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י"ב באייר-י"ג בתמוז תשע"ה

'קצר וקולע' ו'קצרצרים'
סיורים בירושלים

קחו לכם שעתיים-שלוש ובואו לגלות פינות,
סיפורים וטעמים ירושלמיים שלא הכרתם
סיורי 'קצר וקולע' הוותיקים בני שלוש
השעות מאירים לכם פנים ירושלמיות
חדשות ומפתיעות

סיורי 'קצרצרים' – סיורים קצרים
בני שעתיים בפינות מוכרות
ונסתרות של העיר

לפרטים ולהרשמה had@ybz.org.il | 02-5398855
יום חמישי ,ג׳ בסיוון ),(21.5
 16:30עד 19:30

ירושלים של מעלה וירושלים של מטה

מי סגר את שער הרחמים? מדוע יש ׳שער חשוך׳?
והאם יש שלשלת בשער השלשלת?
בימי קדם התפתח מנהג בקרב עולי רגל יהודיים
להקיף את הר הבית ,לפקוד את שעריו ולשאת
תפילה לכינון המקדש .נלך בעקבותיהם וננסה
להבין מה מקור המנהג ,אלו מסורות ׳נולדו׳
במהלך השנים ,מה עולה מהמחקר הארכאולוגי
ומאיפה ניתן לצפות על הר הבית במרחק
נגיעה.
מדריכה לאה שרייבר | מחיר ₪ 125

יום שישי ,ד׳ בסיוון ),(22.5
 09:00עד 13:00

הרודיון

נצא לסיור עומק במבצר ההרודיון :נלמד על
הרודיון של מטה ועל הרודיון של מעלה ,ננסה
להבין את ייחודו ומשמעותו של האתר ,נסייר
בין מחילות מסתור ,מעברים ומאגר מים
וניחשף לתגלית המרעישה של גילוי ׳קבר
הורדוס׳.

יום שישי ,ד׳ בסיוון )(22.5
 10:00עד 12:00

׳ד״ר מול ד״ר גר׳ על אנשים ובתים
בשכונת רחביה

נסייר בשכונת גנים טובלת בירק ,בין שדרות
ורחובות מוריקים בעקבות סיפורם של אנשי רחביה
שבקורותיהם שזורים פרקים מתולדות מדינת ישראל
הצעירה.
מדריך עידו וינטר | מחיר ₪ 45

יום חמישי ,י׳ בסיוון )(28.5
 16:00עד 19:00

איזו מין שכונה

מה עושים עם הילדים ביום הכביסה? למה כולם
מתגעגעים לימים שהיו לפני שהגיע הברז לשכונה?
מה עושים כשחמין אשכנזי מגיע לבית ספרדי? שכונת
הנחלאות הוציאה מקרבה אנשים מפורסמים ובהם
יוסי בנאי ,הנשיא יצחק נבון ,ר׳ אריה לוין ,אבל אף על
פי כן ,היא הייתה ונשארה שכונה של אנשים פשוטים.
סיור חוויה המשלב סיפור ,הצגה ,שיר ומשחק ,בשכונת
נחלאות הקסומה ובשוק מחנה יהודה.
מדריכה-שחקנית צביה מרגליות | מחיר ₪ 80

מדריך ארז ברטמן | מחיר ₪ 140

קיום הסיורים מותנה במספר המשתתפים

סיורים מסויימים נגישים לבעלי מוגבלות בתנועה

יום שישי ,י״א בסיוון )(29.5
 9:00עד 12:00

׳לא אדע אם אותך אהבתי או אהבתי
בך חלום׳

נצא לסיור בשכונת הגנים רחביה בין בתיהם של
אינטלקטואלים ,ראשי היישוב ועשירי ירושלים ונספר
על לבבות שמלאו אהבה ולבבות שנשברו :ארתור
וסלמה רופין ,מרים יל״ן שטקליס ,גולדי ודב יוסף ,רחל
ינאית ויצחק בן-צבי ,אליעזר ותלמה ילין ועוד.
מדריכה תמר כהן | מחיר ₪ 80

יום שישי ,י״א בסיוון )(29.5
 15:00עד 18:00

לכה דודי

לקראת כניסת השבת מתנגנים ניגונים בסמטאות
הרובע היהודי .נצעד בעקבות פיוטים ממזרח וממערב,
שירי משוררים מאז ועד היום ,אגדות וסיפורים על
קבלת שבת ועל ירושלים.
הסיור ילווה בהשמעת קטעים מוסיקליים ובנגינה.
מדריכה טליה זיסקין | מחיר ₪ 80

יום חמישי ,י״ז בסיוון )(4.6
 19:00עד 22:00

אידאולוגיה בכוס של בירה

מי אמר שאין חיי לילה בירושלים? בשנים האחרונות
ירושלים ׳נותנת פייט׳ ל׳עיר בלי הפסקה׳ ,תל אביב ,אבל
בקצב הירושלמי הייחודי לה .נצא לסיור במרכז העיר
בעקבות חיי הלילה התוססים של ירושלים ,אז והיום,
נשמע על מקומות מיתולוגיים ועל בליינים ירושלמיים
במיוחד ,נכיר את החידושים שמחוללים בעיר יזמים
פרטיים ויוזמות עירוניות .בקיצור ,נצא לבלות!
מדריכה עדנה עסיס | מחיר ) ₪ 100תוספת עבור בירה(

יום שישי ,י״ח בסיוון )(5.6
 09:00עד 13:00

משוררות עם כנפי מלאך מדפים
של שירה

רחל ,לאה גולדברג ,זלדה ,יונה וולך ואלזה לסקר
שילר  -משוררות שבראו עולמות במילים ובכנפיים
מדפי שירה.
נסייר ברחובות שבהם התגוררו ,חיו וכתבו המשוררות
הגדולות של התרבות העברית :בין רחביה לשערי
חסד ובין ספרים ב׳אדרבא׳ לגלריה ׳נורה׳.
מדריכה חדווה אבו-חצירא | מחיר ₪ 80

יום שישי ,י״ח בסיוון )(5.6
 10:00עד 12.00

מעורב ירושלמי

נצא לסיור בעקבות עדות ,מסורות וזיכרונות בשכונות
לב העיר ,ל״ב שכונות שזכו כולן יחד לכינוי ׳נחלאות׳.
בין חצרות הבתים וסמטאות השכונה נכיר מנהגים,
אורחות חיים ,אגדות וסיפורים של קהילות ועדות
ישראל – מהם שהובאו מארצות רחוקות ,ומהם שצמחו
כאן בשכונות ,פסיפס אנושי מרתק ומגוון .נסיים את
הסיור בניחוחות שוק מחנה יהודה.
מדריכה שמחה בלנגס | מחיר ₪ 45

יום חמישי ,כ״ד בסיוון )(11.6
 16:00עד 19:00

התחרות האירופית על הרקיע הירושלמי

רוסים ,צרפתים ,איטלקים ו...טורקים הם גיבורי
הסיור שבו נצא למסע אל ירושלים של המאה ה19-
אשר במהלכה ניעורה העיר מתרדמתה ,והפכה
מעיר שולית באימפריה העות׳מאנית לעיר מרכזית
ורבת חשיבות אשר הרחיבה את תחומיה ואת מספר
תושביה .במהלך סיור סביב המונומנטים המפוארים
שהפכו לחלק מהנוף הירושלמי ,נכיר את התהליכים
שהתרחשו באותם ימים :מה גרם לבואם של הגורמים
השונים לארץ? מה השפיע על החלטתם לבנות
במקומות שבהם בנו? ועוד ועוד...
מדריך אביב הרצליך | מחיר ₪ 80

יום שישי ,כ״ה בסיוון )(12.6
 09:00עד 12:00

׳ירושלים של זהב׳ מבר-כוכבא למוטה גור

מצביאים ,משוררים ונביאים נפגשים יחד בסיור אשר
ידלג בין ירושלים ממעוף הציפור ועד לירושלים של
מטה .לאורך סמטאות הרובע היהודי ניחשף לסיפורה
של העיר בתש״ח ,לשחרורה במלחמת ששת הימים
ולתגליות בניין הליבה  -תגליות חדשות למרגלות
הכותל המערבי ,אשר מאירות באור שונה את סיפורו
של מרד בר-כוכבא .את הסיור נסיים בבית הכנסת
׳אוהל יצחק׳ ששוחזר בשנים האחרונות.
מדריך ישי סלומון | מחיר ₪ 115

יום שישי ,כ״ה בסיוון )(12.6
 10:00עד 12:00

בין שמים וארץ

סיור על גגות העיר העתיקה ,בחצרותיה ובסמטאותיה,
במבט אחר על ירושלים של מטה .נטפס מסמטאותיה
הצרות של ירושלים אל גגות העיר שמהם ניבטים
נופים עוצרי נשימה ונשקיף על נופיה ,צריחיה ומגדליה
של העיר המקודשת לבני שלוש הדתות.
מדריך אביב הרצליך | מחיר ₪ 45

יום חמישי ,א׳ בתמוז )(18.6
 16:00עד 19:00

מ Holy Land-ל׳הולילנד׳

גלגולי המושבה הגרמנית מהמתיישבים הטמפלרים
ל׳שיינקין הירושלמי׳ :בתים יפים וסודות אפלים ,איכרים
אדוקים ונדל״ן יוקרתי ,בית קברות עלום וקולנוע קסום,
ומה בעתיד?
מדריך ניר אורטל | מחיר ₪ 80

יום שישי ,ב׳ בתמוז )(19.6
 12:30עד 16:00

נתיב האריחים הכחולים – הארמנים
בירושלים

נכיר מקרוב עדה נוצרית ייחודית לאורך מתחמים שונים
בירושלים :מהכנסייה הסקוטית סנט אנדריוז ,בית אות
המוצר ומלון הר ציון אל עבר בית הקברות הארמני ,רזי
הרובע הארמני ,סדנאות קרמיקה מהידועות בעולם
והתפילה הארמנית בכנסיית סנט ג׳יימס .כמו כן נכיר
את הקולינריה המיוחדת של הארמנים ,נפגוש דמויות
מהעדה הארמנית ,נבקר אצל אומנים ארמנים ונאזין
לליטורגיקה ארמנית.
מדריך עודד אמיתי | מחיר ₪ 85

יום שישי ,ב׳ בתמוז )(19.6
 10:00עד 12:00

יום חמישי ,ח׳ בתמוז )(25.6
 16:00עד 19:00

מבורות המים לכיכר השוק

למה צחקה מיכל? מה הם ׳בורות המים׳ אליהם
משתוקקת המשוררת? האם ׳ירושלים של זהב׳
או ׳ירושלים של ברזל׳? נעמי שמר כתבה שירים
רבים בימי חייה .כמה מהם כתבה לירושלים?
את השיר ׳ירושלים של זהב׳ מכירים כולם ,אך האם
ישנם שירים נוספים? לציון ימי הולדתה ופטירתה של
נעמי שמר בחודש תמוז נצא למסע קסום בסמטאות
הרובע היהודי ,נחפש את הרמזים המוסתרים בשירים
ונאזין לשירים נבחרים.
מדריכה רותי מגל | מחיר ₪ 80

יום שישי ,ט׳ בתמוז )(26.6
 10:00עד 13:00

מבנים ואנשים ברובע המוסלמי בימי
הביניים ובימינו

ברובע המוסלמי מתקיימים זה בצד זה עדות ומיעוטים
לא מוכרים :אפגאנים ,אפריקאים ,אוזבקים וצוענים.
מה הביאם לירושלים? מהו מרקם היחסים שנוצר
ביניהם? ומהו מעמדם בחברה הערבית? נבקר אצל
כמה מבני העדות.
מדריכה עפרה רגב | מחיר ₪ 105

יום שישי ,ט׳ בתמוז )(26.6
 9:30עד 11:30

כמו מתוך תמונה

בין סמטאות הכפר הציורי עין כרם ,בין תצפיות נוף
למנזרים ,בין בתי אבן ,טרסות וגפנים משתרגות
נטייל בעקבות נזירות נוצריות ,עולים יהודים וקדושים
מוסלמים ונשמע סיפורים על מנזרים קסומים ,על
כפר נוער לעולים ניצולי שואה ,על אוצרות נסתרים,
אהבות יוקדות ועוד ועוד...
מדריך עידו וינטר | מחיר ₪ 45

בוכרה הקטנה

בין החווילות המפוארות שבנו עשירי בוכרה נספר על
קהילה עתיקה ועשירה ,חובבת ציון ,שהגיעה לארץ
בעקבות התעמרות השלטון ועלילות הדם והקימה
שכונה בסגנון אירופאי .במהלך הסיור נשמע על אורח
החיים המיוחד שלה ועל תושביה :חכם שלמה מוסיוף,
חאג׳ים יהודיים ,אנשי העלייה השנייה ,מפקדת האצ״ל,
הרב כדורי ,הרב עובדיה יוסף ועוד.
מדריכה שמחה בלנגס | מחיר ₪ 45

מרתון הסיורים
בירושלים

ב י ושמר י י נ ו
נכם

חמישי-שבת ,י"ח-כ' באייר |  9-7במאי
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עת לחננה

הרב צבי הירש קלישר וההתעוררות לציון
עורך :אסף ידידיה

בשנת  1862ראה אור ספרו של הרב צבי הירש קלישר )' ,(1874-1795דרישת ציון' .לצד
פעילותו הבלתי נלאית ליישוב ארץ ישראל ,הוא הניח את הזרעים הרעיוניים להתגבשות הפלג
הדתי בתנועת 'חיבת ציון' .תגובתו האקטיבית של הרב קלישר לתמורות שעברה החברה
היהודית עוררה התלהבות ,דאגה והערכה מחדש של האפשרויות העומדות בפני היהודים
בעידן המודרני .קובץ זה מבוסס על דברים שנישאו בכנס לציון מאה וחמישים שנה להופעת הספר 'דרישת ציון'
שנערך בקיבוץ טירת צבי ,ובו ארבעה עשר מאמרים המתמקדים במשנתם ובפועלם של הרב קלישר ובני חוגו ,בחותם
שהטביעו על הדיון הפנים-יהודי ובהארת הקשרים היסטוריים ורעיוניים שלא זכו עד כה תשומת לב מספקת במחקר.
Đĕďĕďĕ ğĝČ ĖĤđĞ

Ĥĥĕ
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מה לוחשות האבנים? רמת רחל
 3000שנה של היסטוריה נשכחת

עודד ליפשיץ ,יובל גדות ,בני ארובס ,מנפרד אומינג

ברמת רחל התגלה מכלול מבנים שהתקיים לאורך מאות שנים ,גילוי שמאיר פרק זמן
כמעט עלום בין שתי תקופות שיא של יהודה העצמאית בו הייתה יהודה בשלטון ישיר של
האימפריות .גילוי זה פותח אפשרות לחקור וללמוד איך אפשרו האימפריות הגדולות לעם
ביהודה להמשיך ולשמור על מאפייניו ,תוך פיתוח מערכת מנהל וכלכלה שהתקיימה בקרבה
גדולה לבית המקדש ,ושפיקחה בצורה הדוקה על הנעשה בתוך ירושלים .משך מאות שנים הייתה רמת רחל נקודת
הקשר של יהודה עם השלטון האימפריאלי ואפשרה את השליטה היהודית העצמאית בירושלים ובמקדש ,ואת שמירת
הזהות היהודית בעיר כמעט בלי התערבות ופיקוח .כך יכלו ראשי העם לפתח את התרבות ,את הדת ואת הפולחן
ביהודה ,לשקוד על כתיבתה ועריכתה של ספרות החכמה ,החוק והנבואה ,ולשמור על הזהות ועל הזיכרון ההיסטורי.
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מגילות מדבר יהודה – החיבורים העבריים
כרך שלישי

אלישע קימרון

לחיבורים היהודיים מן המאה השלישית לפסה"נ ועד סמוך לחורבן הבית השני שהתגלו
בקומראן נודעת חשיבות רבה לתרבות העולמית בכלל ולתרבות היהודית בפרט .על אף
היקף המחקרים אודותיהם ,הורגש חסרונה של מהדורה כוללת ואמינה המבוססת על כל
הישגי המחקר .מהדורה זו באה למלא את החיסרון :הטקסטים משלבים קטעים מכתבי יד
המשלימים אלה את אלה ,הקריאה נבדקה בתצלומים משובחים ,והוער על קריאות חלופיות שהוצעו בספרות המחקר.
כמו כן יש בו פירושים והערות רבות של הטקסט ,הלשון והעניין .מאמץ רב הושקע בהשלמת הטקסט החסר כדי לסייע
לקורא להבין את הטקסט ששרד.
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חנות הספרים
פתוחה בימים ראשון-חמישי בין השעות 15:00-8:00

טל  | 02-5398833פקס bookstore@ybz.org.il | 02-5398838
רכישה מקוונת באמצעות האתר  | www.ybz.org.ilדמי משלוח ₪ 20

כנסים וערבי עיון

הקהילות היהודיות
של בוכרה ,איראן
ואפגניסתאן

היבטים בתולדותיהן ובתרבותן
יום עיון

יום ראשון ,כא' באייר ) | (10.5ביד יצחק בן-צבי,
אבן גבירול  ,14ירושלים | 20:00-15:00
בשיתוף המרכז לחקר יהדות בוכרה,
מכון בן-צבי; ארגון אב"א ,משגב ירושלים

הכניסה
חופשית

לפרטים02-5398844 :
mbz@ybz.org.il

ילדות ישראלית
בשנות החמישים

ערב עיון לרגל צאת הספר
'חבר מנייר :עיתונות ילדים ישראלית
בעשור הראשון למדינה'
מאת רימה שיכמנטר ,בהוצאת
יד יצחק בן-צבי ומכון בן-גוריון לחקר
ישראל והציונות
יום שלישי ,ח' בסיוון )(26.5
בקריית האוניברסיטה הפתוחה,
דרך האוניברסיטה  ,1רעננה | 20:00-18:00

הכניסה
חופשית

עגנון על מפת הארץ
כנס עגנון השנתי

לפרטים02-5398822 :

machonEI@ybz.org.il

ב י ושמר י י נ ו
נכם

יום חמישי ,ט"ו בתמוז )(2.7
ביד יצחק בן-צבי
בהשתתפות פרופ' חיים באר ,בלהה בן-אליהו,
רוחמה אלבג ,אבישג איילי ושי צ'רקה
והשנה ,לרגל שבוע הספר ,כנס עגנון גם ברחובות!

על נתינה ונטיעה ביצירת עגנון
יום ראשון ,כ"ז בסיוון ),16:30-8:30 ,(14.6
בהיכל התרבות החדש ברחובות

לפרטים ולהרשמה had@ybz.org.il | 02-5398855

הרצאות וסיורים
מתוך קורסי יד בן-צבי
השתתפות על בסיס חד פעמי

סיורים
מירושלים
העיר האסורה ימי ו׳ ,יציאה ב8:30-
מחיר כל סיור ₪ 150
הרובע הנוצרי בעיר העתיקה ווג‘וד ,מנזר סנט ג‘ורג‘
הקופטי ,כנסיית סנט אנטוני הקופטית
י“ב באייר ) | (1.5מדריך ניר אורטל
דרך שכם המוזאון הפלסטיני ,מרכז תפילה ירושלמי
)בפטיסטי( הכנסיה הסורית קתולית ,מרכז האחים
הירושלמי )בפטיסטים( הפרנציסקניות הלבנות
כ“ו באייר ) | (15.5מדריך דב נוטקביץ

בעקבות רונלד סטורס והרברט סמואל בירושלים
הבריטית בין מגרש הרוסים ומרכז העיר
למלונות פאלאס והמלך דוד
כ“ו באייר ) | (15.5מדריכה תמר הירדני
בעקבות לוחמי ירושלים בתש“ח טעימה מסוגיית
ירושלים במלחמת העצמאות – סיפורו של הרובע
היהודי | י“א בסיוון ) | (29.5מדריך שמואל בהט
בעקבות אנשי הגבול – לאורך הקו העירוני ממלון
פאסט ,שכונת ממילא וגיא בן-הינום לשכונת אבו תור
ולארמון הנציב
כ״ה בסיוון ) | (12.6מדריך דורון אורן

הרובע המוסלמי אתרים ברח‘ השלשלת ,שכונת
האפריקאיים ובתים ברובע המוסלמי
י“א בסיוון ) | (29.5מדריכה עפרה רגב

מסע תענוגות ימי ד׳ ,יציאה ב8:30-
מחיר כל סיור ₪ 220

ארץ מולדת ימי ב׳ ,יציאה ב7:15-
מחיר כל סיור ₪ 220

בעקבות מסע משלחת חובבי ציון לארץ בין רחובות
ומזכרת בתיה לירושלים
י״ז באייר ) | (6.5מדריך אוריאל פיינרמן

סיפורם של חלוצי הטיס נצרת – בית הקברות הגרמני,
קיבוץ האון – האנדרטה לטייסים התורכים ,קיבוץ
מעגן ,יבניאל ,טייסת הגליל וההעפלה האווירית
כ“ט באייר ) | (18.5מדריך אבי משה-סגל

ירושלים  -תקציר הפרקים הקודמים ימי ו׳,
יציאה ב | 8:30-מחיר כל סיור ₪ 110
בעקבות משה מונטיפיורי ויוצאי החומות ממשכנות
שאננים ומחנה ישראל לנחלת שבעה ,לבית דוד ולאבן
ישראל | י“ב באייר ) | (1.5מדריך ד“ר ראובן גפני

שבוע
הספר
העברי

קדרה ירושלמית ימי ה׳ ,יציאה ב16:15-
מחיר כל סיור ₪ 140
הסודות הקטנים של השוק מאכלים מסורתיים לצד
מסעדות שף וחנויות בוטיק :קציצות ,לחמים ,מאכלים
גרוזיניים מסורתיים ,גבינות בוטיק ועוד
כ״ה באייר ) | (14.5מדריך השף שמיל הולנד
קורה בקפה בתי הקפה הירושלמיים נושאים בחובם
זה עשרות שנים עלילות מסתוריות ומתוחות
י׳ בסיוון ) | (28.5מדריכה עדנה עסיס

מבחר ספרינו במחירים מיוחדים
בדוכנים בירושלים ובתל אביב 3-13.6
ובחנות הספרים בחודשים יוני-יולי

עפולה

נתניה

תל אביב-יפו
לוד
ירושלים
ים המלח

אשקלון
חברון

באר שבע
דימונה

מתל-אביב
נופים ימי ד׳ ,יציאה ב7:15-
מחיר כל סיור ₪ 220

ירושלים
חוג התנ״ך ימי ג׳ ,בשעה 18:00
ביד יצחק בן-צבי

גוש עציון מצפור האלף ,נווה דניאל ,תצפית על
בריכות שלמה – גבעת הדגן ,מורשת הגוש ודרך
האבות | כ“ד באייר ) | (13.5מדריך חיליק אברג‘ל

׳מאיגרא רמא לבירא עמיקתא׳ מנבואת תקווה לנבואת
נחמה בספר ירמיהו
ט“ז באייר ) | (5.5מרצה הרב ד“ר בני לאו

מסע אל המקומות והאנשים שמאחורי
האלבומים ימי ו׳ ,יציאה ב7:00-
מחיר סיור ₪ 170

’שבו בארץ ועיבדו את מלך בבל‘ ימי פוסט חורבן
בהנהגת גדליה בן אחיקם
א׳ בסיוון ) | (19.5מרצה פרופ׳ אוריאל סימון

אלבומי איכרים וחצרותיהם עתלית  -על מפעלים וחגי
פועלים ,על שביל הכורכר ועמדת הבטון ,ועל כפר
ארמני נעלם
י״ב באייר ) | (1.5מדריכה שולי לינדר ירקוני
שרים מדפדפים ומטיילים באוטובוס המזמר באתריה
ההיסטוריים של רעננה ,באוטובוס המתפתל בין ישן
לחדש מהמושבה לעיר
כ״ו באייר ) | (15.5מדריכה רחל ריינשטיין
שיכונים ,חלוצים וקסמי נווה מדבר ירוחם  -מימי
המעברה לעיירה פורחת :המבשלות של ירוחם ,בית
הכנסת ההודי והיכרות עם מיזמים ייחודיים
י״א בסיוון ) | (29.5מדריכים צוות ׳עתיד במדבר׳ ומיזם
׳ירוחם נגלית לעין׳ | מחיר ₪ 190
׳אנשי שדרות׳ ,מפגשים ודיוקנאות מאחורי הכותרות.
עיר שוקקת חיים שחוברים בה סיפורי עולים וותיקים,
פינות חמד וזיכרונות
ב׳ בתמוז ) | (19.6מדריך ד״ר אהרלה כהן

הרצאות מחיר כל הרצאה ₪ 75
באר-שבע
היסטוריה ומשפט ימי ג׳ ,בשעה 20:00
באוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע

׳קמח טחון טחנת׳ חורבן ירושלים והמקדש בעיני חז״ל
ט״ו בסיוון ) | (2.6מרצה פרופ׳ אביגדור שנאן
׳מראה שבורה׳ על התפר שבין ביוגרפיה לבין מסר
נבואי | כ״ט בסיוון ) | (16.6מרצה הלל מאלי
׳רועה ועדרו  ..איכר וצמדו׳ טבע ונוף בפרקי ירמיהו
י“ג בתמוז ) | (30.6מרצה ד“ר דורון שר-אבי

משמעון בר-כוסבה הנשיא על ישראל ימי ג׳,
בשעה  | 18:30ביד יצחק בן-צבי
׳וישלחון למחניה לולבין ואתרוגין׳ עקבות חכמים
במסמכי הפליטים במערות
כ״ג באייר ) | (12.5מרצה ד״ר דורון שר-אבי
׳אנו מכריזים בזאת׳ על צבא ומפקדיו ועל מינהל
ופרנסיו במדינה הבר-כוכבאית הצעירה
כ״ב בסיוון ) | (9.6מרצה ד״ר דורון שר-אבי

עומדים על הפרק ימי ג׳ ,בשעה 17:30
ביד יצחק בן-צבי

׳כי גרים הייתם בארץ מצרים׳ תפקידה של מצרים
בעולם הערכים היהודי
ח׳ בסיוון ) | (26.5מרצה הרב ד״ר בני לאו
׳ומדוע תתנשאו על קהל ה׳ ?!׳ הרהורים על קורח ,על
קנאה ,על אחדות ועל פילוג
ו׳ בתמוז ) | (23.6מרצה הרב ד״ר בני לאו

משפט ולאומיות בתקופת המנדט | כ“ג באייר )(12.5
יהודים לא-יהודים אתגר התרחבות הלאום היהודי
בישראל | ח‘ בסיוון ) | (26.5מרצה פרופ‘ אשר כהן

לפרטים ולהרשמה had@ybz.org.il | 02-5398855

