
המרכז למורשת היהדות 
ע"ש צימבליסטה

היחיד והציבור בקהילות ישראל

ההרצאות תיערכנה בימי שלישי, בשעה 18:00 באודיטוריום של המרכז

סמסטר א'

כ”א במרחשוון תשע”ו )3.11.2015(

פרופ’ אבנר הולצמן החוג לספרות
המשורר הלאומי: מושג וגלגוליו בתרבות העברית

כ”ח במרחשוון תשע”ו )10.11.2015(

פרופ’ מוטי גולני החוג להיסטוריה של עם ישראל 
גישתך רצויה, אתה לא:

העימות בין חיים וייצמן לבין ציבור בוחריו, 1931

ה’ בכסליו תשע”ו )17.11.2015(

פרופ’ נילי כהן הפקולטה למשפטים
בין פרטיות לחופש היצירה

י”ב בכסליו תשע”ו )24.11.2015(

ד”ר אפרים שהם-שטיינר אוניברסיטת בן-גוריון
קהל, דיין ועבריין:

גבולות האכיפה של הקהילה היהודית בימי הביניים

י”ט בכסליו תשע”ו )1.12.2015(

פרופ’ אריה אדרעי הפקולטה למשפטים
פולמוס הגיור בישראל בפרספקטיבה היסטורית

כ”ו בכסליו תשע”ו )8.12.2015(

ד”ר איה אלידע האוניברסיטה העברית
מקומה של היידיש בחיי הפרט והקהילה בגרמניה

ג’ בטבת תשע”ו )15.12.2015(

הרב יובל שרלו ראש ישיבת ההסדר אמי”ת אורות שאול
מפגשה של הציונות הדתית הקלאסית

עם משנת הרב קוק והטמעתה

י’ בטבת תשע”ו )22.12.2015(

פרופ’ ישראל שטראוס הפקולטה לרפואה
מחלת נפש קשה בתנ”ך ובתלמוד,

ואחריות הלכתית-מוסרית של הקהילה 

י”ז בטבת תשע”ו )29.12.2015(

פרופ’ מנחם פיש בית הספר לפילוסופיה
“אחרי רבים להטות” – סיפור המפתח של הבבלי על רגע לידתו

כ”ד בטבת תשע”ו )5.1.2016(

ד”ר יאיר ליפשיץ החוג לאמנות התיאטרון
בדידותו של הדיבוק

ב’ בשבט תשע”ו )12.1.2016(

פרופ’ רון מרגולין החוג ללימודי התרבות העברית
“עם אדם”: חזונו של א.ד. גורדון לחברה היהודית המתחדשת

סמסטר ב'

כ”א באדר א’ תשע”ו )1.3.2016(

ד”ר מעוז כהנא החוג להיסטוריה של עם ישראל
זכרון השואה בחברה החרדית

כ”ח באדר א’ תשע”ו )8.3.2016(

ד”ר רות קלדרון מכון הרטמן
האחר כמגדיר את הכלל – על דמותו של אלישע בן אבויה

ה’ באדר ב’ תשע”ו )15.3.2016(

פרופ’ ורד נעם החוג ללימודי התרבות העברית
“בין אמת לסמכות”: מצפון ומשמעת קהילתית בעולמם של חכמים

י”ב באדר ב’ תשע”ו )22.3.2016(

פרופ’ מאירה פוליאק החוג ללימודי התרבות העברית
שברו של יוסף – טראומה והתגברות בסיפור יוסף ואחיו

י”ט באדר ב’ תשע”ו )29.3.2016(

פרופ’ דן לאור החוג לספרות 
נתן אלתרמן: המשורר כשליח ציבור

כ”ו באדר ב’ תשע”ו )5.4.2016(

ד”ר טל קוגמן בית הספר למדעי התרבות
מדע והשכלה – מפעלו הייחודי של ברוך לינדא וספרו ראשית למודים

ד’ בניסן תשע”ו )12.4.2016(

פרופ’ גלילי שחר מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית
מחדלי תפילה: ספרות, פיוט וקהילה ביצירת עגנון

כ”ה בניסן תשע”ו )3.5.2016(

גב’ אגי משעול מכללת עלמא
“ואני בחלבי ובדמי את הבערה אשלם” – המשורר מול ציבור קוראיו

ט’ באייר תשע”ו )17.5.2016(

ד”ר טל דקל התכנית ללימודי נשים ומגדר
סוגיות של זהות יהודית ומגדרית: אמנים ואמניות יוצאי ברית המועצות בישראל

ט”ז באייר תשע”ו )24.5.2016(

פרופ’ שמואל פיינר אוניברסיטת בר-אילן
מנהיג בעל כורחו: משה מנדלסון והמודרניזציה של המרחב הציבורי היהודי

כ”ג באייר תשע”ו )31.5.2016(

ד”ר נעמה כהן-הנגבי החוג להיסטוריה כללית
חואן מאביניון ויחסיו עם הקהילה היהודית

א’ בסיוון תשע”ו )7.6.2016(

פרופ’ שלום רצבי החוג להיסטוריה של עם ישראל
“יחיד, עם ועדה” בהגותו של מרטין בובר

הרצאות במדעי היהדות
תשע"ו
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