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בס"ד

המכון לחקר הציונות הדתית – לסיומה של שנה אקדמית תשפ"א
המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג ,הקתדרה לציונות דתית ע"ש יוסף אורגלר והארכיון לחקר
הציונות הדתית ע"ש יונה קירשנבאום ,מהווים מרכז מחקר של הציונות הדתית .מטרתו הראשונית של המכון
(הוקם בשנת תשל"ב) הייתה חקר הציונות הדתית בפולין ,והוצאת כתבי הרב מאיר בר אילן .מאז המכון פועל
למען המחקר והלימוד של הציונות הדתית ,תולדותיה ומאפייניה מראשית הציונות ועד ימינו .נוסף לכך ,המכון
מעודד סטודנטים וסטודנטיות ,חוקרים וחוקרות ,להוציא לאור כתבים ומחקרים שטרם פורסמו לקהל הרחב ,וזאת
גם על ידי מתן מלגות .בארכיון המכון תוכלו למצוא מגוון רחב של נכסי קניין רוחני ,שנתרמו על ידי אנשי ונשות
הציונות הדתית או משפחותיהם.
אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לדרך ולערך.
בברכת חופשה נעימה,
פרופ' דב שוורץ -ראש המכון
ד"ר עדיה הדר – מרכזת המכון

פרסומי המכון
השנה יצאו שני כרכים של כתב העת "ציונות דתית:
היסטוריה ,רעיון ,חברה" – כרכים ה' -ו'.
בקרוב מאוד יצא כרך ז' ,ולאחריו כרך ח' (בעריכה).

הכרך החמישי הוקדש לפרופ' איתן אביצור ז"ל ()2018–1941
 .עליו ראו כאן
הכרך השישי הוקדש לרב פרופ' יונתן זקס ז"ל (.)2020-1948
לאתר של הרב זקס ראו כאן
לפרטים נוספים ורכישה ראו כאן  -הוצאת בר אילן

חדש! אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לדף הפייסבוק שלנו ,בו תוכלו
להתעדכן בחדשות המכון לחקר הציונות הדתית .סרקו את הברקוד והצטרפו
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סדרת מונוגרפיות של המכון "ציונות דתית :עבר הווה עתיד".
עד כה יצאו עד כה שלושה ספרים:



"רווקות מתמשכת בציונות הדתית :דתיות ואינדיבידואליזציה
במודרנה המאוחרת" ,כתב ארי אנגלברג.



"מרוממות לחרדה :הציונות הדתית בעשור הראשון של המדינה",
כתבו דב שוורץ ואשר כהן.



"זבולון המר :ביוגרפיה פוליטית" ,כתב אהרון (רוני) קמפינסקי.

לרכישת הספרים ופרטים נוספים ראו כאן – הוצאת בר אילן

מחקרים ומלגות
במסגרת המכון אנו מעודדים תלמידים לחקור על אודות הציונות הדתית ואנשיה אם בעזרה בארגון החומר
והכתיבה ,ואם על ידי מתן מלגות כשמתאפשר .בזכות מלגה שנתקבלה השנה לטובת העניין ,החלה
הסטודנטית גיתית חוזה לכתוב על יצחק מאיר.
מגנזי המכון
בארכיון תוכלו למצוא מגוון רחב של חומרים כגון :ארכיון בני עקיבא ,אמונה ,המושבים הדתיים ,מגוון רבני
הציונות הדתית ,ועוד .השנה נוספו ארכיונים מאלפים של האישים הבאים :זבולון המר ,מושקו (משה)
מושקוביץ ,יצחק מאיר ומרים יחיאלי.
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כנסים ומפגשים

כנס
למרות שנה מאתגרת ,המכון היה שותף בכנס מרשים ומכובד של אוניברסיטת בר אילן ,לכבודו
של מושקו ז"ל .להקלטת הכנס ראו כאן
שיתופי פעולה
במהלך השנה התקיימו מספר פגישות במטרה לקדם שיתופי פעולה ,בין המכון והארכיון לבין
מקומות ואישים שונים.
ביום שלישי האחרון (י"ט תמוז) קיימנו פגישה עם ראש מועצת אפרת  -עודד רביבי ,המנהל
הכלכלי  -אדמונד חסין ,וראש מועצת אפרת לשעבר  -ינון אחימן .הפגישה שהתקיימה בחדר
העיון של ארכיון המכון ,נועדה לקדם שיתוף פעולה עתידי בין המכון לבין המועצה באפרת.
ד"ר יואל רפל נתן סקירה על המאמצים לתעד את קורות הציונות הדתית ואת דמויות המפתח
שלה .הוא טען ,שלא היה אדם שהקים כל כך הרבה ישיבות כמו מושקו (משה מושקוביץ'),
ושומה עלינו להנציח את פועלו ואישיותו .ראש המכון פרופ' דב שוורץ וראש המועצה עודד
רביבי העלו רעיונות ומחשבות עתידיות לקידום השת"פ.
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