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הקתדרה ללימודי ארץ ישראל ציונות ויהדות

סדרת הרצאות מרתקות
באודיטוריום בצורן | שישי ב10:00 -

15.10.21

"משה רבנו כדגם למנהיגות מופתית"

מהם המאפיינים המוגדרים על ידי הספרות המודרנית למנהיג אולטימטיבי וכיצד
משה מיישם אותם הלכה למעשה.
ד"ר אבי ציפורני ,לשעבר מנהל החינוך הערכי ברשת אורט ומרצה באוניברסיטת
תל אביב .מרצה במסגרות שונות ,כתב  -וממשיך לכתוב  -מאמרים במגוון רחב
של נושאים ,ביניהם מאמרים שבועיים בנושא פרשת השבוע.

29.10.21

סיפור אישי -יהדות אתיופיה לכבוד חג הסיגד.

מהו חג הסיגד? סיפור אישי מרתק
דוד מהרט " ,מנכ""ל ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה  -nacoej -בישראל.
איש חינוך וחברה ,מרצה בנושא יהודי אתיופיה-היסטוריה ,תרבות עלייה וקליטה
בישראל" .

12.11.21

ירושלים שהייתה בספרד  -צלילה לתוך עולמם
המרתק של יהודי תור הזהב.

ספרד של ימי הבינים -תור הזהב היהודי .מי המייסד הגדול ומה היו מאפייני
התקופה המופלאה הזו?
ד"ר אוריאל פיירמן ,מורה דרך בארץ ובאירופה ,מנהל קורסי הכשרות
מדריכים לספרד בדגש יהודי.

26.11.21

"באנו חושך לגרש"  -ההלניזם וההתייוונות
ברקע מרד החשמונאים.

מה קרה באמת במרד מול מלכות יוון? מה היה שהדליק את אש המרד ?
ד"ר איל דוידסון ,חוקר ארץ ישראל וירושלים ומרצה במכללות האקדמיות
הרצוג ואורות ישראל

10.12.21

הגורל הנשי  -בין שני קטבים.

פמיניזם על פי ספר בראשית והתנ"ך -האם זה אפשרי ?
עמי כהן  ,מראשי עמותת אל עמי רב הקהילה ברמות השבים .מעביר הרצאות
במתן רעננה ובבמות שונות

24.12.21

מסע בעקבות שבטי ישראל הנידחים בהודו.

קהילות נדחי יהודה וישראל על פני המרחב ההינדו-אפגני  -ממצאים חדשים
אודות ייחוסם ,תרבותם ומנהגיהם.
ד"ר אייל בארי ,עוסק מזה שנים רבות בחקר קהילות אלה .הדוקטורט
שכתב עסק בתרגום ארכיון ספרי של יוחסין בהודו ,אותו תרגם
וביקש ללמוד מתוכו אודות ההיסטוריה של קהילות הפתאנים בהודו.
ד""ר בארי נשוי ,אב לששה ומלבד מחקריו הינו מדריך טיולים להודו".

31.12.21

"מבנימין זאב הרצל לבנט ונתניהו.
סופה של מלכות שאול? "

הו ֵל ְך וְ ֹ
דּ ֹור ֹ
עולָם ֹ
דור בּ ָא וְ הָא ֶָרץ ְל ֹ
עו ֶמ ֶדת"  -אמר קהלת (א ,ג) .בהרצאה ננסה
למצוא את הקשר למציאות הפוליטית היום בהסתכלות על העבר ,על המלך
הראשון בישראל  -שאול בן קיש ,זה שהלך לחפש אתונות ומצא מלוכה.
גבריאלה בן שמואל ,דוקטור למחשבת ישראל ,סופרת ומרצה .כתבה את
שלושת ספרי העיון "סוד העברי :יסודות האמונה לפי תורת ישראל" ,ו"מן האין
אל האני" ,מיסודות הקבלה .זה עתה יצא החלק השני בטרילוגיית הרומנים
ההיסטוריים" :שושלת שומרי הסודות" .ניתן יהיה לרכוש מספריה במקום.

מחיר:



הכניסה על פי הנחיות משרד הבריאות -לבעלי תו ירוק בלבד

הרצאה בודדת 25 -ש"ח
כל הסדרה –  130ש"ח
כרטיסים באתר המתנס

אגף חינוך רווחה וקהילה
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