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סדרת הרצאות בחסות הרקטור
סמסטר א׳ ,תשע״ט
בימי רביעי ,בין השעות  14:00-12:30באודיטוריום בר־שירה

ורשה ויהודיה בתקופת השואה:
צוהר לחיי הפרט והחברה
בתקופות קיצון
פרופ' חוי דרייפוס
הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין

17.10.2018

׳נוסח ורשה(?)׳ – ורשה ויהודיה טרם המלחמה

24.10.2018

׳הבריון הגרמני העיז!׳ – המצור על ורשה וחודשי הכיבוש
הגרמני הראשוניים

31.10.2018

׳אפילו הניסיונות הנוראים האלה אינם שוברים אותנו(?)׳ –
ממסד וחברה בגטו ורשה

07.11.2018

׳העולם מתהפך .היקום נמס בדמעות׳ – מצוקות הפרט
והחברה

14.11.2018

׳כאילו נמצאתי אשם׳ – פוליטיקה ,דת ,חינוך ותרבות

21.11.2018

׳לא שכחנו ,אבל [גם] איננו רוצים לזכור׳ – יחסי יהודים ופולנים

28.11.2018

׳נתקנאו הלילות בימים׳ – אלימות מיותרת על סף השמדה

05.12.2018

חופשת חנוכה – לא תתקיים הרצאה

12.12.2018

׳הרחובות שהיו ואינם לנצח׳ – הגירוש הגדול והרס גטו ורשה

19.12.2018

׳חיים על קבר אחים׳ – בין גירוש לגירוש  /בין גירוש למרד

26.12.2018

׳הגיהינום סר אלי האדמה׳ – מרד גטו ורשה

02.01.2019

׳אל תציבו אותנו על כן׳ – גורל שרידי גטו ורשה ,זיכרון והנצחה

להרשמה ולפרטים נוספים :ראו מעבר לדף

בעקבות הלא נודע
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סדרת הרצאות בחסות הרקטור | סמסטר א׳ ,תשע״ט
בימי רביעי ,בין השעות  14:00-12:30באודיטוריום בר־שירה

ורשה ויהודיה בתקופת השואה :צוהר לחיי
הפרט והחברה בתקופות קיצון
פרופ' חוי דרייפוס ,הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין

טופס הרשמה
)2

שם)1 :

מס':

כתובת :רחוב:
ישוב:
טלפון:

מיקוד:
טלפון נייד:

		
דוא"ל:

דמי השתתפות בסדרה
¨ מחיר מנוי רגיל לסדרה 600 :ש"ח
¨ אנשי סגל וגמלאי האוניברסיטה 300 :ש"ח
¨ ידידי האוניברסיטה₪ 450 :
¨ סטודנטים של אוניברסיטת תל־אביב :הכניסה חינם ,על בסיס מקום פנוי

למעוניינים :הצטרפות/חידוש חברות באגודת ידידי אוניברסיטת תל־אביב
¨ חבר יחיד ( ₪ 300לשנה) | ¨ זוג ( ₪ 500לשנה) | ¨ שוחר ( ₪ 600לשנה)
¨ שוחר זוגי ( ₪ 1,000לשנה)
¨ בחיוב כרטיס אשראי מסוג:
מס'

בתוקף עד:

ת.ז:.
 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס:

¨ תשלום אחד | ¨  2תשלומים

¨ בהמחאה לפקודת :אגודת ידידי אוניברסיטת תל־אביב ,ת"ד  39655תל־אביב 6139601

חנייה:
ניתן לחנות ,בהנחה של  ,50%בחניון שבאודיטוריום סמולרש ובחניון ג'ורג' וייז.
נא להזין מספר מכונית:
להרשמה ולפרטים נוספים:
טלפון | 03-6406947 / 03-6407186 :פקס | 03-6407294 :דוא״לAgoda.tau@gmail.com :
טופס הרשמה ועלויות — מעבר לדף
לאירועים נוספיםevents.tau.ac.il :

בעקבות הלא נודע

