 acיד יצחק בן־צב׳

פעילות
יד יצחק בן -צבי
נובמבר-דצמבר 2013
כ"ח בחשוון-כ"ח בטבת ,תשע"ד

'קצר וקולע' ו'קצרצרים'
סיורים בירושלים

■ J t . lit

קחו לכם שעתיים-שלוש ובואו לגלות פינות,
סיפורים וטעמים ירושלמיים שלא הכרתם
0יורי 'קצר וקולע' הוותיקים בני שלוש
השעות מאירים לכם פנים ירושלמיות
חדשות ומפתיעות

₪80
למשתתף

קצר
צר

סיורי 'קצרצרים'  -סיורים קצרים
בני שעתיים בפינות מוכרות
ונסתרות של העיר

לפרטים ולהרשמה
02-5398855

נרטי «0ת ה 0״ר
הירושלמי
₪45
למשתתף

 5סיורי 'קצרים' או
 10סיורי 'קצרצרים'

₪350

had@ybz.org.il

מקרא
לבוש צנוע

סיורים למשפחות

יום שישי ,כ"ח בחשוון ( 9.00 ,) 1.11עד 12.00

 IB T O Iיום חמישי ,ד' בכסלו ( 18.00 ,)7.11עד 20.00

' I t Jאבירים ואגדות בין הסמטאות'

 |tMUמסתרי נבי סמואל
מדריכה אפרת נתן | 0יור ברכבים פרטיים | מחיר ם₪ 8

סיור לילי במסגרת 'פסטיבל האבירים' בירושלים
מדריך דניאל גיל |  | Hמחיר ₪ 20

יום שישי ,כ"ח בחשוון ( 10.00 ,) 1.11עד 12.00
 lEJCTיום חמישי ,ד' בכסלו ( 17.00 ) 7.11עד 19.00

'אם אשכחך ירושלים'

' |H 3בתים מבפנים'

שירים ומשוררים על ירושלים
מדריך עקיבא גולדשטיין | מחיר ₪ 45
 ]K T Oיום חמישי ,ד' בכסלו ( 15.30 ,)7.11עד 19.00

' ItMMפולנייה בירושלים
0יור במסגרת שבוע האוכל הפולני
מדריך ניר אורסל
ה 0יור כרוך בהליכה מרובה | מחיר ם₪ 8

מתחם יד בן־צבי פותח את שעריו לק הל הרחב
במסגרת פסטיבל 'בתים מבפנים'  -בפני הקהל תוצג
תערוכת מתנות שקיבל יצחק בן־צבי במהלך כהונתו.
הכניסה חופשית | סיור מודרך ייצא בכל שעה עגולה
יציאה לסיור מחנות הספרים ביד בן־צבי ,רח' אבן גבירול 14

, ITOE1
P0HU1
■

 1.יום שישי ,ה' בכ סלו (  9.00 ,)8.11עד * 13.00

'בתים מבפנים'
ראה 7.11
*בשעה  10:00יתקיים שיח גלריה
עם האוצרת נירית שלו כליפא
תוספת תשלום בחלק מהסיורים
קיום הסיורים מותנה במספר המשתתפים

 Oסיורים מסו״מים נגישים לבעלי מוגבלות בתנועה.
למידע נוסף  -מירב ,טל'02-5398876 :

a< n 3

11'imvi
■רושלום

יום שישי ,ה' בכסלו ( 9.00 ,)8.11עד 12.00

'השטייטל הירושלמי'
סיור קולינרי בעקבות האוכל האשכנזי
נשים בחצאיות
מדריך השף שמיל הולנד |
מחיר ( ₪ 120כולל טעימות)

t

f

[  IM ' nיום שישי ,ה' בכסלו ( 14.30 ,)8.11עד 17.15

' |tMUזמן קדוש ,מקום קדוש'
בעקבות צלילים ותפילות של העדות הנוצריות
בירושלים
| מחיר ₪ 85
מדריך דב נוטקביץ' |

^

יום חמישי ,י״ ח בכסלו ( 20.00 ,)21.11עד 23.00

'לא על הלחם לבדו'
מדריכה אסתר סעד |

נשים בחצאיות | מחיר ₪ 80

 IS T Oיום שישי ,י׳'ט בכסלו ( 11.30 ,)22.11עד 14.30

^ ' |tMלכה דודי'
 E 7 S 1יום שישי ,ה' בכ סלו ( 10.00 ,)8.11עד 12.00

'אדריכלות ורכילות'
סיפורים ואהבות ברחוב הנביאים
מדריכה שפרה איסלנד | מחיר ₪ 45

סיור לקראת שבת ברובע היהודי
מדריכה טליה זיסקין | מחיר ( ₪ 115כולל כניסה למוזיאון
ומופע נגינה)
 Ibיום שישי ,י״ט בכסלו ( 10.00 ,)21.11עד 12.00

יום חמישי ,י״ א בכסלו ( 18.00 ,) 14.11עד 20.00

'אבירים ואגדות בין הסמטאות'
ראה 7.11
■■ IVJ

 |1עיר בהר  -ארמון הנציב
מדרי ך דורון פוקסמן |
יש להצטייד בפנסים

חנוכה

יום חמישי ,י״ א בכסלו ( 16.00 ,) 14.11עד 19.00

 1011צלבנים מבית
בעקבות מבנים וסיפורים צלבנים
| מחיר ₪ 95
מדריכה ננוע בודנר |
(כולל כניסה לכנסייה הלותרנית)

מחיר ₪ 55

למידע על סיורי חנוכה למ שפחו ת וליחידים
ראה פירוט בצידו השני של העמוד
יום שישי ,כ”ו בכסלו ( 9.00 ,)29.11עד 12.00

' I1MMאיש העם'
 B P Sיום שישי ,י׳'ב בכסלו ( 9.00 ,) 15.11עד 13.00

 lO Hערבסקה
קסם האמנות המוסלמית
מדריכה חדווה אבו-חצירא | מחיר ₪ 120
(כולל כניסה למוזיאון לאמנות האסלאם)

בעקבות הנשיא השני יצחק בן־צבי
מדריכה תרצה רבינוביץ | מחיר  | ₪ 40הסיור מסובסד על
ידי יד יצחק בן־צבי וכולל הסעה להר המנוחות ובחזרה
 ISTOJיום חמישי ,ב' בטבת ( 16.00 ) 5.12עד 19.00

 I1MMמרכז העיר המזרחית
k ljn l

יום שישי ,י׳'ב בכסלו ( 10.00 ,) 15.11עד 12.00

מדריכה עופרה רגב %I

| מחיר ( ₪ 100כולל אבטחה)

^  1 1שלוש דתות בעיר אחת
סיור בעיר העתיקה
מדריכה לירון אלקלומברה | מחיר ₪ 45
■By

יום חמישי ,י״ ח בכסלו ( 18.00 ,)21.11עד 20.00

דףל  |6יום חמישי ,ב' בטבת ( 17.00 ,) 5.12עד 19.00

' |H 3מעורב ירושלמי'
סיור בשכונות הנחלאות
מדריכה אלומה מונקידם-לאו |

| מחיר ₪ 45

!' ISSIאבירים ואגדות בין הסמטאות'
ראה 7.11

 ]K T Oיום שישי ,ג' בטבת ( 9:30 ,)6.12עד 13:30

Yidish on the Streets
יום חמישי ,י״ ח בכסלו ( 16.00 ,)21.11עד 19.00

 ItMMקדושה חדשה
מסורות קדושות ומקדשים בעיר החדשה
מדריך יעד בירן | מחיר ₪ 80

Tour and Lecture about Ashkenazi Jewry
T o u r Guide Yaad Biran | Cost 110 NIS

יום שישי ,ג' בטבת ( 9.00 ,)6.12עד 12.00

יום חמישי ,ט"ז בטבת ( 17.00 ,) 19.12עד 19.00

'בתחבולות תעשה לך מלחמה'

'חולמים ובונים'

בעקבות פעילות האצ"ל והלח׳׳י
מדריך ישי חדד | מחיר ₪ 80

בעקבות בוני השכונות הראשונות
מדריך עידו וינטר | מחיר ₪ 45

יום שישי ,ג' בטבת ( 14.30 ,)6.12עד 17.15

 ]KTC1יום שישי ,י"ז בטבת ( 9.00 ,)20.12עד 12.00

זמן קדוש ,מקום קדוש

 ItMMלקראת חג המולד בירושלים
מדריכה שרית פרי | מחיר ₪ 80

ראה 8.11
יום שישי ,ג' בטבת ( 10.00 ,)6.12עד 12.00

יום שישי ,י"ז בטבת ( 11.30 ) 20.12עד 14.30

'בין שמים וארץ'

'לכה דודי'

סיור על גגות העיר העתיקה
מדריך אביב הרצליך | מחיר ₪ 45

ראה 22.11
יום שישי ,י"ז בטבת ( 10.00 ) 20.12עד 12.00

יום חמישי ,ט' בטבת ( 16.00 ,) 12.12עד 19.00

'מבורות המים לכיכר השוק'
בעקבות שיריה של נעמי שמר
מדריכה רותי מגל | מחיר ₪ 80

כמו מתוך תמונה
סיור בכפר הציורי עין כרם
| מחיר ₪ 45
מדריכה שפרה איסלנד |
יום שלישי ,כ"א בטבת ( 18.00 ,)24.12עד 21.00

fc y jJ

יום חמישי ,ט' בטבת ( 17.00 ,) 12.12עד 19.00

'הרי זה נווה במדבר'
סיור במושבה הגרמנית
מדריך עידו וינטר | מחיר ₪ 45
[  I S Wיום שישי ,י' בטבת ( 9.00 ,) 13.12עד 12.00

בעקבות ש"י עגנון בשכונת תלפיות

לקראת חג המולד בירושלים
ראה 20.12
 ] ■ TCTיום חמישי ,כ"ג בטבת ( 16.00 ,)26.12עד 19.00

 ]tM|Jאומנות וקולינריה במתחמי
העדות בנחלאות
מדריך עודד אמיתי | מחיר ( ₪ 105כולל טעימות)

מדריכה אפרת קמפניינו | מחיר ₪ 80
 Ic t r Iיום חמישי ,כ"ג בטבת ( 17.00 ,)26.12עד 19.00
 E r aיום שישי ,י' בטבת ( 10.00 ,) 13.12עד 12.00

' |H 3סיורובע' ברובע היהודי בירושלים
מדריך יאיר ברוש |

| מחיר ₪ 45

 ISTO Jיום חמישי ,ט"ז בטבת ( 16.00 ) 19.12עד 19.00

 ILttyyjבעקבות יוסי בנאי ומשפחתו
בנחלאות

' |B 3אין כמו יפו בלילות'
על המרכז המתחדש של העיר ירושלים
מדריכה נעמה ניסני | מחיר ₪ 45
יום שישי ,כ"ד בטבת ( 10.00 ,)27.12עד 12.00

 tMUבמורד הר הזיתים
מדריכה ענת הופמן |

 | $מחיר ( ₪ 100כולל אבטחה)

מדריכה נורית בזל | מחיר ₪ 90
 I g r aיום שישי ,כ"ד בטבת ( 10.00 ,)27.12עד 12.00
יום חמישי ,ט"ז בטבת ( 20.00 ) 19.12עד 23.00

לא על הלחם לבדו...
ראה 21.11

 |H 3אירופה בלב ירושלים
סיור בעקבות מעצמות אירופה בלב ירושלים
מדריכה שמחה בלנגס | מחיר ₪ 45

הרצאות ,כנסים,
ערבי עיון וחוויה

מהתם להכא
ערב עיון לכבוד צאת הספר מהתם להכא ,סיפור חיים של עובד אחד :יחיאל מיכל
שלמה זלמן פוחצ'בסקי ,בהוצאת יד בן־צבי
יום שלישי ,ב' בכסלו ( ,)5.11בין השעות  20:30-18:30במוזיאון ראשון לציון ,רח' אחד העם ,2
פינת כיכר המייסדים ,ראשון-לציון

מ 0פר המקומות מוגבל ,הכניסה ללא תשלום בהרשמה מראש
ronitm @ hironit.co.il | 03-9598862/90
www.ybz.org.il | rishonlezion-museum.org.il

הקונגרס הארכאולוגי ה 39-בישראל
לציון  100שנים לייסודה של החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
יום רביעי ,ג' בכסלו ( ,)6.11בין השעות  16:30-9:00באודיטוריום יד בן־צבי ,רח' אבן גבירול  ,14ירושלים

מושב ראשון מחקר המאוזוליאום של הורדוס בהרודיון
מושב שני  100שנים לייסוד החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
מושב שלישי חידושים במחקר הארכאולוגי של בתי הכנסת
בשיתוף

הכניסה חופשית | לפרטים 02-5398822
machonEI@ybz.org.il

החברה לחקירת
ארץ ישראל ועתיקותיה

רשות העתיקות

מבט צילומי :בין היסטוריה פרטית להיסטוריה ציבורית
לפני קום המדינה
כנס ארכיון התמונות בנושא חקר אלבומי משפחה בישראל
יום חמישי ,ד' בכסלו ( ,)7.11בין השעות  ,15:30-10:00בצריף הנשיא ,יד בן־צבי ,אבן גבירול  14ירושלים

הרצאת מבוא חקר אלבומי משפחה :שיטות וגישות | מושב ראשון צילום ממסדי וצילום פרטי
מושב שני בין הפרטי לציבורי באלבום המשפחתי | הרצאת סיכום 'אוצרי הארץ' סידור תמונות על קיר
הבית וקירות מבני ציבור
בסיוע

הכניסה חופשית | לפרטים 02-5398822
machonEI@ybz.org.il

יהדות חזותית בשלהי העת העתיקה
ערב עיון לכבוד צאת ספרו של ישראל לוין Visual Judaism in Late Antiquity:
 Historical Contexts of Jewish A rtבהוצאת אוניברסיטת ייל
יום שני ,ח' בכסלו ( ,) 11.11בין השעות  ,20:30-18:30בצריף הנשיא ,יד יצחק בן־צבי ,אבן גבירול  , 14ירושלים

בהשתתפות פרופ' רינה טלגם יו"ר | פרופ' ישעיהו גפני | פרופ' זאב וייס | פרופ' שלום צבר | מגיב פרופ' ישראל לוין

הכניסה חופשית | לפרטים machonEI@ybz.org.il | 02-5398822

כפות רגלים ענקיות מראשית ישראל מבקעת הירדן
ערב בסדרה 'מבט אל העבר'  -חידושים בארכאולוגיה ,על שם ד"ר דוד עמית ז"ל
יום רביעי ,ח' בטבת ( ,) 11.12בין השעות  ,20:30-18:30ביד יצחק בן־צבי ,רח' אבן גבירול  , 14ירושלים

מרצה פרופ' אדם זרטל ,אוניברסיטת חיפה | מגיב ד"ר עופר שיאון ,רשות העתיקות

הכניסה חופשית | לפרטים liat@ ybz.org.il | 02-5398822
רשות העתיקות

מסעות ארץ ישראל ורישומם
ערב עיון בשיתוף עם החוג ללימודי ארץ ישראל ,המכללה האקדמית הרצוג
יום שני ,כ' בטבת ( ,)23.12בין השעות  20:30-17:30בצריף הנשיא ,יד יצחק בן־צבי ,אבן גבירול  , 14ירושלים

בהשתתפות ד"ר עמוס גאולה ,ד"ר רון וקס ,ד"ר זאב זיוון ,ד"ר יהונתן יעקבס ,אורית מרגליות,
פרופ' יוסף עופר ,פרופ' יצחק קראוס ,ד"ר דורון שר אבי

הכניסה חופשית | לפרטים 02-5398822
machonEI@ybz.org.il
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סיורי חנוכה למשפחות וליחידים
יום חמישי ,כ”ה בכסלו ( 16.30 ,)28.11עד 19.30

 I g r o jיום ראשון ,כ״ח בכ סלו ( | ) 1.12יום שלי שי,

'נוסח ירושלים'
סיור בבתי כנסת נסתרים
מדריך חוקר בתי הכנסת ,ד׳׳ר ראובן גפני
לבוש צנוע נשים בחצאיות וגברים בכיסוי ראש | ₪ 80

ל' בכ סלו ( | ) 3.12יום רביעי ,א' בטבת () 4.12
 11:00עד 13:00

חדש! חמש מנורות בצריף אחד
פעילות אייפדים מדליקה במתחם צריף הנשיא

1

it

■ן יום חמישי ,כ״ה בכ סלו ( | ) 28.11יום שני,

 ₪ 40למבוגר ₪ 20 ,לילד

כ” ט בכ סלו ( | ) 2.12יום רביעי ,א' בטבת

 I S g nיום ראשון ,כ״ח בכסלו ( 10.00 ,) 1.12עד 13.00

( 16.30 ,)4.12עד 19.30

'עיר עוטפת אור'

 |tMUירושלים של מלכי בית חשמונאי
מדריך ארז ברטמן | ( ₪ 105כולל כניסה למנהרות הכותל)

סיור חנוכיות בירושלים שבין החומות
מדריכה נעמה ניסני | סיור למשפחות | ₪ 45

 Ie t o jיום ראשון כ״ח בכסלו (,) 1.12
B y

יום שישי ,כ״ו בכסלו ( 9.30 ,)29.11עד 12.30

מנורה וענפי זית
סיור לעמק המצלבה ולמנורת הכנסת
מדריכה מיכל בן משה | סיור למשפחות | ₪ 45

יום שלישי ,ל' בכסלו ( 16.30 ,) 3.12עד 19.30

מעורב ירושלמי
סיור 'מדליק' בשכונות לב העיר
סיור למשפחות | ₪ 45
יום שלישי ,ל' בכסלו ( 16.30 ,) 3.12עד 19.30

חנוכיות ,אורות ומנורות
מדריכה רינת פשין | ₪ 80

בואו לסייר איתנו גם בחנוכה
סיורים לאור נרות החג ,לקבוצות מאורגנות בתיאום מראש
לפרטים והזמנות לקבוצות מאורגנות בלבד02-5398876 :
לאן נעלמה מנורת המקדש?
סיורי חנוכה למשפחות במרכז 'אריאל' לתולדות ירושלים בימי התנ״ך
הדרכה בת כשעה וכוללת מיצג אור-קולי ,דגם העיר בימי התנ׳׳ך והדרכה משפחתית פעילו

לפרטים ולהרשמה 02-6286288

פרסומים חדשים

מגילות מדבר יהודה  -החיבורים העבריים
כרך שני
אלישע קימרון
 423עמ' |  | ₪ 120מחיר למנויי כתבי העת ולמשתתפי קורסי יד בן־צבי ₪ 90

סדר עולם  -מהדורה מדעית ,פירוש ומבוא
(שני כרכים)
חיים מיליקובסקי
 326עמ' כרך א' 711 ,עמ' כרך ב' |  | ₪ 299מחיר למנויי כתבי העת ולמשתתפי קורסי יד בן־צבי ₪ 224

לכיש בתקופת המקרא
סיפור של בניין והרס ,חפירה ושחזור
דוד אוסישקין
 376עמ' |  | ₪ 160מחיר למנויי כתבי העת ולמשתתפי קורסי יד בן־צבי ₪ 120

הסלע האדום
המסעות האסורים לפטרה
נסיה שפרן
 516עמ' |  | ₪ 109מחיר למנויי כתבי העת ולמשתתפי קורסי יד בן־צבי ₪ 82

חלומות ודיפלומטיה
קונסולים אמריקנים בירושלים במאה ה19-
נירית שלו-כליפא ,דינה גרוסמן (אוצרות ועריכה)
 164עמ' |  | ₪ 89מחיר למנויי כתבי העת ולמשתתפי קורסי יד בן־צבי ₪ 67

חנות הספרים
החנות פתוחה בימים ראשון-חמישי בין השעות 15:00-8:00
טל  | 02-5398833פקס bookstore@ybz.org.il | 02-5398838
רכישה מקוונת באמצעות האתר  | w w w .y b z.o rg .ilדמי משלוח ₪ 20

