פה ושם בארץ ישראל  /תשפ"ב
10:45-12:15

ימי שני

09:00-10:30

25.10.2021

אורי אהלי

1.11.2021
8.11.2021

מלכות על ים ערפלי  -זאב ז'בוטינסקי
עופר רגב
טיול  - 1עדנה אשד" :פריחה במדבר" :תופעות טבע במכתש הגדול ושוליו  +ירוחם ממבט אחר

הרצאות פתיחה
אבות הציונות המדינית -
מנחם טילמן
מי באמת הקים את מדינת ישראל?
ד"ר אילון שמיר פה בארץ חמדת אבות  -החלוצים :קוים לדמותם

הרצאות פתיחה
בת שלמה – היהודי הטלסקופי

15.11.2021

ד"ר ערן מאיר

על שפת ים כנרת בית כנסת רב תפארת  -חידושי המחקר בבית הכנסת של כורסי

ד"ר ערן מאיר

22.11.2021

דביר דימנט

מבט מקרוב על האסלאם
אסלאם  -ציוני דרך היסטוריים ,עקרונות דתיים ומושגי יסוד

עופר רגב

6.12.2021
13.12.2021

עופר רגב
ירושלים באסלאם -דת ופוליטיקה ,ישן וחדש
דביר דימנט
טיול  - 2אפרת נתן" :בין שמש בגבעון לירח בעמק איילון" :בין תנ"ך לפלמ"ח ,צלבנים ואסלאם ,וכמובן טבע ונוף גם

20.12.2021
27.12.2021
3.01.2022

חנה בנדקובסקי
חנה בנדקובסקי
חנה בנדקובסקי

חופש חנוכה

בין עולי הרגל לקהילות המקומיות בארץ הקודש
מקומות קדושים -מדוע התקדשה הארץ
הצליינים והתיירים -קהילות נוצרית בין פרטיקולריות לאוניברסליות
הקהילות המקומיות -נוצרים בישראל "האבנים החיות"

שרה רגב
שרה רגב
שרה רגב

מאוהל לארמון  -סיפורם של האמירים לבית פעור :סיפורם של
הנוודים בגולן
סיפורי חיים של יצירה ישראלית
חיילת יחפה  -להקת הנח"ל 1970
משהו בלתי נשכח  -אהוד בנאי
סופרים וסיפורים ארצישראליים
אהרון מגד -המקרה העצוב של מיכה שתוק
אהרון מגד -המקרה העצוב של מיכה שתוק  -המשך
סמי מיכאל  -גאולה :היום הראשון בישראל

 10.01.2022טיול  - 3עדנה אשד" :בין ההר לשפלה" :חורבת חנות ,עין מטע ודרך הקיסר +ביקור במוזיאון הטבע התנ"כי בבית שמש
דימויים וייצוגים בקולנוע הישראלי
אדם ואדמה
מוטיב עקידת יצחק בקולנוע הישראלי
איל בורס
"אני מתבונן באילן"  -על בובר ,גורדון והקשר הייחודי בין האדם לטבע
 17.01.2022עינט קרמר
דמות האחר בקולנוע הישראלי
"שומרי הגן"  -על מערכת היחסים המורכבת בין אדם לאדמה בסיפורי הראשית שלנו איל בורס
 24.01.2022עינט קרמר
ייצוג נשים בקולנוע הישראלי
איל בורס
"לעבדה ולשמרה" פעם בשבע שנים
 31.01.2022עינט קרמר
 07.02.2022טיול  - 4אסתר סעד" :סיור מחמם לחורף קר " :ביקור במגוון אתרים ירושלמים לא שגרתיים :גלריות וסדנאות אומנים ,המרפסת של מוסללה ,מוזיאון המיסים ועוד..

מיהדות
עושים
ענייןלכל
יהדות

מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות
08-860-8330
קיבוץ עין צורים

The Yaacov Herzog Center for Jewish Studies
office@myh.org.il
merkazherzog.org.il
055-680-7335

ימי שני

09:00-10:30

 14.02.2022אוריאל פניירמן
 21.02.2022אוריאל פניירמן
28.02.2022
07.03.2022
14.03.2022
21.03.2022
28.03.2022
25.04.2022
02.05.2022
09.05.2022
16.05.2022
23.05.2022

10:45-12:15

מסעות לארץ ישראל
כל המקודש מחברו חרב יותר מחברו"  -עלייתו של הרמב"ן לארץ

אריאלה אמר

"לכל מקום שאני הולך ,אני הולך רק לארץ ישראל"  -מסעו של רבי נחמן מברסלב
לארץ

אריאלה אמר

אריאלה אמר
אוריאל פניירמן "אם תרצו אין זו אגדה"  -ביקורו של הרצל בארץ
טיול  - 5סגולה זמירי" :לו הייתי רוטשילד" :סיור באזור מושבות יהודה  -מזכרת בתיה ,חולדה ,גדרה +ביקור במוזיאון.
מישור חוף הכרמל  -ישן מול חדש
רותי מרשנסקי
מדור העתיקה ועד קיסריה העתיקה
אבנר חורש
רותי מרשנסקי
מהמושבה זיכרון יעקב לקיסריה החדשה
אבנר חורש
רותי מרשנסקי
מהצבים הרכים ועד התנינים הגדולים
אבנר חורש
חופש פסח
טיול  – 6אבנר חורש" :ההר הנושק לים ומה שביניהם" :סיור במישור חוף הכרמל
על גדות הנחלים :פוליטיקה ,התיישבות ונחלים
הרב יהושע לביא
מושב נחלים :הסיפור שטרם סופר
אורי אהלי
הרב יהושע לביא
לאן זורם האסי?
אורי אהלי
הרב יהושע לביא
מנחל הבשור לחבל אשכול
אורי אהלי
טיול יומיים לצפון  -דובי הדר וערן מאיר

מיהדות
עושים
ענייןלכל
יהדות

מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות
08-860-8330
קיבוץ עין צורים

עיצוב "דת חילונית"
"עיצוב חג חדש"
"אחי גיבורי התהילה" -
עיצוב תפיסת ההנצחה בארץ ישראל.
האנדרטאות בישראל  -אספקלריה להתפתחות הפיסול בישראל
קולן של נשים בארץ ישראל
רחל ינאית – עם הילדים בחזית
רחל כצנלסון שז"ר  -הגברת הראשונה הנשכחת
גורית קדמן – האישה שהרקידה עם
ירושלים של מטה
הפוליטיקה של הקהילות ,בתי הקברות של תש"ח
היכן נגמרת ירושלים ,הקמת השכונות החרדיות
מתחת לפני הקרקע ,המרדף אחרי אוצרות ותכשיטים

The Yaacov Herzog Center for Jewish Studies
office@myh.org.il
merkazherzog.org.il
055-680-7335

