יד יצחק בן־צבי

המרכז ללימודי ארץ ישראל

ההרהחלה
שמה!
הצטרפו אלינו למסע מרתק של ידע ,חוויה ומפגש אנושי

בקורסי ההרצאות והסיורים
לשנת תשע“ו

לפרטים ולהרשמה had@ybz.org.il | 02-5398855
)אלא אם צויין אחרת בצמוד למיקום(

ירושלים
הכרת ירושלים
ירושלים מימי המנדט
הבריטי ועד היום
ימי א' אחה"צ
מ'המדינה שבדרך'
ל'מדינה בילדותה'
ארץ ישראל במרחב המזרח
תיכוני ומעבר לו 1967-1917
ימי ב' בבוקר
עומדים על הפרק...
לימוד פרקי תנ"ך במסגרת
מיזם  929מפי הרב בני לאו
ימי ב' בערב ,מדי שבועיים
חוג התנ"ך בצריף הנשיא
ממשיכים ללמוד תנ"ך,
והשנה  -יחזקאל ותרי עשר
ימי ג' בערב ,מדי שבועיים

במסתרי מערות קומראן
עיון מחודש במגילות מדבר
יהודה ובסיפורן
ימי ג' בערב ,מדי חודש
רבולוציה או אבולוציה
המהפכות הגדולות
בהיסטוריה ומקומם של
היהודים והיהדות בהן
ימי ד' בבוקר
בין מדע למרקחות עממיות
ובין מגפות לנסים
הרפואה בארץ ישראל
בראי התקופות
ימי ד' בערב

קורסי סיורים

ארץ מולדת
בין מגל וחרב -
היסטוריה וזיכרון
ימי ב' ,מדי חודש

חוצה ישראל
מכל טוב הארץ
ימי ג' ,מדי חודש
 929על מפת הארץ
לטייל עם התנ"ך בשבילי
הארץ ,בעקבות פרשיות ספרי
שופטים ,שמואל ומלכים
ימי ד' ,מדי חודש
בלדה על מעיין וים
טיולים רגליים אל פינות
החמד של מפגשי נחל וים
ימי ד' ,מדי חודש
'בנוף הבתים הישנים'
מסע בשכונותיה הנעלמות
של ירושלים
ימי ה' אחה"צ ,מדי  3שבועות

אנשים
מפגשים ירושלמיים עם
אנשים המחוללים שינוי
בקהילתם
ימי ה' אחה"צ
קדרה ירושלמית
היסטוריה ירושלמית
במבט קולינרי
ימי ה' אחה"צ
'עשרה קבין יופי ירדו לעולם'
 3000שנה ב 20-סיורים
סיפורה של ירושלים מימי
התנ"ך ועד ימינו
ימי ו' ,מדי שבועיים
דאוּן טאוּן
בנבכי ירושלים התת-קרקעית
ימי ו' ,אחת לחודש
מפגשים
יהודים ,נוצרים ומוסלמים
בעיר הקודש
ימי ו' בבוקר ,מדי שבועיים
הרוח שבחומר
קדושת ירושלים באש,
במים ובאבן
ימי ו' ,אחת לחודש
ניגונים ושירה בבית התפילה
בין צלילים ופיוטים
לארכיטקטורה ואדריכלות
ימי ו' בבוקר ,מדי שבועיים

חיפה
ארץ ישראל והתפוצות
במאות ה 19-וה20-
קשרי גומלין
ימי ה' בבוקר

קורס סיורים

מרכז קיסריה 04-6109503

'מהמדינה שבדרך'
ל'מדינה בילדותה'
מחקרים חדשים ופרשיות
נעלמות טרם הקמת המדינה
ובשנותיה הראשונות
ימי א' בבוקר

ימי הכלניות
יהודים ,ערבים ובריטים
בתקופת המנדט
ימי ו' בבוקר

תל אביב

תל חי

אורחים לרגע
מנהיגים ,צליינים ,חוקרים
ואנשי רוח  -ביקורים
היסטורים בארץ ישראל
ימי ג' בבוקר
האשכנזים
מאירופה לארץ ישראל
ומעבר לים
ימי ה' בבוקר

קורסי סיורים
נופים לאוהבי לכת
טבע ומורשת ברחבי הארץ
ימי ד' ,מדי חודש
בארץ אהבתי
מכל טוב הארץ
ימי ו' ,מדי חודש

באר שבע
דרך העצמאות
חידושים במחקר בתולדות
המדינה 1977-1917
ימי ג' בערב

ortals@caesarea.com

עמותת ותיקי הגליל
04-6959934

NogaS@galil-elion.org.il

רבולוציה או אבולוציה
המהפכות הגדולות
בהיסטוריה העולמית והיהודית
ימי ג' אחה"צ

קורס סיורים
ארץ חמדת
סיורים ברחבי הארץ
ימי ב' ,מדי חודש

משגב

04-9990269

Adva_mer@netvision.net.il

מרומא לביזנטיון
יהודים ,נוצרים ופגאנים בארץ
ישראל ובאגן הים התיכון
בתקופה הרומית-ביזנטית
ימי ד' אחה"צ

רחובות

הקתדרה העממית

Info-katedra@ironitr.co.il

יהדות ,נצרות ואסלאם
עולמות נפגשים בארץ
ישראל מהתקופה
המוסלמית הקדומה
עד המאה ה19-
ימי ב' בערב

הירדן

פה ושם בארץ ישראל
בעקבות המיתוסים הגדולים
והקטנים בנתיבי הארץ
ימי ד'

רעננה

קיסריה

ים המלח

