
ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
ע״ש חיים רוזנברג 

הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל אביב

ההרצאות תתקיימנה באולם 001 בבנין ווב, אוניברסיטת תל אביב בשעה 16:00 
מחיר המנוי:  יחיד 750 ₪ , זוגי 1250 ₪, כניסה חד פעמית 50 ₪ )התשלום בכרטיס אשראי בלבד( 

כולל אישור כניסה עם רכב לקמפוס | 10% הנחה למשלמים עד ה- 15.8.21 

בימת המחקר של יום ג' תשפ"ב

על אמנות ויהדות

לבירורים
schoolofjsa@tauex.tau.ac.il : טלפון 03-6409275 או במייל

2.11.21
כז חשוון
תשפ"ב

9.11.21
ה כסלו

תשפ"ב

16.11.21
יב כסלו
תשפ"ב

23.11.21
יט כסלו
תשפ"ב

30.11.21
כו כסלו
תשפ"ב

7.12.21
ג טבת

תשפ"ב

21.12.21
יז טבת

תשפ"ב

28.12.21
כד טבת
תשפ"ב 

ימות המשיח בתיאטרון היהודי
ד"ר יאיר ליפשיץ

אוניברסיטת תל אביב

גילום דמויות יהודיות בתיאטרון בימי הביניים 
המאוחרים

ד"ר שרון אהרונסון להבי, אוניברסיטת תל אביב

שם ויפת בעגלה: כשהיהודי הפך  לשמי
פרופ' יעקב שביט

אוניברסיטת תל אביב

׳מי בפנים ומי בחוץ׳ מסע אומנותי אקטביסטי
נורית יעקבס ינון

במאית סרטים ואמנית 

צורפות יהודי תימן בישראל: כרוניקה של הכלה 
והדרה, ניכוס  ונישול כעיצוב גבולות התקבלות

פרופ' יעל גילעת, מכללת אורנים

אביר ישראל: לוחמים ואבירים בכתבי יד עבריים 
מאויירים בימי הביניים

פרופ' שרה אופנברג, אוניברסיטת בן גוריון בנג

מדורא אירופוס לחוקוק: חידושים בחקר האמנות 
היהודית בשלהי העת העתיקה

פרופ' רינה טלגם, האוניברסיטה העברית בירושלים

מבטים חדשים על נשים חרדיות בקולנוע
מרלין וניג

חוקרת קולנוע חרדי

15.3.22
יב אדר
תשפ"ב

22.3.22
יט אדר
תשפ"ב

5.4.22
ד ניסן

תשפ"ב

26.4.22
כה ניסן
תשפ"ב

 10.5.22
ט  אייר

תשפ"ב 

17.5.22
טז אייר
תשפ"ב

24.5.22
כג אייר
תשפ"ב

31.5.22
א סיוון

תשפ"ב 

כיצד ההגדה של פסח )המאויירת( הפכה להיות ספר 
עצמאי?

פרופ' קטרין קוג'מן-אפל, אוניברסיטת מינסטר

ריליקיות ציוניות: חפצים ודימויים שקודשו ביצירת מילון 
הצורות הלאומי

ד"ר נירית שלו כליפא, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, יד בן צבי

בין אמנות לאמונה - מסע של יצירה
אריק וייס

אמן רב תחומי

מחול עברי ותרבות ישראלית
ד"ר ליאורה מלכא ילין
אוניברסיטת תל אביב

הפנטום הציוני: מסעות בעקבות תרבות זיכרון
פרופ' דנה אריאלי

HIT הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון

אמנות יהודית עכשווית: פרובוקציה או תלמוד תורה חדש?
ד"ר דוד שפרבר

מכון שכטר למדעי היהדות והיברו יוניון קולג', ירושלים

'נס לא קרה לנו' - גלגוליה של מנורת החנוכה וגבורת 
המכבים באמנות היהודית מהעת העתיקה למדינת ישראל

פרופ' שלום צבר, האוניברסיטה העברית בירושלים

תאטרון הקודש היהודי, מהתרי"ג לאוונגרד
פרופ' מיכל גוברין
מכון שלום הרטמן

סמסטר ב׳ סמסטר א׳

לפרטים והרשמה לחצו כאן <<

הזכות לשינוים שמורה ◆ מספר המקומות מוגבל

mailto:schoolofjsa@tauex.tau.ac.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc89umXBJuzUHKGcIfhP9NWpYaJMmaAxWPNCKUkx3jT-Saqlg/viewform?usp=sf_link

