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הוצאת בר אילן-ראו כאן לפרטים נוספים ורכישה 
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כנסים והרצאות

! תודה
,לכל המברכים

הדוברות והדוברים
ולכל משתתפי הכנס
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והרצאותפודקאסט

:"הדתיתבציונותהמהפך"

.'דעתבר'באפליקצייתשלנולפודקאסטהאזינו
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"הדתיתבציונותהמהפך":ישירקישור

https://biu.page.link/urztVt3o1VCr9ReTA:דעתבראפליקציית

בו תוכלו להתעדכן  , שלנוהפייסבוקאנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לדף 

סרקו את הברקוד והצטרפו . בחדשות המכון לחקר הציונות הדתית
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"  עבר הווה עתיד: ציונות דתית"סדרה מונוגרפיות של המכון 

.בעריכת דב שוורץ

הוצאת בר אילן–לפרטים ראו כאן 
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מתניהשלספרווהוא,מתקדמתבעריכהכברבסדרההחמישיהספר

מריםרבקהשלבשירתםעוסקהספר."שאינובמהנוגע"–מאלי
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אם בעזרה בארגון החומר  במסגרת המכון אנו מעודדים תלמידים לחקור על אודות הציונות הדתית ואנשיה 

השנה זכו בפרס נשיא האוניברסיטה ודקנית בית הספר ללימודים  . ואם על ידי מתן מלגות ופרסום, והכתיבה

מתקדמים על פרסומים בכתב העת ציונות דתית הדוקטורנטית הכותבת את עבודתה בסיוע מלגת המכון  

ר יואל רפל יועץ המכון על  "תודה מיוחדת לד. ר איתי מור יוסף"גיתית חוזה ודשנתרמה בידי המשפחה

.עשייתו הברוכה לטובת המכון והמחקר

רבנימגוון,הדתייםהמושבים,אמונה,עקיבאבניארכיון:כגוןחומריםשלרחבמגווןלמצואתוכלובארכיון

ומריםמאיריצחק,מושקוביץ(משה)מושקו,המרזבולון:שלכגוןאישייםארכיוניםוכן,הדתיתהציונות

.אדלמןעליזה'הגבהארכיוןאחראית.נוספיםואחריםברנשטייןישעיה,גרדינתן,יחיאלי

לשעות פעילות הארכיון ראו כאן
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מחקרים ומלגות

מגנזי המכון
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