יום רביעי ,כ"א בשבט תשע"ד) 22.1.2014 ,ביפו(
 9:00תאולוגיה נוצרית
גב' יסכה הרני

 10:45הכנסיות של אנטוניו ברלוצי ,בין מזרח למערב
ד"ר מאשה הלוי ,המכללה האקדמית אשקלון

 12:30יהודים משיחיים חסידי ישוע בעת החדשה:
בין יהדות לנצרות
ד"ר גרשון נראל ,יד השמונה

יום ראשון ,כ"ה בשבט תשע"ד26.1.14 ,
)בהר ציון במכון האמריקאי(
An Evangelical Reading of the Geography 9:00
of the Holy Land: Approaching the
Biblical Story Regionally

ד"ר פול רייט ,ראש המכון האמריקאי

Jesus the Carpenter: Image and Action 10:45
ד"ר פול רייט

 14:00הפסקת צהריים
 14:45עדות ומסדרים  -המשך

 12:15סיור להר ציון

 16:30נושאים ראשיים בהתפתחות תאולוגיה
נוצרית – פלשתינאית

 13:15הפסקת צהריים
Why does the Son of Man have to suffer? 14:45

גב' יסכה הרני

ד"ר סלים מונייר ,הקולג' המקראי ,בית לחם

יום חמישי ,כ"ב בשבט תשע"ד) 23.1.2014 ,ביד בן־צבי(
 9:00סיור פטריארכיות
המפגש בשער יפו
מדריכה גב' יסכה הרני

הדרכת הר ציון לקהל אבנגלי
מדריך ד"ר פול רייט

Different Christian understandings of
) the death of Jesusביד בן צבי(

ד"ר דיוויד פילגי

 13:30הפסקת צהריים
 14:45הסמלים באמנות הנוצרית
 16:30היחס לתמונה ולשרידים קדושים באמנות

 10:45פרשנות פרוטסטנטית לספרי הנביאים

ד"ר אנסטסיה קשמן

ההרצאות מתקיימות בכנסיית סט .פטרוס ביפו,
ובנוסף יתקיימו שישה ימי סיור והרצאות בירושלים,
ושלושה ימי סיור ברחבי הארץ
ייעוץ וניהול תכנית גב' יסכה הרני
רכזת אחראית מימי שחם
mimi@ybz.org.il | 02-5398865

ד"ר דיוויד פילגי ,רקטור כנסיית המשיח

Reassessing or Rereading Paul 16:30
in light of his Jewish World
יום שני ,כ"ו בשבט תשע"ד) 27.1.2014 ,ביפו(
 9:00ישוע – היהדות הנכונה?

ד"ר אנסטסיה קשמן

יד יצחק בן־צבי
המרכז ללימודי ארץ ישראל

שכר לימוד ₪ 3,300
)כולל הרצאות וסיורים( ,לא כולל תשלום לינה
אפשרות לשישה תשלומים

ד"ר מיכאל מאך ,מדע הדתות ,אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מיכאל מאך

 12:30סיור לכנסיות הסמוכות ביפו
גב' יסכה הרני

 14:00הפסקת צהריים
 14:45תאולוגיה נוצרית בעקבות השואה
ד"ר פטרה הלט ,כוהנת דת לותרנית

 16:30אבנגליון תומאס – הנצרות הנכונה?
גב' יסכה הרני

 18:00סיום ההתמחות

יד יצחק בן־צבי

המרכז ללימודי ארץ ישראל

טל'02-5398897 :
פקס'02-6274352 :
www.ybz.org.il
mod@ybz.org.il

התמחות בנצרות
למורי דרך
תשע“ד | 2014
7-27.1.2014

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

יפו

יום שלישי ,ו' בשבט תשע"ד) 7.1.2014 ,ביפו(
 9:00המשיח במקרא

יום חמישי ,ח' בשבט תשע"ד) 9.1.2014 ,ביפו(
 9:00הברית החדשה

יום שלישי ,י"ג בשבט תשע"ד) 14.1.2014 ,ביפו(
 9:00ספרי ההיסטוריה

 10:45מהו המקרא הנוצרי?

 10:45ספרי הבשורה

 10:45ספרי החכמה

 12:30אחדות הברית החדשה עם הברית הישנה

 12:30מעשי השליחים

 12:15ספרי הנבואה

 14:00הפסקת צהריים
 14:45בין תאולוגיה נוצרית לחקר הנצרות

 14:00הפסקת צהריים
 14:45קומראן והמגילות הגנוזות:תרומתן לנצרות

 14:00הפסקת צהריים
 14:45הסטטוס קוו בכנסיית הקבר

 16:30עדות ומסדרים :הכנסייה הקתולית

 16:30יוחנן המטביל לאור המגילות
וכת מדבר יהודה

 16:30יעקב אחי ישוע

יום רביעי ,ז' בשבט תשע"ד) 8.1.2014 ,ביפו(
 9.00הדמויות הגדולות של הנצרות – יוחנן המטביל

יום ראשון ,י"א בשבט תשע"ד) 12.1.2014 ,ביד בן־צבי(
 9:00אגרות השליחים

ד"ר דוד נויהאוז ,המכון האפיפיורי למקרא
ד"ר דוד נויהאוז
ד"ר דוד נויהאוז

גב' יסכה הרני ,חוקרת נצרות
גב' יסכה הרני

 18:00סיום

גב' יסכה הרני

 10:45הדמויות הגדולות של הנצרות – פטרוס
גב' יסכה הרני

 12:30הדמויות הגדולות של הנצרות –
יוחנן התלמיד האהוב
גב' יסכה הרני

 14:00הפסקת צהריים
 14:45הדמויות הגדולות של הנצרות – הנשים
גב' יסכה הרני

 16:30ירושלים של ישוע

פרופ' דן בהט ,ארכאולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר דוד נויהאוז
ד"ר דוד נויהאוז
ד"ר דוד נויהאוז

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

ד"ר דוד נויהאוז

 10:45ספר ההתגלות
ד"ר דוד נויהאוז

 12:30ספרי התורה
ד"ר דוד נויהאוז

 14:00הפסקת צהריים
 14:45האמנות הנוצרית כשדר חזותי

ד"ר אנסטסיה קשמן ,אמנות ,אוניברסיטת תל אביב

 16:30היצירה האמנותית הנוצרית בת זמננו
בארץ הקודש
ד"ר אנסטסיה קשמן

יום שני ,י"ב בשבט תשע"ד) 13.1.2014 ,ביד בן־צבי(
 9:00הנוצרים והפרושים – התחרות על לבם
של היהודים בברית החדשה
פרופ' איל רגב ,היסטוריה של עם ישראל,
אוניברסיטת בר-אילן

 10:45תורה והלכה בעולמו של ישוע:
אידיאולוגיה ופרקטיקה

ד"ר יאיר פורסטנברג ,היסטוריה של עם ישראל,
אוניברסיטת בן-גוריון

 12:30הפסקת צהריים
סיור להר הזיתים

המפגש רח' קק"ל פינת אוסישקין
מדריכה גב' יסכה הרני

ד"ר דוד נויהאוז
ד"ר דוד נויהאוז
ד"ר דוד נויהאוז

גב' יסכה הרני

פרופ' עודד עיר שי ,היסטוריה של עם ישראל ,האוניברסיטה
העברית ,ראש המכון לחקר א"י ויישובה ,יד יצחק בן־צבי

יום רביעי ,י"ד בשבט תשע"ד) 15.1.2014 ,ביד בן־צבי(
 9:00תאולוגיית שחרור–הקהילה הנוצרית בארץ
)באנגלית(
האב ד"ר נעים עתיק ,ארגון 'סביל'

 10:45תאולוגיה ליברלית
גב' יסכה הרני

 12:00הכנסייה הרוסית – היסטוריה ותאולוגיה
רומן גולטאייב ,המשלחת הרוסית בירושלים

 13:30הפסקת צהריים
סיור הכנסייה הרוסית אורתודוכסית בירושלים
הר הזיתים וכנסיית אלכסנדר נייבסקי
המפגש רח' קק"ל פינת אוסישקין
מדריך רומן גולטאייב

יום חמישי ,ט"ו בשבט תשע"ד) 16.1.2014 ,ביד בן־צבי(
 9:00סיור בכנסיית הקבר ובסביבתה
המפגש בשער יפו
מדריכה גב' יסכה הרני

 13:00הפסקת צהריים
 14:45תרומת המגילות והספרות החיצונית
לחקר הברית החדשה
ד"ר אדולפו רויטמן

 16:30נוצרים ונצרות במדינת היהודים

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

יום ראשון ,י"ח בשבט תשע"ד19.1.2014 ,
 9:00סיור חג האפיפניה ומנזרי מדבר יהודה
מפגש בחזית בנייני האומה
מדריכים גב' יסכה הרני והארכיאולוג יובל פלג,
רשות העתיקות

 18:00סיום משוער בירושלים
יום שני ,י"ט בשבט תשע"ד20.1.2014 ,
 7:00סיור לצפון הגליל

המפגש רציף יונייטד בתחנת רכבת ארלוזורוב
בתל אביב
המסלול כפר קנה ,נצרת
מדריכים גב' יסכה הרני ופרופ' אליאטה )באנגלית(

Galilee in the Time of Jesus in 20:00
Archaeological Perspective

)ההרצאה בעברית(

ד"ר מוטי אביעם ,המכללה האקדמית כנרת

יום שלישי ,כ' בשבט תשע"ד21.1.2014 ,
 7:30סיור סביב הכנרת

המסלול מגדלה ,תל כינרות – טבחה ,כפר נחום ,בית ציידא
מדריכה גב' יסכה הרני

 19:00סיום משוער בתל אביב

