הגדה שהייתה באמת – מסע אל יהדות מצרים
עם בעקבות גורלו ,תש"פ

תאריך
1

א' בחשוון
30.10.19

2

ח' בחשוון
6.11.19

3

ט"ו בחשוון
13.11.19
כ"ב בחשוון
20.11.19

5

כ"ט
בחשוון
27.11.19
ו' בכסלו
4.12.19
י"ג בכסלו
11.12.19
כ' בכסלו
18.12.19

9

ד' בטבת
1.1.20

4

6
7
8

מקרא ,גניזה ,גנזך המדינה
9:30–8:30
קריאה ספרותית בסיפור אברם ושרי
במצרים
פרופ' נחם אילן
סיפורי יוסף
ד"ר גבי ברזלי
"והגדת לבנך ביום ההוא"...
יציאת מצרים בקבלה ובחסידות
ד"ר רועי הורן
געגועי לאלכסנדריה -
פילון האלכסנדרוני
יואל קרצ'מר רזיאל
רס"ג ומחלוקתו עם בן מאיר
על לוח השנה העברי
הרב ש"י ויצמן

"עגלה יפה-פיה מצרים" (ירמיהו מו ,כ)
13:00–11:35

ממשה (רבנו) עד משה (מרזוק)
11:10–9:45
מבוא :מצרים והתרבות היהודית
פרופ' נחם אילן
"כל אדם צריך מצרים"  -מסורות מקראיות על
יציאת מצרים
פרופ' יאיר זקוביץ
יהודי מצרים בעת העתיקה
ד"ר ענת גואטה
גלות מצרים השנייה בימי ירמיהו
ד"ר גבי ברזלי
יהודי מצרים בעת העתיקה
ד"ר ענת גואטה
יהודי יב והמקדש
מצרים ההלניסטית

אורי אהלי

הסרט המאויר "נסיך מצרים" ומקורותיו המדרשיים
פרופ' אביגדור שנאן
ט.נ.
ד"ר נח חיות
"בארץ מצרים -דימויי מצריים בתנ"ך
פרופ' ישראל קנוהל
הלבנט על פי ז'קלין כהנוב
יהודית בר יש"ע גרשוביץ
הוד והדר :האימפריה של מצרים הפרעונית ושלטונה
של כנען
ד"ר ערן אריה
מקדש חוניו
אורי אהלי

אורי אהלי
מצרים הרומית והביזנטית

ט.נ.
פרופ' עודד עירשי

חנוכה

 10י"א בטבת
8.1.20
 11י"ח בטבת
15.1.20
 12כ"ה בטבת
22.1.20
 13ג' בשבט
29.1.20
 14י' בשבט
5.2.20

אוצרות טקסטואליים אבודים מגניזת
קהיר
ד"ר ורד קרצ'מר רזיאל
ממכמני הגניזה על ריה"ל
נחם אילן
מנהג התפילה הארצישראלי הקדום
מגניזת קהיר
ד"ר ורד קרצ'מר רזיאל
ר' יוסף ראש הסדר
ד"ר ורד קרצ'מר רזיאל
רמב"ם
יואל קרצ'מר רזיאל

מצרים בראשית האסלאם
בעקבות "לבי במזרח" אל ארץ ישראל הצלבנית:
אחרית ימיו של ר' יהודה הלוי
פרופ' נחם אילן

ד"ר משה יגור
מקומה של ארץ ישראל בשירת ר' יהודה הלוי
פרופ' טובה בארי

מצרים ומסעי הצלב
הגניזות הקהיריות
ד"ר אמיר אשור
"ממשה עד משה לא קם כמשה" :הרמב"ם מנהיג
לשעה ולדורות
פרופ' נחם אילן
בית הרמב"ם
פרופ' מנחם בן ששון

פרופ' איבון פרידמן
מעמד האישה בגניזה הקהירית
ד"ר אמיר אשור
"ממשה עד משה לא קם כמשה" :הרמב"ם במצרים
פרופ' נחם אילן
ט.נ.

הגדה שהייתה באמת – מסע אל יהדות מצרים
עם בעקבות גורלו ,תש"פ

תאריך
15
16
17
18

י"ז בשבט
12.2.20
כ"ד בשבט
19.2.20
א' באדר
26.2.20
ח' באדר
4.3.20

 19כ"ב באדר
18.3.20

מקרא ,גניזה ,גנזך המדינה
9:30–8:30
"כולנו דעתנו לחזור ולדור בא"י"
הרדב"ז
יואל קרצ'מר רזיאל
ר' בצלאל אשכנזי
יואל קרצ'מר רזיאל
הטרילוגיה האלכסנדרונית -
יהודי אלכסנדריה טרם קום המדינה

 20כ"ט באדר
25.3.20

ד"ר אורנה מונדשיין

 21כ"ח בניסן
22.4.20

הטרילוגיה האלכסנדרונית
ד"ר אורנה מונדשיין

 22י"ב באייר
6.5.20

לילה אחרון באלכסנדריה -
הבחירה האחרת של יהודי אלכסנדריה
ד"ר אורנה מונדשיין

 23י"ט באייר
13.5.20
 24כ"ו באייר
20.5.20
 25ד' בסיוון
27.5.20
 26י"א בסיוון
3.6.20
 27י"ח בסיוון
10.6.20
 28כ"ה בסיוון
17.6.20

רונית מטלון ושאלת הזהות
שרה רגב
ט.נ.
שועלי שמשון

שרה רגב
שרה רגב
עד הלום  -ס .יזהר
שרה רגב
ט.נ.

"עגלה יפה-פיה מצרים" (ירמיהו מו ,כ)
ממשה (רבנו) עד משה (מרזוק)
13:00–11:35
11:10–9:45
סולטאנים ושושלות  -מצרים הממלוכית
מרכז האימפריה  -מצרים הפאטמית והאיובית
ד"ר מיכאל ארליך
ד"ר מיכאל ארליך
הצּופים במצרים
ד"ר אלי שטרן
הקהילה היהודית במצרים בשלהי ימי הביניים
ד"ר דותן ארד
מאברהם עד אברהם לא קם כאברהם :ר' אברהם בן הרמב"ם ומפעליו
פרופ' נחם אילן
פורים
רב תרבותיות בקהילות היהודים במצרים :בתי הכנסת
תווי הפנים הייחודיים של הקהילה היהודית
ותשמישי הקדושה
במצרים בעת החדשה
אריאלה אמר
פרופ' נחם אילן
רבני מצרים לנוכח אתגרי המודרנה
פרופ' צבי זוהר
פסח
מהפכת הגדודים העבריים
גולי א"י באלכסנדריה במלחמת העולם הראשונה
עופר רגב
פרופ' נחם אילן
יום העצמאות
ועתיד
היהדות הקראית – עבר ,הווה
היהדות הקראית :עלייה ותקומה בעת החדשה
פירוז
משה
חכם
חכם משה פירוז
מדיניות הביטחון של ישראל בעשור הראשון
מנחם טילמן
"עסק הביש" והשפעתו על יהודי מצרים
פרופ' נחם אילן
תצלומים ממצרים  -עיצוב התודעה והזיכרון
שרונה זילברשטיין
יחסי טורקיה-מצרים והשלכותיהם על מדינת
ישראל
ד"ר איתן חי כהן ינרוג'ק
חזית הדרום במלחמת השחרור
יאיר פרג'ון
היהודי בקולנוע המצרי
איל בורס

הרב עובדיה יוסף במצרים
הרב ד"ר אריאל פיקאר
הטרגדיה של יהודי מצרים במלחמת ששת הימים
ובעקבותיה
עובדיה ירושלמי
הגירת יהודי מצרים  -מסע בתמונות
שרונה זילברשטיין
הכוכבות היהודיות של התיאטרון והקולנוע במצרים
רותי מרשנסקי
הרומן שלי עם הרומן המצרי
אורלי קסטל בלום
ז'קלין כהנוב – "החיים כמשל"
יהודית בר יש"ע גרשוביץ

