
 בימת החוקר של יום ג' 
 וכל האחרים: משחק מראות  םהיהודי

 בית הספר למדעי היהדות 
 

 "ש חיים רוזנברגע הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיהראש בית פרופ' ורד נעם, בעריכתה ובהנחייתה של 
 ״

 חולי חולין להם מה שהוא לנו קודשי קודשים״ )טקיטוס, הסטוריות ה(
תאמן״  –אל תאמן. חרבה קסרי וישבה ירושלים, חרבה ירושלים וישבה קסרי  -אל תאמן, ישבו שתיהן  -יאמר לך אדם: חרבו שתיהן ״קסרי וירושלים, אם 
 )בבלי מגילה ו ע״א(

 

  223, אולם 2בבניין גילמן למדעי הרוח , קומה  16:00בשעה  ג'הסדרה תתקיים בימי 
 

סמסטר   סמסטר א'
 ב'
 

 

12.11.19 
 

 הולדת ה"גוי"
 אוניברסיטת תל אביב  –ישי רוזן צבי פרופ' 

 

17.3.20  
 

 מיהו יהודי? לזהותו המורכבת של המלך הורדוס הגדול
 אוניברסיטת תל אביב –גיא שטיבל ד"ר 

19.11.19  
 

 חכמים בתחפושת רומית: התנגדות, חיקוי או הערצה?
 ם-י האוניברסיטה העברית –יאיר פורסטנברג ד"ר 

 

24.3.20 
 

הנוצרי בימי הביניים: הרמב"ן -היהודיהפולמוס 
 והרשב"א

 אוניברסיטת בר אילן –יאיר לורברבוים פרופ' 

26.11.19  
 

 מסורות מדרש יהודיות בקוראן ובחדית'
 בירושלים האוניברסיטה העברית –יוסף ויצטום ד"ר 

31.3.20 
 

 אשה הרה היוצאה ליהרג: חז"ל, הנצרות והחוק הרומי
 אוניברסיטת תל אביב –יפעת מוניקנדם ד"ר 

 

3.12.19 
 

 האזרח הבריטי וייצמן: חיים וייצמן בהיכלי הכוח בלונדון
 אוניברסיטת תל אביב –מוטי גולני פרופ' 

21.4.20 
 

תדמיות הדדיות ערב השואה  -יהודים וגרמנים 
 ובמהלכה

 אוניברסיטת תל אביב –דינה פורת פרופ' 

10.12.19 
 

ס?: בין קתולים הרנסנהאם נוצרים למדו קבלה בתקופת 
 עשרה -ליהודים במאה השש

  בנגב אוניברסיטת בן גוריון –וייס  תיהודיד"ר 

5.5.20 
 

 : אהבה נוצרית ושנאה אלוהית"הלא אח עשו ליעקב"
 אוניברסיטת תל אביב –אביעד קליינברג פרופ' 

17.12.19 
 

ם בהיכל המראות בפראג: ר׳ יהונתן אייבשיץ, ישועי
 דימויים הדדי ולותראנים, במחול

 אוניברסיטת תל אביב –מעוז כהנא ד"ר 

19.5.20 
 

יהודים, גויים  –פה בירדן" פה והקּו"כל הגויים בקּו
 ומאגיה בשלהי העת העתיקה

 אוניברסיטת תל  אביב – ליימן-רבקה אליצור

31.12.19 
 

 צוחקים על הגוי או צוחקים עם הגוי?
 ברלין ,האוניברסיטה החופשית –טל אילן פרופ' 

26.5.20 
 

 על רבנים וכופרים: סיפורי מינים בתלמוד הבבלי
 בנגבאוניברסיטת בן גוריון  –מיכל בר אשר סיגל  פרופ'

 

 םאסלרוח הקודש ביהדות לאור הנצרות והא 7.1.20
 אוניברסיטת תל אביב –אדם אפטרמן פרופ' 

 

-אלאקצא / הר הבית כמפתח להבנת יחסי יהודים 2.6.20
 מוסלמים

 בירושלים האוניברסיטה העברית –הלל כהן פרופ' 

14.1.20 
 

היהודים, המלך ועלילת הדם: פרספקטיבות ישנות וחדשות 
 רוש ספרדיבעקבות ג

 אוניברסיטת תל אביב –ג'רמי כהן פרופ' 

9.6.20 
 

 ביקור במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות

21.1.20 
 

של משה  בין טהיטי לירושלים: על האוניברסליזם הדתי
 מנדלסון

 אוניברסיטת תל אביב –ג'רמי פוגל ד"ר 
 

16.6.20 
 

 קהילות יהודיות תחת שלטון רומאי
 אוניברסיטת תל אביב –יונתן פרייס פרופ' 
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