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א"לסיומה של שנה אקדמית תשפ–המכון לחקר הציונות הדתית 

לחקרוהארכיוןאורגלריוסףש"עדתיתלציונותהקתדרה,ורהפטיגזרחר"דש"עהדתיתהציונותלחקרהמכון

המכוןשלהראשוניתמטרתו.הדתיתהציונותשלמחקרמרכזמהווים,קירשנבאוםיונהש"עהדתיתהציונות

פועלהמכוןמאז.אילןברמאירהרבכתביוהוצאת,בפוליןהדתיתהציונותחקרהייתה(ב"תשלבשנתהוקם)

המכון,לכךנוסף.ימינוועדהציונותמראשיתומאפייניהתולדותיה,הדתיתהציונותשלוהלימודהמחקרלמען

וזאת,הרחבלקהלפורסמושטרםומחקריםכתביםלאורלהוציא,וחוקרותחוקרים,וסטודנטיותסטודנטיםמעודד

ונשותאנשיידיעלשנתרמו,רוחניקנייןנכסישלרחבמגווןלמצואתוכלוהמכוןבארכיון.מלגותמתןידיעלגם

.משפחותיהםאוהדתיתהציונות

.אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לדרך ולערך

,חופשה נעימהבברכת 

ראש המכון-דב שוורץ' פרופ

מרכזת המכון–ר עדיה הדר "ד

פרסומי המכון  

:  ציונות דתית"השנה יצאו שני כרכים של כתב העת 

.'ו-'כרכים ה–" חברה, רעיון, היסטוריה

(.בעריכה)' ולאחריו כרך ח', יצא כרך זבקרוב מאוד 

(  2018–1941)ל "זאביצוראיתן ' לפרופהכרך החמישי הוקדש 

עליו ראו כאן. 

(.  2020-1948)ל "יונתן זקס ז' הכרך השישי הוקדש לרב פרופ

לאתר של הרב זקס ראו כאן 

הוצאת בר אילן-ראו כאן לפרטים נוספים ורכישה 

בו תוכלו , שלנוהפייסבוקאנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לדף ! חדש

סרקו את הברקוד והצטרפו . להתעדכן בחדשות המכון לחקר הציונות הדתית
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https://jewish-faculty.biu.ac.il/riz
https://jewish-faculty.biu.ac.il/node/1568
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https://rabbisacks.org/
https://www.biupress.co.il/index.php?dir=site&page=catalog&op=category&cs=5314
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".עבר הווה עתיד: ציונות דתית"סדרת מונוגרפיות של המכון 

:עד כה יצאו עד כה שלושה ספרים

"דתיות ואינדיבידואליזציה  : רווקות מתמשכת בציונות הדתית

.אנגלברגכתב ארי , "במודרנה המאוחרת

"הציונות הדתית בעשור הראשון של המדינה: מרוממות לחרדה" ,

.כתבו דב שוורץ ואשר כהן

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

הוצאת בר אילן–ראו כאן לרכישת הספרים ופרטים נוספים 

מחקרים ומלגות

החומרבארגוןבעזרהאםואנשיההדתיתהציונותאודותעללחקורתלמידיםמעודדיםאנוהמכוןבמסגרת

החלה,הענייןלטובתהשנהשנתקבלהמלגהבזכות.כשמתאפשרמלגותמתןידיעלואם,והכתיבה

.מאיריצחקעללכתובחוזהגיתיתהסטודנטית

מגנזי המכון

מגוון רבני , המושבים הדתיים, אמונה, ארכיון בני עקיבא: בארכיון תוכלו למצוא מגוון רחב של חומרים כגון

(  משה)מושקו, זבולון המר: השנה נוספו ארכיונים מאלפים של האישים הבאים. ועוד, הציונות הדתית

. יחיאלייצחק מאיר ומרים , מושקוביץ
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כנסים ומפגשים

כנס

לכבודו  , המכון היה שותף בכנס מרשים ומכובד של אוניברסיטת בר אילן, למרות שנה מאתגרת

להקלטת הכנס ראו כאן. ל"זמושקושל 

שיתופי פעולה

לביןוהארכיוןהמכוןבין,פעולהשיתופילקדםבמטרהפגישותמספרהתקיימוהשנהבמהלך

.שוניםואישיםמקומות

המנהל,רביביעודד-אפרתמועצתראשעםפגישהקיימנו(תמוזט"י)האחרוןשלישיביום

בחדרשהתקיימההפגישה.אחימןינון-לשעבראפרתמועצתוראש,חסיןאדמונד-הכלכלי

.באפרתהמועצהלביןהמכוןביןעתידיפעולהשיתוףלקדםנועדה,המכוןארכיוןשלהעיון

המפתחדמויותואתהדתיתהציונותקורותאתלתעדהמאמציםעלסקירהנתןרפליואלר"ד

,('מושקוביץמשה)מושקוכמוישיבותהרבהכךכלשהקיםאדםהיהשלא,טעןהוא.שלה

עודדהמועצהוראששוורץדב'פרופהמכוןראש.ואישיותופועלואתלהנציחעלינוושומה

.פ"השתלקידוםעתידיותומחשבותרעיונותהעלורביבי
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https://youtu.be/3d0zzdxCLkQ

