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סדרת הרצאות בחסות הרקטור
סמסטר ב׳ ,תשפ״ב
ימי רביעי ,בין השעות 14:00-12:30
באודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום ,בניין הסנאט

מצליבת ישו ועד הקורונה

עיון מחדש בסוגיות טעונות
בהיסטוריה היהודית והישראלית
פרופ׳ דינה פורת ,הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין

סוגיות שלא התיישנו
23/02/2022

הכנסייה הקתולית מן הפטור מצליבת ישו ועד
“נוצרי אינו יכול להיות אנטישמי”

02/03/2022

גלגוליהן של עלילות הדם והרעלת הבארות
והממד הפוליטי שלהן בימינו

09/03/2022

הפרוטוקולים של זקני המוסד
סוגיות משנות הארבעים

16/03/2022

שאלת הנקם בגרמנים אחרי השואה – מה אומרים הארכיונים?

23/03/2022

דפי הקרב של הצבא האדום והדף הקרבי על קיבוץ ניצנים
סוגיות של זהות

30/03/2022

האם שינתה הכחשת השואה את דמות היהודי?

06/04/2022

השפעת השואה על ראשי ממשלה בישראל
סוגיות בזירה הבינלאומית

13/04/2022

הגדרת העבודה של האנטישמיות בלב הדיון האקדמי
והבינלאומי – בין אנטישמיות לאנטי־ציונות

18/05/2022

השואה ורציחות עם – בין ייחודיות לאוניברסליות

25/05/2022

אנטישמיות בימי קורונה

להרשמה ולפרטים נוספים :ראו מעבר לדף

בעקבות הלא נודע
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טופס הרשמה
)2

שם)1 :

מס':

כתובת :רחוב:
ישוב:
טלפון:

מיקוד:
טלפון נייד:

		
דוא"ל:

דמי השתתפות בסדרה
¨ מחיר מנוי רגיל לסדרה₪ 600 :
¨ אנשי סגל וגמלאי האוניברסיטה₪ 300 :
¨ 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 ( ₪ 400לשנה) | ¨ זוג ( ₪ 700לשנה)
¨ בחיוב כרטיס אשראי מסוג:
מס'

בתוקף עד:

ת.ז:.
 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס:

¨ תשלום אחד | ¨  2תשלומים

חנייה:
ניתן לחנות ,בהנחה של  ,50%בחניון שבאולם סמולרש ובחניון ג׳ורג׳ ס׳ וייז.
נא להזין מספר רכב:
להרשמה ולפרטים נוספים :טלפון | 03-6406947 / 03-6407186 :פקס03-6407294 :
דוא״לyedidim@tauex.tau.ac.il :
לאירועים נוספיםevents.tau.ac.il :

בעקבות הלא נודע

