חופשת פסח
יום חמישי ,כ"ד בניסן ,תשע"ד )(24.4.2014
 7:30סיור "כי נוסע גדול היה בנימין מטודלה"
מסלול בעקבות מסעו של רבי בנימין מטודלה
מרמלה דרך לטרון ,נבי סמואל ועד לירושלים
מדריך אוריאל פיינרמן

יום חמישי ,א' באייר ,תשע"ד )(1.5.2014
 9:00רש"י  -מהפכן ,פשטן ופרשן

ד"ר אפי שהם-שטיינר ,היסטוריה של עם ישראל,
אוניברסיטת בן גוריון

 11:00מהר"ם מרוטנברג :מנהיג דתי
בעידן של תמורות
ד"ר אפי שהם-שטיינר

יום חמישי ,ח' באייר ,תשע"ד )(8.5.2014
 9:00ר' אברהם אבן עזרא – הפרשן הנודד

פרופ' אוריאל סימון ,תנ"ך ,אוניברסיטת בר-אילן

 11:00פרנציסקוס מאסיזי – המופת של ישוע לאלף השני
יסכה הרני

יום חמישי ,ט"ו באייר ,תשע"ד )*(15.5.2014
 7:30סיור "לך לך"  -בעקבות אברהם אבינו

מסלול דרך האבות ,חברון :תל רומיידה ,בית כנסת
אברהם אבינו ,מערת המכפלה ונבי יקין
מדריך חיליק אברג'ל
*המסלול כפוף לאישורים בטחונים

) (2.6–21.5נסיעה לאוזבקיסטן למעוניינים

יד יצחק בן־צבי
המרכז ללימודי ארץ ישראל

יום חמישי ,ז' בתמוז ,תשע"ד ) ,(5.6.2014איסרו חג
" 9:00ממשה עד משה לא קם כמשה":
הרמב"ם ,האיש ויצירתו
ד"ר אביעד הכהן ,מכללת שערי משפט
והפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית

 11:00משמעותה והשלכותיה של יצירת
הרמב"ם לימינו ובימינו
ד"ר אביעד הכהן

יום חמישי ,י"ד בתמוז ,תשע"ד )(12.6.2014
 9:00תפיסת האלוהות אצל הרמב"ם
פרופ' אברהם מלמד ,תולדות ישראל,
אוניברסיטת חיפה

 11:00בעית הבריאה בכתבי הרמב"ם:
בין התורה לאריסטו

 25מפגשי הרצאות כפולות ושבעה סיורים
ההרצאות מתקיימות בימי חמישי מדי שבוע
משעה  9:00עד 12:30
בבית אריאלה ,שד' שאול המלך ,תל אביב
רכזת הקורס מרוה בלוקה
 156שעות שנתיות

פרופ' אברהם מלמד

יום חמישי ,כ"א בתמוז ,תשע"ד )(19.6.2014
מפגש סיום הקורס
 9:00הצגה 'החברות של אלוהים'

שלוש נשים תנ"כיות חושפות את האמת האישית
שלהן ומספרות את סיפורן מחדש:
שרה ,נעמי ופילגש בגבעה | אנסמבל עישא
מפגש תיאטרון יפו ,מרכז לתיאטרון ערבי-עברי,
טיילת מפרץ שלמה  ,10יפו
בתום ההצגה יתקיים דיון פתוח עם היוצרות

יד יצחק בן־צבי

המרכז ללימודי ארץ ישראל

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

גדולים
אישים שהטביעו חותמם על ההיסטוריה
של עם ישראל וארץ ישראל
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

יום חמישי ,י"ג בחשוון ,תשע"ד )(17.10.2013
 9:00התכנסות ופתיחה
 9:15האיש החשוב ביותר בהיסטוריה הקדומה
של עם ישראל – ההיסטוריון
פרופ' עודד ליפשיץ ,ארכאולוגיה ותרבויות המזרח
הקדום ,אוניברסיטת תל-אביב

 11:00מיהו מנהיג? דפוסי מנהיגות בישראל
ובמזרח הקדום
פרופ' עודד ליפשיץ

יום חמישי ,כ' בחשוון ,תשע"ד )(24.10.2013
 9:00אברהם אבינו כאבי המונותיאיזם –
נגיעה פילוסופית

ד"ר אריה דון ,מרצה לפילוסופיה יהודית וכללית

 11:00המשך

יום חמישי ,כ"ז בחשוון ,תשע"ד )(31.10.2013
 9:00משה רבנו ,מנסיך מצרים למנהיג העם
פרופ' אביגדור שנאן ,ספרות עברית,
האוניברסיטה העברית

יום חמישי ,כ"ה בכסלו ,תשע"ד ) ,(28.11.2013א' חנוכה
 9:00הנביאים – הצלחות ,כשלונות
וחותם בתרבות האדם
פרופ' חננאל מאק ,תלמוד,
אוניברסיטת בר-אילן

 11:00נשות המקרא בצמתי הכרעה –
מפתות ,מתלבטות ומחליטות
פרופ' חננאל מאק

חופשת חנוכה
יום חמישי ,ט' בטבת ,תשע"ד )(12.12.2013
 9:00נבואות ישעיהו – בין דרישה בתורה
לבין שירה נבואית

הרב ד"ר יואל בן-נון ,ישיבת הר-עציון ומכללת הרצוג

פרופ' אלברט באומגרטן ,תולדות ישראל,
אוניברסיטת בר-אילן

 11:00הורדוס ואוגוסטוס – מסע ההלוויה כסמל
פרופ' אלברט באומגרטן

יום חמישי ,כ"ב בשבט ,תשע"ד )(23.1.2014
 9:00דמויות הקדושים באמנות הנוצרית
איילת אורפז

 11:00גלגולי דמויותיהן של מריה אם ישוע
ומריה מגדלנה
איילת אורפז

 11:00על פרשת הדרכים – ישעיהו מול מלכי דורו

יום חמישי ,כ"ט בשבט ,תשע"ד )(30.1.2014
 9:00מפטרוס ועד פאולוס :שני עמודי התווך
של הקהילה הנוצרית העתיקה

יום חמישי ,ט"ז בטבת ,תשע"ד )(19.12.2013
 9:00עזרא ונחמיה – מנהיגי שיבת ציון

 11:00יהודה איש קריות :פרסוניפיקציה של הרוע

הרב ד"ר יואל בן-נון

 11:00דוד המלך והנשים בחייו -
בראי הספרות והאגדה

 11:00המשך

יום חמישי ,ד' בכסלו ,תשע"ד )(7.11.2013
 7:30סיור אבות הנזירים במדבר יהודה

יום חמישי ,כ"ג בטבת ,תשע"ד )(26.12.2013
 9:00אלכסנדר הגדול – מיתוס והיסטוריה

פרופ' אביגדור שנאן

יום חמישי ,ט"ו בשבט ,תשע"ד )(16.1.2014
 9:00הורדוס המלך' :אוגוסטוס' של היהודים

פרופ' שרה יפת ,מקרא ,האוניברסיטה העברית

יסכה הרני ,מרצה וחוקרת נצרות
יסכה הרני

יום חמישי ,ו' באדר א' ,תשע"ד )(6.2.2014
 9:00יובנאליס  -הפטריארך הראשון של ירושלים
ד"ר יעקב אשכנזי ,לימודי ארץ ישראל,
המכללה האקדמית כנרת

ד"ר אורי אמיתי ,היסטוריה כללית ,אוניברסיטת חיפה

 11:00המשך

ד"ר אורי אמיתי

יום חמישי ,י"ג באדר א' ,תשע"ד )(13.2.2014
 9:00הנביא מוחמד ובשורת האסלאם

מסלול מנזרי אוותימיוס ,מארטיריוס ,דיר חג'לא,
ותצפית על סנט ג'ורג'
מדריך יובל פלג

 11:00תעלומת שמעון הצדיק ,זמנו ופועלו

יום חמישי ,י"א בכסלו ,תשע"ד )(14.11.2013
 9:00דוד המלך באמנות היהודית והנוצרית –
בין המקרא לפוליטיקה

יום חמישי ,א' בשבט ,תשע"ד )(2.1.2014
 9:00יונתן וינאי – בין הכרה בגבולות הכוח
לשיכרון הכוח

 11:00מנביא קנאי למבשר המשיח ולוחם בלילית:
דמותו של אליהו באמנות ובפולקלור

 11:00שלומציון ,הכוח הנשי  -בין מלכה
חשמונאית למלכה הלניסטית

יום חמישי ,כ' באדר א' ,תשע"ד )(20.2.2014
 9:00עומר אבן אל ח'טאב ,הכובש שיצר
מזרח תיכון חדש

יום חמישי ,י"ח בכסלו ,תשע"ד )(21.11.2013
 7:30סיור בעקבות יוחנן המטביל ומרים הבתולה
בירושלים

יום חמישי ,ח' בשבט ,תשע"ד )(9.1.2014
 9:00מהלל ושמאי אל בית הלל ובית שמאי

 11:00הנבחן ,הרפורמטור ,הבנאי והזללן –
ראשוני הח'ליפים של בית אֻ ַמיַה

פרופ' שלום צבר ,תולדות האמנות,
האוניברסיטה העברית
פרופ' שלום צבר

מסלול כנסיות בעין כרם ,כנסית יוחנן במדבר
באבן ספיר וקבר מרים
מדריכה חדוה אבו חצירא-מרש

ד"ר יובל שחר ,היסטוריה של עם ישראל,
אוניברסיטת תל אביב
ד"ר יובל שחר

פרופ' חננאל מאק

 11:00רבי מאיר – המסתורי ,המרתק
והמפתיע שבתנאים
פרופ' חננאל מאק

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

 11:00הנביא מוחמד כמופת וכמודל לחיקוי
עבור המאמינים
ד"ר מיכל לוי

ד"ר שמעון גת
ד"ר שמעון גת

)(27.2.2014
(27.2.2014
יום חמישי ,כ"ז באדר א' ,תשע"ד 27.2.2014
 9:00ממיעוט נרדף לגורם מאיים :עלי והיווצרות השיעה

ירון עובדיה ,המחלקה ללימודי האסלאם והמזרח התיכון,
אוניברסיטת בר-אילן

אלחאכם – ניצוץ אלוהי או שיגעון?
ִּ
11:00
ממנהיג שיעי לקדוש דרוזי
ירון עובדיה

יום חמישי ,ד' באדר ב' ,תשע"ד )(6.3.2014
 9:00רב סעדיה גאון כמחולל 'ארון הספרים היהודי'
פרופ' נחם אילן ,מכון לנדר ,ירושלים

 11:00הקרנת הסרט' :ר' שמואל הנגיד'
ושיחה עם הבמאי
אברהם קושניר

יום חמישי ,י"א באדר ב' ,תשע"ד )(13.3.2014
 9:00האחים שהיו למנהיגים ומלכים –
גוטפריד מבויון ובלדווין מבולון

ד"ר ענת פלד ,היסטוריונית של התקופה הצלבנית

 11:00מליסנדה מלכת ירושלים ופטרונית האמנויות
ד"ר ענת פלד

יום חמישי ,י"ח באדר ב' ,תשע"ד )*(20.3.2014
 7:30סיור בעקבות אחאב ,יוחנן הורקנוס והורדוס –
מנהיגים גדולים
מסלול סבסטיה )שומרון( והחפירות החדשות
בהר גריזים
מדריכה אפרת נתן
*המסלול כפוף לאישורים בטחונים

יום חמישי ,כ"ה באדר ב' ,תשע"ד )(27.3.2014
 9:00רבי יהודה הלוי – ביוגרפיה שירית

פרופ' טובה בארי ,ספרות ,אוניברסיטת תל-אביב

 11:00המשך
ימים רביעי-חמישי ,ב'-ג' בניסן ,תשע"ד )(2-3.4.2014
סיור בן יומיים :בנתיבו של ישוע בגליל
 7:30יום ד' נצרת וכפר כנא
יום ה' מגדלא ,בית ציידא ,כורסי ושביל הבשורה

מדריכה חנה בנדקובסקי
לינה מלון קבוץ לביא )תשלום עבור הלינה ייגבה בנפרד(

