יום שני ,א' באדר ב' ,תשע"ד )(3.3.2014
 8:45כיצד נוצרה התנועה הפרנקיסטית
בידי רבנים וכמרים

ד"ר פאבל מצ'ייקו ,מחשבת ישראל ,האוניברסיטה העברית

 10:30באך ,מוצרט ,בטהובן ועוד -
מהבארוק אל הקלאסיקה במוסיקה
סמדר כרמי גיברמן

 12:10המשך – מהקלאסיקה אל הרומנטיקה
סמדר כרמי גיברמן

יום שני ,ח' באדר ב' ,תשע"ד )(10.3.2014
 8:45מיהודים פולנים ליהודי 'תחום המושב' –
ראשיתה של יהדות רוסיה הצארית
ד"ר נתן שיפריס

 10:30המשך
 12:10השטעטל – דימוי ומציאות
ד"ר יהודית קליק

יום שני ,י"ב באייר ,תשע"ד )(12.5.2014
 08:45נפוליאון והיהודים
שם המרצה יפורסם

 10:30החסידות בעולם החדש

פרופ' יצחק קראוס ,ראש מכללת הרצוג

 12:10מה חידשה תנועת חב"ד?
פרופ' יצחק קראוס

יום שני ,י"ט באייר ,תשע"ד )(19.5.2014
 8:45חסידות ברסלב והתבודדות
כמדיטציה יהודית

ד"ר תומר פרסיקו ,דתות זמננו ,אוניברסיטת תל אביב

 10:30מהשכלה לרפורמה ,היווצרות התנועה
הרפורמית ביהדות גרמניה וארה"ב
פרופ' יהוידע עמיר ,היברו יוניון קולג'

 12:10זרמים ליברליים ביהדות זמננו

ד"ר בני בראון ,מחשבת ישראל ,האוניברסיטה העברית

 10:30קראווג'ו :סקס ,אלימות ואמנות

ד"ר אריה מורגנשטרן

ד"ר גיא טל

 12:10האדם הראשון ,האביר האחרון :דון קיחוטה

ד"ר טלי ארטמן-פרטוק ,ספרות עברית וביה"ס לספרויות,
האוניברסיטה העברית

יום שני ,כ"ט באדר ב' ,תשע"ד )(31.3.2014
 8:45הולדת הנפש מרוח הטרגדיה:
המהפיכה השקספירית
ד"ר טלי ארטמן-פרטוק

 10:30האם ספרים עושים מהפכות?
הנאורות והמהפכה הצרפתית
פרופ' עמוס הופמן

 12:10המשך
יום שני ,ז' בניסן ,תשע"ד )(7.4.2014
 07:30סיור מערת המכפלה וסביבתה
מדריכים חיליק אברג'ל ,נדב אברמוב

פסח
יום ראשון-שני ,כ"ז-כ"ח בניסן ,תשע"ד )(27-28.4.2014
 07:30סיור אנשים ,נופים וישובים בארץ הגליל
מדריכים ניר קינן וד"ר חגי עמיצור
לינה מלון לביא

פרטים מלאים ומחירי הלינה יפורסמו בחוזר נפרד

 25מפגשים בני  3הרצאות כל אחד
ושמונה סיורים בימי שני ,מדי שבוע
משעה  8:45עד 13:30
ביד בן־צבי ,ירושלים
עם תום הקורס סיור לאוקראינה,
בארגון ובאחריות חברת נסיעות
 214שעות שנתיות

פרופ' יהוידע עמיר

פורים
יום שני ,כ"ב באדר ב' ,תשע"ד )(24.3.2014
 8:45הבארוק והרוקוקו ,אמנות אירופאית
במאות ה 17-וה18-
ד"ר גיא טל ,אמנות ,האוניברסיטה העברית,
בצלאל ,מכללת שנקר

יד יצחק בן־צבי
המרכז ללימודי ארץ ישראל

יום שני ,כ"ו באייר ,תשע"ד )(26.5.2014
 8:45גווני האורתודוכסיה במאה ה– 19-
מן החת"ם סופר עד לרש"ר הירש

 10:30הרקע המשיחי לעליות לארץ ישראל
במאה השמונה עשרה )ת"ק – תקל"ז(

 12:10הרקע המשיחי לנסיון עליית הגר"א ועליית
תלמידיו לארץ ישראל )תקל"ח – תקס"ח(
ד"ר אריה מורגנשטרן

יום שני ,ד' בסיון ,תשע"ד )(2.6.2014
 07:30סיור ד'האר אל עומר ,שליט הגליל
מדריכים ד"ר יעל בוכמן ,ניר קינן

יום שני ,י"א בסיון ,תשע"ד )(9.6.2014
 8:45אביב העמים
שם המרצה יפורסם

 10:30מבשרי הלאומיות היהודית המודרנית
ד"ר נתן שיפריס

 12:10מבשרי הציונות
יום שני ,י"ח בסיון ,תשע"ד )(16.6.2014
 8:45מעמד האישה ,הכמיהה לציון ועוד ,תמורות
ביהדות מזרח אירופה בראי ספרות היידיש
ד"ר מרדכי יושקובסקי ,מרכז להנחלת תרבות יידיש,
מכללת לוינסקי לחינוך ,משרד החינוך

 11:00מופע ומסיבת סיום

יד יצחק בן־צבי

המרכז ללימודי ארץ ישראל
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had@ybz.org.il

תמורות
העולם היהודי באירופה מימי הביניים
אל העת החדשה
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

ירושלים

יום שני ,י' בחשוון ,תשע"ד )(14.10.2013
 8:45פתיחת הקורס
 09:30מתי מתחילה העת החדשה
ולמה זה אכפת לנו?

פרופ' דרור ורמן ,היסטוריה ,האוניברסיטה העברית

 11:30יהודים בעידן התגליות

ד"ר אורית רמון ,היסטוריה של עם ישראל,
האוניברסיטה העברית והאוניברסיטה הפתוחה

יום שני ,י"ז בחשוון ,תשע"ד )(21.10.2013
 8:45דמות היהודי והיהדות באמנות האיטלקית
והגרמנית של המאות ה 15-וה16-
פרופ' שלום צבר ,פולקלור ותולדות האמנות,
האוניברסיטה העברית

 10:30דיוקנו של איש הרנסנס

יוליה ברשדסקי ליבוביץ ,היסטוריה ,פילוסופיה
ומדעי היהדות ,האוניברסיטה הפתוחה

 12:10אזרח :האידיאל מול המציאות
בתקופת הרנסנס
יוליה ברשדסקי ליבוביץ

יום שני ,כ"ד בחשוון ,תשע"ד )(28.10.2013
 8:45הרפורמציה שלפני הרפורמציה
ד"ר אורית רמון

 10:30הרפורמציה הפרוטסטנטית -
נסיבות פריצתה והסיבות להצלחתה

ד"ר איה אלידע ,היסטוריה ,האוניברסיטה העברית

 12:10בין מיסיון למגננה :מרטין לותר
ו"השאלה היהודית"
ד"ר איה אלידע

יום שני ,א' בכסלו ,תשע"ד )(4.11.2013
 08:45אירופה והגלובליזציה של העולם
בעת החדשה המוקדמת

פרופ' מיכאל טוך ,היסטוריה ,האוניברסיטה העברית

 10:30מקומם של היהודים במערכת הסחר הגלובלית
פרופ' מיכאל טוך

ימים שני-שלישי ,ט"ו-ט"ז בכסלו ,תשע"ד )(18-19.11.2013
 07:30סיור אנשים ואתרים על הכרמל ולחופו
מדריכים עמית דגן ושי רוזן
לינה מלון תיאודור ,חיפה

פרטים מלאים ומחירי הלינה יפורסמו בחוזר נפרד

יום שני ,כ"ב בכסלו ,תשע"ד )(25.11.2013
 08:45חתונה :מנהגים וחפצים שנעלמו ,בחתונה
היהודית בגרמניה ,מימי הביניים אל העת החדשה
פרופ' שלום צבר

 10:30משפחה :המשפחה היהודית במעבר
מימי הביניים לעת החדשה

ד"ר טלי ברנר ,מחקר תרבות הילד והנוער ,אוניברסיטת תל אביב

 12:10קהילה :ארגון הקהילה היהודית ומוסדותיה

פרופ' מוטי זלקין ,היסטוריה של עם ישראל ,אוניברסיטת בן גוריון

חנוכה
יום שני ,ו' בטבת ,תשע"ד )(9.12.2013
 8:45יהודים ,צ'כים ואחרים בארצות הכתר הבוהמי
ד"ר אורית רמון

 10:30המהר"ל מפראג
ד"ר אורית רמון

 12:10טכניקת ה'גולם' ,מוילנה לפראג

פרופ' משה אידל ,מחשבת ישראל ,האוניברסיטה העברית

יום שני ,י"ג בטבת ,תשע"ד )(16.12.2013
" 08:45התנופה מזרחה" – התהוותן של מדינות מזרח
אירופה וראשית ההתיישבות היהודית באזור
ד"ר יהודית קליק ,היסטוריה ,האוניברסיטה העברית

 10:30היהודי והפריץ – יהודים ברפובליקת האצילים
של ממלכת פולין-ליטא
ד"ר יהודית קליק

 12:10גלגוליו של המטבח היהודי במזרח אירופה
שמיל הולנד ,שף וחוקר תרבות האוכל

יום שני ,כ' בטבת ,תשע"ד )(23.12.2013
 08:45רמברנדט ,התנ"ך והיהודים

 12:10יידישע פיראטן – שודדי ים יהודיים

פרופ' שלום צבר

יום שני ,ח' בכסלו ,תשע"ד )(11.11.2013
 07:30סיור יפו – עיר לחוף ימים

ד"ר רוני ויינשטיין ,מכון מינרבה ,אוניברסיטת תל אביב,
מכון ואן ליר

ירון בן עמי

מפגש בתחנת האוטובוס ליד גימנסיה רחביה
ובתחנות האוטובוסים ,מול בנייני האומה
מדריכים עמית דגן וענת הופמן

 10:30ערי איטליה – ערש העולם המודרני

 12:10מעבר לסמבטיון  -החיפוש המחודש
אחר עשרת השבטים
ד"ר מוטי בנמלך ,היסטוריה ,מכללת הרצוג

יום שני ,כ"ז בטבת ,תשע"ד )(30.12.2013
 8:45יהודי הבלקן ותורכיה האירופית

פרופ' יוסף הקר ,היסטוריה של עם ישראל,
האוניברסיטה העברית

 10:30האימפריה העות'מאנית ויהודיה
בעיני יהודי אירופה הנוצרית ,דימויים הדדיים
פרופ' יוסף הקר

 12:10אל מעבר לאופק הנראה – סקרנות
וידע מדעי בראשית העת החדשה
ד"ר חן רז-מוריס ,מדע ,טכנולוגיה וחברה,
אוניברסיטת בר אילן

יום שני ,ה' בשבט ,תשע"ד )(6.1.2014
' 8:45המבול' – מלחמות דת ומשברי המאה ה17-
ד"ר דב סטוצ'ינסקי ,היסטוריה כללית ,אוניברסיטת בר אילן

 10:30מלחמת שלושים השנה בעיניים נוצריות ויהודיות
ד"ר אורית רמון

 12:10בסלונה של כריסטינה מלכת שוודיה

אורי קציר ,חוקר היסטוריה ,בעל הבלוג אפלטון

יום שני ,י"ב בשבט ,תשע"ד )(13.1.2014
 8:45אוריאל דה קוסטה וברוך שפינוזה –
לראשונה יהדות חילונית?
ד"ר דב סטוצ'ינסקי

יום שני ,ג' באדר א' ,תשע"ד )((3.2.2014
(3.2.2014
 8:45הבעל שם טוב וראשית החסידות

פרופ' עמנואל אטקס ,היסטוריה של עם ישראל,
האוניברסיטה העברית

 10:30מחבורה לתנועה :התפשטות החסידות
בהנהגת המגיד ממזריטש ותלמידיו
פרופ' עמנואל אטקס

" 12:10לוא שרנו במקומנו לא היינו גולים"

פרופ' איתן אביצור ,מוסיקה ,אוניברסיטת בר אילן

יום שני ,י' באדר א' ,תשע"ד )(10.2.2014
 8:45הגאון מוילנא וראשית המאבק בחסידות
פרופ' עמנואל אטקס

 10:30תגובת ר' חיים מוולוז'ין לחסידות
וראשית הישיבה הליטאית
פרופ' עמנואל אטקס

 12:10מהי הנאורות? שאלה ישנה ותשובות חדשות
פרופ' עמוס הופמן ,חינוך ,בית ברל

יום שני ,י"ז באדר א' ,תשע"ד )(17.2.2014
' 08:45האמנה החברתית' ועקרונות המימשל
בעידן הנאורות

ד"ר זהר מאור ,היסטוריה כללית ,אוניברסיטת בר אילן
ומכללת הרצוג

 10:30אנוסים ויהודים חדשים במערב אירופה –
מבשרי היהדות המודרנית?

 10:30הון ,אופנה ודיפלומטיה :יהודי החצר בגרמניה
בראשית המאה השמונה עשרה

 12:10הרקע ההיסטורי לעלייתה של תנועת השבתאות

 12:10משה מנדלסון והמהפכה הליברלית
ביהדות אירופה

יום שני ,י"ט בשבט ,תשע"ד )(20.1.2014
 07:30סיור יהודי ירושלים בראשית העת החדשה

יום שני ,כ"ד באדר א' ,תשע"ד )(24.2.2014
 8:45דוד פרידלנדר ,תלמידו של מנדלסון,
והצעתו המפתיעה לראש הכנסיה הפרוטסטנטית

יום שני ,כ"ו בשבט ,תשע"ד )(27.1.2014
 8:45לדמותם של שבתאי צבי ונתן העזתי

 10:30בין העולמות – נשות הסלון היהודיות בברלין

ד"ר דב סטוצ'ינסקי

ד"ר אברהם אלקיים ,פילוסופיה יהודית,
אוניברסיטת בר אילן

מדריכים ד"ר ראובן גפני וגיל הופמן

ד"ר מעוז כהנא ,היסטוריה של עם ישראל,
האוניברסיטה העברית

 10:30החברה הרבנית והאתגר השבתאי
ד"ר מעוז כהנא

 12:10זכרונות גליקל  -חיי אישה עבריה במאה ה17-
פרופ' חוה טורניאנסקי ,חוג ליידיש,
האוניברסיטה העברית

פרופ' שמואל פיינר ,תולדות ישראל ,אוניברסיטת בר אילן

פרופ' שמואל פיינר

ד"ר אמנון רמון ,יד בן־צבי ,מכון ירושלים
ד"ר אמנון רמון

 12:10התפשטות ההשכלה למזרח אירופה
פרופ' מוטי זלקין

