יום רביעי ,ב' בניסן ,תשע"ד )(2.4.2014
 09:00שבתי צבי איש ההלכה ,או – האם הייתה
השבתאות תנועה פורצת חוק ?
ד"ר מעוז כהנא ,היסטוריה של עם ישראל,
האוניברסיטה העברית

 10:45שבתאות עכשיו :בין גרשם שלום,
ברוך קורצוויל ,שז"ר והרבי מסאטמר
ד"ר מעוז כהנא

חופשת פסח
יום רביעי ,כ"ג בניסן ,תשע"ד )(23.4.2014
" 09:00תהא שמאל דוחה וימין מקרבת" – התאבדות
חלוצים ויחס החברה הדתית והחילונית לתופעה

ד"ר נורית פיינשטיין ,סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת חיפה

 10:45המוות על קידוש השם ומחליפו ,המוות על
קידוש הרעיון ,בספרות העלייה השלישית
ד"ר נורית פיינשטיין

יום רביעי ,ל' בניסן ,תשע"ד )(30.4.2014
 09:00רבי נחמן מברסלב והרלבנטיות שלו לימינו

ד"ר אליעזר מלכיאל ,פילוסופיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 10:45אז מי באמת חיבר את ספר הזוהר?
על הרב מנחם פרומן ,מיסטיקה ופוליטיקה
יעקב מאיר

יום רביעי ,ז' באייר ,תשע"ד )(7.5.2014
 09:00פסיכואנליזה ואמנויות  -המקרה של קלימט ופרויד
פרופ' מילי הד ,תולדות האמנות ,האוניברסיטה העברית

 10:45נושא ההרצאה ושם ההרצאה יפורסמו בנפרד
יום רביעי ,י"ד באייר ,תשע"ד )(14.5.2014
 09:00התמודדות עם הסבל – מהבודהיזם
לפסיכולוגיה המערבית

מתי לבליך ,התוכנית לתראפיה מבוססת מיינדפולנס,
היחידה ללימודי המשך ,בית הספר לעבודה סוציאלית,
אוניברסיטת בר אילן

 10:45המשך

יום רביעי ,כ"א באייר ,תשע"ד )(21.5.2014
 09:00קולנוע אמריקאי שלא הולך בתלם
אדוה כהן מגל ,מרצה וחוקרת קולנוע

 10:45הרצאה

ד"ר יעל קציר

יום רביעי ,כ"ח באייר ,תשע"ד )(28.5.2014
 09:00לא הולכים בתלם  -חילופי דורות
בשירה העברית של המאה העשרים
ליאורה חיימסון

 10:45המשך

ליאורה חיימסון

חופשת שבועות
ימים שלישי-רביעי ,י"ב-י"ג בסיון ,תשע"ד )(10-11.6.2014
 08:00סיור פורצי דרך בגליל – בין אקולוגיה
למהפכות דת

 25מפגשי הרצאות כפולות ושבעה סיורים
בימי רביעי מדי שבוע
משעה  9:00עד 12:15
ביד יצחק בן־צבי ,ירושלים

יד יצחק בן־צבי
המרכז ללימודי ארץ ישראל

רכזת הקורס סיגל מנור-בנגה
שכר הלימוד ₪ 4000
 156שעות שנתיות
מתנה למשתתפים הספר איש האהבות –
סיפור חייו של יהשע ברנדשטטר,
מוטי זעירא ,הוצאת יד יצחק בן־צבי2006 ,

מסלול כאוכב אבו אל עיג'ה ,סאחנין פרויקט איכות
הסביבה במגזר הערבי ,האר"י הקדוש בצפת,
גיא אוני – הרב דוד שו"ב מחולל שיבת ציון ברומניה
וחוות ינשוף
מדריך ניר קינן
לינה מלון גרדניה ,נצרת על בסיס חצי פנסיון
כולל תעודת כשרות
)התשלום עבור הלינה ייגבה בנפרד(

 20:30סיום משוער בירושלים
יום חמישי ,כ"א בסיון ,תשע"ד )*(19.6.2014
מפגש סיום הקורס
 09:00הצגה 'החברות של אלוהים'

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

יד יצחק בן־צבי

המרכז ללימודי ארץ ישראל

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

לא הולכים בתלם
אישים ,קבוצות ודעות שחרגו ממוסכמות זמנם
והשפיעו על תולדות האנושות
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 רביעי ,י"ט בחשוון ,תשע"ד )(23.10.2013
 09:00פתיחת הקורס
 09:15מהפכות דתיות במאה ה:20-
על הפיכת היוגה וחסידות חב"ד
מכתות קטנות לתנועות בינלאומיות
ד"ר תומר פריסקו ,התוכנית לדתות זמננו,
אוניברסיטת תל אביב

 10:45המשך
יום רביעי ,כ"ו בחשוון ,תשע"ד )(30.10.2013
 09:00אברהם אבינו  -ברכת הניגודים

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

 10:45עידן המהפכה  -אחנאתון וגלגל החמה

ד"ר רחלי שלומי-חן ,ארכאולוגיה ,האוניברסיטה העברית

יום רביעי ,ג' בכסלו ,תשע"ד )(6.11.2013
 09:00ישעיהו :צדק חברתי ועבודת המקדש –
הילכו יחדיו?

הרב יובל שרלו ,ראש ישיבת אמי"ת אורות שאול

 10:45ירמיהו  -נביא מול "היה לא תהיה":
רפורמי או שליח א-לוהים?
הרב יובל שרלו

יום רביעי ,י' בכסלו ,תשע"ד )(13.11.2013
 9:00במה היו שונים האיסיים מיתר הכיתות
היהודיות בתקופת הבית השני?
הרהורים על ראשיתה של הנצרות

חופשת חנוכה
יום רביעי ,ח' בטבת ,תשע"ד )(11.12.2013
 08:00סיור לחפש את האל בירושלים

מסלול המושבה הגרמנית ,סנט אנדרוז הסקוטית,
מנזר הקפוצ'ינים בטלביה ,שכונת בקעה ועוד
מדריכה חנה בנדקובסקי  ,מרכז ירושלים
ליחסי יהודים נוצרים

 16:00סיום משוער
יום רביעי ,ט"ו בטבת ,תשע"ד )(18.12.2013
 09:00רבי עקיבא – "ופרצת" :הרחבת גבולות
המדרש אל עולמות חדשים

פרופ' אביגדור שנאן ,ספרות עברית ,האוניברסיטה העברית

 18:30סיום משוער בירושלים

ד"ר אדולפו רויטמן

 :What Would Muhammad Do? 10:45הנביא
מחמד כמופת וכמודל לחיקוי עבור המאמינים

ד"ר יעל קציר ,היסטוריה וקולנוע ,בית ברל

*בשל אילוצים טכניים ההרצאה אינה במקומה התוכני בקורס

יום רביעי ,כ"ד בכסלו ,תשע"ד )(27.11.2013
 09:00יוחנן המטביל – מהפכן או מבשר?
יסכה הרני ,חוקרת ומרצה לנצרות

" 10:45משלוש יוצא אחד" – הכפירה האריאנית
של המאה הרביעית שזכתה לתחיית המתים
באוניטריזם הפרוטסטנטי
יסכה הרני

יום רביעי ,כ"א בשבט ,תשע"ד )(22.1.2014
 09:00השיעה :בין סגירות ובדלנות
לפתיחות ואוניברסאליות

 20:00סיום משוער בירושלים

ד"ר אסתר כרמל חכים

פרופ' מאיר בר אשר ,שפה וספרות ערבית,
מכון בן־צבי ,האוניברסיטה העברית

יום רביעי ,כ"ב בטבת ,תשע"ד )(25.12.2013
 07:00סיור ים המוות מקור חיים

בעקבות חלוצי התעשייה בבקעת ים המלח :הקמתה של
חברת האשלג הארץ ישראלית בצפון ודרום ים המלח
ודיון בסוגיות סביבה ,טבע ,תעשייה וקיימות
מדריך ארז קמה ,מפעלי ים המלח

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

ד"ר מיכל לוי

יום רביעי ,ז' בשבט תשע"ד )(8.1.2014
 08:00סיור "קו  70נוסעה מזרחה" –
סיור בפריפריה של תל אביב

מסלול תחנת רכבת מרכז 'סבידור' ,קולנוע 'רמה'
ברמת גן' ,הקיבוץ העירוני אפע"ל' ,כפר-אז"ר ,כפר אונו,
תל-ליטווינסקי' ,גן אסתר' הקסום בגבעת-שמואל,
חורבות ארמונו ושברי חלומו של משה חיים כ"ץ בפרדס כ"ץ
מדריך אבי סגל-משה

 19:00סיום משוער בירושלים

 10:45המשך

 10:45עולות שלא מחמת המציק – נשים
אמריקאיות בארץ ישראל ,כולל הקרנת
הסרט :הבחירות של רמה לינדהיים

יום רביעי ,כ"ח בשבט ,תשע"ד )(29.1.2014
' 09:00החשישים' – כת קיצונית באסלאם
בימי הביניים

פרופ' אביגדור שנאן

ד"ר יצחק ויסמן ,היסטוריה של המזרח התיכון,
אוניברסיטת חיפה

יום רביעי ,כ"ו באדר א' ,תשע"ד )(26.2.2014
 07:30סיור בעקבות חלוצי התעופה בעמק יזרעאל

 10:45רבי יהודה הנשיא – "הפרו תורתך":
מתורה שעל פה לתורה שבכתב

ד"ר אדולפו רויטמן ,אוצר היכל הספר ,מוזיאון ישראל

יום רביעי ,י"ז בכסלו תשע"ד )*(20.11.2013
 09:00נושא ההרצאה ושם המרצה יפורסמו בנפרד
 10:45הטבעת היא שלי  -מליסנדה מלכת ירושלים

ד"ר אסתר כרמל חכים ,החוג ללימודי ארץ ישראל,
אוניברסיטת חיפה

 10:45המשך

יום רביעי ,כ"ט בטבת ,תשע"ד )(1.1.2014
 9:00מוחמד הנביא – המהגר שהביא את
בשורת האסלאם

 11:30ביקור בתערוכות 'הורדוס הגדול'
ו'אני גבריאל' בהיכל הספר

יום רביעי ,י"ד בשבט ,תשע"ד )(15.1.2014
 09:00נשים בכוחות המגן – מנשות השומר
ועד לטייסות בצה"ל

)((19.2.2014
יום רביעי ,י"ט באדר א' ,תשע"ד 19.2.2014
 09:00היש מקום לצופיות בעידן המודרני?

ד"ר מיכאל אבשטיין ,שפה וספרות ערבית,
האוניברסיטה העברית

מסלול תחנת הרכבת התורכית בכפר יהושע,
בית הקברות בתל שימרון ,גבעת עודד ליד רמת דוד,
גבעת המורה ושרידי מתקני שדה התעופה הבריטי במגידו
מדריך אבי סגל-משה

יום רביעי ,ג' באדר ב' ,תשע"ד )(5.3.2014
 09:00לא הולכים בתלם – סאדאת ,השלום ואתגר
האסלאם הרדיקאלי
אופיר וינטר ,היסטוריה ,אוניברסיטת תל אביב

 10:45ליברליזם ואסלאמיזם במצרים
אופיר וינטר

 10:45סיפורו של שבט ייחודי באסלאם והקשר
שלו לחברון ולאשקלון

יום רביעי ,י' באדר ב' ,תשע"ד )(12.3.2014
 07:30סיור בעקבות המיסטיקה האסלאמית
בגליל המערבי

יום רביעי ,ה' באדר א' ,תשע"ד )(5.2.2014
 09:00הדרוזים – בין ייחוד האל לכפירה
בעיקרי האסלאם

 20:00סיום משוער בירושלים

משה חננאל ,מומחה לתיירות מוסלמית בארץ

פרופ מאיר בר אשר

 10:45אלחלאג' – מיסטיקן מהפכן

יערה פרלמן ,שפה וספרות ערבית,
האוניברסיטה העברית

יום רביעי ,י"ב באדר א' ,תשע"ד )(12.2.2014
" 09:00בך אברח ממך אליך"  -על הדרך
המיסטית באסלאם

מסלול הגנים הבהאיים בעכו ,הזאוויוה של השאזלים
בעכו ומתחם אל חאדר הנבנה בכפר יאסיף
מדריך זאב בן אריה

יום רביעי ,י"ז באדר ב' ,תשע"ד )(19.3.2014
 09:00יאן הוס והרפורמציה הצ'כית

ד"ר אורית רמון ,היסטוריה ,האוניברסיטה הפתוחה

 10:45מויטנברג לוורמס ומה שלא קרה בדרך חזרה
— מרתין לות'ר והמהפיכה הפרוטסטטנטית
חנה בנדקובסקי ,מרכז ירושלים ליחסי יהודים נוצרים

ד"ר אלי שטרן ,לימודי האסלאם והמזרח התיכון,
האוניברסיטה העברית

יום רביעי ,כ"ד באדר ב' ,תשע"ד )(26.3.2014
 09:00חלוצים לפני המחנה  -האר"י וחוגו
מביטים מגבוה על דורות קודמים

ד"ר אלי שטרן

 10:45המהפכן השמרן  -מרן יוסף קארו והשולחן ערוך

 10:45השפחה ,הנצלב והמולך -
על שלושה שחרגו בדרך

ד"ר רוני ויינשטיין ,היסטוריה של עם ישראל,
האוניברסיטה העברית
ד"ר רוני ויינשטיין

