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יום שלישי ,י”ז באלול (22:15-19:00 ,)1.9

סיפורי סליחות
לילה של סליחות ,בקשות וזיכרונות עם הסופר דן
בניה סרי בשכונת ילדותו ,שכונת הבוכרים וסביבותיה.
מסע אל עברן של השכונות ואל ימי ילדותו של הסופר,
בשכונות שידעו ימי פאר וברחובות שעדיין משמרים
את ירושלים של פעם.
מדריך דן בניה סרי | לבוש צנוע (שרוול ארוך) | מחיר ₪ 95

יום שישי ,כ’ באלול (12.00-10:00 ,)4.9

סודות בהר
נוסף על המעיינות המוכרים סטף ועין ביכורה ,הר איתן
טומן בחובו סודות רבים וחבויים :יישוב מתקופת קום
המדינה ,יחידות צבאיות חשאיות ,בורות מים נסתרים
וסיפורים מרתקים שטרם סופרו לכל .במהלך הסיור
נבקר ‘בצד האחר של ההר’ ,הצד המוכר פחות לציבור
הרחב אך מרתק במסתריו הרבים.
מדריך אבידן ארנברג | מחיר ₪ 50

יום חמישי ,י”ט באלול (19:00-16:00 ,)3.9

‘אלבומי הארץ’

שבת ,כ”א באלול (13:00-10:00 ,)5.9

מינים שונים

סיבור
ש ת

האלבומים הפרטיים שלנו מספרים את
סיפור חיינו ,אך גם מספרים סיפור של קהילה ,שכונה,
עיר ומדינה .נצא לסיור בעקבות תערוכת הקבע
‘תמונה באבן’ בשכונות הנחלאות ,נראה שני ציורי קיר
מפרויקט קסום ,נבקר ביד בן־צבי בתערוכת ‘אלבומי
הארץ’ המשתייכת לפרויקט ‘ישראל נגלית לעין’ ונכיר
את ההיסטוריה שלנו דרך ֵעין העדשה.

נבקר בכנסיות שונות של העדות הנוצריות וננסה לענות
על שאלות אחדות :למה כתבו על לוח המודעות של
כנסיית המשיח ‘וענונו לא נמצא כאן’? מה יש לאפיפיור
לומר לפטריארך הלטיני? האם שרידי גולגלתו של יוחנן
המטביל נמצאים בכנסיית סנט ג’ון בירושלים? היכן
בכנסיית הקבר מנציחים את ורטן הארמני?

מדריכה עדנה עסיס | מחיר ₪ 90

מדריך דב נוטקביץ’ | מחיר ₪ 90

יום שישי ,כ’ באלול (12:30-8:30 ,)4.9

חידושים בהרודיון
אל ארמון מבוצר ועיר תחתית ,אל מחילות מסתור ומאגר מים
ודיון בשאלת השאלות :האמנם נקבר הורדוס בהרודיון?
מדריך ארז ברטמן | מחיר ₪ 155

יום רביעי ,כ”ה באלול (22:15-19:00 ,)9.9

סיפורי סליחות
ראה סיור בי”ז באלול ()1.9

יום חמישי ,כ”ו באלול (19:00-16:00 ,)10.9

שכונות הרווחה בירושלים
של תקופת המנדט
סיור להכרת הצד האנושי והצד האדריכלי לאורך הבתים
בשכונת רחביה המיוחסת ובשכונת הפאר ,טלביה.
מדריך האדריכל נעם סרי לוי | מחיר ₪ 90

יום שישי ,כ”ז באלול (12:00-9:00 ,)11.9

פתח לנו שער
ערב השנה החדשה נבקר ברחבי העיר העתיקה בכמה
שערים ייחודיים ,שמאחורי כל אחד מהם סיפור שונה:
חלקם נסגרו מזמן ונשכח מי האחרון שעבר בהם;
חלקם עדיין נסגרים מדי ערב; חלקם נשארים פתוחים
ואינם נסגרים עוד; חלקם כלל לא יכולים להיסגר.
נסיים את הסיור ברחבת הכותל המערבי בשעה בה
מתחילים מנייני הסליחות הממשיכים אל תוך הלילה.
מדריך אריאל בן-גיגי | מחיר ₪ 90

יום שישי ,כ”ז באלול (12:00-10:00 ,)11.9

אירופה בלב ירושלים
רוסים ,צרפתים ,איטלקים ו...טורקים הם גיבורי
הסיור שבו נצא למסע אל ירושלים של המאה ה,19-
שבמהלכה ניעורה העיר מתרדמתה ,והפכה מעיר
שולית באימפריה העות’מאנית לעיר מרכזית ורבת
חשיבות אשר הרחיבה את תחומיה ואת מספר תושביה.
נשמע על הימים ההם בדגש על כניסת המעצמות
האירופיות לעיר ועל מה שנותר בשטח ...בזמן הזה.

יום שישי ,ה’ בתשרי (12.00-10:00 ,)18.9

הרי זה נווה במדבר
סיפורם של המושבה הגרמנית ושל הטמפלרים
שהגיעו לארץ עם חלוצי העליות הראשונות ותקעו בה
יתד .בפאתי ירושלים של אז הקימו שכונות לתפארת,
אירופה קטנה בלב ירושלים .בשכונתם קיבלו את פני
הקיסר וממנה חזו ברכבת הראשונה שהגיעה לעיר.
במהלך מלחמת העולם השנייה גורשו מירושלים ומאז
שינתה השכונה את פניה.
מדריך עידו וינטר | מחיר ₪ 50

שבת ,ו’ בתשרי (12.00-9.00 ,)19.9

סיבור
ש ת

הסגנון הבין-לאומי
והמרחב הציבורי בשכונת רחביה
נסייר בין מבני מגורים ומבני ציבור ,גנים ושבילים וננסה
להבין את הקשרים ביניהם ,נלמד את תכניות השכונה
המקוריות ונעקוב בשטח אחר מימושן ,נכיר את השפה
האמנותית הייחודית של הסגנון הבין-לאומי ונבדוק את
ההשפעה של השטחים הציבוריים על החיים בשכונה.
גם מטיילים ותיקים ברחובות רחביה צפויים לפגוש
בפינות ובפרטים שלא הכירו.
מדריכה נטע בודנר | מחיר ₪ 90

יום שני ,ח’ בתשרי (22:15-19:00 ,)21.9

סיפורי סליחות
ראה סיור בי”ז באלול ()1.9

מדריך עידו וינטר | מחיר ₪ 50

יום שישי ,י”ב בתשרי (12:00- 09:00 ,)25.9
יום חמישי ,ד’ בתשרי (19:00-16:00 ,)17.9

הבונים החופשיים
מי הם הבונים החופשיים :אגודה סודית? מסדר חשאי?
כת מיוחדת? דת ייחודית? ניכנס לעולם של טקסים,
סמלים בעלי משמעות וחברים מפורסמים המתכנסים
במקומות מסתור .נכיר את פעילות האגודה ,נעמוד
על עקרונות הארגון וחבריו ,נבקר במקומות המפגש
התת-קרקעיים ונבחן כיצד עולם מסתורי זה משתלב
במרחב הירושלמי במזרח העיר.
מדריך ניר אורטל | מחיר ₪ 120

יום שישי ,ה’ בתשרי (12.00-9.00 ,)18.9

‘הנני כאן’ יוצרים ,חולמים
ומשוררים על ירושלים
מסע בעקבות סיפורים ,אגדות ושירים אודות ירושלים:
נסייר בעיר שעושה כמעט ‘כל ישראל משוררים’ ,נלמד
על ההתייחסות לירושלים ביצירה לאורך הדורות
ונעקוב אחר פעלם של אנשי רוח בעיר ובהם ש”י עגנון,
יצחק שלו ,יהודה עמיחי ועוד.
מדריכה רינת פשין | מחיר ₪ 90

נפגשים במסילה
פארק המסילה מחבר בין שכונות ירושלמיות כמו
תפר בשמיכת טלאים .נצא לסיור לאורך פארק
המסילה החדש ,נשמע על הקשר שלו למאבק
תושבים ,לסטודנטים מ’בצלאל’ ולקיפוד אחד קטן.
נפגוש פעילים חברתיים לאורך הפסים ונשמע על
תפקידם ביצירת פנינה ירושלמית חדשה.
מדריכה מירב הורוביץ | מחיר ₪ 90

יום שישי ,י”ב בתשרי (12:00-10:00 ,)25.9

בעקבות תהילה ברובע היהודי
נצא בעקבות יצירתו של ש”י עגנון‘ ,תהילה’ ,ברובע
היהודי .נכיר את ירושלים שלו ,את הדרך שבה תיאר
את העיר ואת קסמה בלשון העגנונית המיוחדת ,נחוש
את אווירת הסיפור ואת הסביבה שבה חיו תהילה,
המ ַספר ועוד.
הרבניתְ ,
מדריכה מיכל בן-משה | מחיר ₪ 50

עולים לירושלים בחג הסוכות
יום שלישי ,ט”ז בתשרי (13:00-10:00 ,)29.9

יום חמישי ,י”ח בתשרי (13:00-10:00 ,)1.10

אבנים מספרות

שבעים פנים

סיור בעקבות אבנים ירושלמיות  -הסיפור של ירושלים
מתחיל באבן השתייה ,ושזור באבנים לכל אורכו ,עד
לימינו ,שבהם נקבעה התקנה הקובעת שמבנים
בירושלים צריכים להיות מצופים באבן ירושלמית.
נסייר באתרים שונים ברובע היהודי ,ונכיר את האתר
דרך האבנים שמציגות לנו את סיפורו של המקום.

סיור תאטרלי בלב ירושלים  -בימי החג מקבלת
ירושלים ניחוח מיוחד .אם מביטים היטב ,אם פותחים
את האוזניים ,מגלים שלל דמויות רחוקות וקרובות:
נפגוש מעשי גבורה קטנים ויום-יומיים אשר בנו נדבך
חשוב בדרך לתקומת ירושלים ,נפגוש פשוטי עם אשר
יצאו בחשש גדול מן החומות ,לוחם חשמונאי ,חייל
ממשחררי העיר ועוד.

מדריכה ברכה צברי |

סיור משפחות | מחיר ₪ 50

מדריך דורון פוקסמן |

יום רביעי ,י”ז בתשרי (13:00-10:00 ,)30.9

‘מי שלא ראה שמחת בית
השואבה לא ראה שמחה מימיו’

סיור משפחות | מחיר ₪ 60

יום חמישי ,י”ח בתשרי (13:00-10:00 ,)1.10

אין שמחה אלא ...במים

סיור חווייתי בעיר דוד בעקבות חגיגות בית השואבה
בימי חג הסוכות בברכת השילוח ,שממנה העלו את
המים אל המקדש בכלי זהב תוך שירת שיר המעלות.
נצא למסע בזמן אל העבר הרחוק ,נשמע על ירושלים
של דוד המלך ועל ירושלים של ימי הבית השני ,נצעד
בפיר וורן ובמערכת מים בת למעלה מ 2,500-שנים!

בחג הסוכות ,שבו לפי המסורת ‘נידונים על המים’,
נצא בעקבות אחד ממפעלי המים המרגשים ביותר
בירושלים  -אמת המים התחתונה ששירתה את עולי
הרגל בימי המקדש השני .ממרומי תצפית ארמון
הנציב נרד אל בטן האדמה ,נעבור באמת המים התת-
קרקעית ונחפש את שרידיה על פני השטח.

מדריכה רעות אוחיון | סיור משפחות | יש להצטייד
בפנסים ובבגדי החלפה | מחיר ₪ 65

מדריכה תרצה רבינוביץ | מחיר ₪ 115
יש להצטייד בפנסים ובנעליים מתאימות להליכה במים

יום רביעי ,י”ז בתשרי (20:00-17:00 ,)30.9

יום שישי ,י”ט בתשרי (12:00-9:00 ,)2.10

‘ושמחת בחגך ...והיית אך שמח’
נסייר בשכונות החרדיות של ירושלים ,נבקר בסוכות
שנבנו במקומות מקוריים ממגוון חומרים ונצפה
בשמחה העולה לעת ערב בחסידיות השונות בשמחת
בית השואבה שאליה נצטרף לריקוד ,לשירה וללפידי
האש.
מדריכה אסתר סעד | מחיר ₪ 90
לבוש צנוע (נשים בחצאיות)

הכפר הציורי עין כרם
אלפי שנים עסקו תושביו בחקלאות ,בגידול כרמי
זיתים וענבים ,בטיפוח בוסתנים וגינות ירק .במלחמת
העצמאות נטשו התושבים הערביים את הכפר ,ובמקום
התיישבו עולים חדשים מתימן ומצפון אפריקה .נצא
לסיור בסמטאות הציוריות ,בין בתי אבן ,טרסות וגפנים
משתרגות ,נשמע סיפורים על מנזרים קסומים ,כפר
נוער לעולים ניצולי שואה ,אוצרות נסתרים ,אהבות
יוקדות ועוד.
מדריכה שרית פרי | מחיר ₪ 90

יום שישי ,י”ט בתשרי (12:00-10:00 ,)2.10

בין שמים וארץ
סיור מעל גגות העיר העתיקה ,בחצרותיה ובסמטאותיה
הצרות ,במבט אחר על ירושלים של מטה .נעלה אל
גגות העיר מהם נשקפים נופים עוצרי נשימה ונחוש
את אווירה המיוחד לנוכח גגותיה ,צריחיה ומגדליה של
העיר המקודשת לבני שלוש הדתות.
מדריך אביב הרצליך | מחיר ₪ 55

יום חמישי ,כ”ה בתשרי (23:00-20:00 ,)8.10

לא על הלחם לבדו...

שבת ,כ”ז בתשרי (13:00-10:00 ,)10.10

על אם הדרך לשכם

סיבור
ש ת

על הדרך העתיקה היוצאת צפונה פזורים אתרים
מרתקים המספרים את סיפורן של ירושלים ושל
מעצמות אירופה אשר ביקשו לעצמן דריסת רגל בארץ
הקודש .נתחיל במלון אמריקן קולוני ,בחדר הפאשה
ונתרשם מיופיו של הבית מן המאה ה ,19-נמשיך
לקתדרלת סנט ג’ורג’ ,שבה נחבאת גינה סודית נעימה
ונקנח בביקור במרתפי אכסניית סנט פאולוס ,שם
שמורים דגמים מיניאטוריים של הר הבית שיצר קונרד
שיק ,ובתצפית עוצרת נשימה מראש המבנה.
מדריכה שרית פרי | מחיר ₪ 110

סיור לילי עתיר ניחוחות וטעם  -ביקור במגוון מאפיות
הנחבאות בין הסמטאות מלווה בסיפורים ירושלמיים
המקופלים בבצק  -על אופים ,על תפיחה ועל אפייה.
נפגוש סוגים מגוונים של לחם אותנטי :חלות מתוקות
וקלועות ,לחם בוכרי ,סאלוף תימני ,עשתנור עיראקי,
בגטים ולחמי שאור ומחמצת אופנתיים .בין טעימה
לטעימה יתובל הסיור במידע פולקלוריסטי ,סיפורי
לחם מהמקורות היהודיים וכמובן חשיפת חלק
מהסודות השמורים של העוסקים בשמרים.

לציון יום הולדתו של יוסי בנאי נצא לסיור בעקבות
זיכרונות וגעגועים במחוזות ילדותו ,ממרכז העיר לביתו
בשוק מחנה יהודה ,דרך האתרים המוכרים משיריו
ומספריו :בית הספר אליאנס ,בית הדפוס שבו עבד,
בתי הקולנוע שאהב ועוד .בליווי קטעי קריאה ושירים.

מדריכה אסתר סעד | לבוש צנוע (נשים בחצאיות) | מחיר ₪ 80

מדריכה נורית בזל | מחיר ₪ 100

יום שישי ,כ”ו בתשרי (12:00-09:00 ,)9.10

‘בין הבתים והבדים,
הזיכרונות האבודים’...
על הווי החיים של סוחרים ושל בעלי מלאכה בעיר
העתיקה ,משלחי יד שכמעט נעלמו מן העולם מלווים
בקולות ,בריחות ,בהמולה ובאווירה של שוק .נפגוש
בעלי מלאכה מקומיים ,לכל אחד מהם סיפור ייחודי:
סוחר הבדים שיספר ‘סיפורי בדים’; מפעל טחינה העובד
בשיטה מסורתית בת  150שנה; בית מלאכה לקרמיקה
ארמנית וסיפורה של משפחת קרקשיאן ,ששיפצה את
האריחים המעטרים את כיפת הסלע שעל הר הבית.
מדריכה יולי מלכא | מחיר ₪ 100

יום שישי ,כ”ו בתשרי (12:00-10:00 ,)9.10

לכל אחד יש עיר ושמה
ירושלים
סיור בעיר הקדושה בעולם בין מסורות של קדושה
ומנהגי יום-יום של בני העדות השונות השוכנים
בכפיפה אחת ,בצפיפות ירושלמית אופיינית :היהודים
קבעו בה את מקום מקדשם; הנוצרים זוכרים בה
את תחייתו של ישו משיחם ואת עלייתו השמימה;
המוסלמים מציינים בה את מקום עלייתו של מוחמד
נביאם השמימה במסע לילי מופלא .מסגדים ,כנסיות
ובתי כנסת  -כולם נושאים תפילתם השמימה ומהללים
את קדושתה של העיר.
מדריך ארז ברטמן | מחיר ₪ 50

יום חמישי ,ב’ בחשוון (19:00-16:00 ,)15.10

בעקבות יוסי בנאי ומשפחתו

יום שישי ,ג’ בחשוון (12:00-9:00 ,)16.10

מלחה זה לא (רק) קניון
מלחה  -האם היא מנחת המקראית? מי מכר בה מי
ורדים לפני שנכבשה בתש”ח? מדוע פורק מושב
העובדים מלחה? באיזה עניין פנו תושביו לבן-גוריון
ולגולדה מאיר? מי היה השיח’ עבד אל פתח דרויש
שביקש לחזור לכפרו בראשית ימי המדינה? מאנדרטת
לוחמי האצ”ל נלך אל בתי הכנסת של העולים מטוניס
ומעיראק ,נעפיל אל המסגד ואל בית הקברות ,נשוטט
במלחה החדשה ונסיים בפסלי האמן ,בוקי שורץ.
מדריך דב נוטקביץ | מחיר ₪ 90

יום שישי ,ג’ בחשוון (12:00-10:00 )16.10

‘יושב על הגדר’
מוסרה  -שכונת פאר מנדטורית ערבית שהפכה
לשכונת ספר בעיר החצויה ובה צמחה תנועת
‘הפנתרים השחורים’ .נספר את סיפורה הייחודי של
השכונה ,נעמוד על הפסיפס האנושי המיוחד לה ועל
מצבה היום בעקבות פרויקט השיקום.
מדריכה רעות אשכנזי | מחיר ₪ 50

יום חמישי ,ט’ בחשוון (18:00-15:00 ,)22.10

אל מעבה האדמה
במעבה ההר שעליו בנוי ארמון הנציב נחצבה מנהרה
שהייתה חלק מאמה קדומה שהובילה מים לירושלים
– כמעט ברציפות  -מימי החשמונאים ועד המאה
ה .20-נצפה מארמון הנציב ונכיר את הרקע ההיסטורי
למפעלם של החשמונאים בירושלים ,נסייר בעקבות
האמה מתחת לפני האדמה ומעליה ונעקוב אחריה גם
אחרי יציאתה מבטן ההר הכביר.
מדריך שמואל בהט | מחיר  | ₪ 100יש להצטייד בפנסים
ההליכה במנהרת ארמון הנציב כוללת מעברים צרים
ודורשת לעתים הליכה כפופה.

יום שישי ,י’ בחשוון (12:00-9:00 ,)23.10

מסתרי נבי סמואל
נבי סמואל ,הר השמחה ,היה המקום הראשון שממנו
ראו הצלבנים את ירושלים בדרכם אליה מצפון ,ומכאן
השמחה הרבה .נסייר במתחם הצופן בחובו יהדות,
נצרות ואסלאם.
מדריכה אפרת נתן | מחיר  | ₪ 90סיור במכוניות פרטיות

יום שישי ,י’ בחשוון (12:00-10:00 ,)23.10

הרובע הפרוטסטנטי של
ירושלים
נצא למפגש מרתק במתחם כנסיית המשיח שעל אף
גודלו המצומצם היה גורם רב השפעה על ירושלים ועל
תושביה .נשמע על יהודי שהיה הבישוף הפרוטסטנטי
הראשון בעיר ועל קונסולים בריטיים ,נבקר בכנסייה
שהייתה דוגמה לבנאי העיר ובמוזאון המקומי שבו
מצויים דגמי העיר שיצר קונרד שיק ,נשמע על בתי
מלאכה ,על בית ספר ועל מיסיון שהחל בבית חולים.
נספר על פרק מוכר פחות במתחם ,האכסניה
ההיסטורית ,שמשמש עדיין מקום אירוח למטיילים
ולעולי רגל.
מדריכה עדנה עסיס | מחיר ₪ 50

יום חמישי ,ט”ז בחשוון (18:00-15:00 ,)29.10

ספרים ,רבותי ,ספרים
על ספרנים וקוראים ,קונים ומוכרים ,יקים ובני היישוב
הישן שאכלסו עולם הולך ונעלם של כריכות ,אותיות
וזיכרונות .נצא למסע רווי געגועים בעקבות סופרים,
ספרים ואספנים ,ספריות ואוצרות של ספרים נשכחים
ונבקר בחנויות הספרים המשומשים שפעלו בעיר
במאה השנים האחרונות.
מדריך ראובן גפני | מחיר ₪ 90

יום שישי ,י”ז בחשוון (15:00-12:00 ,)30.10

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 ₪ 115

יום שישי ,י”ז חשון (12:00-10:00 ,)30.10

מעורב ירושלמי
נכיר פסיפס אנושי מרתק ומגוון בשכונות לב העיר ,ל”ב
שכונות שזכו כולן יחד לכינוי ‘נחלאות’ .נסייר בעקבות
עדות ,מסורות וזיכרונות בין חצרות הבתים וסמטאות
השכונה .נכיר מנהגים ,אורחות חיים ,אגדות וסיפורים
של קהילות ועדות ישראל – מהם שהובאו מארצות
רחוקות ,ומהם שצמחו כאן בשכונות.
מדריכה מיכל בן-משה | מחיר ₪ 50

שבת ,י”ח בחשוון (12:00-9:00 ,)31.10

בסמטאות הרובע הנוצרי

סיבור
ש ת

החל מהמאה ה 12-החל להתהוות גוש מגורים נוצרי
סביב כנסיית הקבר ,ולימים הפך המתחם לרובע
הנוצרי של ירושלים .דרך האתרים השונים  -הכנסיות,
המנזרים ומתחמי הכנסיות  -נעקוב אחר מערך
הכוחות והיחסים בין הכנסיות לבין עצמן ,בין הכנסיות
לקהילות המאמינים ,נלמד על היחס למדינת ישראל
ועל היחסים עם השכנים מהרובע המוסלמי.
מדריך אביב הרצליך | מחיר ₪ 90

כנסים וערבי עיון

הכנס השנתי השני להיסטוריה סביבתית
יום חמישי ,כ”ה בתשרי ( | )8.10יד יצחק בן־צבי ,רח’ אבן גבירול  14ירושלים
הכנס השנתי להיסטוריה סביבתית שואף לתרום להבנת מערכת היחסים של האדם עם הסביבה
בתקופות שונות .בהתאם למגמות הבין-לאומיות ,ההרצאות ישקפו שלושה כיווני מחקרים
מרכזיים :השפעת הסביבה על חברות אנושיות ,השפעת חברות אנושיות על הסביבה והתפתחות
המחשבה הסביבתית.
בין הנושאים שיוצגו בכנס :מים; זיהום ,פאונה ופלורה בארץ ובעולם; פעילותם של מומחים
(קבוצות ובודדים) ועוד.

הכניסה חופשית | לפרטים machonEI@ybz.org.il | 02-5398822

תכנית מלאה תפורסם בהמשך.

הכנס השנתי ה 11-של

יהודי
כורדיסתאן

הארגון הישראלי
להיסטוריה ומשפט

ערב עיון

יום שני ,כ”ט בתשרי ()12.10
יד יצחק בן־צבי ,רח’ אבן גבירול ,14
ירושלים | 19:15-8:45

יום ראשון ,י”ב בתשרי ()25.10
יד יצחק בן־צבי ,רח’ אבן גבירול ,14
ירושלים | 20:30-17:30

 9:15מושבים מקבילים :חידושים בחקר
הענישה בספרות חז”ל | עיונים בהיסטוריה
המוסדית של המשפט הישראלי
 11:00מושבים מקבילים :ההיסטוריה המשפטית
של הכנסת | ‘ברגשי כבוד’ :מבט היסטורי
על המשפט כרגולטור של רגשות
 12:45טקס חלוקת פרס הארגון הישראלי
להיסטוריה ומשפט למאמר מצטיין
בהיסטוריה של המשפט
 14:00מושבים מקבילים :היסטוריה של רגשות
במשפט הפלילי | מושב אורח מטעם
האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית
 15:45מושבים מקבילים :עיונים במשפט העברי
והמוסלמי | International Law and

 18:10מושב ראשון
היהודים והמוסלמים בכורדיסתאן
במאות ה 19-וה 20-ד”ר מוטי זקן
מעגל החיים המסורתי של
יהודי כורדיסתאן פרופ’ שלום צבר
משבר העלייה לישראל בראי היצירה
הספרותית מר יעקב יעקב

the Jewish Experience in the EarlyMid 20th Century

 17:45מושבים מקבילים :משפט ,צבא וחברה
בהליכי ועדות חקירה | חידושים בהיסטוריה
של המשפט של ארץ ישראל המנדטורית

הכניסה חופשית | לפרטים | 02-5398822
machonEI@ybz.org.il
בשיתוף:
הארגון הישראלי
להיסטוריה ומשפט

 19:30מושב שני
שירת החפצים :האסתטיקה הלעומתית
שמציב הבית הכורדי אל מול ‘דלות החומר’
ד”ר קציעה עלון
השפה הארמית מר מרדכי יונה
בצילה של גלות ושמחת התחדשות ועצמאות
גב' יפה בן-מנשה
במהלך הערב יתקיים מופע של הפייטן
ליאור עמדי בליווי נגנים

מחיר כניסה ₪10
לפרטים ולרכישת כרטיסים050-3773771 :

בשיתוף:

פרסומים
חדשים
חקר ירושלים לתקופותיה > חומר ודעת
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ĖĕĕĤ ĕĜđĤ

עורכים :יהושע בן-אריה ,אביבה חלמיש ,אורה לימור ,ריכב רובין ,רוני רייך

קובץ מחקרים חדשים על ירושלים שנכתבו ועובדו במסגרת תכנית 'חוקרי ירושלים' של המכון
לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן־צבי .התכנית פעלה בשנים תשע"ב-תשע"ג וכינסה כ20-
חוקרים העוסקים בתחומי דעת שונים הנוגעים לירושלים ולמחקרה .בסיומה גובשו עבודותיהם
לאוסף מגוון ומרתק של מבטים מחקריים חדשים על העיר  -עברה ,אופייה ותרבותה  -לאורך
הדורות.
הקובץ משקף את תחומי הדעת השונים שאליהם משתייכים החוקרים ואת מגוון האופנים
שבהם חקרו את העיר :מחקר ספרותי מקראי ובתר-מקראי ,ארכאולוגיה ונומיסמטיקה ,אמנות עממית ואמנות
נוצרית-דתית ,ארכיטקטורה מודרנית ,מאבקים תרבותיים והתפתחויות היסטוריות בעת החדשה.
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ה במגדל �טרטו� — היישוב
בשנת  .1940פרקי היישוב
חה והתפשטות יישובית —
מו�למית המאוחרת הייתה
משפחות שנמלטו מבו�ניה.

ĖĕĤĔĠ ğĝđĕ

ר� החו� ,מהתאטרו� הרומי
ה לחומה הצלבנית ,וב�מו�
�יור במוזאו� הארכאולוגי
שה .ב�פר משובצי� איורי�
ומבחר ביבליוגרפי להמש�

ĕĎđĘđČėĤČđ ĕĤđĔĝĕĐ ĔčĚ :ĐĕĤĝĕģĘ ĐėĕĘĐ

י� של המאה הכ' ,בידי כמה
בחפירות קודמות ,ועבודות
רותי ראשו� במעלה .ניתוח
שפור�מו בשני� האחרונות,
תרי העיר ההי�טורית מדרי�

 2001-2000 ,1שימש מנהל
�מוכי� ותאי הזינוק ,ופר��

ĐĕĤĝĕģĘ ĐėĕĘĐ
ĕĎđĘđČėĤČđ ĕĤđĔĝĕĐ ĔčĚ
ĖĕĤĔĠ ğĝđĕ

הליכה לקיסריה > מבט היסטורי וארכאולוגי
יוסף פטריך

ראשיתו של ספר זה בחפירות רחבות היקף שנערכו בקיסריה מראשית שנות ה 90-של המאה
ה 20-בידי כמה משלחות ארכאולוגיות מהארץ ומחו"ל .המבנים והממצאים שנחשפו ועבודות
השחזור והפיתוח שבאו בעקבותיהם הפכו את קיסריה העתיקה למוקד משיכה תיירותי ראשון
במעלה .ניתוח כלל הממצאים על רקע המקורות ההיסטוריים המגוונים ,והכתובות הרבות מן
האתר שפורסמו בשנים האחרונות ,מאפשרים לכתוב היסטוריה חדשה ומפורטת יותר של
תולדות האתר ,ולהציע למבקר בעיר ההיסטורית מדריך סיור מקיף במיוחד.
בספר שני חלקים :סקירה היסטורית וסקירה ארכאולוגית .הסקירה ההיסטורית מתחילה במגדל סטרטון ,היישוב
ההלניסטי שקדם לקיסריה ,ומסתיימת בעלייה על הקרקע של קיבוץ שדות ים בשנת  .1940הסקירה הארכאולוגית
ערוכה לפי מסלולי הליכה מגוונים .בספר משובצים תצלומים ,מפות ,תכניות ושחזורים ,ובסופו מילון מונחים ,לוח
כרונולגי ומבחר ביבליוגרפי להמשך קריאה והעמקה.
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đĝĕĒ ĒĞđč | ĘĥČ ěĜē

מרד בר כוכבא > העדות הארכאולוגית

,ĦĕĤđĔĝĕĐ ĐĕĠĤ

ĐģĘēĚĐ ĥČĤė

( ĦĔĕĝĤčĕĜđČč
,ęĕčĤ ęĕĕĎđĘđČė

Ĥč ĕĚĕđ ĦĕĝĤĠĐ
ĦđĞčĔĚ đČĢĚĜ
đėĤĞđ đčĦė ĕēė

ĦĕĎđĘđČėĤČĐ ĦđďĞĐ

ĘČĤĥĕ-ġĤČ ĕďđ
ĐēĚđĚ ĐĕĐ ,ěĘĕ
ĕĚĕ ,ěđĥČĤĐ Ħĕč
ęĕ ĦđĘĕĎĚč ĤČ

ĔĘĠĚĐ ĦđĤĞĚč

Ččėđė Ĥč ďĤĚ

ĥđčĕė ĤēČĘ ę
ĕĢēđ ĥđĘĥė Ėĥ
ęĕĤČđĦĚ Ččėđė
ĦđčČ Ęĥ ęĕĜđĥ
đĎĕĐĜĚ ,ďĤĚĐ
.ęĕĥĤď
ğĥēĜĥ ěđđĎĚĐ
ĝĤĐđ đĕđėĕď ,đėĘ
ęĕĔĕĤĠ ĘĘđėĐ
ĕđđĕĘč ĎĢđĚđ ,ĐĒ
ĘĘđė ,đĚĢĞ ČĢĚ
ęĎ đĚė ,ďĤĚĐ Ę
đĘČ .ďĤĚĐ ěĚĒĚ
ĦĕĜĕďĚĐ ĦđĥĕĐ

חנן אשל ,בועז זיסו
מרד בר כוכבא פרץ בשנת  132לסה"נ ,כ– 62שנים לאחר כיבוש יהודה וירושלים וחורבן
המקדש בידי טיטוס ,ונמשך כשלוש שנים וחצי .אופיו של המרד ,דיכויו האכזרי ומותו של
בר כוכבא מתוארים בקצרה בכתבי ההיסטוריונים הקלסיים ובחיבורים שונים של אבות
Ččėđė Ĥč ďĤĚ
הכנסייה וכן במקורות יהודיים ,בתלמוד ובמדרשים.
גם הממצא הארכאולוגי המגוון שנחשף בעשרות השנים האחרונות מעיד על ההכנות למרד,
על מהלכו ,דיכויו והרס היישוב היהודי ביהודה .ממצא ארכאולוגי זה הכולל פריטים ייחודיים
שטרם פורסמו עומד במרכזו של הספר ,ומוצג בליווי חומר גרפי מגוון ומאיר עיניים .הספר כולל גם דיונים מסכמים
בנושא המטבעות שטבע מנהל המרד ,וכן בנושא האיגרות ,המגילות והמסמכים הכלכליים שנמצאו מזמן המרד .כל
אלה מאמתים את הידוע לנו על המרד ועל מהלכיו ועל הקמת הישות המדינית העצמאית ביהודה באותן שנים.
ĦĕĎđĘđČėĤČĐ ĦđďĞĐ
đĝĕĒ ĒĞđč | ĘĥČ ěĜē
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החלוצית של התוודעות עם
לצוות גילו וסימנו אתרים רבים
סטוריה וארכיאולוגיה ,גיאולוגיה

יצחקי .במאי  1968כתב ביומנו:
" שבין המפלים של חזן ומזרעת
שכאן מקומה של גמלא ...שהרי
ריה מצוק .גם המדרון הדרומי�
עובדות אלה נשקפת השלוחה אל
טריכיי(".

עודה" היסטורית הראויה לעיון
חב והתעשר מאז ועד היום – הרי
את אופיין מבטא יומן זה מבטא

ומן" ככל שניתן ,מונחת לפני כל
ט.

צה האזורית גולן

₪ 105

ĤģĝĐ ěĚđĕ ć ĕģēĢĕ ĦđĤčēĚ ęĕĤĦČđ ęĕĠđĜ Ĥģĝ 1969-1968 ěĘđĎĐ ĦĚĤ

ים ואתרים ,מציג בפני הקוראים
אז ,לאחר מלחמת ששת הימים,
שראל שש משלחות סקר שונות

רמת הגולן  > 1969-1968סקר נופים ואתרים
מחברות יצחקי  /יומן הסקר

יומן אותנטי של יצחקי גל ,שהיה שותף בסקר נופים ואתרים ,מציג בפני הקוראים את חבל
הגולן כפי שנראה בשנים אלו .אז ,לאחר מלחמת ששת הימים ,כשהאזור היה ארץ לא נודעת,
מינתה ממשלת ישראל שש משלחות סקר שונות להיכרות עם הגולן .ב'מחברות' מצליח
יצחקי להעביר את ההוויה החלוצית של התוודעות עם ארץ הגולן ועם ראשית ההתיישבות
בה .הוא וחבריו לצוות גילו וסימנו אתרים רבים בסיורים ,בג'יפ וברגל ,במרחבי הגולן :טבע
ęĕĤĦČđ ęĕĠđĜ Ĥģĝ
ונוף ,היסטוריה וארכאולוגיה ,גאולוגיה ואנתרופולוגיה .יומן הסקר עצמו ראוי לשמש תעודה
היסטורית הראויה לעיון ולמחקר ,שהרי אף שהידע שלנו על הגולן התרחב והתעשר מאז ועד
היום ,הרי בסיסו נעוץ בסקרים הראשוניים שנערכו בגולן ,שאת אופיים מבטא יומן זה בצורה חיה.
1969-1968 ěĘđĎĐ ĦĚĤ

ĤģĝĐ ěĚđĕ ć ĕģēĢĕ ĦđĤčēĚ
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חנות הספרים
ראשון-חמישי > 15:00-8:00
טל >  | 02-5398833פקס > bookstore@ybz.org.il | 02-5398838
רכישה מקוונת באמצעות האתר  | www.ybz.org.ilדמי משלוח ₪ 20

בית הספר ללימודי ירושלים

'בטרם ימים פונים'

במהלך
חודש אלול
וחגי תשרי

סיורי יד בן־צבי לקבוצות ולמשפחות

בימי אלול ,ימים של סוף והתחלה ,של התבוננות וחשבון נפש ,נצא לסיור בירושלים ובתוכנו.
נהלך בין ארץ ושמים ,בין קודש וחול וננסה לברר את משמעות התשובה מאז ועד היום.

'שוב נתחיל מחדש'

'אדם בתוך עצמו הוא גר'

פתח לנו שער

סיור באווירת ימי אלול וחגי
תשרי ברובע היהודי

סיור סליחות במרכז העיר

סיור בעקבות שערים ייחודיים
ברחבי העיר העתיקה

לפרטים  | www.ybz.org.il | bsly@ybz.org.il | 02-5398815לבוש צנוע (גברים בכיסויי ראש ונשים בחצאיות)

