צילום :ד"ר אבישי טייכר

מלחמת היהודים עם הרומאים
יחסי יהודה ורומא בימי שלום ומלחמה
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המפגש מחולק לשני חלקים ,עם הפסקה ביניהם  

רכזת הקורס :שרון זמיר־גולדפרב | שכר הלימוד 440 :ש״ח
יום שלישי ,4.1.2022 ,ב' בשבט תשפ"ב

עלייתה של רומא

רומא בתקופת הרפובליקה ושלטונה בפרוביניקיות.
מרצה :פרופ' דניאלה דוויק
יום שלישי ,11.1.2022 ,ט' בשבט תשפ"ב

השלום הרומאי

אוגוסטוס ,הורדוס ומה שביניהם  .
מרצה :פרופ' ישעיהו גפני
יום שלישי ,18.1.2022 ,ט"ז בשבט תשפ"ב

חידת עומרית

על גבולות ומקדשים ,גיאופוליטיקה ותרבות  -תוך התבוננות בחורבת עומרית.
מרצה :פרופ' ציונה גרוסמארק
יום שלישי ,25.1.2022 ,כ"ג בשבט תשפ"ב

'אומה זו – מן השמים המליכוה'

על המרידה ברומא ועל ההתנגדות לה בכתבי יוספוס ובספרות חז“ל.
מרצה :ד"ר מאיר בן־שחר
יום שלישי ,1.2.2022 ,ל' בשבט תשפ"ב

הקולוסאום ,שער טיטוס ומקדש השלום

מה לקיסרים הפלאביים ,מדכאי המרד ביהודה
ומחריבי ירושלים ,ולתנופת הבנייה האדירה ברומא?
מרצה :ד"ר דורון לופז
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צילום :ד"ר אבישי טייכר

מלחמת היהודים עם הרומאים

(המשך)

יום שלישי ,15.2.2022 ,י"ד באדר א תשפ"ב

מרד התפוצות

היקפם של המאורעות ,הנסיבות לפרוץ המרד,
ועל מה מבוססות ידיעותינו.
מרצה :פרופ' ישעיהו גפני
יום שלישי ,22.2.2022 ,כ"א באדר א תשפ"ב

הנצחת הנצחון

הקיסרים הפלאביים ,ויהודה אחרי חורבן ירושלים והמקדש.
מרצה :פרופ' בועז זיסו       
יום שלישי ,1.3.2022 ,כ"ח באדר א תשפ"ב

יש חיים אחרי ?70

הנהגה יהודית וחיים יהודיים בדור יבנה.
מרצה :ד”ר דורון לופז
יום שלישי ,8.3.2022 ,ה' באדר ב תשפ"ב

"ועכשיו הוא שדה פרגים"

המרחב החקלאי הרומי ושדות הקרב בארץ ישראל.
מרצה :ד"ר רפי לואיס
יום שלישי ,15.3.2022 ,י"ב באדר ב תשפ"ב

"דרך כוכב מיעקב"

האם היה בר־כוכבא משיח בעיני חכמים?
מרצה :ד"ר מאיר בן־שחר
יום שלישי ,22.3.2022 ,י"ט באדר ב תשפ"ב

רבי ואנטונינוס

לדמותו של רבי יהודה הנשיא ומערכת יחסיו עם השלטון הרומי.
מרצה :פרופ' ציונה גרוסמארק
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