פרס בן־צבי
ופרס איש שלום

לשנת
תשע"ח

הטקס השנתי להענקת הפרסים ביום השנה ה 55-לזכרו של הנשיא יצחק בן־צבי

יום שני | א' באייר תשע"ח | 20:00-18:00 | 16.4.18
צריף הנשיא ,יד יצחק בן־צבי ,רחוב אבן גבירול  14ירושלים
בתכנית:
דברי ברכה

יעקב יניב ,מנכ"ל יד יצחק בן צבי

הענקת הפרסים
הקרנת קטעי סרטים על יצחק
ורחל ינאית בן־צבי
פרופ’ מרגלית שילה
חלוצה וגברת ראשונה:
רחל ינאית ותפיסתה הנשית

בשם הזוכים
פרופ' רם בן-שלום
מסעו של יהונתן הכהן מלוניל לארץ ישראל
משיחיות ופולמוס
פרופ’ כנה ורמן
אחרית ימים הווה ומשיח שמת
ד"ר יאיר פורסטנברג
‘ירושלים  -עיר שעושה את כל ישראל חברים’
טהרה משותפת בעיר מפולגת

פרס יצחק בן־צבי בחקר קהילות
ישראל במזרח וקהילות ספרד
ופזורתן
מוענק לפרופ' רם בן-שלום
על ספרו יהודי פרובנס  -רנסנס בצל
הכנסייה ,בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
ועדת השופטים:
פרופ’ עפרה תירוש-בקר  -יו”ר,
גב’ צילה אילן-מירון נציגת הציבור,
פרופ’ משה אורפלי ,פרופ’ יונתן גארב,
פרופ’ אסתר מאיר-גליצנשטיין

פרס יצחק בן־צבי בחקר תולדות
ארץ ישראל
מוענק לפרופ’ כנה ורמן
על ספרה ספר היובלים – מבוא ,תרגום
ופירוש ,בהוצאת יד יצחק בן-צבי
ועדת השופטים:
פרופ’ מרגלית שילה  -יו”ר,
גב’ ימימה רוזנטל נציגת הציבור,
פרופ’ יורם ארדר ,פרופ’ אברהם סלע,
פרופ’ אריה קופסקי

לפני הטקס יתקיים סיור
'איש העם – בעקבות הנשיא השני יצחק בן-צבי'
במתחם יד בן-צבי ובחלקת הקבר בהר המנוחות.

פרס מרדכי איש־שלום לספר
ביכורים בתולדות ארץ ישראל
מוענק לד"ר יאיר פורסטנברג
על ספרו טהרה וקהילה בעת העתיקה:
מסורות ההלכה בין יהדות בית שני
למשנה ,בהוצאת מאגנס
ועדת השופטים:
פרופ’ מרגלית שילה  -יו”ר,
גב’ ימימה רוזנטל נציגת הציבור,
פרופ’ יורם ארדר ,פרופ’ אברהם סלע,
פרופ’ אריה קופסקי

מלגת רחל ינאית בן־צבי
מוענקת למר עמית ראם
תלמיד לתואר השלישי באוניברסיטה
העברית ,על מחקרו :קברים ונוהגי קבורה
פרנקים בממלכת ירושלים הלטינית
ועדת השופטים:
ד"ר תמר הס ,פרופ' זאב וייס,
פרופ' אלי לדרהנדלר ,ד"ר גלית
נגה-בנאי ,ד"ר קטיה ציטרין-סילברמן,
פרופ' אלון קדיש
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