
הכנס השנתי ה-41
של החברה ההיסטורית הישראלית 

צדקה, חמלה 
ועזרה לזולת

13-12 במארס 2018
כה-כו באדר תשע"ח

אולם נוידרפר, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה, 
דרך האוניברסיטה 1 רעננה

יום שני, 12 במארס
14:30: התכנסות

16:15-14:45 מושב פתיחה
יו"ר: דפנה אפרת

ברכות:
קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה

גיא מירון, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה 
ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

בין אגואיזם לאלטרואיזם
מירי אליאב-פלדון, יו"ר החברה ההיסטורית 

הישראלית 

הרצאת פתיחה
הנתינה כרפרטואר תרבותי: מבט היסטורי השוואתי 

אילנה סילבר, אוניברסיטת בר-אילן

16:30-16:15 הפסקה

17:30-16:30 מושב שני – צדקה ומדינה
יו"ר: גדי שגיב

בין צדקה לצדק חברתי: הקרן לעזרה סוציאלית   
של אוויטה פרון

רענן ריין, אוניברסיטת תל-אביב  
הפילנתרופ הופך למקצוען: התמודדות ארגון   

הג'וינט עם האתגרים שעמדו לפתחו עם הקמת 
המדינה

ענת קוטנר, ארכיון הג'וינט, ירושלים  

17:30 – קבלת פנים ומושב כרזות 
גמילות חסדים וחמלה כתשתית לרפואה   

קהילתית-מודרנית במרחב היהודי-הספרדי 
בתחילת המאה העשרים

מירה כהן-שטרקמן, מכון וינגייט  
מנגנונים לערבות הדדית בפדיון שבויים יהודיים   

בתקופה הטרום מודרנית
עופר אשואל, אוניברסיטת בר-אילן  

לא על לחם לבדו : מעגל הצדקה בקהילות יהודיות   
ברוסיה הצארית

מרים טורקינץ  
מחברת מהגרים לחברת נדבנים: הקמת הג'וינט   
כדוגמה לתהליכים בפילנתרופיה ובתכנון חברתי

אורי קראוסהר, ארכיון הג'וינט, ירושלים   
ואוניברסיטת חיפה

יום שלישי, 13 במארס 
9:15 התכנסות

11:30-9:30 מושב שלישי– דאגה לבני-אדם ולחיות 
אחרות 

יו"ר: אילנה קראוזמן בן-עמוס
חילון וחמלה: המפנה ביחס לבעלי חיים בתקופת   

הרנסאנס
בנימין ארבל, אוניברסיטת תל-אביב  

	״על חובת החמלה״: נצרות וזכויות בעלי חיים 
בעידן הנאורות

רן שגב, אוניברסיטת תל-אביב  
בין שמרנות לקדמה: איטה ילין ובית החולים   

"עזרת נשים"
רוני באר-מרקס, האוניברסיטה הפתוחה  

	"הדור של 1940": היחס אל חולי נפש ובעלי מום 
בציבור הישראלי בעשור השני למדינה

עודד היילברונר, מכללת שנקר, המרכז הבינתחומי   
והאוניברסיטה העברית

11:45-11:30 הפסקה

13:15-11:45 מושב רביעי – צדקה בעולם העתיק
יו"ר אבשלום לניאדו

	״מכרו את נכסיכם ותנו לצדקה״ )לוקס יב: 33(: 
מקומה של הצדקה וזיקתה לבעלות על נכסים על 

פי חיבוריו של לוקס
רבקה ניר, האוניברסיטה הפתוחה  

ריבית ועוני במכתב המיוחס לקדוש שמעון   
סטיליטס

עמית גבריהו, האוניברסיטה העברית בירושלים  
האם השפיע העולם הרומי על תורת הצדקה של   

חז"ל?
CNRS – Aix-Marseille University ,יעל וילפנד  

14:30-13:15 הפסקת צהרים 

16:00-14:30 מושב חמישי – צדקה וחוקי עוני בעת 
החדשה המוקדמת

יו"ר: דברה קפלן  
ריטואלים מאגיים של צדקה בתרבות היהודית  

אבריאל בר-לבב, האוניברסיטה הפתוחה  
משלוח מנות ומתנות לאביונים: מהר"ל על צדקה,   

סדר עולמי וזהות יהודית בגלות
אורית רמון, האוניברסיטה הפתוחה  

על הצדקה לבדה? מתן צדקה כתחליף לחוקי העוני   
באנגליה בשלהי המאה ה-18

תומר זכי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

16:30-16:00 הפסקה

18:00-16:30 מושב שישי – ארגוני צדקה ופילנתרופיה 
בעת החדשה

יו"ר: איימי סינגר
הפושע הנדיב: דפוסי פילנתרופיה אצל הסוחרים   

היהודים בסיביר במחצית השנייה של המאה ה-19
אירנה ולדימירסקי, המכללה האקדמית אחוה  

בין חמלה נוצרית לגאולה יהודית בירושלים של   
המאה ה-19

יאלי השש, בית ברל ואוניברסיטת תל-אביב  
	"ועד הישיבות" – זרוע על-ישיבתית להתרמה 

במחוזות הְספר הפולני
בן-ציון קליבנסקי  

19:15-18:15 חלוקת פרסים
של החברה ההיסטורית הישראלית

ברכות

פרס "עם ועולם" – ספר  
פרס "עם ועולם" – מאמר  

פרס מנדלסון פרנקל  

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* )03-5114412( או לחצו כאן  

 nagish@openu.ac.il :אם נחוץ הסדר הנגשה, נא לפנות לדוא"ל
עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.

https://www.fee.co.il/e12095

