יום חמישי ,ג' בניסן ,תשע"ד )(3.4.2014
 9:00מארץ כבושה למעצמה עולמית –
חצי האי האיברי בסוף המאה הט"ו

ד"ר אלכס קרנר ,היסטוריה ,אוניברסיטת חיפה

 11:00עידן התגליות – אמריקה וילידיה
בעיני אירופה
ד"ר אלכס קרנר

יום חמישי ,י' בניסן ,תשע"ד )(10.4.2014
 9:00סיור בניאס וקלעת נמרוד
מדריכה איריס זרטל

יום חמישי ,כ"ט באייר ,תשע"ד )(29.5.2014
 9:00מוצאי ספרד – יהודי חצי האי האיברי
פרופ' יוסף הקר ,היסטוריה של עם ישראל,
האוניברסיטה העברית

 11:00גירושי ספרד ופורטוגל
פרופ' יוסף הקר

חופשת שבועות – מרתון סיורים בירושלים
יום חמישי ,י"ד בסיוון ,תשע"ד )(12.6.2014
 9:00מגורשי ספרד ותפוצתם ברחבי היבשת
ד"ר רוני ויינשטיין

חופשת פסח

 11:00המשך

יום חמישי ,כ"ד בניסן ,תשע"ד )(24.4.2014
 9:00עליית המרכז היהודי בצפת
ומרן ר' יוסף קארו

יום חמישי ,כ"א בסיוון ,תשע"ד )(19.6.2014
 9:00האדריכלות בכנסיות באירופה
בסוף ימי הביניים

 11:00המשך

 11:00המשך
 12:45סיכום הקורס

ד"ר חגי עמיצור

יום חמישי ,א' באייר ,תשע"ד )(1.5.2014
 7:30סיור צפת ונתיבותיה

יד יצחק בן־צבי
המרכז ללימודי ארץ ישראל

גב' סיליה הראל

 25מפגשי הרצאות כפולות ושבעה סיורים
בימי חמישי מדי שבוע
משעה  9:00עד 12:30
כל הסיורים ייצאו ממרכז הקונגרסים בחיפה
נקודות איסוף יתואמו עם אסתי
רכז הקורס ביד בן־צבי גדי וקסלר
 156שעות שנתיות

מדריך ניר קינן

בתאריכים  15-6במאי – 2014
סיור לימודי לחו"ל למעוניינים )הרשמה בנפרד(
יום חמישי ,כ"ב באייר ,תשע"ד )(22.5.2014
 9:00מקובלי צפת וקבלת האר"י
בתפוצות ישראל

ד"ר רוני ויינשטיין ,אוניברסיטת תל אביב ומכון מינרווה

 11:00המשך

יד יצחק בן־צבי

המרכז ללימודי ארץ ישראל

טל'02-5398855 :
פקס'02-5636449 :

ארץ ישראל ואירופה
בימי הביניים
תשע“ד | 2013-14

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

חיפה

יום חמישי ,ו' בחשוון ,תשע"ד )(10.10.2013
 9:00פתיחת הקורס
 9:15אירופה במאות י"ג-ט"ו:
פוליטיקה חברה ודת

ד"ר מיכאל טוך ,היסטוריה ,האוניברסיטה העברית

 11:00מפת אירופה היהודית – כלכלה והתיישבות
ד"ר מיכאל טוך

יום חמישי ,י"ג בחשוון ,תשע"ד )(17.10.2013
 9:00יהודים בצל הצלב :קהילות איטליה
בימי הביניים
גב' יוליה בשדסקי-ליבוביץ ,היסטוריה,
האוניברסיטה הפתוחה

 11:00המשך
 12:45שיחה מקדימה של אריה אלאלוף
על הטיול לחו"ל
יום חמישי ,כ' בחשוון ,תשע"ד )(24.10.2013
 9:00ארץ ישראל בימי השלטון האיובי והממלוכי
גב' עפרה רגב

 11:00המשך
יום חמישי ,כ"ז בחשוון ,תשע"ד )(31.10.2013
 7:30סיור אתרים איובים וממלוכים בירושלים
מדריכה עפרה רגב

יום חמישי ,ד' בכסלו ,תשע"ד )(7.11.2013
 9:00בדרך להגשמה – ארץ ישראל
בשירת יהודה הלוי
ד"ר טובה בארי ,ספרות עברית,
אוניברסיטת תל אביב

יום חמישי ,י"ח בכסלו ,תשע"ד )(21.11.2013
 9:00הפולמוס הפנים יהודי – הוויכוח על
כתבי הרמב"ם

ד"ר אסתי אייזנמן ,היסטוריה ומדעי היהדות,
האוניברסיטה הפתוחה

 11:00המשך
חופשת חנוכה
יום חמישי ,ב' בטבת ,תשע"ד )(5.12.2013
 9:00הפולמוס היהודי-נוצרי בימי הביניים:
ויכוחים פומביים ופרטיים

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

 11:00המשך
יום חמישי ,ט' בטבת ,תשע"ד )(12.12.2013
 7:30סיור מתיאורי נוסעים יהודים בגליל
בימי הביניים

מסלול כפר חנניה ,נבי שועייב ,מירון ודלתון
מדריך ערן סער

יום חמישי ,ט"ז בטבת ,תשע"ד )(19.12.2013
 9:00בין כנסייה לקיסר – מאבק האינווסטיטורה
גב' יסכה הרני ,מכון אבשלום

יום חמישי ,ט"ו בשבט ,תשע"ד )(16.1.2014
 9:00תולדות ההתיישבות היהודית
מצפון לאלפים

 11:00התפתחות הצנזורה ,בקרת הידע
והאינקוויזיציה

ד"ר דנה פירוינסקי ,היסטוריה ,מכללת אחווה

 11:00המשך

ד"ר אפי שוהם-שטיינר

יום חמישי ,כ"ב בשבט ,תשע"ד )(23.1.2014
 9:00עליות לרגל והיווצרות המקומות
הקדושים בימי הביניים

 11:00המשך

ד"ר אפי שוהם-שטיינר

ד"ר חגי עמיצור

 11:00המשך
יום חמישי ,כ"ט בשבט ,תשע"ד )(30.1.2014
 9:00על מינים ואינקוויזיטורים

ד"ר אורית רמון ,היסטוריה ,האוניברסיטה הפתוחה

 11:00יאן הוס ומינים נוספים
ד"ר אורית רמון

יום חמישי ,כ"ג בטבת ,תשע"ד )(26.12.2013
 9:00הרמב"ן :מנהיגות ולמדנות לשעה ולדורות

 11:00ניצני כלכלת הממון ומקומם
של היהודים בעיצובה

פרופ‘ נחם אילן

 11:00המשך
יום חמישי ,י"א בכסלו ,תשע"ד )(14.11.2013
 9:00הרמב"ם :הגות ,הלכה והנהגה

יום חמישי ,א' בשבט ,תשע"ד )(2.1.2014
 9:00אמנות הספר בימי הביניים

 11:00המשך

 11:00המשך

גב' סיליה הראל ,אמנות ,מכללת אורנים

פרופ' יוסף שוורץ

 11:00התגבשות היישוב היהודי באשכנז

 11:00התגבשות המסדרים היחפנים –
דומיניקנים ופרנציסקנים
גב' יסכה הרני

פרופ' יוסף שוורץ ,היסטוריה,
אוניברסיטת תל אביב

יום חמישי ,כ"ז באדר א' ,תשע"ד )(27.2.2014
 9:00מימי הביניים לרנסנס בעולם הצלילים

יום חמישי ,ו' באדר א' ,תשע"ד )(6.2.2014
 9:00מהרדהנים למרקו פולו –
חלוצי דרך המשי בין אגדה למציאות

 11:00המשך

פרופ‘ נחם אילן ,היסטוריה ,מכון לנדר

יום חמישי ,ח' בשבט ,תשע"ד )(9.1.2014
 9:00המאה השחורה – משברי המאה הי"ד

(20.2.2014
)(20.2.2014
יום חמישי ,כ' באדר א' ,תשע"ד 20.2.2014
 9:00הקמת האוניברסיטאות
ומהפכת הידע באירופה

ד"ר גוסטב מייסלס
ד"ר גוסטב מייסלס

יום חמישי ,י"ג באדר א' ,תשע"ד )(13.2.2014
 7:30סיור המסלול ייקבע בהמשך
מדריך ניר קינן

גב' סמדר כרמי-גיברמן ,מכון כרם

יום חמישי ,ד' באדר ב' ,תשע"ד )(6.3.2014
 9:00חברה מחפשת זהות – הגדרה דתית
ומדינית והשפעתה על היהודים

ד"ר דב סטוצ'ינסקי ,היסטוריה ,אוניברסיטת בר-אילן

 11:00המשך
יום חמישי ,י"א באדר ב' ,תשע"ד )(13.3.2014
 9:00יהודים על כס המשפט :המעמד המשפטי
של יהודי אירופה בימי הביניים
גב' יוליה בשדסקי-ליבוביץ

 11:00באור יום ובחושך לילה :חיי משפחה
ויחסי מין בתקופת ימי הביניים
גב' יוליה בשדסקי-ליבוביץ

ימים רביעי-חמישי ,י"ז-י"ח באדר ב' ,תשע"ד
)(19-20.3.2014
 7:30סיור עולי רגל לעיר הקודש –
אתרים נבחרים ומוזאון רוקפלר
מדריכים חנה בנדקובסקי וגדי וקסלר

יום חמישי ,כ"ה באדר ב' ,תשע"ד )(27.3.2014
 9:00החוטא ,הזר והמוזר באמנות ימי הביניים
ד"ר גיא טל ,האוניברסיטה העברית ובצלאל

 11:00המכשפה ,השטן והמטאטא
ד"ר גיא טל

