ההיסטוריונים
מאתיים שנה
של אידיאולוגיה
וחקר העבר היהודי

27.10.20 1

ליאופולד צונץ ,מרכוס יוסט ו'האיגוד' :מהפיכת מדעי היהדות

3.11.20 2

היינריך צבי גרץ :עוף החול היהודי מתעורר מתרדמתו

	 10.11.20 3שמעון דובנוב :אוטונומיה ,לאומיות והעלאת קרנה של יהדות מזרח אירופה
17.11.20 4
24.11.20 5
		

שלמה דב גויטיין :פריצת הדרך בחקר היהודים בארצות האסלאם
מרצה אורח :ד"ר דותן ארד

1.12.20 6
		

בן-ציון דינור ,יצחק בער ,חיים הלל בן-ששון ושמואל אטינגר:
האסכולה הירושלמית?

	8.12.20 7שלום בארון ויוסף חיים ירושלמי :גטו ,אמנציפציה ומשבר הזיכרון היהודי

יועץ אקדמי ומנחה הסדנה:

	22.12.20 8אליהו ביקרמן ,יצחק היינימן ואביגדור צ'ריקובר:
גזרות אנטיוכוס ואידיאולוגיות המאה העשרים
מרצה אורח :פרופ' דניאל שוורץ

פרופ' שמואל פיינר
בהשתתפות מרצים אורחים

9
מי היו ההיסטוריונים שעיצבו את תמונות העבר היהודי מאז נולד המחקר המדעי המודרני
של ההיסטוריה היהודית לפני כמאתיים שנה בברלין? מה היו הזיקות שבין נסיבות החיים,
שיטות המחקר ,השקפות העולם והאידיאולוגיות של ההיסטוריונים ובין כתיבתם ההיסטורית
לגווניה? מה התרחש כאשר היסטוריונים המירו את אידיאל האמנציפציה ברעיון הציוני? האם
שונה כתיבת ההיסטוריה בגרמניה ,במזרח אירופה ,בארצות הברית ובישראל? ומהן הדילמות,
המחלוקות והחידושים שמלוות את חקר העבר היהודי מאז ועד ימינו?
השאלות הללו ורבות אחרות יעמדו במרכז הסדנה שבה נכיר לעומק היסטוריונים בולטים ונצלול
לתוך עולמם המרתק כדי להבין כיצד נכתבה ונכתבת ההיסטוריה היהודית.
בשיתוף החברה ההיסטורית הישראלית

עד עשרים משתתפים בסדנה.
ימי שלישי ,מתאריך  27באוקטובר  12 / 11:30-10:00 ,2020מפגשים
מחיר מלא / ₪ 1,100 :לאחר הנחה₪ 1,000 :
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סדנאות

ההיסטוריונים

זלמה שטרן :יהדות גרמניה וגורלה בעיני חלוצת ההיסטוריוניות המודרניות
מרצה אורחת :ד"ר אירנה אווה-בן-דוד

 29.12.20זאב יעבץ ורפאל מאהלר:
היסטוריה ציונית-דתית והיסטוריה ציונית-מרכסיסטית

5.1.21 10

יעקב כ"ץ :כיצד להבין את היציאה היהודית מהגטו?

12.1.21 11

הנס גונתר אדלר ,ישראל גוטמן ,ז'אק פרסר ,שאול פרידלנדר:
'למען אוכל לחיות'
מרצה אורח :פרופ' דן מכמן

19.1.21 12

עדה רפפורט-אלברט :היסטוריה מגדרית והשבתאות המשחררת
ודברי סיכום

בתמונה:
פרופ' צבי גרץ1891-1817 ,

סדנאות

ההיסטוריונים
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