יום שלישי ,י"א אדר א' תשע"ד11.2.14 ,

יד יצחק בן־צבי
המרכז ללימודי ארץ ישראל

חידוש ושימור בעולם היהודי לאורך הדורות

9:00

החסידות מימי הבעל שם טוב ועד היום

ד"ר בני בראון ,מחשבת ישראל,
האוניברסיטה העברית בירושלים

 10:45החברה החרדית כיום  -מגמות ותהליכים
ד"ר בני בראון

 12:15לימודים והשכלה גבוהה בחברה החרדית כיום
גב' עדינה בר שלום ,המכללה החרדית בירושלים

 14:00הפסקת צהרים
 14:45מפגשים בעולם החרדי
מנחם אייזן  ,חסידות קרלין

 18:00סיום
יום רביעי ,י"ב אדר א' תשע"ד12.2.14 ,

ההרצאות מתקיימות ביד בן־צבי בירושלים
כולל סיור בתל אביב ושבת בצפת
רכזת ההתמחות טליה זיסקין
talya@ybz.org.il | 02-5398883
שכר לימוד ₪ 2,500
)כולל הרצאות סיורים ושבת בצפת(
אפשרות ל 6-תשלומים

מאין באת ולאן אתה הולך?  -תרבות ויצירה

9:00

על הדיאלוג עם התנ"ך
ב"מעשה העז" של עגנון

גב' בלהה בן אליהו ,מכון כרם להכשרת מורים

התמחות ביהדות

 10:45מוסיקה יהודית – בין שימור להתחדשות
מר רוני איש רן ,קהילות שרות

 12:30אוכל יהודי  -יש דבר כזה?!

מר שמיל הולנד ,חוקר אוכל מזרח אירופאי

למורי דרך

 14:00ארוחת צהריים חגיגית
 15:45יהדות בקולנוע

מר יובל ריבלין  ,ביה"ס לקולנוע מעלה ,מכללת הרצוג

 17:15סיכום ומשובים
 18:00סיום

יד יצחק בן־צבי

תשע“ד | 2014
2-12.2.2014

המרכז ללימודי ארץ ישראל

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

ירושלים

יום ראשון ,ב' אדר א' תשע"ד2.2.14 ,

התנ"ך – עם הספר וספר העם

9:00

פתיחה והכרות  -כל התורה על רגל אחת

 10:45התנ"ך ספר או ספרייה

 12:30בין דרש לפשט -מדרשי חז"ל על התנ"ך

פרופ' אביגדור שנאן ,ספרות עברית ,האוניברסיטה העברית

 14:00הפסקת צהרים
 14:45מה בין מקרא לארכאולוגיה

פרופ' יוסי גרפינקל ,ארכאולוגיה ,האוניברסיטה העברית

 16:30הדרכת תנ"ך בשטח
גב' אפרת נתן ,יד בן־צבי

 18:00סיום
יום שני ,ג' אדר א תשע"ד3.2.14 ,

עולמם של חז"ל

ועשו לי מקדש  -עבודת המקדש

הרב יצחק לוי ,ישיבת הר עציון

 10:45היצירה היהודית בתקופת הבית השני
פרופ' דניאל שוורץ ,היסטוריה של עם ישראל,
האוניברסיטה העברית

 12:30חורבן בית שני  -משבר או תיקון?!
פרופ' דניאל שוורץ

 14:00הפסקת צהרים
 14:45חז"ל  -מה בין הבבלי והירושלמי?

ד"ר חגי עמיצור ,מורה דרך ,חוקר ארץ ישראל

 16:30בנתיבי חכמים  -חז"ל על מפת הארץ
ד"ר חגי עמיצור

יום שלישי ,ד' אדר א תשע"ד4.2.14 ,

זמן קדוש ,מקום קדוש

9:00

שם המרצה יתפרסם בהמשך

 16:30מעגל השנה היהודי – ללכת בנתיבי הזמן היהודי
שם המרצה יתפרסם בהמשך

גב' טליה זיסקין ,יד בן־צבי

פרופ' יאיר זקוביץ ,מקרא ,האוניברסיטה העברית

9:00

 14:45מעגל החיים היהודי מלידה ועד מוות

שבת  -קדושת הזמן

הרב יעקב מדן ,ישיבת הר עציון

 10:45מקדש מעט :בתי הכנסת מימי המקדש ועד ימינו
ד"ר ראובן גפני ,המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ,יד בן־צבי

 12:30אשת חיל -מעמד האישה ביהדות
ד"ר טו"ר רחל לב מור

 14:00הפסקת צהרים

יום רביעי ,ה' אדר א' תשע"ד ) 5.2.14מוזיאון ישראל(

קהילות יהודיות בתפוצות ומנהגיהן
סיור בתערוכות יודאיקה מוזיאון ישראל
 10:00במקצב החיים :לידה ,חתונה ומוות
גב' אפרת אסף שפירא ,אוצרת התערוכה

 11:20שדרת בתי הכנסת ,תשמישי קדושה
גב' טניה כהן ,אוצרת התערוכה

 12:30הפסקת צהרים
 13:30השנה העברית ומחזור המועדים
גב' רחל צרפתי ,אוצרת התערוכה

 14:40הגעה עצמאית ליד בן־צבי
 15:15הקהילות היהודיות בימי הביניים
ויחסן לארץ ישראל
פרופ' נחם אילן ,מכון לנדר ירושלים

 17:00שאלות של מחשבת ישראל בעת החדשה

ד"ר אבירם רביצקי ,מחשבת ישראל ,האוניברסיטה העברית

יום חמישי ,ו' אדר א' תשע"ד6.2.14 ,

תפילה  ,הגות וקבלה
9:00

עבודה זו תפילה  -התפילה והסידור

פרופ' אביגדור שנאן

 10:45טיול בסידור בעקבות ההיסטוריה היהודית
פרופ' אביגדור שנאן

 12:30מבוא לפילוסופיה יהודית

ד"ר אסתי אייזנמן ,מחשבת ישראל ,האוניברסיטה העברית

 14:00הפסקת צהרים
 14:45הקדמות :הקבלה וספר הזוהר

ד"ר מלילה הלנר אשד ,מחשבת ישראל,
האוניברסיטה העברית

 16:30קבלת צפת

ד"ר מלילה הלנר אשד

יום שישי ,ז' אדר א' תשע"ד7.2.14 ,
 7:00יציאה ממוזיאון ישראל לתל אביב
 8:00התחדשות יהודית בתל אביב
מר רני יגר ,מכון הרטמן  +מפגשים

 12:00נסיעה למלון רימונים בצפת
 16:00ניגונים לקראת שבת
נעם בוסקילה

 16:43הדלקת נרות
קבלת שבת בבתי הכנסת השונים
 19:00סעודת ערב שבת
 20:30שיח :שבת ומנהגיה עם תיירים
שבת ,ח' אדר א' תשע"ד 8.2.14 ,

"בגובהה של עיר" :שבת בצפת

אפשרות לתפילה בבתי הכנסת
 11:00אומנים יוצרים מתוך יהדות
מר דוד פרידמן

 13:00ארוחת צהרים
 13:45סיור בצפת -מימי הזוהר ועד ימינו
ד"ר חגי עמיצור

 17:57הבדלה
יום שני ,י' אדר א' תשע"ד 10.2.14 ,

יהדות זמננו – זרמים ומגמות
9:00

התפתחות ההלכה היהודית והמסורות

הרב ד"ר בני לאו ,רב קהילת רמב"ן ,בית מורשה

 10:45זרמים חדשים בעידן המודרני

הרב גלעד קריב ,התנועה ליהדות מתקדמת בישראל

 12:30קהילות יהודיות בעולם ואתגריהם במבט לעתיד
מר שמואל רוזנר ,המכון למדיניות העם היהודי

 14:00הפסקת צהרים
 14:45הציונות הדתית  -היסטוריה ,תמונת מצב ומגמות
הרב יובל שרלו ,ישיבת אורות שאול ,צהר

 16:30יהדות עדות המזרח  -המסורתיות ואתגרי זמננו

פרופ' מאיר בוזגלו ,פילוסופיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

