל שלמה ,המלך ג'ורג'  58ירושלים מ 19:30-21:30
קורס ללא קמפוס ,₪ 2700 -לנרשמים מראש כולל הקמפוס ,₪ 3300 -קמפוס בלבד₪ 900 -
 ₪ 100הנחה לבעלי כרטיס מטמון בכפוף לשליחת סריקת כרטיס בתוקף עד תום הסדרה כולה.

תאריך
ז' במרחשוון תשע"ט
16/10/18
כ"א במרחשוון תשע"ט
30/10/18

2א

ה' בכסלו תשע"ט
13/11/18
י"ט בכסלו תשע"ט
27/11/18

3א

י' בטבת תשע"ט
18/12/18
כ"ד בטבת תשע"ט
1/1/19

4א

ט' בשבט תשע"ט
15/1/19
כ"ג בשבט תשע"ט
29/1/19

5א

ז' באדר א' תשע"ט
12/2/19
כ"א באדר א' תשע"ט
26/2/19

6א

ה' באדר ב' תשע"ט
12/3/19
י"ט באדר ב' תשע"ט
26/3/19

7א

ד' בניסן תשע"ט
9/4/19
כ"ה בניסן תשע"ט
30/4/19

8א

ט' באייר תשע"ט
14/5/19
קמפוס
הלך אחר חכמים
כ"ג-כ"ד באייר תשע"ט
28-29/5/19

2ב

3ב

4ב

5ב

6ב

7ב

תכנים
מבוא לעולמם של תנאים ואמוראים -הרב פרופ' יהודה ברנדס
תקופת המשנה והתלמוד :כרונולוגיה ,היסטוריה והיסטוריוגרפיה -ד"ר חנן בירנבוים
נושא :הכרך ,העיר והכפר התלמודי -עם רבי ישמעאל ורבי יונתן
תכנית :סוסיא ובית גוברין
מדריך :ד"ר דורון שר-אבי
החקלאות בא"י בתקופת המשנה והתלמוד -ד"ר עקיבא לונדון
נושא :מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר :חז"ל על עולם הצומח
תכנית :שמורת נאות קדומים ואתריה
מדריך :הרב נעם פרל
בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל
ד"ר עוזי פוקס
נושא :אחר רבי עקיבא ורבי אבהו לקיסריה
תכנית :סיור בקיסריה ואתריה
מדריך :ערן מאיר
"גבולות וזהות גבולות ארץ ישראל בספרות חכמים ובכתובת רחוב"
ד"ר איל בן אליהו
נושא" :איפה איפה איפה ארץ ישראל  -הגליל המערבי במשנת חז"ל".
תכנית :עכו (גבעת נפוליאון) ,כפר יסיף ,מרחב כברי וחניתה *
מדריך :ד"ר אייל דודסון
חכמי לוד :בין רבי אליעזר בן הורקנוס לרבי אלעזר בן ערך
יעל שלוסברג
נושא :אחר ריב"ז ותלמידיו לאמאוס ,לוד ויבנה
תכנית :חורבת עקד ואמאוס
מדריך :ד"ר דורון שר-אבי ,בשיתוף עם ד"ר יחיאל זלינגר ומרכז סיור ולימוד "בשבילוד"
תוצאות מרד בר כוכבא והשיקום בדור חכמי אושא
ד"ר חנן בירנבוים
נושא :אחר רבי יהודה בן בבא ור' יהודה בר עילאי
תכנית :אושא (חורבת הושא) ,שפרעם וסביבתם.
מדריך :ד"ר חגי עמיצור
רבי יהודה הנשיא
הרב ד"ר בני לאו
נושא :אחר רבי יהודה הנשיא ובני דורו בגליל התחתון
תכנית :בית שערים /ציפורי
מדריך :ד"ר חגי עמיצור
פסיפסים ,מטבעות ודרכים :מסרים סמויים וגלויים בין שלטון להמון
ד"ר גיא שטיבל
נושא :הלך אחרי חכמי הגליל :קמפוס בן יומיים בגליל התחתון והעליון
יום א' :רשב"י וסביבתו :גוש חלב ,מירון ,עכברה ,ביריה -ד"ר חגי עמיצור
יום ב' :אחר רבי יוחנן ובני דורו :עראבה ,סח'נין ,ארבל וטבריה -ערן מאיר
[בשילוב קטעי הליכה על "שביל הסנהדרין"]
על בסיס  ( FBלינה +שלוש ארוחות)

