אנו נהיה הראשונים – העלייה הראשונה ומושבותיה
התוכנית ללימודי א"י ,תש"פ

1

28/10/2019
כ"ט בתשרי
4/11/2019
ו' בחשוון
11/11/2019
י"ג בחשוון
18/11/2019
כ' בחשוון

5

25/11/2019
כ"ז בחשוון

6

2/12/2019
ד' בכסלו
09/12/2019
י"א בכסלו
16/12/2019
י"ח בכסלו

9

06/1/2020
ט' בטבת
13/1/2020
ט"ז בטבת
20/1/2020
כ"ג בטבת
27/1/2020
א' בשבט
3/2/2020
ח' בשבט
10/2/2020
ט"ו בשבט

2
3
4

7
8

10
11
12
13
14

13:00–11:35
11:10–9:45
9:30–8:30
רצועת תרבות:
רצועה היסטורית:
רצועת תנ"ך:
"ארץ ציון ,ירושלים"
"בבוקר לח בשנת תרל"ח"
"לרשת את הארץ"
איפה הם בילו? הביל"ויים ומורשתם
רקע אידיאולוגי
להיכנס לנעליים גדולות
ד"ר אבי ששון
פרופ' יהושע בן אריה
ד"ר נח חיות
על עולי העלייה הראשונה שגרו בערים ערביות
העליות שקדמו לעלייה הראשונה ,ומאפייני היישוב
חוק החרם
ד"ר מרדכי גפני
ד"ר מרדכי גפני
שקיבל את פניה
ד"ר נח חיות
השער לארץ המובטחת – סיור ליפו ,בית הבילויים בקצה יפו ,מושבות הטמפלרים  -בהדרכת ד"ר אבי ששון
המתנחלים בהר  -סיפורן של המושבות המבודדות שקמו בהרי ירושלים במאה ה - 19-בהדרכת עופר רגב
גדרה וקטרה ( -יחסי) שכנות כמאפיין למצב מושבות
הקמת המושבות הראשונות :ראשל"צ ,זיכרון יעקב,
חוק החרם
העלייה הראשונה
ד"ר נח חיות ראש פינה ,נס ציונה ,יסּוד המעלה ,פתח תקווה וגדרה
ד"ר אבי ששון
פרופ' רן אהרנסון
"כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם
משפחת מויאל – בעלי ההון שעלו ממרוקו ,ומעורבותם
פולמוס השמיטה
בו" – גבולות הארץ ההבטחה
בהקמת חמש המושבות הראשונות
אורי אהלי
ד"ר גבי ברזלי
וקיומה
רותי מרשנסקי
אבו צמנטה ותרומתו לחקלאות במושבות
פקידּות הברון והמשברים שיצרה
רחב והמרגלים
ד"ר אבי ששון
אורי אהלי
ד"ר גבי ברזלי
קיבוצים במושבות  -רביבים בראשון לציון ,גבעת מיכאל ,מכון אילון הצופים א' ברחובות ,כפר סאלד וצופים ב' בגדרה  -בהדרכת ד"ר זאב זיוון
השער לארץ המובטחת – סיור ליפו ,בית הבילויים בקצה יפו ,מושבות הטמפלרים  -בהדרכת ד"ר אבי ששון
ראשון לציון וסיפור הדגל
עמדת צירי המושבות בפולמוס אוגנדה
חציית הירדן
דני בירן
אורי אהלי
ד"ר גבי ברזלי
חופשת חנוכה
ד"ר הלל יפה – הלוחם במלריה
יקבי הברון
ממחרת השבת או ממחרת יום טוב
רותי מרשנסקי
פרופ' רן אהרנסון
ד"ר גבי ברזלי
סיור למושבות השומרון א' – בנימינה ,גבעת עדה ,עתלית והמזגגה  -בהדרכת חיים מייטליס
קיבוצים במושבות  -רביבים בראשון לציון ,גבעת מיכאל ,מכון אילון הצופים א' ברחובות ,כפר סאלד וצופים ב' בגדרה  -בהדרכת ד"ר זאב זיוון
המושבה הרטוב
אהרון אהרונסון ו'אם החיטה'
כיבוש יריחו
עופר רגב
פרופ' רן אהרנסון
ד"ר גבי ברזלי
בתי הכנסת של הראשונים
מהבאר הערבית למזרקה המערבית
העי ,מפלה וניצחון
אריאלה אמר
ד"ר אבי ששון
ד"ר גבי ברזלי
ט"ו בשבט במושבות
ביטחון המושבות בדרך לעצמאות
הטקס בהר עיבל
מיכל מינצר
ד"ר זאב זיוון
ד"ר גבי ברזלי
סיור למושבות השומרון ב'  -זיכרון יעקב ובנותיה – הברון ושלטון הפקידים  -בהדרכת טלי חמיאל
סיור לגליל התחתון :כפר תבור ,אלנייה ,בית קשת והסובוטניקים -בהדרכת אסתר שמואלי
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13:00–11:35
11:10–9:45
9:30–8:30
רצועת תרבות:
רצועה היסטורית:
רצועת תנ"ך:
"ארץ ציון ,ירושלים"
"בבוקר לח בשנת תרל"ח"
"לרשת את הארץ"
המושבות ביצירתו של יהושע קנז
הקיבוצים במושבות
סיפור הגבעונים
17/2/2020
יהודית בר יש"ע-גרשוביץ
ד"ר זאב זיוון
ד"ר גבי ברזלי
כ"ב בשבט
'השומר' והיחסים עם האוכלוסייה הערבית
המושבות בארכיון הסרטים של בית התפוצות
המלחמות בדרום
24/2/2020
פרופ' יובל בן בסט
רבקה אדרת
ד"ר גבי ברזלי
כ"ט בשבט
סיור יומיים למושבות בגליל ובגולן – יסוד המעלה ,משמר העמק ,מחניים ראש פינה ,עמק החולה ,מטולה ,מושבות הגולן
2-3/3/2020
בהדרכת :דובי הדר וערן מאיר
ו'  -ז באדר
חופשת פורים
הנחת התשתית החינוכית במושבות
ראשון לציון וסיסלי איילנד  -דמיון ושוני
המלחמה בצפון
16/3/2020
רותי מרשנסקי
פרופ' מרגלית שילה
ד"ר גבי ברזלי
כ' באדר
נפתלי הרץ אימבר וההמנון
נשים במושבות
יהושע זקן וכלב צעיר?
23/3/2020
שרה רגב
ד"ר אסתר כרמל חכים
ד"ר נח חיות
כ"ז באדר
חופשת פסח
"בבוקר לח בשנת תרל"ח"
חדרה כחברה שבטית
כיצד חולקה הארץ לשבטים
20/4/2020
אביבה סטניסלבסקי
עופר רגב
ד"ר נח חיות
כ"ו בניסן
קבלת שבת במושבות
העלייה מתימן וחלקה במושבות העלייה הראשונה
ערי מקלט
27/4/2020
מיכל מינצר
ד"ר מנשה ענזי
ד"ר נח חיות
ג' באייר
לא כולם היו בילויים –לגדרה ומזכרת בתיה :בור הבילויים ,מוזיאון גדרה ,סיור במושבה במזכרת בתיה ,מוזיאון הרב מוהליבר  -בהדרכת ד"ר אבי ששון
4/5/2020
אייר
י' ב
סיור למושבות השומרון א' – בנימינה ,גבעת עדה ,עתלית והמזגגה  -בהדרכת חיים מייטליס
המושבות ביצירתה של רות אלמוג
תקשורת ועיתונות בעלייה הראשונה ('המגיד',
למה תמיד הם חשודים?
11/5/2020
יהודית בר יש"ע-גרשוביץ
עופר רגב
ד"ר נח חיות 'המליץ'' ,החבצלת')
י"ז באייר
המתנחלים בהר  -סיפורן של המושבות המבודדות שקמו בהרי ירושלים במאה ה - 19-בהדרכת עופר רגב
18/05/2020
כ"ד באייר לא כולם היו בילויים  -גדרה ומזכרת בתיה :בור הבילויים ,מוזיאון גדרה ,סיור במושבה במזכרת בתיה ,מוזיאון הרב מוהליבר  -בהדרכת ד"ר אבי ששון
המושבה כאייקון שיווקי
מושבות שהיו ואינן
מתן תורה בשכם
25/5/2020
ד"ר אבי ששון
רותי מרשנסקי
ד"ר נח חיות
ב' בסיוון
ט.נ.
הניסיונות לחידוש המושבות בשנות השמונים
מי כבש את חברון? מי כבש את
1/6/2020
ד"ר זאב זיוון
ד"ר נח חיות
הארץ?
ט' בסיוון
8/6/2020
ט"ז בסיוון

סיור לגליל התחתון :כפר תבור ,אלנייה ,בית קשת וסובוטניקים  -בהדרכת אסתר שמואלי
מושבות השומרון ב' – סיור לזיכרון יעקב ובנותיה –הברון ושלטון הפקידים  -בהדרכת צהלה ברוש

