יום שלישי ,כ"ה באדר א' ,תשע"ד )(25.2.2014
 9:00מאימפריה מוסלמית למדינות לאום -
לאומיות והגירה
ד"ר ירון בן נאה ,היסטוריה של עם ישראל,
האוניברסיטה העברית

 11:00תהליכי המודרניזציה וביטוייהם
ד"ר ירון בן נאה

יום שני ,א' באדר ב' ,תשע"ד )*(3.3.2014
 7:30סיור ניסיונות התיישבות בנגב – טרום מדינה

ארץ ישראל
יום שלישי ,א' בניסן ,תשע"ד )(1.4.2014
 9:00הקשר הסימביוטי והמיוסר בין ארץ ישראל לגולה
פרופ' אביבה חלמיש ,היסטוריה ,האוניברסיטה הפתוחה

 11:00המשך
יום שלישי ,ח' בניסן ,תשע"ד )(8.4.2014
 7:30סיור קיבוץ גן שמואל

מסלול חורשת האלון  -חרבת צ'רקס ,גן שמואל – חדר
האוכל' ,החצר הקטנה'  -חוות האתרוגים' ,החצר הגדולה' -
שנות ה 40-והאנדרטה לזכרו של דב הוז בפרדסיה
מדריך אבי משה-סגל

מסלול תל ערד  -התיישבות  ,1922קהילת באר שבע
 ,1929-1900רוחמה ותל עירני
מדריך ד"ר זאב זיוון

* שימו לב לשינוי ביום הסיור

יום שלישי ,ט' באדר ב' ,תשע"ד )(11.3.2014
 9:00מחורבן יפו נבנתה דמשק – חדירת הציונות
לקהילת דמשק

חופשת פסח

פרופ' ירון הראל ,תולדות ישראל ,אוניברסיטת בר אילן

יום שלישי ,כ"ט בניסן ,תשע"ד )(29.4.2014
' 9:00עליה' מול 'הגירה' -היווצרות התיקוף
)הפריודיזציה( של 'העליות הממוספרות'

פרופ' ירון הראל

 11:00היווצרותה של הציונות העירונית

 11:00על יחסם של רבני מצרים למודרניזציה
יום שלישי ,ט"ז באדר ב' ,תשע"ד )(18.3.2014
 7:30סיור נגב – נקודות ומצפות

מסלול מצודת פטיש ,פארק סיירת שקד ,בארי,
בארות יצחק וגבולות
מדריך נדב לידרור

יום שלישי ,כ"ג באדר ב' ,תשע"ד )(25.3.2014
 9:00עלייתו ונפילתו של היהודי-הערבי בעיראק
במאה ה :20-פוליטיקה ,חברה ,תרבות וזהות

ד"ר אסתר מאיר-גליצנשטיין ,היסטוריה של עם ישראל,
אוניברסיטת בן גוריון

 11:00אוכל ,מגדר והתמורות בחיי
המשפחה היהודית בעיראק
ד"ר אסתר מאיר-גליצנשטיין

 25מפגשי הרצאות ושבעה סיורים
בימי שלישי מדי שבוע
משעה  9:00עד 12:30
בבית אריאלה ,שד' שאול המלך ,תל אביב
היציאה לסיורים מחניון יונייטד טורס,
רכבת מרכז )ארלוזורוב(

יד יצחק בן־צבי
המרכז ללימודי ארץ ישראל

שכר הלימוד ₪ 4,215
)עבור הלינה בסיור בן היומיים ייגבה תשלום נפרד(
 156שעות שנתיות

ד"ר חזקי שוהם ,מכון שלום הרטמן ,אוניברסיטת בר אילן

ד"ר חזקי שוהם

חג העצמאות
יום שלישי ,י"ג באייר ,תשע"ד )(13.5.2014
 9:00הברית האנגלו-ציונית בתקופת המנדט
פרופ' מוטי גולני ,היסטוריה של עם ישראל,
אוניברסיטת תל אביב

11:00

המשך

יום שלישי ,כ' באייר ,תשע"ד )(20.5.2014
 9:00כוח המגן והסיפור שלא היה על 'שלוש המחתרות'
פרופ' מוטי גולני

 11:00המשך
יום שלישי ,כ"ז באייר ,תשע"ד )(27.5.2014
 9:00מדור 'טורים-כתובים' ל'דור לקראת'  -לאן
הולכת השירה העברית עם קום המדינה
גב' ליאורה חיימסון

"אין ַעם ֲא ֶשׁר יִסּוֹג ֵמ ֲח ִפירוֹת ַחיָּיו!" –
ֵ 10:45
שירים מהווי הארץ בתקופת המנדט

נגה אשד ,זמרת ,מנחה שירת רבים ,מובילת אירועי זֶ ֶמ ֶר ֶשׁת

 12:15מפגש סיכום

יד יצחק בן־צבי

המרכז ללימודי ארץ ישראל

טל'02-5398855 :
פקס'02-5636449 :
www.ybz.org.il
had@ybz.org.il

בין הגירה לעלייה
העולם היהודי במחצית הראשונה
של המאה ה20-
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

תל אביב

מזרח אירופה
יום שלישי ,ד' בחשוון ,תשע"ד )(8.10.2013
 9:00מפגש פתיחה
" 9:30פתאום קם עם ומתחיל ללכת":
הגירה ואורבניזציה בחברה היהודית
פרופ' מוטי זלקין ,תולדות עם ישראל,
אוניברסיטת בן-גוריון

" 11:00תה של ויסוצקי עם כפית סוכר של
ברודסקי" :יזמות ותיעוש במזרח אירופה
פרופ' מוטי זלקין

יום שלישי ,י"א בחשוון ,תשע"ד )(15.10.2013
 9:00יהדות רוסיה בשלהי השלטון הצארי
במבט צילומי :בין מסורת למשבר,
בין השתלבות לבידול
ד"ר נתן שיפריס

 11:00המשך
יום שלישי ,י"ח בחשוון ,תשע"ד )(22.10.2013
" 9:00דבר עברית!" :רשת החינוך 'תרבות',
בין חזון למציאות
פרופ' מוטי זלקין

" 11:00רב אשר ידע ויבין מה העת דורשת" :הרבנות
הקהילתית במזרח אירופה בין עבר לעתיד
פרופ' מוטי זלקין

יום שלישי ,כ"ה בחשוון ,תשע"ד )(29.10.2013
 7:30סיור אל גבול הלבנון

מסלול מערת קשת ,חניתה ,יד לי"ד ומשטרת מעונה
מדריך ניר קינן

יום שלישי ,ב' בכסלו ,תשע"ד )(5.11.2013
 9:00פוליטיקה של הישגים ותסכול:
על החיים הפוליטיים של יהודי פולין
בין שתי מלחמות העולם
פרופ' גרשון בקון ,תולדות עם ישראל,
אוניברסיטת בר-אילן

 11:00קרובים רחוקים ,זרים אינטימיים :על יחסי
יהודים ופולנים בין שתי מלחמות העולם
פרופ' גרשון בקון

יום שלישי ,ט' בכסלו ,תשע"ד )(12.11.2013
 9:00מרכזי היצירה היהודית במזרח אירופה:
ורשה ,אודסה ,וילנה וקייב – ספרות,
תיאטרון ,מוסיקה ואמנות
ד"ר מרדכי יושקובסקי ,משרד החינוך

 11:00המשך
יום שלישי ,ט"ז בכסלו ,תשע"ד )(19.11.2013
 9:00יהדות בריה"מ בראשיתה – מבעד למצלמה:
בין 'מהפכת אוקטובר' ל'שנים השחורות'
ד"ר נתן שיפריס

 11:00יהדות הרפובליקה הפולנית השנייה – מבעד
למצלמה :בין זכויות לאומיות לאפליה גוברת
ד"ר נתן שיפריס

ארה"ב ודרום אמריקה
יום שלישי ,כ"ג בכסלו ,תשע"ד )(26.11.2013
 9:00שערוריות וספרי תורה :מסורת ומודרניזציה
במחזה היידי 'אל נקמות'
ד"ר יאיר ליפשיץ ,תיאטרון ,אוניברסיטת תל אביב

" 11:00אי-שם ,מעבר לקשת" :מסע ההגירה
היהודי בקולנוע הצפון אמריקאי
יובל ריבלין

יום שני-שלישי ,כ"ט-ל' בכסלו ,תשע"ד )(2-3.12.2013
 7:30סיור ההתיישבות בגליל התחתון ובעמק

מסלול ביום הראשון ס'גרה ,מסחה )כפר תבור(,
בית גן )יבניאל( ,חוות פוריה וחצר כנרת
ביום השני ניר דוד )אתר חומה ומגדל( ,בית הקברות
בגדעונה ,בית יהושע חנקין במעיין חרוד,
משכן לאמנויות בעין חרוד ותל שימרון
מדריך ניר קינן
לינה בית הארחה ניר דוד

יום שלישי ,ז' בטבת ,תשע"ד )(10.12.2013
 9:00בין הגירה לעלייה – מקומה של הציונות
ביהדות אמריקה בתקופת ההגירה הגדולה
ד"ר אהוד מנור ,היסטוריה ,מכללת אורנים

 11:00המשך

יום שלישי ,י"ד בטבת ,תשע"ד )(17.12.2013
 9:00אמריקה והיהודים :סיפור אהבה היסטורי?

)((21.1.2014
(21.1.2014
יום שלישי ,כ' בשבט ,תשע"ד 21.1.2014
 9:00יהודי גרמניה בשנות השלושים
ותגובתם לעליית הנאצים

 11:00המשך

 11:00המשך

יום שלישי ,כ"א בטבת ,תשע"ד )(24.12.2013
 9:00בדרך ל'גאלדענע מדינה' –
ספרות המהגרים ביידיש

יום שלישי ,כ"ז בשבט ,תשע"ד )(28.1.2014
 9:00התגבשות הסמלים והדימויים הציוניים
באמנות העממית  -מזרח ומערב אירופה וארה"ב

ד"ר גולי נאמן-ערד ,היסטוריה של עם ישראל,
אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר מרדכי יושקובסקי ,משרד החינוך

 11:00המהגרים ביצירותיו של יצחק בשביס זינגר
ד"ר מרדכי יושקובסקי

יום שלישי ,כ"ח בטבת ,תשע"ד )(31.12.2013
 9:00הצדיקים והזונות – סיפורו של ארגון
'צבי מגדל' בארגנטינה
הסופר והמשורר אילן שיינפלד

 11:00הפשע המאורגן היהודי בארה"ב – ג'ק זליג,
ארנולד רוטשטיין ,בגסי סיגל ומאיר לנסקי
ירון בן-עמי

מרכז אירופה ומערבה
יום שלישי ,ו' בשבט ,תשע"ד )(7.1.2014
 9:00האם יש זהות ותרבות יהודית איטלקית?
ד"ר אשר סלה ,חוקר יהדות איטליה

 11:00יהודים בקולנוע האיטלקי
ד"ר אשר סלה

יום שלישי ,י"ג בשבט ,תשע"ד )*(14.1.2014
 8:30סיור קו  70נוסע מזרחה

מסלול רמת גן ,תצפית על עיר גנים ,תצפית עירונית
על קולנוע רמה ,בקעת אונו ,תל ליטווינסקי ,הקיבוץ
העירוני אם על ,כפר אז"ר  -מפגש עם יאיר קפלן
ב'מחלבה' ,גן אסתר בגבעת שמואל ופרדס כ"ץ
מדריך אבי משה-סגל
* שימו לב לשעת היציאה

שם המרצה יפורסם

פרופ' שלום צבר ,פולקלור ותרבות עממית,
האוניברסיטה העברית

 11:00המשך

צפון אפריקה ,תורכיה ,יוון ודרום הבלקאן
יום שלישי ,ד' באדר א' ,תשע"ד )(4.2.2014
 9:00החינוך המסורתי והמודרני במרוקו
במאה ה20-

ד"ר דורון דנינו ,תולדות ישראל ,אוניברסיטת בר אילן

 11:00חיי המשפחה ומעמד האישה במרוקו
בשלהי המאה ה 19-וראשית המאה ה20-
ד"ר דורון דנינו

יום שלישי ,י"א באדר א' ,תשע"ד )(11.2.2014
 9:00השינויים הדמוגראפיים והכלכליים במרוקו
במחצית הראשונה של המאה העשרים
ד"ר דורון דנינו

 11:00התגובות של חכמי מרוקו למציאות המודרנית
ד"ר דורון דנינו

יום שלישי ,י"ח באדר א' ,תשע"ד )(18.2.2014
 9:00התנועה הציונית בצפון אפריקה

ד"ר חיים סעדון ,היסטוריה ,האוניברסיטה הפתוחה

 11:00יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה
ד"ר חיים סעדון

