נעם הארץ (עמיצור) בע"מ
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בהנהלת ד"ר חגי עמיצור
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בס"ד

קוקטייל גלילי – פרשיות וסוגיות בתולדות הגליל
חוג ידיעת הארץ – גליל תחתון תש"פ
בהובלת ד"ר חגי עמיצור – המכון ללימודי הגליל וחברת נעם הארץ

הרצאה מס' 4.11.19 – 1

ו' חשוון תש"פ

יחסי ישראל ארם בתקופת המקרא – בין תנ"ך לארכיאולוגיה
ד"ר חגי עמיצור המכון ללימודי הגליל

הרצאה מס'  18.11.19 - 2כ' חשוון תש"פ

ממגדל נוניא למגדל צבעיא – בין מרים המגדלית לאיוב
ד"ר חגי עמיצור המכון ללימודי
המקראי ,ומה לשמשון ולהקמת המקדש
הגליל

הרצאה מס' 2.12.19 – 3

ד' כסלו תש"פ

"הציון הלז ומי בתוכו ?" – מצבות וכתובות קבורה מן
המאות ה– 16וה– 17בבית הקברות העתיק של צפת – גילויים
יוסי סטפנסקי  -ארכיאולוג
ותגליות מהשנים האחרונות
הרצאה מס '  16.12.19 – 4י"ח כסלו תש"פ

הערבים בישראל :בין חלום ההתבדלות למציאות ההשתלבות
 דני אזנקוט – מורה דרך חוקר המתמחה באוכלוסיות המיעוטים בישראלהרצאה מס' 6.1.20 – 5

ט' טבת תש"פ

מדרשי גאולה בגליל – פרקי אפוקליפסה ואחרית הימים
חגי עמיצור המכון ללימודי הגליל
בית רימון ד.נ .המוביל 17950
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ד"ר
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הרצאה מס' 20.1.20 – 6

כ"ג טבת תש"פ

תמורות ושינויים בחברה הדרוזית בישראל מאז הקמת המדינה
 סא"ל (מיל') עדנאן כבישי בן העדה הדרוזית קיבוצניק לשעבר ,בעבר שימש מנהל המכינה הקדםצבאית הדרוזית של הסוכנות היהודית

הרצאה מס' 3.2.20 – 7

ח' שבט תש"פ

"כאן נח אדם שעבד את הציבור באמונה באונו והונו שלא על
מנת לקבל פרס" .הרב חיים יששכר אבולעפיה החכם-באשי
האחרון של העיר טבריה .ד"ר עדו ישראלי ישיבה תיכונית חיספין ומכללת מורשת
יעקב
הרצאה מס' 17.2.20 – 8

כ"ב שבט תש"פ

בין הצלב לסהר  :בעקבות קרב קרני חיטין בגליל
הרצאה מס' 2.3.20 – 9

ד"ר ענת פלד

ו' אדר תש"פ

אל סוד הארגמן – פניקים ישראלים ותעשית הצבע היוקרתי –
מבט מתל שקמונה גולן שלוי דוקטורנט בחוג לארכאולוגיה אוניברסיטת חיפה
הרצאה מס'  16.3.20 – 10כ' אדר תש"פ

בין מרד התפוצות ומרד בר כוכבא בגליל היהודי – האם יש
צורך להחליף דיסקט ? ד"ר חגי עמיצור המכון ללימודי הגליל

בברכת חן הארץ
חברת נעם הארץ והמכון ללימודי הגליל

בית רימון ד.נ .המוביל 17950
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הרשמה ותשלום :
הרצאות החוג יתקיימו בימי שני במלון קיבוץ לביא בין השעות . 21:00 – 19:30

מחיר לסדרת ההרצאות

₪ 650

מחיר הרצאה בודדת (בתשלום ביום ההרצאה)

₪ 75

גם למשלמים במזומן  /שיק ביום ההרצאה יש להירשם לפעילות להבטיח את מקומכם.
לפרטים נוספים ושאלות :

office@noam-haaretz.com

054-9938399

========================================
ניתן לשלם במזומן  /שיק  /כרטיס אשראי
יש להירשם גם אם בכוונתכם לשלם ביום ההרצאה
לביצוע התשלום בחיוב טלפוני 054-9938399 :
לתשלום באינטרנט בקישור מאובטח https://meshulam.co.il/s/13e7b4 :

התכנית עשויה להשתנות לאורך הסידרה עקב אילוצים שלא תלויים בנו

בית רימון ד.נ .המוביל 17950

טלפקס  04-6418065 :טלפון  074-7033199 :נייד 054-9938399 :
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