מוסד הרצל לחקר
ההיסטוריה והציונות

עמותת יהדות גליציה ובוקובינה

מגליציה לירושלים:
ּר ֶור ומפעליו המחקריים והחינוכיים
הרב ד"ר אברהם יעקב ְב ָ
על קהילות גליציה והמזרח ,הגאוגרפיה של ארץ ישראל והמקרא

התצלומים באדיבות הספרייה הלאומית ,ירושלים ומשפחת ברור

יום עיון לציון שנת הארבעים לפטירתו (כסלו תשל"ו ,נובמבר )1975
צריף הנשיא ,יד יצחק בן-צבי ,אבן גבירול  ,14ירושלים
יום שני ,כ"ה בכסלו תשע"ו (נר ראשון של חנוכה)7.12.2015 ,

 – 9:30—9:00התאספות
ורע
ּר ֶור האדם :אב ,מורה ֵ
 – 11:15—9:30מושב הפתיחה – ְב ָ
דברי פתיחה והנחיה :ד"ר נתן שיפריס ,אוניברסיטת חיפה
ברכות :מר יעקב יניב ,מנכ"ל יד יצחק בן-צבי
פרופ' אהרן ממן ,סגן נשיא האקדמיה ללשון העברית
מר יוסף אבירם ,נשיא החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
פרופ' משה ברור ,אוניברסיטת תל-אביב :בצלו של אבי ,שהיה עולם ומלואו
מר יהודה זיו ,ירושלים' :תורה עם דרך ארץ' – זיכרונותיי על מורי' ,ברור הזקן'
גב' ברכה פישלר ,האקדמיה ללשון העברית :לעגנון ש"י מברור א"י "שהיה כותב איגרות מופלג"
 – 11:30—11:15הפסקה
 – 13:15—11:30מושב א' – תפוצות ישראל :בין גליציה למזרח הקרוב
הנחיה :ד"ר רוני באר-מרקס ,האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אלה באואר ,סמינר הקיבוצים :גליציה בירושלים – תרומת הרקע הגליצאי של ברור להשקפת עולמו החינוכית והמחקרית
מבו ֵֹלח'וּ ב שבגליציה
פרופ' ישראל ברטל ,האוניברסיטה העברית :השכלה חרדית? ההיסטוריון ברור וסוחר היינות דוב בר בירקנטל ּ
פרופ' יהושע בן-אריה ,האוניברסיטה העברית :רוחב ידיעותיו של הגאוגרף ברור  -המקרה של עלילת דמשק וארץ ישראל
פרופ' ירון בן-נאה ,האוניברסיטה העברית' :אבק דרכים'  -מסעות ברור בקהילות היהודיות במזרח
 – 14:00—13:15הפסקת צהריים
 – 15:45—14:00מושב ב' – הגאוגרפיה של ארץ ישראל והמקרא :מחקר ,הנחלה ,תקומה
הנחיה :ד"ר אייל בן-אליהו ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' אלישע אפרת ,אוניברסיטת תל-אביב :ברור  -אבי חקר הגאוגרפיה של ארץ ישראל
פרופ' יורם בר-גל ,אוניברסיטת חיפה :ברור בין עשייה חינוכית להכרה אקדמית1930—1925 ,
ׁשמֹת את שמות הערים אשר בנו" –
גב' חנה ביתן ,לשעבר המרכזת המדעית של ועדת השמות הממשלתית במשרד ראש הממשלה" :ויקראו ְב ֵ
 55שנות פעילות ברוכה של ברור בוועדות השמות לדורותיהן ()1975—1920
פרופ' יואל אליצור ,האוניברסיטה העברית והאקדמיה ללשון העברית :ברור כחוקר מקרא
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