ציור :ס' בוטיצ'לי

לקראת עולם חדש

אירופה בראשית העת החדשה ומקומם של היהודים בה
 12הרצאות | בימי רביעי מדי שבוע |  | 10:45-9:00בזום

המפגש מחולק לשני חלקים ,עם הפסקה ביניהם  

רכזת הקורס :נעמה ניסני | שכר הלימוד₪ 480 :
יום רביעי ,5.1.22 ,ג' בשבט תשפ"ב

עובדות החיים סביב  :1500לקראת עולם חדש?
אירופאים בשנת  1500לא ידעו שהם חיים בעת החדשה המוקדמת ,או באירופה ...נראה תמונת מצב
חברתית ,דמוגרפית ,כלכלית ותרבותית ערב פריצת המודרנה :עולם רחוק מאתנו מרחק רב.
מרצה :פרופ' דרור ורמן
יום רביעי ,12.1.22 ,י' בשבט תשפ"ב

הרנסנס האיטלקי

נדון בסיבות הכלכליות ,החברתיות ,הפוליטיות והדתיות לצמיחת הרנסנס האיטלקי ונבחן את הרעיונות
החדשניים בתחום החברה והפוליטיקה ואת השפעתם על הממסד הדתי ועל מקומו של האדם בחברה.
מרצה :יוליה בשדסקי־ליבוביץ
יום רביעי ,19.1.22 ,י"ז בשבט תשפ"ב

המהפכה הפרוטסטנטית  -דרך חלופית לגאולה

מה היו מניעיהם של מתקני הכנסייה ובראשם מרטין לותר? מי תמך בהם ומדוע? מהי תרומתו של הדפוס
להצלחת הרפורמציה? כיצד השפיעה מהפכה זו על התרבות ,הפוליטיקה והכלכלה באירופה?
מרצה :פרופ' מירי אליאב־פלדון
יום רביעי ,26.1.22 ,כ"ד בשבט תשפ"ב

יחסי יהודים-נוצרים בימי הרפורמציה

בצד סובלנות דתית וחברתית ,יחסי שכנות והשפעות בין־תרבותיות ,חוו היהודים הדרה ואפליה ,פרעות
וגירושים .נדון ביחסו של לותר היהודים וב"הבראיזם הנוצרי"  -העיסוק הנוצרי בעברית ובלימודי יהדות.
מרצה :ד"ר איה אלידע
יום רביעי ,2.2.22 ,א' באדר א' תשפ"ב

מ"נוצרים חדשים" ל"יהודים חדשים" :הקהילה הפורטוגזית באמסטרדם

בתחילת המאה ה־ 17התפתחה קהילה יהודית באמסטרדם של אנוסים מפורטוגל שחזרו ליהדות .נכיר את
נסיבות שיבתם ליהדות ומדוע יש הרואים ב"יהודים החדשים" את ראשית המודרנה בעם היהודי.
מרצה :אוריאל פיינרמן
יום רביעי ,9.2.22* ,ח באדר א' תשפ"ב

*מפגש זה יחל בשעה 11:30

האימפריה העות'מאנית באירופה  -ואירופה באימפריה העות'מאנית

עמים אירופיים תיארו את הנוכחות העות'מאנית בדיעבד כשלטון זר ועריץ ,אך בפועל כולם ראו בה חלק
בלתי נפרד מהמרקם האירופי .נראה כיצד אי אפשר
להבין את אירופה בלי העות'מאנים ,וההיפך.
מרצה :פרופ' מירי שפר־מוסנזון

לרשימת הקורסים

14

להרשמה >

למידע נוסף ולהרשמה > act.ybz.org.il | 02-5398855 | rishum@ybz.org.il

ציור :ס' בוטיצ'לי

לקראת עולם חדש

(המשך)

יום רביעי ,16.2.22 ,ט"ו באדר א' תשפ"ב

היהדות העות'מאנית  -קווים לדמותה

נעסוק בצביון הדמוגרפי ,במוסדות הקהילה ,בעיסוקים הכלכליים ובדמותה התרבותית של יהדות
האימפריה העות'מאנית  -שהייתה ליבה של הפזורה הספרדית המזרחית דוברת הלדינו.
מרצה :פרופ' ירון בן־נאה
יום רביעי ,23.2.22 ,כ"ב באדר א' תשפ"ב

האמנות החדשה של מערב אירופה

במאה ה־ 13הופיעו באסיזי ניצוצות מבשרים לאמנות החדשה .נבחן מה הם מאפייניה ולמה הופיעה דווקא
בתקופה זו ובאזור זה ,ונכיר את האמן ההוגה ג'וטו ואת הריאליזם הפיזי והפסיכולוגי בציוריו.
מרצה :ד"ר אירה צ'רנסקי
יום רביעי ,2.3.22,כ"ט באדר א' תשפ"ב

הרנסנס של המכשפות

נתחקה אחר דימוי המכשפה מסוף המאה ה־ 15ונסביר את רכיביו .כיצד ייתכן שאמנים ציירו סצנות כישוף
בעיצומו של ציד מכשפות אכזרי? מדוע מכשפות העדיפו לרכוב על מטאטא ולטגן פנקייקים?

גמדים ,משוגעים ונשים שעירות – דמות "האחר"

נכיר קבוצות חברתיות חריגות ודחויות ,כפי שתוארו באמנות המאות ה־ 15עד ה־ .17מדוע עסקו אמני
הרנסנס הנשגב בגמדים ובמשוגעים? מי היה קהל היעד ליצירות אלה? האם התיאורים אכן שליליים?
מרצה :ד"ר גיא טל
יום רביעי ,9.3.22,ו' באדר ב' תשפ"ב

המהר"ל ,פראג והקהילה היהודית

המהר"ל מפראג ,מחשובי הרבנים בזמנו ,נדחה שוב ושוב ממשרת הרבנות בפראג .מה היה האיום בו
ובהגותו? מה חשב על תפקיד הקהילה בעידן של שינויים? איך נראו חיי היהודים בפראג במאה ה־?16
מרצה :ד"ר אורית רמון
יום רביעי ,16.3.22 ,י"ג באדר ב' תשפ"ב

חדרי פלאות :התיאטרון של הידע

אספנים עשירים באירופה ארגנו במעונם הפרטי חללי תצוגה ולימוד של אובייקטים יקרים ומופלאים .נבחן
כיצד הכלאות בין אמנות ,עיצוב ,מדע וטבע מתקיימות ב"חדר הפלאות" ,מבשרו של המוזיאון.
מרצה :ד"ר גיא טל
יום רביעי ,23.3.22 ,כ' באדר ב' תשפ"ב

"ואף על פי כן נוע תנוע" :המהפכה הקופרניקאית

מתי נגמרו ימי הביניים? נתמקד במהפכה הקופרניקאית שדחתה את המדע האריסטוטלי ,בפרטים
חדשים על חייו של מחוללה ובחלקם של ג'ורדנו ברונו,
גלילאו גליליי ויוהנס קפלר בביסוס המהפכה.
מרצה :פרופ' אבשלום אליצור
לרשימת הקורסים
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