מאסיה הקטנה לאמפריה הגדולה – הקהילות היהודיות תחת האימפריה העות'מאנית
עם בעקבות גורלו ,תשע"ט
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תאריך
24.10.18
ט"ו חשוון
31.10.18
כ"ב חשוון
07.11.18
כ"ט חשוון
14.11.18
ו' כסלו
21.11.18
י"ג כסלו
28.11.18
כ כסלו
12.12.18
ד' טבת
19.12.18
י"א בטבת
26.12.18
י"ח טבת
02.01.19
כ"ה טבת
09.01.19
ג' שבט
16.01.19
י' שבט
23.01.19
י"ז שבט
30.01.19
כ"ד שבט

06.02.19 15
ל"א שבט

דברי אחרית הימים
סורת יוסף בקוראן לאור דמותו של יוסף
במקרא ובמדרש
ד"ר גילי זיוון

ר' חיים בנבנישתי (איזמיר)
ד"ר יואל קרצ'מר רזיאל

ר' יעקב בן חביב (סלוניקי)

עות'מאן יוון והבלקן
מעות'מאן עד ארדואן :האימפריה העות'מאנית -
ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק
סקירת מבוא

טלנובלה במאה ה :16דונה גראציה עם המעבר
ד"ר ענת גואטה
מאירופה לאיסטנבול

ראשית התקופה העות'מאנית בא"י

ד"ר יואל קרצ'מר רזיאל

חכמי צפת
ירושלים בימי דוד ושלמה
אריאל קופילביץ'

פרופ' לאה מקוביצקי

השכונות היהודיות של איסטנבול
פרופ' לאה מקוביצקי

מבוא ל"בית יוסף"
אברהם שטיין צמיחת המרכז בצפת
בית הדפוס הראשון במזרח התיכון – מספרד
מבוא לשולחן ערוך
אריאלה אמר
אברהם שטיין לקושטא :בין מסורת לחדשנות
קריאה בספר החזיונות לר׳ חיים ויטאל ׳עומק הארץ גובה השמיים' :מקובלי צפת והשיבה
ד"ר מעוז כהנא
ד"ר מעוז כהנא לארץ ישראל
ספר התמונה  -תורת הקבלה בבלקן
ט.נ
ד"ר רועי גולדשמידט
משטר המסים באימפריה העות'מאנית ובקהילות
ר' חיים פלאג'י
ד"ר יואל קרצ'מר רזיאל היהודיות
שבתאי צבי :משיח או שקרן – היסטוריה
נבואות משיחיות במקרא

פרופ' לאה מקוביצקי

אריאל קופילוביץ'

נבואות משיחיות במקרא
אריאל קופילוביץ'

יובל ריבלין

מהמלכה שרה עד המלך בוריס  -חידת יהדות
בין ביזנטיון לעות'מאנים
אורי אהלי
בולגריה
יהודי האימפריה העות'מאנית בימי הסולטאן
מהפך  -היהודים האיברים מגיעים ליוון
ד"ר ענת גואטה
פרופ' נחם אילן סולימאן המפואר
דיפלומטים יהודים ואנשי מפתח ברשות הסולטן
מפעלי הבניה של סולימאן המפואר
פרופ' לאה מקוביצקי
כלכלה :סלוניקי .בעיקר תעשיית הצמר

אברהם שטיין

'אז תשתה קפה תורכי ותתעורר ,אתה המשורר'
חירות ועבדות בעולם העתיק – יווניות ויהדות

ד"ר ענת גואטה

בתי הכנסת ברחבי האימפריה
אריאלה אמר

יחס היהודים לאיסלאם

ד"ר דותן ארד

הזיקה לירושלים בעולמם של הקראים בתקופה
ד"ר דותן ארד
העות'מאנית
קהילות רומניוטיות – שמירת מסורת וזהות
אריאלה אמר

יוסף קארו וחיבור שולחן ערוך
ד"ר ענת גואטה

מוסיקה יהודית ושירת קודש עברית באימפריה
העות'מאנית
חיים ויטאל וישראל נג'ארה

ד"ר רבקה הבסי

ד"ר ענת גואטה

דג קטן ,סערה גדולה  -הוויכוח ההלכתי על דג
הקוויאר
שבתאי צבי :משיח או שקרן – יצירה

ד"ר מעוז כהנא
ד"ר ענת גואטה

שירת הברבור – האימפריה העות'מאנית ,מהגרים
ומתיישבים 1914-1854
ד"ר מיכאל ארליך

שבתאי צבי לא מת? כת הדונמה באימפריה
׳מעגל טוב׳ -הנוסע המתמיד :חיד״א
קריאה בכתבי ר' נחמן מברסלב
אורי אהלי
ד"ר מעוז כהנא העות'מאנית
ד"ר מעוז כהנא
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תאריך
16

13.02.19
ח' אדר א'
20.02.19
ט"ו אדר א'
27.02.19
כ"ב אדר א'
06.03.19
כ"ט אדר א'
13.03.19
ו' אדר ב'

21

27.03.19
כ אדר ב'
03.04.19
לחיחכ"ז
אדר ב'
1.05.19
כ"ו ניסן
15.05.19
י' אייר
22.05.19
י"ז אייר
29.5.19
כ"ד אייר

17
18
19
20

'אז תשתה קפה תורכי ותתעורר ,אתה המשורר'
איזמיר ,עיר של זהויות

עות'מאן יוון והבלקן
דברי אחרית הימים
'פלא יועץ' לרבי אליעזר פאפו  -למדנות בשירות
מבשרי הציונות באימפריה
אריאלה אמר
פרופ' נחם אילן
המנהיגות
העות'מאנית :הרב יהודה ביבאס והרב
יהודה אלקלעי
עליות משיחיות לארץ ישראל בראשית העת החדשה מסעו של רבי נחמן מברסלב לארץ ישראל
זיוון
גילי
ד"ר
ענת גואטה
ד"ר אריה מורגנשטרן
()1840-1740
משפחת ריבלין וקשרי ישוב ישן
המשפחה ומעמד האישה – תקנות ,ירושות
הייצוג הספרותי של שלהי השלטון
יובל ריבלין
פרופ' לאה מקוביצקי
העות'מני דרך עיניהן של סופרות בנות
העלייה הראשונה
על אמנים ואמנות בא"י במאה ה –19
התחלת המודרניזציה
ד"ר אורנה מונדשיין

הספרות היהודית הלניסטית בימי בית
ד"ר יואל קרצ'מר רזיאל
שני

אריאלה אמר

פרופ' לאה מקוביצקי

יועץ הסתרים – סיפורה של קהילת סלוניקי על
רקע חייו ופועלו של יצחק רפאל מולכו (מאה 19-
יהודי יוון העות'מאנית בין הפטיש לסדן
אורי אהלי )20
עופר רגב

22
23
24
25
26

5.6.19 27
ב' סיוון
12.6.19 28
ט' סיוון

מיצירותיו של ברנר
מיצירותיו של בורלא

"צפצופי עוללים"  -על גן הילדים כמחדש השפה
רותי מרשנסקי
שרה רגב העברית כשפת אם
הדגל הציוני מעל ים המרמרה – התנועה הציונית
אורי אהלי
שרה רגב באימפריה העות'מאנית

מיצירותיו של יצחק שמי
שרה רגב

יום השואה :משפט דמיאניוק

תמיר הוד

מאוסף הסרטים של בית התפוצות
רבקה אדרת

על רפואה ורופאות בשלהי השלטון העות'מאני
רותי מרשנסקי
בארץ ישראל
בגלל המלחמה ההיא

יובל ריבלין

הרכבות יצאו ריקות :הצלת יהודי בולגריה
קושטא – השער להצלה בימי השואה
מיצירותיו של יצחק שמי
אורי אהלי
אורי אהלי והשמדת יהודי מקדוניה
שרה רגב
הסולטאן האחרון האימפריה העות'מאנית
האנטישמיות בטורקיה  -פנים רבות לה
גיא אוני
עופר רגב
ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק והציונות
יהודית בר יש"ע גרשוביץ
הספרות היהודית הלניסטית בימי בית
יהודית בר יש"ע גרשוביץ
יהודה פוליקר
ד"ר יואל קרצ'מר רזיאל קהילות יווניות ובתי כנסת יוונים בארץ
שני
יחסי טורקיה וארצות הברית היום ,והשלכתם על
מר מאני
מדינת ישראל
יהדות בולגריה בישראל.
יהודית בר יש"ע גרשוביץ

מר מאני

ד"ר גליה לינדנשטראוס

הכל כלול – יחסי ישראל טורקיה כיום
יהודית בר יש"ע גרשוביץ

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק

ט.נ.

