
 הזמנה

 גרמנית להיסטוריה צעירים חוקרים לסדנת
 1021 פברוארב 6-יום שני, ה

 בית מאירסדורף, קמפוס הר הצופים

 
 מינרבה מכון, ירושלים בק ליאו מכון ,העברית באוניברסיטה קבנר ריכרד ש"ע גרמנית להיסטוריה מינרבה מרכז

 באוניברסיטת זמננו-בת הגרמנית וההיסטוריה חברהה לחקר בוצריוס מכון, אביב תל גרמנית באוניברסיטת להיסטוריה

 העברית באוניברסיטה גרמנית-היהודית התרבות ותולדות הספרות לחקר רוזנצוויג פרנץ ש"ע מינרבה מרכזו חיפה

 פוסטו דוקטורנטים של עבודותיהם יוצגו בסדנה .גרמנית להיסטוריה צעירים חוקרים בסדנת להשתתף אתכם מזמינים

 .בתחום בכיר חוקר של בתגובתו תלווה עבודה כלו ,םדוקטורנטי
 

 

 :הסדנה תכנית
 

  ברכה ודברי פתיחה 9:00-9:20 
 

 21 – 21כפיית יחסי מין על נשים באשכנז, מאות  :אוניברסיטת תל אביב –מרב שניצר   9:20-10:20

 .(ריוןבן גו) אפרים שהם ד"ר: מגיב ,(כהןפרופ' אביעד קליינברג וד"ר שמחה גולדין  בהנחיית)
 

 שולמית 'פרופבהנחיית )העם -פשוטי אל הנאורות של יחסה :אביב תל אוניברסיטת –לרון-נמרוד שרון  10:20-11:20

 מאלי )תל אביב(. מגיב: פרופ' יוסי וולקוב(.
 

 הפסקה 11:20-11:40
 

 ועדכונים הודעות 11:40-12:00
 

 עברי כחפץ מומר: המקרה של האוסף השדליאני כתב יד האוניברסיטה העברית: –אילונה שטיינמן   12:00-13:00

 עיני(, מגיב: ד"ר יעקב דויטש )ירושלים(.-ד"ר שרית שלו )בהנחיית
 

 צהריים ארוחת 13:00-14:30 
 

 השיח על אגדת היהודי הנודד במפנה  –פרשנויות של נדודים  :האוניברסיטה העברית –טוביה סינגר  14:30-15:30 

 : המגיב (,בהנחיית פרופ' יפעת וייס ופרופ' סדרה אזרחי) בגרמניה ואוסטריה 12 -וה  21 -המאות ה 

 .()תל אביב פרופ' שולמית וולקוב
 

בהנחיית ) קרל קראוס ומלחמת העולם הראשונה - מדיה, אירוע, שפה :אוניברסיטת תל אביב –גל הרץ   15:30-16:30

 .()תל אביב פרופ' גלילי שחר :מגיב (,ד"ר יוסי שוורץ וד"ר דניאל דור
 

 הפסקה 16:30-16:50
 

 היהודיים המוזיאונים ראשית: יהודית ואמנות תצוגה, זהות: גוריוןבן  אוניברסיטת – שי עודד ר"ד  16:50-17:50

 .(ירושלים) כהן ירחמיאל פרופ' :מגיב ,(2111-2911) החדשה בעת גרמנית הדוברות בארצות

 

 )אוניברסיטת תל אביב(וב פרופ' שולמית וולק :סיכום היום 18:00-18:30
 

 
 
 

 201 1 ינואר 10 שישי ליום עד השתתפותכם אשרו אנא .מוגבל המקומות מספר
 

  sadna.german@gmail.com:שאלה בכל זה למייל פנו אנא

 טלפון ומספר שם ולשלוח בלבד מייל-באי רשםילה נא 
 

 :לבירורים נוספים

 'אונ בוצריוס מכון 03-6409731; אביב -תל' אונ גרמנית יסטוריהלה המכון  02-5880135; העברית 'האונ קבנר מרכז

 02-5881909. העברית 'האונ רוזנצוייג מרכז  02-5633790; ירושלים בק ליאו מכון: 04-8288232/3      חיפה

 

     ; השערים כל דרך  -רגל להולכי .הצופים הר לקמפוס כניסה אישור מהווה מזהה תעודה בצירוף זו הזמנה

 (הרוח למדעי הפקולטה שער דרך) מאירסדורף בית .לחינוך ס"בי לחניון: כביםלר


