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היסטוריה
פוליטית
וחיי יומיום
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בית הספר להיסטוריה ע״ש צבי יעבץ
הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל אביב
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מחיר רגיל :יחיד  ,₪ 400מחיר הרצאה בודדת ₪ 60
 10%הנחה לגמלאים וחברי אגודת ידידי האוניברסיטה
רישום טלפוני (באמצעות כרטיסי אשראי) במזכירות החוג להיסטוריה כללית,
03-6409454 ,03-6409785

סטו

הסדרה תתקיים ביום א' ,בשעות ,18:00 – 16:00
אולם 144
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היסטוריה הפוליטית מזמן לא נכתבת כאילו
מדובר רק במישור פעילות מיוחד ,של אנשים
"גדולים" ,המעצבים את גורלן של אומות,
משטרים ורעיונות .המחקר ההיסטורי הנוגע לחיי
היומיום של שכבות מגוונות באוכלוסייה התקדם
מאוד וגם הוא לא מתייחס אל חיי היומיום כאל נושא
נפרד ,בתור היסטוריה חברתית ותרבותית המנותקת
מתהליכים והתרחשויות במישורים אחרים .מטרת
סדרת ההרצאות היא להראות כיצד הפוליטיקה,
איך אירועים וזעזועים פוליטיים ,משפיעים על חיי
היומיום של האזרחים? אמנם אנחנו יודעים לא מעט
בנושא הזה ,מניסיון החיים שלנו כאן ועכשיו .אבל,
איך החיים הפוליטיים בכל מיני תקופות ותחת כל
מיני משטרים ונסיבות בעבר השפיעו על חיי היומיום?
ומה ידוע לנו ומה אנחנו יכולים לדעת על האופן בו
חיי היומיום והתפתחויות שונות בהם משפיעים על
החיים הפוליטיים?   

 › 17.10.21ד"ר עודד רבינוביץ'
ורסאיי :חיי החצר וניהול הממלכה
 › 24.10.21פרופ' יגאל חלפין
חיי היום יום בסטאליניזם
 › 31.10.21פרופ' איריס רחמימוב
פוליטיקת מזון במלחמת העולם הראשונה
 › 7.11.21ד"ר מיכל שפירא
פרויד ,הומוסקסואליות נשית ושינויים פוליטיים
בחיי יהודים
 › 14.11.21ד"ר ורה קפלן
לשרוד את המהפכה :מה עשו ההיסטוריונים
הרוסים ב?1917 -
 › 21.11.21פרופ' מיכאל זכים
על הנייר ,או כיצד ידע הופך לכוח
 › 28.11.21פרופ' חררדו לייבנר
רגעים מכוננים :שלוש דיקטטורות בדרום אמריקה

