פרס בן־צבי לשנת תשע"ז

הטקס השנתי להענקת הפרסים ביום השנה ה54-
לזכרו של הנשיא יצחק בן־צבי

יום שלישי ,כ"ט בניסן -תשע“ז ()25.4.17
 | 20:00-18:00צריף הנשיא ,יד יצחק בן צבי ,רח' אבן גבירול  ,14ירושלים

בתכנית:
הענקת הפרסים
בשם הזוכים

פרופ' יוסף עופר | דרכו של רמב"ן
בשילוב התוספות בפירושו
ד"ר תמיר גורן | יפו בתקופת המנדט:
על תקוות ומעשי מריבות
גב' הילה בהר"ד | הגשמת רוח
'חוות הלימוד' של רחל ינאית בן צבי
במעברות העולים
הקרנת קטעי סרטים על יצחק בן-צבי ורחל ינאית

פרופ' גור אלרואי | יו"ר ועדת השופטים
לפרס בן-צבי בחקר תולדות ארץ
ישראל וישובה ודיקן הפקולטה למדעי
הרוח ,אוניברסיטת חיפה
מבר-גיורא לוועד הלאומי – קווים
לפעילותו הפוליטית של יצחק בן-צבי

פרס יצחק בן-צבי בחקר
קהילות ישראל במזרח
וקהילות ספרד ופזורתן

פרס יצחק בן-צבי
בחקר תולדות ארץ
ישראל

מלגת רחל ינאית
בן-צבי לשנת
תשע"ז

מוענק לפרופ' יוסף עופר
ולד"ר יהונתן יעקבס על
ספרם תוספות רמב"ן
לפירושו לתורה שנכתבו
בארץ ישראל ,בהוצאת
המכללה האקדמית הרצוג
והאיגוד העולמי למדעי
היהדות ,תשע"ג.
ועדת השופטים:
פרופ' מאיר בר-אשר – יו"ר,
מר משה זעפרני  -נציג
ציבור ,פרופ' תמר אלכסנדר,
פרופ' סרג'יו דלה-פרגולה,
פרופ' גדעון שלח

מוענק לד"ר תמיר גורן
על ספרו גאות ושפל :
התפתחותה העירונית
של יפו ומקומה בעימות
היהודי-הערבי בארץ-
ישראל ,1947-1917
בהוצאת יד יצחק בן
צבי ,תשע"ז.
ועדת השופטים:
פרופ' גור אלרואי – יו"ר,
גב' רות בקי-קולודני -
נציגת ציבור,
ד"ר חיים גולדפוס,
ד"ר אורית פלג ברקת,
ד"ר גד קרויזר

מוענקת לגב' הילה
בהר"ד ,תלמידה לתואר
השלישי באוניברסיטה
העברית על מחקרה
היתוך בחום נמוך,
יחסים בין-עדתיים
בקרב עולים במחנות
ומעברות העולים.
ועדת השופטים:
פרופ' אלי לדרהנדלר,
ד"ר תמר הס,
פרופ' זאב וייס,
ד"ר גלית נגה-בנאי,
ד"ר קטיה ציטרין-
סלברמן ,פרופ' אלון
קדיש

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