
  הזמנה
  גרמנית להיסטוריה צעירים לחוקרים הסדנה השנתית

  , קמפוס הר הצופים2001כיתה  , בנין רבין2014בינואר  20- יום שני, ה
  האוניברסיטה העברית בירושלים

  
  . דוקטורט- ופוסט מסטר, דוקטורטמחקרים של תלמידי/ת מחקר בשלבים שונים:  יוצגו בסדנה

  .בתחום בכיר/ה חוקר/ת בתגובת תלווה הצגה כל
  

  פתיחה ודברי ברכה  10:00 – 09:30
  פרופ' יפעת וייס, ראש מרכז מינרבה ע"ש רוזנצווייג, האוניברסיטה העברית בירושלים 

  
  שמיר יגר, האוניברסיטה העברית בירושלים  10:45 – 10:00

  1939-1933בין תעמולה למציאות:  ברייך השלישי חינוך אידאולוגי - "חינוך למוות"? 
  דורון אברהם, אוניברסיטת בר אילן ד"רמגיב: 

  
  המכון הבינ"ל לחקר השואה, יד ושם, ירושלים; אדי כהן, אוניברסיטת בר אילןד"ר   11:15 – 10:45

  1945-1933מדינות הציר בארץ ישראל ובעולם הערבי  :התעמולה הנאצית בשפה הערבית
  פר אשכנזי, האוניברסיטה העברית בירושליםוד"ר עמגיב: 

  
  הפסקה  11:45 – 11:15

  
  מיכה לימור, אוניברסיטת חיפה  12:30 – 11:45

      יסודות גרמניים בעיתונות העברית
  מגיב: פרופ' משה צימרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים 

  
  ירון גירש, האוניברסיטה העברית בירושלים  13:15 – 12:30

  גרמנים וישראליםיום": משמעותה של המשפחה עבור בני נוער -"גיבורי היום
  יפעת וייס, האוניברסיטה העברית בירושלים 'מגיבה: פרופ

  
  צהריים הפסקת  14:45 – 13:15

  
  רננה קידר, אוניברסיטת סטנפורד  15:30 – 14:45

      ,וישראל בגרמניה הנאצים פשעי עם התמודדות
  אוניברסיטת תל אביב; סופרת, ירושלים מיכל גוברין, מגיבה: פרופ'

  
  הצגה של פרויקט מחקר שהוגש לקרן תחרותית כיצד בונים אופק מחקרי?: מושב מיוחד  16:30 – 15:30

  בירושלים ד"ר איה אלידע, האוניברסיטה העברית
 מן, לגרמנית מיידיש התרגום של התרבותית ההיסטוריה: גרמני בלבוש יידיש ספרות
 (בתמיכת קרן המחקר ע"ש מארי קארי)ימינו  ועד עשרה-השש המאה

    
  

  2014בינואר  15 רביעי ליום עד השתתפותכם אשרו אנא מוגבל. המקומות מספר
  sadna.german@gmail.com  ,02-5881909שאלה: בכל במייל ניתן להירשם ולפנות

  
  השנה התשיעית בחסות:  מתקיימת זו הסדנה 

גרמנית באוניברסיטה העברית, מרכז -היהודית התרבות ותולדות הספרות לחקר רוזנצווייג ש"ע מינרבה מרכז
ללימודים גרמניים באוניברסיטה  DAADמרכז  העברית, באוניברסיטה קבנר ש"ע גרמנית להיסטוריה מינרבה

גרמנית  להיסטוריה מינרבה , מכוןמכון ליאו בק ירושלים לחקר יהודי גרמניה ומרכז אירופההעברית, 
חיפה והמרכז  באוניברסיטת זמננו-בת הגרמנית וההיסטוריה רההחב לחקר בוצריוס אביב, מכון תל באוניברסיטת

  באוניברסיטת חיפהואירופה ללימודי גרמניה 
. השערים כל דרך -  רגל להולכי .הצופים הר לקמפוס כניסה אישור מהווה מזהה תעודה בצירוף זו זמנהה

 .)שער בצלאל דרך( מרכז הסטודנט לחניון - לרכבים


