קורות בתינו :פולין היהודית
סדרה פנורמית עם מיטב המרצים
ימי א' 18:30-17:00
בית שלום עליכם ,רח' ברקוביץ'  ,2תל אביב
הסדרה תועבר גם בזום

רכזת הסדרה :טובה לשם

מחיר ההשתתפות בכל סמסטר₪ 400 :
לנרשמים לשני הסמסטרים₪ 700 :
לפרטים ולהרשמה ;03-6956513 :להרשמה באתר לחצו כאן

סמסטר א'

פולין היהודית לדורותיה
 17באוקטובר

אני במזרח ולבי בסוף מערב :הגעגועים לפולין ולרוסיה
פרופ' אניטה שפירא

 24באוקטובר

יהדות פולין :תעודת זהות
פרופ' דוד אסף

 31באוקטובר

גוונים של רוח :חצרות החסידים בפולין
ד"ר אוריאל גלמן

 7בנובמבר

כיצד הייתה ורשה לקהילה היהודית הגדולה באירופה?
פרופ' נתי כהן

 14בנובמבר

נחום סוקולוב :בין עיתונות לציונות
פרופ' אבנר הולצמן

 21בנובמבר

צמיחתה של עיתונות יידיש
פרופ' נתי כהן

 12בדצמבר

י"ל פרץ :אדריכלה של תרבות
פרופ' אברהם נוברשטרן

 19בדצמבר

בין חסידות לפוליטיקה :חסידות גור בין המלחמות
ד"ר דפנה שרייבר

 26בדצמבר

הדילמות של היהדות האורתודוכסית בין שתי המלחמות
ד"ר בן ציון קליבנסקי

 2בינואר 2022

הציונות הדתית
יוחנן בן יעקב

 9בינואר

המוזיאון לתולדות יהודי פולין :סיור וירטואלי
נילי עמית

 16בינואר

אַזוי האָבן מיר געזונגען :כך שרנו
ד"ר מיכאל לוקין וד"ר אסתי ניסים

סמסטר ב'

חיים ויצירה ,חורבן וזיכרון
 30בינואר

פולין :בין מדינת לאום לדמוקרטיה
פרופ' שלמה אבינרי

 6בפברואר

יצחק קצנלסון :ממשורר שמחת החיים למקונן השואה
פרופ' אבנר הולצמן

 13בפברואר

"נהיה כולנו חלוצים וחלוצות" :תנועות הנוער הציוניות
ד"ר רונה יונה

 20בפברואר

העלייה מחוצות ורשה לרחובות תל אביב ולשדות העמק
פרופ' אביבה חלמיש

 27בפברואר

"העיירה שממנה באתי" :אבות ישורון על עיירת הולדתו
ד"ר רוחמה אלבג

 6במרץ

"ציפקע פייער" וחברותיה :התאטרון העממי בוורשה
בני מר

 13במרץ

מבט אחרון :אלתר קציזנה ומפעלו הצילומי
ד"ר לאה ביירך

 20במרץ

יאנקל אדלר :צייר יהודי אוונגרדי בפולין ובעולם
יונתן הירשפלד

 27במרץ

גטו ורשה :הרחובות שהיו ואינם לנצח
פרופ' חוי דרייפוס

 3באפריל

ארכיון 'עונג שבת'" :את אשר לא יכולנו לזעוק קברנו באדמה"
פרופ' חוי דרייפוס

 10באפריל

ורשה של מעלה – ורשה של מטה :ורשה היהודית כיום
מתן שפי

 24באפריל

יחסים יהודים-פולנים בקולנוע הפולני
רינת ריבק

 1במאי

המסע הנמשך לפולין
פרופ' מיכל גוברין

 8במאי

מופע סיום :שיריו של מרדכי גבירטיג ובני דורו
הסדנה לשיר האמנותי ביידיש ע"ש נחמה ליפשיץ

