 500שנה לפרוץ הרפורמציה

כנס
בינלאומי

לותר ,הרפורמציה והשפעות העולם
הפרוטסטנטי בארץ-ישראל

תשע"ח ()18-20.10.17
כ”ח-ל’ בתשרי
צריף הנשיא ,יד יצחק בן צבי ,רח' אבן גבירול  ,14ירושלים

יום רביעי ,כ”ח בתשרי 18.10 ‰
 / 10:15-10:00ברכות

פרופ’ אלון קדיש יד יצחק בן־צבי
פרופ’ רז חן-מוריס האוניברסיטה העברית
פרופ' מירי אליאב-פלדון החברה ההיסטורית
הישראלית

 / 12:00-10:15מושב א
לקראת המהפכה

יו”ר :פרופ’ מירי אליאב-פלדון
ד”ר חנן יורן המודרניות בין הרנסנס לרפורמציה
ד”ר נתן רון ‘ארסמוס הטיל את הביצה ,לותר
הוא שדגר עליה’  -האומנם?
ד”ר פנינה ארד בין עלייה לרגל קתולית לכתבי
הקודש הפרוטסטנטיים :מפת ארץ הקודש של
לוקאס קראנאך האב

 / 14:15-12:30מושב ב
לותר והשפעותיו

יו”ר :פרופ’ הלי זמורה
ד”ר איה אלידע לותר ,הרפורמציה והתגבשות
השפה הגרמנית
פרופ’ תמר הרציג לותר והנזירוּת הנשית
במערב
ד”ר דברה קפלן ‘משפחות קדושות’ :נשים
וחברה פטריארכלית בעקבות הרפורמציה
הפרוטסטנטית (ההרצאה באנגלית)

 / 14:15הפסקת צהריים
 / 17:15-15:30מושב ג
הרפורמציה והשלכותיה מחוץ לגרמניה
יו”ר :ד”ר יעקב דויטש
פרופ’ דוד כ”ץ ‘היהודי שבכתר’ :הנרי השמיני,
הרב מרקו רפאל והרפורמציה באנגליה
ד”ר עודד רבינוביץ’ דת ,אלימות ואלימות דתית
בצרפת1700-1500 ,

ד”ר ענת ואתורי ממיעוט פוליטי למיעוט דתי:
מעמדם של הפרוטסטנטים בממלכת פולין-ליטא

 / 19:00-17:45הרצאת אורח (באנגלית)
יו”ר :פרופ’ דרור ורמן
פרופ’ לינדל רופר – Luther and Dreaming

יום חמישי ,כ"ט בתשרי 19.10 ‰
 / 12:00-10:00מושב ראשון
העולם הפרוטסטנטי ועלייה לרגל לארץ
הקודש בעת החדשה המוקדמת
יו"ר :ד"ר ימית רחמן שרירא
ד"ר צור שלו פרוטסטנטים ו'כתיבת ארץ הקודש'
בעת החדשה המוקדמת
ד"ר אורית רמון מסעו של מרטין קבטניק
לארץ הקודש ( ,)1492או :מקומה של ירושלים
ברפורמציה הצ'כית
פרופ' מגאן ארמסטרונג הרצאת אורח (באנגלית):

The resurgence of the ‘Order of the Knights of
the Holy Sepulchre’ as a response to Luther’s
attack on the immanent presence of Christ in
the Holy Places

 / 14:15-12:30מושב שני
הנוכחות הפרוטסטנטית בארץ-ישראל
ובלבנט במאה ה19-

יו"ר :ד"ר אמנון רמון
פרופ' פרומה זקס השפעת המיסיון הפרוטסטנטי
על הנוצרים הערביים בסוריה הגדולה :חינוך ,דפוס
ופרוטו-לאומיות
פרופ' חיים גורן אדוארד רובינסון והגיאוגרפיה
המקראית :תפיסת עולמו והשפעתה על מסעותיו
ופרסומיו
ד"ר יעקב אייל אייזלר בין כנסיית הטירה בויטנברג
וכנסיית הגואל בירושלים :קווים למפעלו של האדריכל
פאול פרדיננד גרות ( )Grothותנועת ההתחדשות
בכנסייה האוונגלית בגרמניה ובארץ הקודש

להרשמה לכנס יש ללחוץ כאן

 / 14:15הפסקת צהריים
 / 17:30-15:15מושב שלישי
הכנסיות הפרוטסטנטיות
ומדינת ישראל
יו"ר :פרופ' פרומה זקס
ד"ר גרשון נראל לותרניות וקלוויניזם
בשפה העברית אצל יהודים משיחיים
המאמינים בישוע הנוצרי בישראל
ד"ר אמנון רמון בצל ההיסטוריה :המדיניות
הישראלית כלפי הכנסייה האוונגלית-
לותרנית1973-1948 ,
מעין רווה השיח סביב הארץ המובטחת
בכנסיות הפרוטסטנטיות בימינו:
השפעתה של תיאולוגית השחרור
הפלסטינית
פרופ' איתן בר-יוסף חדשות מהארץ
הקדושה :לידת ישו וצליבתו בתכניות
הטלוויזיה הבריטית "בית לחם שנת אפס"
( )1999ו"זמן ירושלים" ()2000

 / 19:00קבלת פנים
אצל הפרובסט הלותרני במתחם
כנסיית הגואל העיר העתיקה
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך

יום שישי ,ל בתשרי 20.10 ‰
 / 12:00-9:00סיור
לותרנים ,אנגליקנים ופרוטסטנטים
אחרים בעיר העתיקה ובהר ציון
מדריך :ניר אורטל
•תשלום / ₪ 90 :בהרשמה מראש
•מותנה במינימום משתתפים

להרשמה לסיור יש ללחוץ כאן

בשיתוף החברה ההיסטורית הישראלית והאוניברסיטה העברית בירושלים
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