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הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש לסטר וסאלי אנטין

אוניברסיטת תל אביב

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

10:45-9:00 | ברכות
יושב ראש החברה ההיסטורית הישראלית, שמואל פיינר
ראש בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה, יורם כהן

ראשת בית הספר להיסטוריה, מירי שפר מוסנזון

מושב 1 | רגשות בעולם העתיק | יו"ר איריס רחמימוב
אמיר גילן, אוניברסיטת תל אביב, חמישים גוונים של פחד: רגשות, 	 

ריטואלים ומאגיה בעולם החיתי
עידן ברייר, אוניברסיטת בר אילן, עזגד גולד המרכז לבריאות הנפש באר-	 

יעקב, ניתוח פסיכו-היסטורי של חווית הפחד בתרבויות המזרח הקדום
אריאל סרי-לוי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הזעם האלוהי והכחשתו 	 

בחקר המקרא

11:00-10:45 טקס הענקת פרסי עם ועולם

11:15-11:00  הפסקת קפה

13:00-11:15 | מושבים 2+3 מקבילים 

מושב 2 | רגשות ויחסים כלכליים | יו"ר אסתר כהן
מרים פרנקל, האוניברסיטה העברית בירושלים, מה זאת אהבה? ביטויי 	 

אהבה וערגה במכתבי סוחרים מגניזת קהיר
אמה זוהר, אוניברסיטת חיפה, תרבות צריכה ופרקטיקות של אהבה 	 

בקרב יהודי פולין בין מלחמות העולם
עודד היילברונר, מכללת שנקר, אוניברסיטת רייכמן, הכלכלה המוסרית 	 

של מעמד הפועלים הישראלי

מושב 3 | רגשות בצרפת וכלפי צרפת | יו"ר נדין קופרטי צור
)המושב יתקיים בבניין גילמן, קומת הקרקע, אולם 133(

עידו בן-עמי, אוניברסיטת תל אביב, רגש הפליאה ותחילת העידן 	 
המודרני במזרח התיכון

דפנה נסים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ההתקבלות הרגשית של 	 
דיוקנאות בצרפת של המאה ה-15 

שירה גוטליב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ידידו הטוב של האדם: בדידות 	 
וניכור בתרבות חזותית צרפתית במאה ה-19 

14:00-13:00  הפסקת צהרים

15:45-14:00 מושב 4 – רגשות במשפחה – יו"ר יפעת מוניקנדם
תמר רוזט, אוניברסיטת חיפה, על אהבה ומתנות מיותרות: חליפין 	 

חומרי מופרז וכינון קשרי משפחה באימפריה הבריטית, 1842–1852
יקטרינה אולשקביץ, אוניברסיטת בר-אילן, בין שני קטבים: אהבת ילדים 	 

בקרב יהודי האימפריה הרוסית במאה ה-19
קרן צדפי, אוניברסיטת תל אביב, ילדות אמוציונלית: ביטויים של כעס, 	 

פחד, ושמחה לאיד בקומיקס אל-אולאד, 1923–1932
אביגיל וולך, אוניברסיטת תל אביב, אבל הלב שלי הפך לאבן: ילנה 	 

מוחינה - להתבגר במצור על לנינגרד, 1944-1941

 16:00-15:45  הפסקת קפה

17:00-16:00 מושב 5 – מדע, מרחב ורגשות | יו"ר אשבל רצון
רותי קפלן, אוניברסיטת חיפה, יותר מנקודות על מפה: תפישת מרחב 	 

ותחושת שייכות של יהודים בלודז' טרם מלחמת העולם השנייה
ליאור ג'ואן-גרין, אוניברסיטת קיימברידג', פחד ותיעוב ברחבי האימפריה: 	 

אנטומולוגים בריטים והיבטים שונים של חרדה במחציתה השנייה של 
המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20

17:15-17:00  הפסקת קפה

19:00-17:15 מושב 6 – רגשות ביישוב ובעולם היהודי | יו"ר יעל דר 
מתן בורד, אוניברסיטת בר אילן, חזקי שוהם, אוניברסיטת בר אילן, "קשה 	 

בארץ להתעסק בסנטימנטליות זו": רגשנות ביישוב בתקופת המנדט 
אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה, אוהבים אותך מולדת: לקורות ההנחיה 	 

לשילוב רגש למולדת בטיולי בתי הספר, 1934–1974 
רענן ריין, אוניברסיטת תל אביב, נדידת רגשות: שליחי התנועות הציוניות 	 

בארגנטינה ואורוגוואי והרצון לנקום בנאצים וביורשיהם
דינה פורת, אוניברסיטת תל אביב, רגש הנקם - לי נקם ושילם: היישוב, 	 

השואה, וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר

בית הספר להיסטוריה 
ע"ש צבי יעבץ

בית הספר למדעי היהדות 
ולארכיאולוגיה ע"ש חיים 

רוזנברג

המכון לחקר 
הציונות וישראל 
ע"ש חיים וייצמן

הועדה המארגנת: פרופ' תמר הרציג, ד"ר שלי זר-ציון, פרופ' מאיר ליטבק, פרופ' יונתן פרייס, פרופ' אורית רוזין )יו"ר(, פרופ' מאיר שחר


