הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין

היסטריה בהיסטוריה

חגיגת פתיחת שנה בביה"ס להיסטוריה
יום שני 22.10.18 ,בשעות 14:00-9:45

09:45

10:1511:15

התכנסות בדשא (מול בית כנסת צימבליסטה) ,כיבוד והפתעות
הרצאות קצרות
גילמן 496
10:15
מלחמת האזרחים בסוריה –
מדוע ניצח בשאר אל אסד?
פרופ' אייל זיסר

סרטים ודיבורים
גילמן 306
10:15
טקס התה היפני
ד"ר אירית אברבוך

10:45
הצבא הסיני בעת העתיקה
נשק וטכנולוגיה
מר ארנסט קוזין

11:1512:15

11:15
משפטי המכשפות באירופה
של תקופת הרנסאנס
פרופ' תמר הרציג
11:45
פיתוי ושליטה בקולנוע
של בוליווד
ד"ר רוני פרצ'ק

12:1513:15

12:15
תרגול יוגה במערב
מר רפי פלד

12:45
מאכלים מוזרים מרחבי העולם
פרופ' גדי אלגזי

13:15

10:35
להיות מרצה טרנסג’נדרית
באקדמיה מבולבלת מגדרית
פרופ' איריס רחמימוב
10:55
אלים מדברים ,קורבנות דם,
וסדר קוסמי בהימאליה ההודית
ד”ר אודי הלפרין
11:15
תורת הגזע הנאצית
ד"ר אמיר טייכר
11:35
סין והעולם :תכנית דרך
המשי החדשה
ד"ר אורי סלע
11:55
איראן :בין הרשתות החברתיות
והטילים
פרופ' מאיר ליטבק
12:15
מיתוסים של התנועה לזכויות
האזרח בארצות הברית
ד"ר יעל שטרנהל
12:35
רפואה בסין המסורתית
פרופ' אסף גולדשמידט
12:55
ישראל והמזרח התיכון –
משוואות משתנות
פרופ' עוזי רבי

נלחמים ,מנתחים ומשחקים
מה היה קורה אילו?
גילמן 278
גילמן 307
10:15
10:15
אומנויות לחימה בסין
מה היה קורה אילו האימפריה
העות'מנית לא הייתה מתפרקת
פרופ' מאיר שחר
ד"ר אבנר וישניצר
וד"ר און ברק

שוברים את השגרה
10:15
(גילמן 319א’ )320 +
סדנת אימפרוביזציה ברוח
חוגי בית הספר להיסטוריה
בהנחיית מר גיא נמיר

10:45
מה היה קורה ליבשת אירופה
אילו הפלישה ההולנדית של
אנגליה  1688הייתה נכשלת?
ד״ר עודד רבינוביץ׳
* הרשמה מראש
11:15
מה היה קורה אילו לא היינו
ממציאים את המצלמה?
פרופ' מיכאל זכים

11:15
כדורגל ,חברה ופוליטיקה
בדרום אמריקה
פרופ' רענן ריין

11:45
מה היה קורה אילו הקיסר
קונסטנטינוס היה מתגייר
במקום להתנצר?
פרופ׳ אביעד קליינברג
ופרופ׳ ישי רוזן צבי
12:15
מה היה קורה בא"י אילו כוחות
גרמניה ויפן היו נפגשים
במזה"ת במלחה"ע השנייה?
פרופ' אהרן שי

11:15
(גילמן )455
ּפַ אּב קוויז
בהנחיית גב' ורה מיכלין-שפיר
ומר איתי מאירסון

* הרשמה מראש
12:15
ההיסטוריה של
הפסיכולוגיה
ד”ר מיכל שפירא

11:00-13:00
(גילמן 361א’)
סדנת יצירה:
קליגרפיה סינית/יפנית
בהנחיית גב' אוריין עינת-צפניוק

12:45
פילוסופיה אסייתית
ד"ר רועי צהר ,ד"ר דני רווה,
פרופ' יואב אריאל
* הרשמה מראש

אירוע סיכום :פרופ' יעקב רז ופרופ' אביעד קליינברג על מיסטיקה ורוחניות במזרח ובמערב ,חדר 223
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