
מפות ודרכים בין דמיון ומציאות 13 במאי 

דברי פתיחה  
נטע אמיר (בי"ס מנדל, האוניברסיטה העברית)  

  Maps and Imaginary Islands  
  ד"ר תמר אברמוב (קרן מנדל והאוניברסיטה העברית)

דרכים וסכנות - מפגשים ותפילות  
פרופ' עדיאל קדרי (אוניברסיטת בן-גוריון)  

 

בין ירושלים ליריחו  20 במאי  

בין ירושלים ליריחו: דרך של מטה ודרך של מעלה   
פרופ' אייל בן-אליהו (אוניברסיטת חיפה)  

לקדמותה של הדרך בין ירושלים ליריחו  
פרופ' חיים בן-דוד (המכללה האקדמית כינרת)  

דרכים ומפות בימי הביניים 27 במאי  

איפה הדרך? על מפות ארץ הקודש מימי הביניים     
ד"ר פנינה ארד (האוניברסיטה העברית)   

הדרכים בארץ ישראל הרומית - ביזנטית לאור מפת      
פויטינגר ומפת מידבא   

ד"ר מילכה לוי-רובין (מכון שכטר למדעי היהדות)   
פרופ' ריכב רובין (האוניברסיטה העברית)  

 

דרך הייסורים בירושלים 3 ביוני  

התהוות דרך הייסורים בימי הביניים המאוחרים   
נטע אמיר (בי"ס מנדל, האוניברסיטה העברית)   

  דרך הייסורים במסורת האורתודוקסית של המאה  
  ה-19

ד"ר אנסטסיה קשמן (האוניברסיטה העברית)  

דרכים בנגב 10 ביוני  

דרכי צליינים בנגב    
עופר   פוגורלסקי    (בי"ס  מנדל,     האוניברסיטה      העברית)  

     
דרכים בנגב ויחסי ערבים-יהודים  

פרופ' אבינועם מאיר (אוניברסיטת בן-גוריון)  
  

דרכים ולאומיות 17 ביוני  

פלסטין רקומה   
פרופ' הגר סלמון (האוניברסיטה העברית)  

שביל ישראל בתרבות הישראלית  
פרופ' תמר הרמן (האוניברסיטה הפתוחה)  

דברי סיכום  
עופר   פוגורלסקי    (בי"ס  מנדל,     האוניברסיטה      העברית)  

מפת דרכים: על דרכים ומשמעותן

ירושלים, מפת אופסלה, המאה ה-12

סדרת הרצאות מקוונות 

בימי חמישי בין התאריכים 13 במאי - 17 ביוני, בין השעות 17:30-16:00

ההשתתפות בהרצאות היא בהרשמה מראש כאן.

ואנושיים,  פיזיים  גורמים,  של  ארוכה  משורה  המושפעת  מורכבת  תופעה  היא  דרכים  של  היווצרותן 
הפועלים במרחב הגיאוגרפי. הדרכים נושאות אופי דינאמי – הן משנות את צורתן ומשמעותן בהתאם 
מעבר  ועוד.  גיאופוליטיים  מאבקים  ותרבותיים,  חברתיים  שינויים  מתחלפות,  היסטוריות  לנסיבות 
חשוב  חלק  מהוות  הן  עולם.  והשקפות  מסורות  לשקף  כדי  בהן  יש  תנועה,  כנתיבי  המיידי  לתפקידן 
אתניות  קהילות  של  המשותף  המרחב  בכינון  וכן  ותהלוכות  לרגל  עלייה  כגון  דתיות  בפרקטיקות 
החל  שונים,  דעת  מתחומי  הלקוחות  בשאלות  נוגע  ומפות  דרכים  חקר  ובהווה.  בעבר  ופוליטיות 
ואנתרופולוגיה. בסוציולוגיה  וכלה  והדתות,  ומדע  היסטוריה  דרך  האמנות,  ותולדות  מארכיאולוגיה 

https://docs.google.com/forms/d/1C-fl4jK51yUb9WNqWoc258wZIkTCqKOcRMz960SqDtU/viewform?edit_requested=true

