יום ראשון ,ו' בניסן ,תשע"ד )(6.4.2014
 7:00סיור אשדוד ים ,אשקלון

יד יצחק בן־צבי
המרכז ללימודי ארץ ישראל

מדריך ד''ר שמעון גת

 18:00סיום משוער ברעננה
חופשת פסח
יום ראשון ,כ"ז בניסן ,תשע"ד )(27.4.2014
 9:00העולם הבא בהגות המוסלמית

ד"ר מיכל לוי ,שפה וספרות ערבית ,האוניברסיטה העברית

 10:45יום הדין ותחיית המתים במסורת המוסלמית
ד"ר מיכל לוי

 16מפגשי הרצאות ושישה סיורים
בימי ראשון מדי שבוע
משעה  9:00עד 12:15
ההרצאות מתקיימות בבית יד לבנים
רח' האחוזה  ,147רעננה

יום הזכרון ויום העצמאות

רכזת הקורס מימי שחם
מנחה רחל שרייבר-כהן

יום ראשון ,י"א באייר ,תשע"ד )(11.5.2014
 7:00סיור שרידים מוסלמים לא מוכרים בירושלים*

שכר הלימוד ₪ 3,000

מסלול מרכז דוידסון ,הר הבית וכנסית הקבר
מדריך פרץ ראובן

 18:00סיום משוער ברעננה

 112שעות שנתיות

*לבוש צנוע

ל"ג בעומר
יום ראשון ,כ"ה באייר ,תשע"ד )(25.5.2014
" 9:00השקני ישישה באשישה":
שירי יין בשירת החול העברית

ד"ר חביבה ישי ,ספרות עברית ,אוניברסיטת בן גוריון

10:45

מוסיקה דתית מוסלמית

ד"ר אמציה בר יוסף ,האקדמיה למוסיקה ,ירושלים

יד יצחק בן־צבי

המרכז ללימודי ארץ ישראל

בנתיבי דתות
בארץ ישראל

טל'02-5398855 :
פקס'02-5636449 :

יהדות ,נצרות ואסלאם

www.ybz.org.il
had@ybz.org.il

תשע“ד | 2013-14

אבן-גבירול  ,14רחביה ,ת"ד  ,7660ירושלים 91076
שעות המשרד :בימים א'-ה' בשעות  8:00עד 15:30
ט.ל.ח | הזכות לשינויים שמורה

רעננה

יום ראשון ,ז' בכסלו ,תשע"ד )(10.11.2013
 9:00התרבות הערבית השבטית בתקופה
הקדם אסלאמית )הג'הליה(

ד"ר אלי שטרן ,לימודי אסלאם והמזרח התיכון

 10:45מקורות האסלאם – זיקת האסלאם
ליהדות ,לנצרות ולפאגניות בחצי האי ערב
ד"ר אלי שטרן

יום ראשון ,י"ד בכסלו ,תשע"ד )(17.11.2013
 9:00הנביא מוחמד  -מחולל דת האסלאם

ד"ר מירי שפר-מוסנזון ,היסטוריה של המזרח התיכון
ואפריקה ,אוניברסיטת תל אביב

 10:45הקוראן  -מבנה הספר ועיקרי תוכנו
ד"ר מירי שפר-מוסנזון

יום ראשון ,כ"א בכסלו ,תשע"ד )(24.11.2013
 9:00החדית'  -התורה שבעל פה
ד"ר אלי שטרן

 10:45הלכה ומשפט באסלאם
ד"ר אלי שטרן

חופשת חנוכה
יום ראשון ,ה' בטבת ,תשע"ד )(8.12.2013
 9:00יחס האסלאם לדתות המונותיאיסטיות
ד"ר אלי שטרן

 10:45מעמד היהודים באסלאם
ד"ר אלי שטרן

יום חמישי ,י"ב בטבת ,תשע"ד )(15.12.2013
 9:00הח'ליפים הראשונים ובית אומיה
ד"ר שמעון גת ,חוקר תולדות ארץ ישראל

 10:45התפתחות קדושת ירושלים באסלאם
ד"ר שמעון גת

יום ראשון ,י"ט בטבת ,תשע"ד )(22.12.2013
 7:00סיור רמלה
מדריך ד"ר שמעון גת

 17:00סיום משוער ברעננה

יום ראשון ,כ"ו בטבת ,תשע"ד )(29.12.2013
 7:00סיור ירושלים באסלאם*

מסלול בית הספרים הלאומי ,הר הבית ומוזיאון רוקפלר
מדריכה עפרה רגב

 18:00סיום משוער ברעננה
* בלבוש צנוע

יום ראשון ,ד' בשבט ,תשע"ד )(5.1.2014
 9:00הגניזה הקהירית
פרופ' נחם אילן ,מכון לנדר

 10:45צמיחת הקראות
פרופ' נחם אילן

יום ראשון ,י"א בשבט ,תשע"ד )(12.1.2014
חופשה
יום ראשון ,י"ח בשבט ,תשע"ד )(19.1.2014
 9:00שלטון בית עבאס
ד"ר שמעון גת

 10:45הפילוג הסוני-שיעי באסלאם
ד"ר שמעון גת

יום ראשון ,כ"ה בשבט ,תשע"ד )(26.1.2014
 9:00אדריכלות ואמנות מוסלמית

ד"ר קטיה ציטרין-סילברמן ,ארכאולוגיה ,האוניברסיטה העברית

 10:45המשך

ד"ר קטיה ציטרין-סילברמן

יום ראשון ,ב' באדר א' ,תשע"ד )(2.2.2014
 9:00מצוות היסוד באסלאם
ד"ר מירי שפר-מוסנזון

 10:45החגים באסלאם

ד"ר מירי שפר-מוסנזון

יום ראשון ,ט' באדר א' ,תשע"ד )(9.2.2014
 9:00טקסים ומעברים במעגל החיים המוסלמי
ד"ר הדס הירש ,ערבית ,מכללת אורנים

 10:45טקסי החג'  -סמלים ומשמעות בעבר ובהווה
)בליווי סרט(
ד"ר הדס הירש

)((16.2.2014
יום ראשון ,ט"ז באדר ב' ,תשע"ד 16.2.2014
 9:00הנצרות בארץ ישראל תחת שלטון האסלאם
גב' יסכה הרני ,חוקרת נצרות

 10:45המשך
יום ראשון ,כ"ג באדר א' ,תשע"ד )(23.2.2014
 9:00יחסי יהודי ארץ ישראל והתפוצות
פרופ' נחם אילן

 10:45יצירה יהודית בצל הסהר
פרופ' נחם אילן

יום ראשון ,ל' באדר א' ,תשע"ד )(2.3.2014
 9:00האסלאם והנצרות בהגות היהודית

ד"ר אסתי אייזמן ,היסטוריה ופילוסופיה ,האוניברסיטה הפתוחה

 10:45ארץ ישראל בהגות היהודית
ד"ר אסתי אייזמן

יום ראשון ,ז' באדר ב' ,תשע"ד )(9.3.2014
 9:00מלחמת הקודש באסלאם  -להלכה ולמעשה
פרופ' יצחק רייטר ,מכון ירושלים לחקר ישראל

 10:45הווקף המוסלמי
פרופ' יצחק רייטר

חופשת פורים
יום ראשון ,כ"א באדר ב' ,תשע"ד )(23.3.2014
 7:00סיור הרובע המוסלמי בירושלים -
בימי הביניים ובימינו*
מדריכה עפרה רגב

 18:00סיום משוער ברעננה
* לבוש צנוע

יום ראשון ,כ"ח באדר ב' ,תשע"ד )(30.3.2014
 7:00סיור טבריה וסביבתה
מדריך ד''ר שמעון גת

 18:00סיום משוער ברעננה

