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 ייתכנו שינויים בתכנית*

 

 . ₪ 630 –התשלום לסדרה 
 ₪ 570 –ידידי האוניברסיטה ' סגל מנהלי וחברי אג, סגל אקדמי, גמלאים, א"התשלום לבוגרי אוניברסיטת ת

 
 (אדם שלא היה מנוי בשנה האחרונה)ה להירשם יחד איתם /מנוי או מנויה ותיקים שיביאו חבר -" חבר מביא חבר"מבצע : חדש

 הנחה 20%-ב( ה/החברה והן /הן הוותיק)יזכו שניהם 
 לזכאים להנחה₪  40, על בסיס מקום פנוי₪  50פעמית בתשלום של -כניסה חד

 התשלום כולל חנייה בקמפוס
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 אירוע פתיחה 6.11.19
 

  )יפורסם(

ד״ר אלמוג בהר      13.11.19 ?סופרים יהודים מצטטים את הקוראןמדוע    
 

ת חדוה הרכבי המשוררראיון עם  20.11.19  מראיין: פרופ' מיכאל גלוזמן  
  

?אוהב או אויב –הכפיל  פרופ׳ עירן דורפמן 27.11.19  
 

נפתלי -הסופרות נגה אלבלך וד״ר מיכל בן 4.12.19 תיבת הדמנציהשיחה עם ד"ר דנה אולמרט על כ   
 

והבמאי יאיר אורין מוריס  הסופר והמבקר 11.12.19
 קדר

שנה לפטירתו במלאות עמוס עוז  לזכרו שלמפגש   

פאול צלאהרצאה ושיחה על  פרופ׳ גלילי שחר והצייר שי עבאדי 18.12.19  
 

 איתי החיים משחק הרבהעל הספר שיחה  הסופר דויד גרוסמן  1.1.20
 מראיין: פרופ' מיכאל גלוזמן

 שיחה על הספר נער האופניים הסופר אלי עמיר 11.3.20
 מראיינים: הסופר דרור משעני ופרופ' מיכאל גלוזמן

, פסיכואנליטיקאיתד״ר מירב רוט 18.3.20 על ספרות ופסיכואנליזה: השכחניתמפונס הזכרן לאגנס    
 

ייצוגי הקול האלוהי בספרות ? האם קולו באמת מתוק ד״ר אריאל זינדר 25.3.20
 העברית

בסקי'ד״ר דינה ברדיצ 1.4.20  מחשבות על ניקולאי גוגול כסופר יהוד 
 

?האם שרלוק הולמס יכול לתקשר עם רוחות הסופר והחוקר דרור משעני 22.4.20  
 

התיאטרון הישראלי והמסורת : בין ירושלים לאתונה פרופ׳ נורית יערי 6.5.20
 הקלאסית

סופיות ותרבות ביצירתו של יעקב שבתא, זמן ד״ר ניר עברון 13.5.20  
 

 משמעות הטרגדיה היום המשורר והמתרגם ד״ר אהרן שבתאי  20.5.20
 מראיין: פרופ' מיכאל גלוזמן
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